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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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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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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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sinds 1936

by Joost

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum

door Finnette Bönker 
Op 14 februari is uitzichtpunt de Tafelberg officieel geopend door directeur-
rentmeester van het Goois Natuurreservaat Karin Kos, wethouder Verbeek 
van gemeente Huizen en wethouder Knoop van gemeente Blaricum. 

De trap telt 47 treden van cortenstaal 
naar de top van de Tafelberg. Ik loop 
aan de linkerkant de trap op, gemeente 
Huizen. Bovenop staat de nieuwe, ver-
moedelijk vierde, oriëntatietafel. Een 
prachtige steen waarop de hoogte en de 
windrichtingen zijn aangegeven. Rond-
om wijzen pijlen de richting naar dicht-
bije en verre plaatsen. Een magnifiek 
uitzicht! Eeuwen geleden was deze plek 
een baken voor de vissers op de Zuider-
zee en een oriëntatiepunt voor trekkende 
handelaren en wandelaars. Verschillende 
malen is de Tafelberg afgegraven, op-
gehoogd en opgeknapt. De berg kan nu 
weer een flinke tijd mee.
Ik loop de trap af, maar nu aan Blaricum-
se zijde. De grens tussen de gemeenten 
Huizen en Blaricum wordt subtiel ge-
markeerd. Eenmaal beneden kijk ik nog 
even om naar de berg: het is nog een kale 
bult maar het nodigt zeer uit om naar bo-
ven te gaan. Zeker de moeite waard!

Lentebal 
Kruiskuilers 2020
De carnavalsvereniging Kruiskuilers 
komen weer van stal! Op zaterdag 28 
maart werpen zij een verfrissende blik 
op het leven in Blaricum en ver daar-
buiten. 

U kunt zich feestelijk laten verrassen in 
het Vitusgebouw vanaf 20.30 uur. De 
toegang is € 15,- per persoon. Kaarten 
zijn te bestellen bij Nico de Jong 06-
54954136, Klaas Vos 035-5313471 en 
Stef van den Bergh 06-53271637. Op de 
avond zelf zijn er ook kaarten te koop 
aan de zaal. De opbrengst komt ten goe-
de aan de Vastenaktie.

SeniorWeb 
Dit voorjaar kunt u nog deelnemen 
aan een van de twaalf digitale cursus-
programma’s voor 50-plussers. 

Van eenvoudige tot meer ingewikkel-
de cursussen als digitale nalatenschap, 
videobewerking, foto’s beheren en fo-
toboeken maken. De programma’s zijn 
geschikt voor pc’s, Apple-Macs, iPhones, 
smartphones of tablets. U kunt klassikale 
lessen volgen, maar u kunt ook individu-
ele lessen krijgen. Kijk voor het comple-
te programma op seniorweblarennh.nl.

Peppers  Comedy 
Night 
Na een succesvolle 1e editie komt Pep-
per’s Comedy Night terug voor een 
tweede ronde.

Op vrijdag 13 maart is het weder-
om lachen geblazen in Het Vitus ge-
bouw in Blaricum. Initiatiefneem-
ster, comédienne en host van de show  
Marieke Peper heeft weer vier talent- 
volle comedy-vrienden uitgenodigd om 
het publiek te vermaken met hun heer-
lijke humor. Dit keer zijn dat Harry 
Glotzbach, Chris Silos, José Schuringa 
en Mark Waumans. De avond begint om 
20.30 uur. 
De toegang €10,- per persoon en te be-
stellen via toneelverenigingblaricum.nl/
kaarten

In het weekend van 4 & 5 april van 12.00u tot 17.00u vindt de lentemarkt op Zorg-
boerderij ’t Werckpaert plaats. Er zijn kransen, slingers en andere paasdecoraties te 
koop, gemaakt door de hulpboeren en vrijwilligers. De kinderen kunnen lammetjes 
knuffelen, een paasdecoratie knutselen en spelen op het erf. werckpaert.nl
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Zien en gezien worden op de Tafelberg 

Lentemarkt
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Familie Groenestein-de Jong

door Frans Ruijter 
Op een regenachtige middag heb ik een afspraak met drie kinderen van het 
echtpaar Gerardus Johannes Groenestein (1891-1971) en Richarda Maria de 
Jong (1895-1958). Deze afspraak vond plaats bij hun jongste dochter, Martha, 
die in Eemnes woont. Naast Martha zijn ook Marie en Cornelis aanwezig. Aan-
leiding is bijgaande familiefoto van het gezin Groenestein-de Jong. 

Gerardus Groenestein werd geboren in 
Stoutenburg. Zijn roepnaam was Gard. 
Hij verhuisde naar Eemnes en werkte 
als boerenknecht bij Klaas Makker aan 
de Wakkerendijk. Na een paar jaar ging 
hij in Blaricum werken bij Gerrit van  
Krelis Rigter op de Kerklaan 3. Deze 
boerderij had ook een ingang aan de 
Stachouwerweg. Laat daar nu net op de 
hoek van het Fransepad, op nummer 12, 
de familie Gerrit de Jong wonen met zes 
dochters... Gard kreeg verkering met  
Richarda, haar roepnaam was Riek. Na 
een paar jaar verkering trouwden ze op  
4 juli 1922 en ze verhuisden naar de 
Langeweg 21. Dit huisje stond op het erf 
van Jacob de Jong, Langeweg 19, en is 
in de jaren zestig gesloopt. Hier werden 
Mies (1923-1985) en Gert (1924-1980) 
geboren. 

Zelfstandig worden
Het huis was niet groot en Gard wilde 
een zelfstandige boer worden. Gard had 
de pech dat hij niet afkomstig was uit 
een van de zes Gooise plaatsen en dus 
geen Erfgooier was. Hierdoor mocht 
hij zijn vee dus niet laten weiden op de  
Meent. Hij was met zijn vee aangewe-
zen op andere gronden zoals de polder 
in Eemnes. Maar Gard wist in 1926 een 
stuk grond te kopen dat gelegen was 
aan de Binnenweg 8. De grond kostte  
ƒ 1.000,- en de bouw van de boerderij  
ƒ 8.000,-. Dat was in die jaren een  
groot bedrag, waar hij hard voor  
moest werken om het te kunnen finan-
cieren. 

Goed terecht gekomen
Op de Binnenweg 8 werden Marie 

(1926), Gien (1928-2011), Gerard 
(1929-2015), Cornelis (1931) en 
Martha (1935) geboren. In de loop der 
jaren vlogen alle kinderen uit. Mies 
trouwde met Bernard Majoor uit Laren 
en ging daar boeren. De oudste zoon 
Gert trouwde met Toos van Oostrum 
uit Eemnes en bleef boeren op de Bin-
nenweg 8. Marie, de eerstgeborene op 
de Binnenweg, trouwde met Joop Bol-
lebakker uit Laren. Joop werkte bij de 
weverij van Van de Brink en Campman. 
Marie ging tot het overlijden van haar 
moeder in 1958 dagelijks met haar twee 
zoontjes op de fiets naar Blaricum om 
haar zieke moeder te verzorgen. Tevens 
hield zij het huishouden op de boerderij 
draaiende. 

Dochter Gien mocht als enige studeren 
en zij werd verloskundige. Zij trouw-
de met Gerrit Eek en ze begonnen een 
melkzaak in Den Haag. Later hadden 
ze een transportbedrijf in Eemnes. Ge-
rard trouwde met Bets Bon uit Laren en 
begon aan de Schapendrift een loonbe-
drijf. Cornelis trouwde met Carolien 
Glazemaker uit Hilversum en ze boerden 
aan de Wakkerendijk in Eemnes. Jong-
ste dochter Martha trouwde met Gerard 
Rigter uit Blaricum. Zij boerden eerst 
aan de Raadhuisstraat. Na de ontbinding 
van Stad en Lande, Gerard was wel Erf-
gooier, startten ze een transportbedrijf in 
Eemnes. Het doorzettingsvermogen van 
hun ouders zat en zit in hun DNA. 

Door hard werken zijn ze allemaal goed 
terechtgekomen. Dat maakt ze zo bijzon-
der in al hun eenvoud, want bescheiden 
dat zijn ze gebleven.

    


         


   

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 Blijdenstein

Ongemak

De storm raast weer rond 
ons huis. De hoeveelste al 
deze maand? Het gáát maar 
door. Vroeger bleef het bij 
die ene, onvergetelijk heftige 
februaristorm. Nu hebben 
we er een abonnement op. 
Raken we er aan gewend? 
Niet echt. De boosdoener, het 
lastige lagedrukgebied op de 
Atlantische Oceaan, lijkt daar 
wel eeuwig vastgeplakt. Het 
lijkt op Trump: een kolossaal 
ongemak dat je maar niet 
kwijtraakt. De storm beïn-
vloedt ook ons. Angstig kijken 
wij naar onze hoge, honderd-
jarige den op de erfscheiding. 
Met een lange, dunne, kalende 
stam en met alleen bovenaan 
nog een kleine kruin. Net een 
bovenmaatse wc-borstel. Die 
moet wel blijven staan. Alsje-
blieft. De mensen in het dorp 
laten de fietsen staan. Uitslui-
tend autogebruik. De storm is 
dáárdoor ook nog eens slecht 
voor het milieu. 
Zelfs de goede doelen zijn 
van slag. Belt in de namiddag 
een keurige jongeman aan, 
met oranjerode KWF-anorak 
en een trendy zwarte ronde 
monturen-bril, voor een bij-
drage. Ik heb de voordeur nog 
niet achter hem gesloten of 
daar gaat meteen wéér de bel. 
Staan daar nu twéé identieke, 
keurige jongemannen van het 
KWF, ook met dezelfde trendy 
look, mij vriendelijk vragend 
aan te kijken. Voor exact het-
zelfde. Dit kan niet waar zijn. 
Het lijkt wel een komische 
film. Onzeker kijken ze mij 
aan als ik over hun eerste col-
lega vertel. Ik neem afscheid 
van het beteuterde stel en sluit 
zuchtend de deur. Blijf voor de 
zekerheid nog even wachten. 
Straks bellen er dadelijk vast 
drie aan. Het kan toch ook van 
een tv-programma zijn, dat 
ergens tussen de bosjes zit? 
Maar misschien heeft de wind 
de collectanten alleen maar op 
elkaar gedreven, met een klon-
tering bij ons in de straat. Kan 
ook zijn. Onwillekeurig moet 
ik denken aan de overbetaalde 
voorzitter van het KWF, een 
oud-chirurg, die kennelijk 
de greep op zijn oranjerode 
voetvolk heeft verloren…

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.

Op de foto van links van rechts Marie, vader Gard, Gerard, Gert, Martha, Cornelis, 
moeder Riek, Mies en Gien.

Corpus Analyser

Scan en test 250
Lichaamsfuncties
HEALTH CONSULANCY BV
K E E S@VAN Z I J T V E L D . E U
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Ondernemen in de Blaricummermeent

door Nelliëtte van Wijck
In de Blaricummermeent vestigen zich steeds meer ondernemers. ICT’ers, kun-
stenaars, coaches, een makelaarskantoor, massage-therapeuten, garagehouders, 
aannemers, dakdekkers, kappers, pedicures, de lijst is te lang om alle bedrijven 
te noemen. 

Een aparte facebookpagina voor deze 
ondernemers lijkt in een behoefte te 
voorzien. Hier kunnen ondernemers, 
gevestigd in de Blaricummermeent, in 
welke vorm dan ook hun diensten ken-
baar maken aan de bewoners in ‘t Gooi. 
De pagina ’Blaricummermeent Onder-
neemt’ is voor iedereen toegankelijk.

Initiatiefnemer van deze facebookpagi-
na is Gert-Jan den Besten. ‘Zelf ben ik 
MfN-registermediator en fotograaf. Ik 
ben deze pagina begonnen omdat onder-
nemen vooral netwerken is. En dat vind 
ik leuk om te doen. Ongelimiteerd adver-
tentieruimte staat nu ter beschikking. Bij 
marketing geldt de gouden regel: “Op 
welke vraag ben jij het antwoord?” Ik 

krijg veel positieve reacties en aanmel-
dingen. Zelfs ondernemers bijvoorbeeld 
uit Baarn meldden zich aan. Nou, dat is 
nu net niet de bedoeling. Ik roep alle on-
dernemers uit de Blaricummermeent op 
zich aan te melden.’
Een ondernemer die zich aangemeld heeft 
is Soraya Hamming. ‘Een goed netwerk, 
en dus mond tot mondreclame, is voor 
mij als grafisch vormgever, kunstenaar 
en trainer, gevestigd in de Blaricummer-
meent, de meest effectieve vorm van pro-
motie. En daar helpt een facebookpagina 
als ‘Blaricummermeent Onderneemt’ ze-
ker bij. Ik ben erg blij met dit initiatief!’

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Wij gaan verhuizen!  
In januari 2020 kunt u ons vinden op 
Stroomzijde 4, 1261 ZW Blaricum 
(Blaricummermeent)
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Architectuur & Advies

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Banjer, Ekelshoek 21, 1261 TT Blaricum. 
Tel. 035-5389081 Fax. 035-5330963 www.kdvbanjer.nl  KvK 32099332 Gooi en Eemland. 

 

Kinderdagverblijf en  
buitenschoolse opvang 

BANJER 
Ekelshoek 21 

1261 TT Blaricum 
Tel. 035-5389081 
www.kdvbanjer.nl 
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Jeugdhonk (Y)our Place

door Finette Bönker 
De benaming voor het jeugdhonk in het buurthuis De Malbak is door de jon-
geren zelf bedacht; (Y)our Place. Drie middagen in de week kunnen jongeren 
tussen de 11 en 16 jaar daar terecht voor huiswerkbegeleiding, (sportieve) acti-
viteiten of gewoon chillen.

(Y)our Place is dus een plek voor pubers. 
Een leeftijdsfase waarin jongeren zich-
zelf en de wereld om hen heen aan het 
ontdekken zijn. Dat doen ze op school en 
thuis. En dat kan ook, met ondersteuning 
van jongerenwerker Michelle Gantzert, 
bij (Y)our Place.

Voetbal 
Op een vrijdagmiddag, als ik daar ben, 
tref ik een aantal jongeren aan die op het 
punt staan te gaan zaalvoetballen. Dat is 
vaste prik op de vrijdag. Ik heb even de 
gelegenheid om hen en Michelle te spre-
ken. Wat brengt ze hier? Joudy (16): ‘Ik 
wil de Nederlandse taal nog beter leren 
spreken, naar elkaar luisteren en hoe ik 
zelf dingen zeg.’ Amir (17) wil graag iets 
met groepen en talentontwikkeling gaan 
doen en hij oefent dat door het zaal-
voetbal te begeleiden. Dan heeft hij aan 
Joppe (11) een goede, want hij is dol op 
voetbal: ‘Ik wil leren samenwerken én 
alle voetbaltrucjes leren!’

Diverse programma’s
Iedere middag heeft een eigen program-
ma. Woensdagmiddag staat in het teken 
van huiswerkbegeleiding. Soms hebben 
de jongeren even dat zetje nodig om aan 
het huiswerk te beginnen of is een extra 
uitleg wel zo fijn. En ze leren ook van el-
kaar. De huiswerkbegeleiding wordt ge-
geven door Michelle en een vrijwilliger. 
Op donderdagmiddag zijn de activiteiten 
divers. Michelle brengt soms een thema 
in om te bespreken. Wat betekent vriend-
schap, seksualiteit, verslaving, gebruik 
van internet, sociale media en andere 
onderwerpen die pubers aanspreken. 
Onlangs kwam het thema ‘vuurwerk’ 
aan bod. De jongeren zelf dragen ook 
onderwerpen aan. Niet alles hoeft in 
groepsverband. Als er behoefte is of als 

Michelle vermoedt dat er iemand iets 
dwars zit, praat ze ook individueel met 
de jongeren. En op vrijdagmiddag wordt 
er dus gesport.

Vertrouwde omgeving 
Jongeren kunnen bij (Y)our Place terecht 
op de middagen die hun voorkeur heb-
ben. Zo is iedere middag de samenstel-
ling dan ook anders. Momenteel zijn er 
vijftien jongeren aanwezig. Het kost niets 
en alleen bij een uitje wordt er een eigen 
bijdrage gevraagd. De jongeren kunnen 
het goed met elkaar vinden; sommigen 
komen er al meer dan twee jaar. (Y)our 
Place is een vertrouwde omgeving. 
Hebben ze nog iets te wensen? Jawel: 
zelf een muur een ander kleurtje geven, 
meerdere middagen open en er kunnen 
nog meer jongeren aansluiten! Inmid-
dels zijn de andere gegadigden voor het 
zaalvoetballen gearriveerd en vertrekt 
de groep vrolijk naar de gymzaal aan de 
overkant. 

(Y)our Place is open op woensdag, 
donderdag en vrijdag van 

15.30 – 17.30 uur. Meer informatie 
mgantzert@versawelzijn.nl

Op 4 februari is 
het eerste lamme-
tje geboren! 
183 ooien van de grote schaapskudde 
van het Goois Natuurreservaat wor-
den bijna dag en nacht in de gaten 
gehouden. Een mooie, maar ook span-
nende tijd voor de drie schaapherder 
én twee stagiaires in opleiding. 

De bevalling bij het Drentse heideschaap 
gaat meestal zelfstandig, maar soms 
heeft een schaap een beetje hulp nodig. 
Bijvoorbeeld als ze in de verkeerde hou-
ding ligt. Hoofd veeverzorging Johan 
Griffioen: ‘Ik kijk ieder jaar weer enorm 
uit naar het eerste lammetje, maar eerlijk 
gezegd ook naar de laatste, want het is 
voor ons allemaal een drukke tijd.’ 

Het Drentse heideschaap is het oudste 
Nederlandse schapenras en heeft de na-
tuurlijke eigenschap dat ze liever niet 
midden in de nacht lammeren. In de na-
tuur zijn de roofdieren juist in de nacht 
het meest actief en dan is moeder en lam 
dus het meest kwetsbaar. De lammetjes 
drinken de komende drie maanden bij 
hun moeder. Daarna gaan ze voor zich-
zelf zorgen. Als de kudde te groot wordt, 
verkoopt het Goois Natuurreservaat 
schapen aan andere herders of land-
goedeigenaren.
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Bij de kapper in Blaricum

door Marloek de Greeff
Een bezoek aan de kapper in het dorp is een fijne win-win; je (haar) knapt er enorm van op en je hoort nog eens wat. 
Tijdens een knipbeurt bij de Blaricumse Haarzaak kwam laatst dit verhaal over een bijzonder huisdier voorbij…

‘Een vriendin van mij vond een gewonde 
duif in haar tuin. Ze nam de zieke vogel 
mee naar de dierenarts. Het bleek om 
een Afrikaanse lachduif te gaan. Bij mijn 
vriendin thuis mocht de duif beter wor-
den. Er ontstond een warme band. De 
duif kreeg de naam Koert en al snel was 
duidelijk dat het beestje niet meer weg 
zou gaan. Koert hoorde er helemaal bij; 
iedereen was dol op de duif en er gebeur-
de niets meer zonder het beestje. Koert 
was bij het koken, douchen, slapen, ver-
jaardagen en televisiekijken. De liefde 
ging zelfs zo ver dat niemand er moeilijk 
over deed dat Koert niet bepaald zinde-
lijk was. Koert kreeg een lekker nestje 
op de ombouw van de afzuigkap. Ook 
samen met de hond ging het goed. En 

als de hond te dichtbij kwam, fladderde 
Koert rustig naar zijn veilige plekje op 
de afzuigkap.

Helaas werd Koert na tien mooie ja-
ren dood gevonden in zijn nestje. Mijn 
vriendin was natuurlijk helemaal van 
slag. Hoe moest het zonder Koert?! Om 
rustig na te kunnen denken, borg ze het 
beestje voorzichtig op in de vriezer. Een 
jaar en een erfenis later, besloot ze Koert 
op te laten zetten. Een kostbare en pre-
cieze klus. Er werd uitgebreid besproken 
hoe Koert vereeuwigd zou worden en er 
werd een speciale tak gekocht waar de 
duif voor altijd op zou komen te zitten. 
Alleen het beste was natuurlijk goed ge-
noeg voor Koert. 

Na een paar maanden kon Koert opge-
haald worden. Het was prachtig gewor-
den, het leek net of Koert alleen maar 
even op een tak zat te rusten. Het gaf niet 
dat het flink wat tijd en geld had gekost, 
Koert was terug! Nadat mijn vriendin 
Koert in de woonkamer uit de doos had 
gehaald en op de schoorsteenmantel had 
gezet, ging ze even naar boven. Toen ze 
weer beneden kwam, was het een chaos 
voor de open haard. De héle vloer lag 
bezaaid met veertjes en vulmateriaal. 
Mijn vriendin keek naar de schoorsteen-
mantel. Koert zat er niet meer en iets 
verderop stond de hond met wat stukjes 
veer onder zijn poot. Hij had zijn kans 
gegrepen nu die gekke vogel niet meer 
weg kon vliegen…’

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

Brinklaan 8-10
1261 ER  Blaricum
Tel. (035) 531 66 33
www.smederijbergh.nl

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O
T

O
: 

P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 4

herman van der heiden
puinrecycling bv

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

info@puinrecyclinghuizen.nl
 w w w.puinrecycl inghuizen.nl 

HandeL in menggR anuL aten, gRind, gRond en Z and. 
RecycLing van BedRijfsaf vaL, Bouw-en sLoopaf vaL, 

gRoenaf vaL en a /B /c Hout.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINESBaanbergenweg 46 - Huizen

035 52 65 610 - ortho-huizen.nl

‘Wat ik leuk vind, komt samen bij Blaer-Kom Binnen!’
door Anne Soutendijk 
Afke Nijhof werkt met veel plezier voor VersaWelzijn. De gemeente Blaricum heeft haar gevraagd om mee 
te denken over het opzetten van een leuk en afwisselend programma en het werken met vrijwilligers. Zo 
ontstond Blaer-Kom Binnen! Elke donderdag vol activiteiten en ontspanning! Alles moest from scratch 
worden opgezet. 

Afke Nijhof komt met rode wangen van 
de storm binnen. Ze vertelt enthousiast 
dat de gemeente Blaricum graag meer 
maatschappelijke activiteiten in de nieuwe 
Blaercom wil. ‘Een dorpshuis is er voor 
álle (leeftijds)groepen in de gemeente. En 
die groepen zijn in Blaricum heel divers. 
Dus het was even zoeken! Gelukkig kwam 
er van alle kanten input van betrokken Bla-
ricummers. Zo ontstond het idee om een 
laagdrempelige inloopdag te organiseren.’ 

Blaer-Kom Binnen! Elke donderdag 
van 10.00 tot 19.00 uur 
Vanaf 10.00 uur  is er de hele dag iets te 
doen. In tijdsblokken. Overzichtelijk dus. 
U kunt de hele dag blijven, maar ook ko-
men, weggaan en weer terugkomen voor 
de film. En bent u tijdens de koffie nog 
niet met elkaar uitgepraat, dan kunt u 
gezellig aan het einde van de dag terug-
komen voor het borreluur of avondeten. 
Heeft u zin om te bewegen? Dan zou ik 
zeker een keer komen Smoven! Eén keer 
per maand geeft Mickey van der Laan 
een leuke beweegles met ringen die een 
fijne resonantie in uw lijf geven. Swing, 
Move and Smile…iedereen kan het! 

‘Het blok’ Cultuur Snuiven
Er is een film, een lezing of een muzikaal 
optreden. Maurice Hermans zong prach-
tige liedjes van zijn vader Toon, Johan 
Calis gaf een honingproeverij en lezing 
over het belang van bijen en mezzo so-
praan Mylou Mazali trakteerde het pu-
bliek op een muzikale lezing ‘Tribute to 
Callas’. Je kan het programma al aan het 
begin van de maand bestuderen. Actief 
meedoen kan ook. Er worden goede hob-
bykoks gezocht die het kookteam willen 
versterken. Na de bereiding is het een 
feest om het samen aan een gezellige ge-
dekte huiskamertafel te eten.

De hele dag onder de pannen 
of Speel en spel (gratis)
Een dag vol leuke activiteiten, lekker 
dichtbij huis. Op zo’n dag ontstaan leuke 
contacten of ontmoet je oude bekenden. 
Steeds meer bezoekers komen actief 
meehelpen, met bijvoorbeeld het dekken 
van de tafel. Tijdens het Blaer-Kom Eten! 
ontstaan de mooiste gesprekken. ‘En we 
hopen op meer mee-eters! Alleenstaande 
ouders met hun kinderen of stellen waar-
voor uit eten gaan te kostbaar is. Het zijn 

maar ideeën.’ vertelt Afke. 
‘Ik denk dat er nieuwe 
vriendschappen kunnen 
ontstaan. Elkaar ontmoe-
ten, dat is de bedoeling van 
een dorpshuis!’ De nieuwe 
Blaercom en ook de don-
derdagse ‘Blaer-Kom Bin-
nen!’ wordt enthousiast 
bezocht door mensen uit 
Blaricum, maar ook door 
mensen uit de omliggende 
dorpen. De een komt voor 
het ‘borreluur’, de ander komt ‘Cultuur 
Snuiven’. 

Er borrelen alweer allerlei ideeën 
bij Afke op…
‘Bij kinderen van de Blaricumse basis-
scholen is een enquête afgenomen. Ze 
hebben veel interesse voor de natuur, 
het milieu, het heelal en dieren. Dat is 
echt leuk en dáár gaan we zeker iets 
mee doen!’ vertelt Afke. En ze heeft 
ook plannen voor Blaricumse nanny’s 
en hun oppaskinderen. ‘Maar niet alles 
tegelijk!’ In maart staat de lezing van 
Daniela Hahn van het platform ‘The Art 

of Gracious Aging’ over waardig ouder 
worden gepland. En mevrouw Tamara 
speelt stukken van haar nieuwe album 
‘In je hoofd’. Kortom Afke Nijhof is nog 
niet uitgedacht over nieuwe Blaer-Kom 
Binnen! uurtjes. 

Bent u geïnteresseerd in 
vrijwilligerswerk in Blaercom? 

Mail naar vrijwilligers@blaercom.nl 
Wilt u op de hoogte blijven van het 
culturele programma? Mail naar 

activiteiten@blaercom.nl of kijk op 
blaercom.nl
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Trimsalon met 
Bubbels

In 2017 startte Caroline Polfliet haar 
Trimsalon met Bubbels. Veel honden 
hebben gebitsproblemen zonder dat de 
eigenaar dat weet. Bij haar kunt u ook 
voor een volledige gebitsreiniging van 
uw hond terecht.

De innovatieve reiniging is geheel pijn-
loos. Tandplak en tandsteen worden ver-
wijderd en bacteriën worden gedood. 
Zo behoudt uw hond een gezond gebit 
en wordt vroegtijdig tandverlies voor-
komen. Voor nadere informatie of het 
maken van een afspraak kunt u con-
tact opnemen met Caroline Polfliet 06-
15539151 Windvang 18 Blaricum.

Klein mensje met grote pakketten

door Sybert Blijdenstein
Wie kent haar niet? Karin van Delft 
(58), de vriendelijke vrouw van het 
postagentschap bij de klantenbalie 
van Albert Heijn Blaricum. Vier da-
gen in de week helpt ze dorpsgenoten 
met al hun postzaken. Toegewijd, vlot 
en accuraat.  
 
28 jaar werkt ze nu al bij AH. Ze be-
gon in 1992 als kassière bij AH Laren. 
Het dorp waar ze ook woont. Op 4 fe-
bruari 2002 werd ze beheerder van het 
postagentschap bij AH Blaricum. Toen 
nog gevestigd in een apart pandje, bij de 
achteringang van de oude AH winkel. 
Met een kluisje, voor bankzaken van 
dorpswinkels.   

Sollicitatie
Begin 2002 las Karin de personeelsad-
vertentie van Albert Heijn in Blaricum. 
Gezocht: ‘postagentschap-beheerder 
tevens hoofdkassier, met drogistdiplo-
ma.’ Perfect, ze was al assistent-drogist. 
Tijdens het daaropvolgende sollicitatie-
gesprek met meneer Ton (Karin: ‘Een 
gouden man’), de vader van Marieke, 
die de zaak in 2011 overnam, en met 
de bedrijfsleider Hans Fokker, werd 
haar gevraagd of zij nog iemand wist 
met een drogistdiploma. ‘Ja zeker, mijn 
buurvrouw en collega Lidwien Vos, en 
zij heeft het diploma van hoofddrogist.’ 
Gelijktijdig begonnen ze destijds bij AH 
Blaricum. Later volgden hen nog vier 
andere collega’s en buurtgenoten. Lid-
wien is nu assistent-bedrijfsleider.     

Post en pakketten
Karin werd ingewerkt door collega’s 
Erna en Ineke. Ze vond het werk super-
leuk.  Enthousiast was ze over de fijne 

onderlinge sfeer in de winkel. Na de 
grote verbouwing in 2007 en de sluiting 
van de bank bleven alleen de post en de 
infobalie over. Geen probleem. De hoe-
veelheid post en pakketten, inkomend en 
uitgaand, bleef groeien. Ook in soort en 
omvang. Er kwamen zelfs bankstellen 
en tuinmeubels binnen. Op een keer had 
ze een raar ritselend pakket in handen. 
Een huilende klant kwam het ophalen.  
Het bleek de as van haar gecremeerde 
hond. 

Klanten, collega’s, jubilea en vrije tijd 
Karin geniet van het werk voor haar 
klanten ‘pure passie’ en van de gezellig-
heid met haar collega’s. Hoe onvergete-
lijk waren de fantastisch leuke AH-fees-
ten met haar 12,5 en 25-jarige jubileum! 
In haar vrije tijd werkt ze in het voetbal-

winkeltje bij BVV’31. Ook doet ze al ja-
ren mee aan de ‘Dag van het Werkpaard’, 
in het antieke kruidenierswinkeltje, met 
Jannie, Paula en Gerard. Haar hobby’s 
zijn tekenen, haar vier katten, en elke 
winter met familie en vrienden skiën.  

Gezin en kinderen
Karin was de jongste uit een Bussums 
gezin met dertien kinderen. Haar vader 
was chef van ‘Warmolts’ in de Nassau- 
straat. Van de toenmalige eigenaar Ben 
Hosman, een bekend kunstschilder, bezit 
ze nog een prachtig schilderij. Ze heeft 
drie dochters, Sharon (32), Fabiënne (20) 
en Ingeborg (29). De laatste twee wer-
ken ook bij AH Blaricum. Ze heeft vijf 
kleinkinderen, waarvan Rafael (14) bij 
haar inwoont, als pleegkind. Een warme, 
echte AH-familie!

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
    

Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

www.ijssalondehoop.nl

EHBO Vereniging
Blaricum
Hendrik Smitlaantje 2
Sportpark - Oostermeent

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

 

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

Kerkstraat 45
1271 RK Huizen info@schipperwonen.nl
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Het containergeluk
door Greet Volkers
Eindelijk zijn we een beetje gewend geraakt aan onze nieuwe vuilnisbakken. 
Alhoewel ik er nog steeds aan moet wennen, heb ik er een positieve draai aan 
kunnen gegeven.

Eerst dacht ik nog aan, laat ik zeggen, zo’n 
‘slanke bak’. Nee hoor, het werd een grote 
met een oranje deksel én een slanke grijze 
met, hoe kan het anders, een grijze deksel. 
Nu is mijn fietsenschuurtje al redelijk vol-
gepropt maar het past nog net. Hoe zal dit 
gaan bij de mensen zonder fietsenschuur-
tje? Ergens moet je die bakken in de tuin 
kwijt zien te raken. Mooi he? 

Maar zoals Cruyff altijd zei: ‘Elk nadeel 
heb z’n voordeel.’ Dus niet getreurd, we 
hebben allemaal ‘containerwoningen’. 
Aha, dus dat wordt minder belasting be-
talen. Ja toch? Ook scheelt het bloemen 
in de tuin. Deze hoef je niet meer te plan-
ten, de kleuren zijn er al. De groene bak 
staat voor de hedra, de blauwe bak voor 
de blauwe druifjes, de grijze bak voor de 
grijze muizen en de oranje bak voor de 
koningstulpen. Oh ja, ik zag ook gele dek-

sels, nou dat zijn dan de narcissen. Kijk, 
die voorjaarsbloemen verdwijnen maar de 
vuilcontainers niet. Ik zeg maar zo: ‘Veel 
plezier met al dat kleurrijke plastic in de 
tuin.’
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We dansten en vierden stiekem feest
Uiteindelijk kwam zij in Laren terecht 
en belde René van René Expertsalon. 
‘Ik ben begonnen als ZZP’er en nu zijn 
we hier in Blaricum met Hair & Beau-
ty. Naast de kapsalon heb ik in hetzelf-
de pand, samen met twee medewerk-
sters, een eigen salon. Het is heel goed 
dat alles nu bij elkaar zit en wij naast 
schoonheidsbehandelingen een aantal 
specialismes hebben als wenkbrauw-
correcties en bindweefselbehandelin-
gen.’ Een van de twee medewerksters 
is haar eigen dochter en haar andere 
collega komt uit Irak. ‘Ik spreek Far-
si en zij Koerdisch, dus verstaan doen 
we elkaar alleen in het Nederlands. We 
hebben dezelfde Oosterse gastvrijheid 
en het gevoel voor schoonheid en wel-
zijn.’ 

‘Weet je’, zegt Fariba, ‘wij zijn opge-
voed in een rijk land met veel cultuur. 
Een van de grootste verschillen met 
Nederland is dat wij al jong leren om 
veel aandacht te besteden aan ons ui-
terlijk en welzijn. Onze moeders leren 
ons bijvoorbeeld al vroeg om de huid 
van je gezicht te masseren, want je 
huid blijft dan tot latere leeftijd prach-
tig strak en stevig. Uiterlijk is in onze 
cultuur erg belangrijk net als gastvrij-
heid. Zo maak ik tussen de middag 
vaak kleine gerechtjes voor klanten. 
Zij vinden het heerlijk! Ik wil ze iets 
van mijn Perzische achtergrond mee-
geven. In Perzië houden we heel erg 
van het goede leven en zeker van lek-
ker eten en ondanks het strenge regime 
en de strenge regels deden we natuur-
lijk alles stiekem. We dansten en vier-
den volop feest!

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

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912
****

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 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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Even voorstellen... Fariba Zareie 
Ik wil mijn Perzische achtergrond graag doorgeven…

door Anne Soutendijk
Over de reden waarom Fariba met haar man in 1995 naar Nederland kwam, wil  
ze niet veel vertellen. Het doet nog steeds een beetje pijn. Maar dat het leven in 
het mooiste land van haar dromen opeens na de komst van de Ayatollahs heel erg 
is veranderd…, dat is alles wat ze over de politiek in Iran wil zeggen. 

Fariba heeft haar draai in Nederland, met 
name in Blaricum, gevonden. Ze woont 
en werkt er en ze heeft een leuke Neder-
landse man gevonden. Ze runt inmiddels 
een salon naast Moeke en woont boven 
‘de zaak’. Ondanks dat ze in Perzië (zo 
blijft ze haar moederland graag noemen) 
haar diploma’s voor schoonheidsverzor-
ging haalde, heeft ze zich in Nederland 
eerst op de taal gestort en de opleiding 

administrateur behaald. Daarna heeft ze 
het Nederlandse diploma schoonheids-
specialiste gehaald. Ze vertelt dat ze uit 
een ondernemersfamilie komt en dus 
altijd heeft geleerd om voor jezelf op te 
komen en te zorgen. Fariba: ‘Ik startte als 
administratief medewerker bij het UWV 
en na werktijd behandelde ik collega’s van 
mijn werk. Al snel ontdekte ik dat daar 
mijn passie lag.’
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Blaricummer van het jaar 2019, 
Linda Eggenkamp
door Gerda Jellema
Er ligt een parel in t Gooi… Zo begint Liedje op Blaricum van de Gooische 
flierefluiter Rob van de Bas, uit 1942. Zo ziet ook Linda Eggenkamp, uitgeroe-
pen tot Blaricummer van 2019 door Laarder Courant de Bel, ons fantastische 
dorp, waar zij zich op allerlei fronten graag voor inzet.

Linda Eggen-
kamp is gebo-
ren en getogen 
Blaricummer, 
met eventjes 
een uitstapje 
naar Huizen, 
weliswaar net 
over de grens, 
maar toch. 
Toen ze zwan-
ger was van 
haar eerste 
kind zei ze: 

‘Wat er ook gebeurt, als de baby gebo-
ren wordt, gooi me maar over de sloot, 
ze moet geboren worden in Blaricum.’ 
Het kindje kwam in Tergooi ter wereld, 
dus goed afgelopen. Na de middelbare 
school heeft Linda de school voor de 
journalistiek gevolgd. In dezelfde tijd 
werd ze gevraagd om bij te springen bij 
Vlugheid en Kracht als turntrainster, 
hiervoor volgde zij cursussen, waarna 
Linda zich volleerd turntrainster mocht 
noemen. Dit leidde tot verdere studie en 
Linda werd fysiotherapeut. Als journalist 
heeft zij niet betaald werk verricht. 

Zwarte Piet en het dialect
Maar dat Linda kan schrijven heeft voor-
delen. Linda schrijft jaarverslagen, voor 
diverse Blaricumse verenigingen persbe-
richten en is betrokken bij het kerkblad 
van de St. Vituskerk. Linda is vrijwilliger 
of behulpzaam bij: Dag van het Werk-
paard, de Oranjevereniging, Vlugheid 
en Kracht, de school van de kinderen en 
natuurlijk de Sinterklaasintocht. Haar rol 
als zwarte Piet vindt Linda fantastisch, 
zeker als ze niet herkend wordt, dan kan 
ze zich echt uitleven. Volgend jaar al 
meer dan 20 keer. Samen met een aantal  
Blaricummers probeert Linda het Blari-
cums dialect in leven te houden. Linda: 
‘Blarrikums wurt haast gin meer espreu-
ken. Zellufs ouwe minsen en kerels doon 
‘t haast gin meer.’ Af en toe geeft zij met 
Joke Vos en Stef van den Bergh voor-
drachten in het dialect. Naast haar gezin, 
werk en andere activiteiten, fietst en turnt 
Linda graag.

Een turnhal in Blaricum
Het vrijwilligerswerk is er bij Linda met 

de paplepel ingegoten en trouwens ook 
bij haar man. Linda ziet tegenwoordig 
bij veel mensen consumeergedrag, men 
betaalt voor diensten en voelt er weinig 
voor om zelf de handen uit de mouwen 
te steken, zonder dat dit financieel iets 
oplevert. Dit is jammer. Linda: ‘Vrij-
willigerswerk geeft niet alleen voldoe-
ning, maar het levert veel op. Je bouwt 
een netwerk op, doet vrienden op, en het 
brengt verbondenheid in een dorp. De 
gemeente heeft hierin ook een functie. 
Als de gemeente meer betaalbare wonin-
gen voor jongeren realiseert, houdt Bla-
ricum deze groep vast, zodat ook zij zich 
kunnen (blijven) inzetten. Om allerlei 
activiteiten te kunnen laten voortbestaan 
hebben we veel vrijwilligers nodig.’ Een 
eigen stiekeme wens is dat Linda graag 
een turnhal in Blaricum zou willen zien. 

In me hum
Linda is blij verrast door de waardering 
voor al haar werk, ‘want er zijn er meer 
die wat voor Blaricum doen’, vindt Lin-
da. Maar weinigen met zoveel plezier en 
energie. Blaricum is die parel en heeft 
zoveel te bieden en ‘daarom voel ik me 
in me hum, in Blaricum.’ Aldus Linda 
en de Gooische flierefluiter, Rob van de 
Bas. Linda gefeliciteerd, je hebt het ver-
diend!
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Wij zijn de politiek

door Jan Greven 
Wat gaat er met het terrein van Tergooi gebeuren als het ziekenhuis daar ver-
trokken is? De Blaricumse Raad wil alleen maar goede dingen. Ruim woning-
bouw, ook in het goedkopere segment. Geen villapark, maar toch veel groen. 

Geen sloop van bestaande gebouwen 
maar daarin ruimte voor bedrijven in de 
sfeer van gezondheid, media en creativi-
teit. Ondergronds parkeren. Vooral dat 
laatste vindt de Raad belangrijk. Raads-
breed werd het vastgelegd: het blik moet 
onzichtbaar onder de grond. En nu maar 
wachten op een projectontwikkelaar die 
op deze basis aan de slag wil. 

Ik hoorde het debat en moest aan Daan 
Roovers denken. Daan Roovers is filo-
soof. Ze is de huidige denker des vader-
lands en ze komt 5 april naar Blaricum. 
Ze heeft veel nagedacht over het publie-
ke debat. Sterker, het publieke debat wil 
zij tot speerpunt maken van haar periode 
als vaderlands denker. Over het publiek 
debat schreef ze een toegankelijk boekje 
‘Wij zijn de politiek’.

Een publiek debat zoals Daan Roovers 
dat in haar boek beschrijft, zou bij uit-
stek geschikt geweest zijn voor een be-
zinning over het Tergooi terrein. Tijdens 
het raadsdebat bleek de VVD teleurge-
steld over het gebrek aan eigen ideeën en 
ambitie in die bezinning tot nu toe. En 
inderdaad, veel meer dan inkleuren van 
de vrijgekomen ruimte deed de Raad 
niet. Ondergronds parkeren is dan mooi 
meegenomen, maar valt er niet meer te 
wensen? Hoe krijg je meer diepgang? 

De weg daar naartoe, zegt Daan Roovers, 
loopt via het publieke debat. Zo’n debat 
staat open voor iedereen. Niet te veel 
deelnemers, niet te weinig. Gewone 
burgers. Zonder persoonlijke belangen. 
Aangewezen door loting. In debat met 
elkaar ontwikkelen ze een visie op, in 
dit geval, de toekomst van Tergooi. Al 
debatterend vormen zij zich een mening, 
zonder al van tevoren een mening te heb-
ben. Ze kunnen kritisch naar hun eigen 
standpunt kijken. Ze kunnen luisteren 
naar de argumenten van anderen en zijn 
bereid zich door andere argumenten te 
laten overtuigen. 
Ik weet nu al wel hoe straks de discus-
sie over Tergooi zal lopen. Het zal gaan 

over het aantal woningen, over die onder-
grondse parkeergarage, over wel of geen 
sloop. Technische kwesties, waarin geld 
de belangrijkste factor is. 

Maar stel eens dat er, op zijn Roovers, 
door gewone burgers gediscussieerd was 
over Tergooi. Stel eens dat B&W het ge-
sprek met Provincie en projectontwik-
kelaars zouden ingaan met een visiestuk 
op basis van die discussie. Het zou het 
gesprek heel anders maken. 

B&W zouden spreken met het gezag 
van de hele bevolking. Dat doen ze nu 
via de Raad formeel ook al wel, maar 
het zou in dat geval vele malen sterker 
en doorleefder zijn. Het zou niet alleen 
over geld en haalbaarheid gaan, maar 
over de fundamentele vraag: wat willen 
wij Blaricummers dat er met zo’n terrein 
gebeurt? Het zou zeggenschap geven aan 
burgers zonder de Raad macht te ontne-
men. Ineens zou er interesse zijn. En niet 
alleen bij direct belanghebbenden. Het 
zou duidelijk maken wat Daan Roovers 
bedoelt met ‘Wij zijn de politiek.’  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 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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De lezing van Daan Roovers,  WIJ ZIJN DE POLITIEK, 
wordt gehouden op zondag 5 april om 14.30 uur in Blaercom. 

De lezing is een initiatief van de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum 
en de Filosofische Leeskring Blaricum. Toegang is gratis.

Redden. Dag en nacht. Vrijwillig.

door Marjolijn Schat
Niet iedereen is bekend met het werk van de Blaricumse KNRM (koninklijke 
Nederlandse reddingsmaatschappij). Ik sprak Ralf van Vegten over het belang-
rijke werk van de professioneel opgeleide vrijwilligers van het reddingstation 
op de Stichtseweg 99.

De KNRM bestaat sinds 1824 en is actief 
op de Noordzee en Waddenzee, het IJs-
selmeer en de Randmeren en is volledig 
afhankelijk van donateurs en giften. De 
vrijwilligers staan 24 uur per dag klaar 
om onder alle weersomstandigheden uit 
te rukken; vanuit 45 reddingstations met 
75 boten jaarlijks zo’n 2500 maal. Sta-
tion Blaricum is verantwoordelijk voor 
de Zuidelijke Randmeren. In dit gebied 
tussen Nijkerk en Amsterdam zijn ze het 
afgelopen jaar 75 maal in actie gekomen 
en hebben 142 mensen in veiligheid ge-
bracht. ‘Meestal als gevolg van een boot 
in problemen, bijvoorbeeld door motor-
storing. Maar er zijn ook ernstige proble-
men en gemiddeld tweemaal per jaar ook 
incidenten waarbij personen overlijden. 
Het weer is zeer bepalend, zo trad er tij-
dens een zomernacht plotseling noodweer 
op, waardoor een schip van anker ging en 
tegen de basaltblokken op de dijk woei.’

Vrijwilligers
‘Het station kent 28 bemanningsleden, 
de opstappers en schippers, die er sa-
men voor zorgen dat de reddingboot 24 
uur per dag en het hele jaar door binnen 
tien minuten uit kan varen. Daarnaast 
zijn er nog ruim tien vrijwilligers belast 
met andere taken zoals het onderhoud 
van het materiaal, het organiseren van 
evenementen en een aantal vormt het 
lokale bestuur.’ Een opstapper moet de 
benodigde opleidingen volgen; eerst een 
één tot tweejarige training op het stati-
on, afgesloten met een trainingsweek in 
Schotland en daarnaast opleidingen zo-
als: vaarbewijs, motoren, radar, EHBO, 
reanimatie en brandbestrijding. ‘We heb-
ben twee boten. De Blaricum-1, een red-

dingsboot van 8,5 meter lang met veel 
werkruimte en vier staanplaatsen en we 
hebben de beschikking over een boot van 
de reddingsbrigade. Als een boot uitvaart 
zijn er altijd een schipper en minimaal 
twee opstappers aan boord.’

Facebook
De vrijwilligers zijn momenteel te zien 
in korte clips op Facebook om anderen te 
inspireren óók bemanningslid te worden. 
Zo vertelt Gallil over zijn ervaring met 
een omgeslagen boot van de scouting 
waarbij zes kinderen te water kwamen 
en Clemens over de meest aangrijpende 
situatie van afgelopen jaar; de zoektocht 
naar de springer van de Stichtse Brug. 
De Blaricum-1 en haar bemanning wa-
ren als eerste ter plaatse. Met behulp 
van diverse reddingboten, duikteams en 
helikopter is het lichaam van de sprin-
ger gevonden en geborgen. ‘Nazorg is 

heel belangrijk. Iedere actie wordt geë-
valueerd, we moeten erover praten, we 
worden gemonitord en waar nodig wordt 
verdere hulp ingeschakeld. Regelmatig 
hebben we te maken met overledenen en 
ook met de paniek van familieleden bij 
een vermissing. Dat heeft grote impact, 
we delen dat hier samen.’ Voor Ralf is de 
verdrinking van een dierbaar familielid 
de reden geweest vrijwilliger te worden, 
nu alweer 25 jaar. ‘Iedere keer is anders; 
verschillende mensen, boten en weers-
omstandigheden. We moeten rustig en 
juist handelen en vertrouwen op elkaar. 
In privé- en werksituaties hebben we 
veel aan wat we hier leren.’
Interesse?  station@blaricum.knrm.nl  
facebook.com/KNRM.Bla/

Daan Roovers

Hei&wei_nr530.indd   7Hei&wei_nr530.indd   7 03-03-20   12:0203-03-20   12:02



De BEL-gemeenten hebben een nieuwe 
aannemer voor het beheer onderhoud 
van de buitenruimte: SIGHT Land-
scaping. SIGHT voert de werkzaam-
heden in nauwe samenwerking met de 
Buitendienst van de BEL Combinatie 
uit. 

Donderdagmiddag 20 februari vond 
de feestelijke ondertekening van het 
contract plaats. Wethouders Liesbeth 
Boersen (Blaricum), Theo Reijn 
(Eemnes), Ton Stam (Laren) en Henri 
Schuurman, algemeen directeur van 
SIGHT, zetten gezamenlijk hun hand-
tekening onder de overeenkomst. Deze 
geldt voor een periode van vier jaar. 

Aansluitend werd bij het BEL-kantoor 
in Eemnes een boom geplant. Deze 
wilgbladige eik (Quercus phellos ‘High-
tower’) werd door SIGHT aan-
geboden als symbool voor een vrucht-
bare samenwerking.  

Integraal en beeldgericht 
Het onderhoud van de buitenruimte 
wordt vooral beeldgericht en zo veel 
mogelijk integraal uitgevoerd. Meer in-
formatie hierover vindt u op de website 
van de gemeente Blaricum (Projecten > 
Beheer openbare ruimte; integraal en 
beeldgericht).
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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 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Op de foto van links naar rechts: wethouder Theo Reijn, wethouder Ton Stam, wet-
houder Liesbeth Boersen, algemeen directeur SIGHT Henri Schuurman

BEL-gemeenten en SIGHT Landscaping tekenen contract 
beheer onderhoud buitenruimte

Op 24 februari tekende wethouder Gerard Knoop, samen met de betrokken 
partners, het nieuwe convenant VVE 2020-2022. 

Voor- en Vroegschoolse Educatie 
(VVE) is bedoeld om te voorkomen 
dat peuters met een mogelijke achter-
stand op de basisschool starten. Er is 
dan bijvoorbeeld extra ondersteuning 
op het gebied van taal. De screening 
en verwijzing voor een VVE-plek 
gebeurt door het consultatiebureau. 

In het convenant staan afspraken 
over onder andere welke kinderen 
in aanmerking komen voor VVE, hoe 
de overdracht van kinderopvang naar 
school verloopt en hoe kinderen in 
beeld worden gehouden.

Het convenant werd op 24 februari 
ondertekend door: wethouder Knoop 
namens de gemeente Blaricum, 

L. v.d. Schee teamleider Jeugd en 
Gezin, schooldirecteuren van alle 
basisscholen in Blaricum en eigenaar 

peuteropvang Stichting Kinderopvang 
Huizen.

ONDERTEKENING CONVENANT 
VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

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

•  Anton Mauvelaan 3, 1261 GW, bouwen van een nieuwe woning, verzonden 
19 februari 2020

•  Jufferlaan 45, 1262 n.t.b., bouwen van een nieuwe woning, verzonden  
20 februari 2020

•  Holleweg 9, 1261 BW, vervangen van dakkapellen, verzonden 20 februari 
2020

•  Laantje van Kaarsgaren 8, 1262 BD, vergroten van de woning, verzonden  
20 februari 2020

•  Bussummerweg 36, 1261 CA, bouwen van een nieuwe woning, verzonden  
21 februari 2020

•  Jufferlaan 9, 1262 BB, bouwen van een nieuwe woning, verzonden 24 febru-
ari 2020

•  Bierweg 2, 1261 BL, uitbreiden van de woning, verzonden 21 februari 2020
•  Verloren Engh 17, 1261 CP, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden  

14 februari 2020
•  Melkweg 17, 1261 GT, vellen van 4 bomen, verzonden 25 februari 2020
•  Jufferlaan 11, 1262 n.t.b., bouwen van een nieuwe woning, verzonden  

27 februari 2020
•  Jufferlaan 15, 1262 n.t.b., bouwen van een nieuwe woning, verzonden  

2 maart 2020
•  Laantje van Rozendaal 5, 1261 ZC, plaatsen van een dakkapel, verzonden  

27 februari 2020

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

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

TOESTEMMING NOODKAP
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Eemnesserweg 28, 1261 HJ, toestemming noodkap voor het vellen van  
1 boom, verzonden 13 februari 2020

•  Smedenweg 5, 1261 BH, toestemming noodkap voor 1 boom, verzonden  
13 februari 2020

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

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

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

• Kooltjespad 6, 1261 DP, aanleggen van een vijver, ingekomen 14 februari 2020
•  Laantje van Kaarsgaren 5, 1262 BD, bouwen van een nieuwe woning, ingekomen 13 

februari 2020
•  Naarderweg 58, 1261 BV, vellen van 3 bomen, ingekomen 17 februari 2020
•  Naarderweg 24, 1261 BT, bouwen van een erfafscheiding en een carport met zonnepa-

nelen, ingekomen 18 februari 2020
•  Floris V Dreef 47, 1261 ZH, aanleggen van een in/uitrit, ingekomen 20 februari 2020
•  Torenlaan 58, 1261 GG, verbouwen van het woonhuis, ingekomen 21 februari 2020
•  Ekelshoek 1, 1261 TT, uitbreiden van de woning aan de achterzijde, ingekomen 21 febru-

ari 2020
•  Eemnesserweg 23B, 1261 HE, uitbreiden van de bestaande dakkapel, ingekomen 21 

februari 2020
•  Binnendelta 3K, 1261 WZ, vestigen van een tijdelijke huisartsenpraktijk, ingekomen 22 

februari 2020
•  Bussummerweg 38, 1261 CA, uitbreiden van de woning, ingekomen 24 februari 2020
•  Professor Brouwerlaan 1, 1262 AD, legaliseren van het hekwerk, ingekomen 22 februari 

2020
•  Steenakker 2, 1261 CR, vellen van 1 boom, ingekomen 18 februari 2020
•  Noolseweg 17, 1261 EA, vellen van 1 boom, ingekomen 21 februari 2020
•  Huizerweg 24, 1261 AX, vellen van 3 bomen, ingekomen 22 februari 2020
•  Eemnesserweg 8, 1261 HG, plaatsen van een tweede dakkapel, ingekomen 24 februari 

2020
•  Voorland n.t.b., 1261 TA, plaatsen van een strandtent voor 7 maanden, ingekomen 23 

februari 2020
•  Zwaluwenweg 2B, 1261 GJ, plaatsen van een tijdelijke woonunit tijdens de bouw, ingeko-

men 24 februari 2020
•  Eemnesserweg 23B, 1261 HE, plaatsen van een toegangspoort en hekwerk, ingekomen 

25 februari 2020
•  Eemnesserweg 23A, 1261 HE, plaatsen van een toegangspoort en hekwerk, ingekomen 

25 februari 2020
•  Deisel 1 t/m 5, 2, 1251 VZ, Dotterbeemd 12, 1261 TL, Ekelshoek 4, 5, 6, 9, 11, 18, 28, 30, 

32, 1261 TV, Kerkpad 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1261 TH, Klaphek 5, 7, 8, 9, 10, 12, 1261 XM, 
Ludenweg 11, 13, 1261 VV, Middenweg 7, 1261 EZ, Eerste Molenweg 11, 1261 TC, Molen 
veenweg 6, 10, 10A, 1261 TG, Mosselweg 24, 26, 1261 XC, Oude Renbaan 9 t/m 15, 1261 
VS, Ruyschendaal 1 t/m 15, 19 en 2, 4, 8 t/m 20, 24 t/m 28, 1261 XL, Schapendrift 2F 
t/m 10, 14, 14A, 1261 HL, Statenkamer 1, 5, 7, 13, 17, 1261 XJ, en 2, 4, 6, 8, 14, 18, 20, 
22, XK, William Singerweg 1, 11A, 1261 EH, Windvang 9, 13, 23A, 29, 33, 35, 1261 TR, 
verduurzamen van 88 woningen, ingekomen 24 februari 2020

•  Jufferlaan n.t.b., 1261 BB, bouwen van een woonzorgvilla, ingekomen 20 februari 2020
•  Eemnesserweg 23A, 1261 HE, vergroten van de bestaande dakkapel, ingekomen 26 

februari 2020

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.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Witzand 3, 1261 BM, vellen van 14 bomen, verzonden 2 maart 2020

De aanvraag 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.
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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 
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De BEL-gemeenten hebben een nieuwe 
aannemer voor het beheer onderhoud 
van de buitenruimte: SIGHT Land-
scaping. SIGHT voert de werkzaam-
heden in nauwe samenwerking met de 
Buitendienst van de BEL Combinatie 
uit. 

Donderdagmiddag 20 februari vond 
de feestelijke ondertekening van het 
contract plaats. Wethouders Liesbeth 
Boersen (Blaricum), Theo Reijn 
(Eemnes), Ton Stam (Laren) en Henri 
Schuurman, algemeen directeur van 
SIGHT, zetten gezamenlijk hun hand-
tekening onder de overeenkomst. Deze 
geldt voor een periode van vier jaar. 

Aansluitend werd bij het BEL-kantoor 
in Eemnes een boom geplant. Deze 
wilgbladige eik (Quercus phellos ‘High-
tower’) werd door SIGHT aan-
geboden als symbool voor een vrucht-
bare samenwerking.  

Integraal en beeldgericht 
Het onderhoud van de buitenruimte 
wordt vooral beeldgericht en zo veel 
mogelijk integraal uitgevoerd. Meer in-
formatie hierover vindt u op de website 
van de gemeente Blaricum (Projecten > 
Beheer openbare ruimte; integraal en 
beeldgericht).
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BEL-gemeenten en SIGHT Landscaping tekenen contract 
beheer onderhoud buitenruimte

Op 24 februari tekende wethouder Gerard Knoop, samen met de betrokken 
partners, het nieuwe convenant VVE 2020-2022. 

Voor- en Vroegschoolse Educatie 
(VVE) is bedoeld om te voorkomen 
dat peuters met een mogelijke achter-
stand op de basisschool starten. Er is 
dan bijvoorbeeld extra ondersteuning 
op het gebied van taal. De screening 
en verwijzing voor een VVE-plek 
gebeurt door het consultatiebureau. 

In het convenant staan afspraken 
over onder andere welke kinderen 
in aanmerking komen voor VVE, hoe 
de overdracht van kinderopvang naar 
school verloopt en hoe kinderen in 
beeld worden gehouden.

Het convenant werd op 24 februari 
ondertekend door: wethouder Knoop 
namens de gemeente Blaricum, 

L. v.d. Schee teamleider Jeugd en 
Gezin, schooldirecteuren van alle 
basisscholen in Blaricum en eigenaar 

peuteropvang Stichting Kinderopvang 
Huizen.

ONDERTEKENING CONVENANT 
VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

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

•  Anton Mauvelaan 3, 1261 GW, bouwen van een nieuwe woning, verzonden 
19 februari 2020

•  Jufferlaan 45, 1262 n.t.b., bouwen van een nieuwe woning, verzonden  
20 februari 2020

•  Holleweg 9, 1261 BW, vervangen van dakkapellen, verzonden 20 februari 
2020

•  Laantje van Kaarsgaren 8, 1262 BD, vergroten van de woning, verzonden  
20 februari 2020

•  Bussummerweg 36, 1261 CA, bouwen van een nieuwe woning, verzonden  
21 februari 2020

•  Jufferlaan 9, 1262 BB, bouwen van een nieuwe woning, verzonden 24 febru-
ari 2020

•  Bierweg 2, 1261 BL, uitbreiden van de woning, verzonden 21 februari 2020
•  Verloren Engh 17, 1261 CP, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden  

14 februari 2020
•  Melkweg 17, 1261 GT, vellen van 4 bomen, verzonden 25 februari 2020
•  Jufferlaan 11, 1262 n.t.b., bouwen van een nieuwe woning, verzonden  

27 februari 2020
•  Jufferlaan 15, 1262 n.t.b., bouwen van een nieuwe woning, verzonden  

2 maart 2020
•  Laantje van Rozendaal 5, 1261 ZC, plaatsen van een dakkapel, verzonden  

27 februari 2020

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

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

TOESTEMMING NOODKAP
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Eemnesserweg 28, 1261 HJ, toestemming noodkap voor het vellen van  
1 boom, verzonden 13 februari 2020

•  Smedenweg 5, 1261 BH, toestemming noodkap voor 1 boom, verzonden  
13 februari 2020

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

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

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

• Kooltjespad 6, 1261 DP, aanleggen van een vijver, ingekomen 14 februari 2020
•  Laantje van Kaarsgaren 5, 1262 BD, bouwen van een nieuwe woning, ingekomen 13 

februari 2020
•  Naarderweg 58, 1261 BV, vellen van 3 bomen, ingekomen 17 februari 2020
•  Naarderweg 24, 1261 BT, bouwen van een erfafscheiding en een carport met zonnepa-

nelen, ingekomen 18 februari 2020
•  Floris V Dreef 47, 1261 ZH, aanleggen van een in/uitrit, ingekomen 20 februari 2020
•  Torenlaan 58, 1261 GG, verbouwen van het woonhuis, ingekomen 21 februari 2020
•  Ekelshoek 1, 1261 TT, uitbreiden van de woning aan de achterzijde, ingekomen 21 febru-

ari 2020
•  Eemnesserweg 23B, 1261 HE, uitbreiden van de bestaande dakkapel, ingekomen 21 

februari 2020
•  Binnendelta 3K, 1261 WZ, vestigen van een tijdelijke huisartsenpraktijk, ingekomen 22 

februari 2020
•  Bussummerweg 38, 1261 CA, uitbreiden van de woning, ingekomen 24 februari 2020
•  Professor Brouwerlaan 1, 1262 AD, legaliseren van het hekwerk, ingekomen 22 februari 

2020
•  Steenakker 2, 1261 CR, vellen van 1 boom, ingekomen 18 februari 2020
•  Noolseweg 17, 1261 EA, vellen van 1 boom, ingekomen 21 februari 2020
•  Huizerweg 24, 1261 AX, vellen van 3 bomen, ingekomen 22 februari 2020
•  Eemnesserweg 8, 1261 HG, plaatsen van een tweede dakkapel, ingekomen 24 februari 

2020
•  Voorland n.t.b., 1261 TA, plaatsen van een strandtent voor 7 maanden, ingekomen 23 

februari 2020
•  Zwaluwenweg 2B, 1261 GJ, plaatsen van een tijdelijke woonunit tijdens de bouw, ingeko-

men 24 februari 2020
•  Eemnesserweg 23B, 1261 HE, plaatsen van een toegangspoort en hekwerk, ingekomen 

25 februari 2020
•  Eemnesserweg 23A, 1261 HE, plaatsen van een toegangspoort en hekwerk, ingekomen 

25 februari 2020
•  Deisel 1 t/m 5, 2, 1251 VZ, Dotterbeemd 12, 1261 TL, Ekelshoek 4, 5, 6, 9, 11, 18, 28, 30, 

32, 1261 TV, Kerkpad 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1261 TH, Klaphek 5, 7, 8, 9, 10, 12, 1261 XM, 
Ludenweg 11, 13, 1261 VV, Middenweg 7, 1261 EZ, Eerste Molenweg 11, 1261 TC, Molen 
veenweg 6, 10, 10A, 1261 TG, Mosselweg 24, 26, 1261 XC, Oude Renbaan 9 t/m 15, 1261 
VS, Ruyschendaal 1 t/m 15, 19 en 2, 4, 8 t/m 20, 24 t/m 28, 1261 XL, Schapendrift 2F 
t/m 10, 14, 14A, 1261 HL, Statenkamer 1, 5, 7, 13, 17, 1261 XJ, en 2, 4, 6, 8, 14, 18, 20, 
22, XK, William Singerweg 1, 11A, 1261 EH, Windvang 9, 13, 23A, 29, 33, 35, 1261 TR, 
verduurzamen van 88 woningen, ingekomen 24 februari 2020

•  Jufferlaan n.t.b., 1261 BB, bouwen van een woonzorgvilla, ingekomen 20 februari 2020
•  Eemnesserweg 23A, 1261 HE, vergroten van de bestaande dakkapel, ingekomen 26 

februari 2020

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.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Witzand 3, 1261 BM, vellen van 14 bomen, verzonden 2 maart 2020

De aanvraag 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.
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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 
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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 (uiterlijk maandag 
12.00 uur) bij de griffier via griffier@blaricum.nl 
De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten per persoon. Bij meerdere sprekers kan de tijd worden bekort. Het advies is om al in 
de e-mail te vermelden wat u aan de raad wilt meegeven, zodat uw inbreng van tevoren verspreid kan worden onder de raadsle-
den. Gebruik de spreektijd om hierop een toelichting te geven.
In de rondetafelgesprekken kan niet gesproken worden over besluiten waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of 
heeft gestaan, over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, of over een onderwerp waarover een 
klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
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In 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. In heel Ne-
derland herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog en vieren 
we dat we sindsdien weer in vrijheid leven.

Ook de gemeente Blaricum staat stil bij 
75 jaar vrijheid. Samen met het Comité 
4 en 5 mei en Stichting Blaricumse 
Bevrijdingsdagen heeft de gemeente 
een gevarieerd meerdaags programma 
opgesteld, waarin het herdenken en 
vieren tot uitdrukking komt. 

Programma
Het programma start op zaterdag 2 mei 
met een feestavond op het Oranjeweitje 
met Big Band Blow. In samenwerking 
met The Harpers uit Engeland wordt 
muziek van Glenn Miller, Andrew Sisters 
en Frank Sinatra ten gehore gebracht.

Op zondag 3 mei is er op het Oranje-
weitje vanaf 16.00 uur de ontvangst 
van het konvooi Het Gooi Bevrijd met 
WOII voertuigen en veteranen. Maan-
dag 4 mei begint om 18.30 uur vanaf 
de Vituskerk de stille tocht voor de 
Nationale Dodenherdenking. Daarna, 
om 21.00 uur, zwaaien we de lopers uit 
die het bevrijdingsvuur uit Wageningen 
ophalen. 
Dinsdag 5 mei halen we de lopers 
binnen en wordt om 12.00 uur op 
het Oranjeweitje de vlam ontstoken, 
aansluitend begint de dorpslunch. 
Na de dorpslunch is er een optreden 

van de Voice Kids en vanaf 16.00 uur 
sluiten we het herdenkingsprogramma 
af met een bevrijdingsborrel en Big 
Band Blow.
Ga voor het volledige programma naar 
de gemeentelijke website 
www.blaricum.nl

Dorpslunch
Voor de dorpslunch kunt u zich 
aanmelden door voor zaterdag 
25 april een mail te sturen naar 
hetvitus@gmail.com De kosten zijn 
tien euro per persoon. 

Dinsdag 10 maart 2020, aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16 in Blaricum

1. Ruimte voor niet-geagendeerde onderwerpen (Beeldvormend)                                                           
2.  Rondvraag/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 gremia zoals gemeen- 
schappelijke regelingen.

4. Herijking participatienota en publieksversie participatie (Beeldvormend)
5.  Wijziging geamendeerd besluit Nota van Randvoorwaarden herontwikkeling  

terrein ziekenhuis Tergooi (Beeldvormend)                                                                                                              

Dinsdag 17 maart 2020 
Aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis 
Kerklaan 16 in Blaricum

1.  Raadsinformatiebrief kernrandvisie-
agrarische visie (Informerend/ 
Adviserend)

2.  Nota van uitgangspunten deelge-
bied E (drijvende woningen)  
(Beeldvormend)

Agenda’s rondetafelgesprekken Agenda 
raadsvergadering
Dinsdag 24 maart 2020 
Aanvang 20.00 uur, BEL-kantoor 
Zuidersingel 5 in Eemnes

De volgende onderwerpen staan op de 
agenda:
•  Herijking participatienota en publieks-

versie participatie 
•  Nota van uitgangspunten deelgebied  

E (drijvende woningen)
•  Zienswijze begrotingswijziging Werken 

aan Werk
•  Wijziging geamendeerd besluit Nota 

van Randvoorwaarden herontwikkeling 
terrein ziekenhuis Tergooi

•  Verordening ambtelijke bijstand en 
fractie-ondersteuning Blaricum 2020

•  Herbenoeming lid Rekenkamer- 
commissie Blaricum

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.

BLARICUM VIERT 75 JAAR VRIJHEID!

Woensdag 6 mei organiseert de gemeente Laren, mede namens de gemeenten Blaricum en Eemnes, de jaarlijkse veteranen-
dag voor alle veteranen die in Blaricum, Eemnes en Laren wonen.

Alle veteranen uit Blaricum, Laren en 
Eemnes die ingeschreven staan bij het 
Veteraneninstituut ontvangen binnen-
kort een persoonlijke uitnodiging. Bent 
u een veteraan in één van de BEL-
gemeenten, maar staat u niet ingeschre-
ven bij het Veteraneninstituut? Ook dan 
kunt u zich aanmelden via e-mail: 
bestuurssecretariaat@laren.nl of 

telefonisch: 035 - 751 32 99. U bent 
van harte welkom! 

De BEL-veteranendag is overigens niet 
alleen voor militairen die zijn ingezet 
tijdens de Tweede Wereldoorlog of 
daarna in voormalig Nederlands-Indië, 
Korea of Nieuw-Guinea. De bijeenkomst 
is ook voor jonge veteranen die heb-

ben deelgenomen aan vredesmissies in 
internationaal verband, zoals in Libanon, 
Cambodja, Bosnië, het voormalig 
Joegoslavië, Irak, Afghanistan en Mali. 
Maar ook voor personeel van het voor-
malig Koninklijk Nederlandsch-Indisch 
Leger (KNIL) en het vaarplichtig koop-
vaardijpersoneel uit de Tweede Wereld-
oorlog.

BEL-veteranendag

Losse stoeptegel, overhangend groen of 
straatverlichting stuk? Als u het meldt 
dan herstellen wij het. U kunt uw mel-
ding doen via www.blaricum.nl (Wegen 
en groen > Melding openbare ruimte).

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

Meld ‘t en de ge-
meente herstelt ‘t

GEMEENTENIEUWS
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Praat mee over Lokaal Sportakkoord BEL

Vroeger werden waterleidingen 
vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 
is dit in Nederland verboden. Lood 
in drinkwater is namelijk ongezond 
voor kinderen. Toch blijken er nog 
steeds woningen, schoolgebou-
wen en overige gebouwen te zijn 
die vanwege het bouwjaar loden 
waterleidingen hebben. 

Gemeenten en de GGD benaderen 
alle locaties waar kinderen verblij-
ven, met als doel dat alle gebouwen 
van vóór 1960 op loden leidingen 
worden gecontroleerd. De ge-
meente controleert ook de overige 
gebouwen die in eigen bezit zijn.

Voor huiseigenaren geldt een eigen 
verantwoordelijkheid. Op de web-
site www.loodinwatertesten.nl kunt 
u bekijken of er sprake kan zijn van 
loden leidingen. Ook kunt u een test 
aanvragen. 

Heeft u vragen over de 
gezondheid in relatie tot 
loden waterleidingen?
Neem dan tijdens kantooruren 
contact op met de GGD: 035 - 692 
62 22.

LOOD EN 
DRINKWATER 

De BEL-gemeenten gaan aan de slag met een Lokaal Sportakkoord. Lokale Sportakkoorden sluiten aan bij het Nationaal Sport-
akkoord en zijn bedoeld om een extra impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten. Hoe dat wordt ingevuld, 
kan per gemeente of regio verschillen. 

Om tot een lokaal akkoord te komen, is 
sportformateur Marieke Pol aangesteld. 
Zij begeleidt het proces en gaat de ko-
mende maanden in gesprek met zoveel 
mogelijk verenigingen, organisaties en 
inwoners. 

Zo vindt er een informatieavond plaats 
op woensdag 18 maart. Inwoners en 
geïnteresseerde organisaties uit de BEL-
gemeenten zijn van harte welkom om 
mee te praten over het Lokale Sport-
akkoord. Kom dus vooral op 18 maart 
naar het gemeentehuis Blaricum 
(Kerklaan 16). De bijeenkomst begint om 

16.00 uur. Aanmelden kan tot 16 maart 
via sportakkoord@belcombinatie.nl 

Meer weten over het Nationaal Sport-
akkoord? Kijk op www.allesoversport.nl/
sportakkoord

Stichting Goois Natuurreservaat organiseert op dinsdagavond 10 maart een 
bijeenkomst over haar nieuwe Beheervisie voor inwoners van Laren, Blaricum en 
Eemnes. Wilt u uw mening geven over de toekomstige koers van het beheer van de 
natuurterreinen? U bent van harte welkom. De avond start om 19.30 uur.

Op 10 maart presenteert het Goois Natuurreservaat samen met de Coöperatie Bos-
groep Midden Nederland het concept van de nieuwe Beheervisie 2020. U bent van 
harte uitgenodigd om dan ideeën, suggesties en meningen over het beheer van het 
Goois Natuurreservaat te delen. De uitkomsten van deze avond worden gebruikt om 
de visie verder aan te scherpen.

Aanmelden
U meldt zich aan via gooisnatuurreservaat@gnr.nl onder vermelding van Beheervisie 
100320. U ontvangt een bevestiging en de locatie van de bijeenkomst.

Goois
Natuurreservaat

Zwerfafval staat met stip op nummer 
één als het gaat om grootste ergernis-
sen van Nederlanders. Daarom stel-
len de BEL-gemeenten kosteloos een 
zwerfafvalaanhanger met gereedschap 
ter beschikking. 

Hiermee wordt het opruimen van zwerf-
afval in uw buurt of het schoonmaken 
van groenstroken een makkie! 

Ook voor kleine klusjes
De zwerfafvalaanhanger is een initia-
tief van de gemeenten om inwoners, 
buurtverenigingen en scholen actief te 
betrekken bij het onderhoud van hun 
leefomgeving. Het opruimen en opknap-
pen van de leefomgeving is tenslotte niet 
alleen een taak van de gemeente, maar 
ook van inwoners.

In de aanhanger zitten onder andere 
vegers, schoffels, vuilknijpers, snoei-
scharen, afvalzakken, veiligheidsvestjes, 
werkhandschoenen, een kruiwagen, 
pionnen en zelfs een EHBO-koffer. Ook 
bevat de aanhanger spullen om kleine 
klusjes in de wijk mee op te knappen. 
Zoals voor het rechtzetten van paaltjes 
of borden. Behalve gereedschap biedt de 
aanhanger zelfs de mogelijkheid om na 
afloop de handen te wassen. 

Reserveren van de aanhanger
Iedere wijkraad, buurtvereniging, school 
of inwoner kan de aanhanger reserveren. 
Dit kan telefonisch door te bellen met 
de werfbeheerder via het gemeentelijke 
telefoonnummer 14 035 (elke werkdag 
van 08.00 tot 16.00 uur). Bij het reser-
veren kunt u ook direct een afspraak 
maken voor advies over de uit te voeren 
werkzaamheden of over het afvoeren 
van het verzamelde (snoei)afval. De aan-
hanger haalt u op bij de gemeentewerf, 
Zuidersingel 2 in Eemnes. Na gebruik 
moeten alle gereedschappen weer vol-
ledig en schoon worden ingeleverd. 

Ergert u zich ook 
zo aan rotzooi in 
de buurt?
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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 (uiterlijk maandag 
12.00 uur) bij de griffier via griffier@blaricum.nl 
De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten per persoon. Bij meerdere sprekers kan de tijd worden bekort. Het advies is om al in 
de e-mail te vermelden wat u aan de raad wilt meegeven, zodat uw inbreng van tevoren verspreid kan worden onder de raadsle-
den. Gebruik de spreektijd om hierop een toelichting te geven.
In de rondetafelgesprekken kan niet gesproken worden over besluiten waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of 
heeft gestaan, over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, of over een onderwerp waarover een 
klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
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In 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. In heel Ne-
derland herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog en vieren 
we dat we sindsdien weer in vrijheid leven.

Ook de gemeente Blaricum staat stil bij 
75 jaar vrijheid. Samen met het Comité 
4 en 5 mei en Stichting Blaricumse 
Bevrijdingsdagen heeft de gemeente 
een gevarieerd meerdaags programma 
opgesteld, waarin het herdenken en 
vieren tot uitdrukking komt. 

Programma
Het programma start op zaterdag 2 mei 
met een feestavond op het Oranjeweitje 
met Big Band Blow. In samenwerking 
met The Harpers uit Engeland wordt 
muziek van Glenn Miller, Andrew Sisters 
en Frank Sinatra ten gehore gebracht.

Op zondag 3 mei is er op het Oranje-
weitje vanaf 16.00 uur de ontvangst 
van het konvooi Het Gooi Bevrijd met 
WOII voertuigen en veteranen. Maan-
dag 4 mei begint om 18.30 uur vanaf 
de Vituskerk de stille tocht voor de 
Nationale Dodenherdenking. Daarna, 
om 21.00 uur, zwaaien we de lopers uit 
die het bevrijdingsvuur uit Wageningen 
ophalen. 
Dinsdag 5 mei halen we de lopers 
binnen en wordt om 12.00 uur op 
het Oranjeweitje de vlam ontstoken, 
aansluitend begint de dorpslunch. 
Na de dorpslunch is er een optreden 

van de Voice Kids en vanaf 16.00 uur 
sluiten we het herdenkingsprogramma 
af met een bevrijdingsborrel en Big 
Band Blow.
Ga voor het volledige programma naar 
de gemeentelijke website 
www.blaricum.nl

Dorpslunch
Voor de dorpslunch kunt u zich 
aanmelden door voor zaterdag 
25 april een mail te sturen naar 
hetvitus@gmail.com De kosten zijn 
tien euro per persoon. 

Dinsdag 10 maart 2020, aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16 in Blaricum

1. Ruimte voor niet-geagendeerde onderwerpen (Beeldvormend)                                                           
2.  Rondvraag/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 gremia zoals gemeen- 
schappelijke regelingen.

4. Herijking participatienota en publieksversie participatie (Beeldvormend)
5.  Wijziging geamendeerd besluit Nota van Randvoorwaarden herontwikkeling  

terrein ziekenhuis Tergooi (Beeldvormend)                                                                                                              

Dinsdag 17 maart 2020 
Aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis 
Kerklaan 16 in Blaricum

1.  Raadsinformatiebrief kernrandvisie-
agrarische visie (Informerend/ 
Adviserend)

2.  Nota van uitgangspunten deelge-
bied E (drijvende woningen)  
(Beeldvormend)

Agenda’s rondetafelgesprekken Agenda 
raadsvergadering
Dinsdag 24 maart 2020 
Aanvang 20.00 uur, BEL-kantoor 
Zuidersingel 5 in Eemnes

De volgende onderwerpen staan op de 
agenda:
•  Herijking participatienota en publieks-

versie participatie 
•  Nota van uitgangspunten deelgebied  

E (drijvende woningen)
•  Zienswijze begrotingswijziging Werken 

aan Werk
•  Wijziging geamendeerd besluit Nota 

van Randvoorwaarden herontwikkeling 
terrein ziekenhuis Tergooi

•  Verordening ambtelijke bijstand en 
fractie-ondersteuning Blaricum 2020

•  Herbenoeming lid Rekenkamer- 
commissie Blaricum

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.

BLARICUM VIERT 75 JAAR VRIJHEID!

Woensdag 6 mei organiseert de gemeente Laren, mede namens de gemeenten Blaricum en Eemnes, de jaarlijkse veteranen-
dag voor alle veteranen die in Blaricum, Eemnes en Laren wonen.

Alle veteranen uit Blaricum, Laren en 
Eemnes die ingeschreven staan bij het 
Veteraneninstituut ontvangen binnen-
kort een persoonlijke uitnodiging. Bent 
u een veteraan in één van de BEL-
gemeenten, maar staat u niet ingeschre-
ven bij het Veteraneninstituut? Ook dan 
kunt u zich aanmelden via e-mail: 
bestuurssecretariaat@laren.nl of 

telefonisch: 035 - 751 32 99. U bent 
van harte welkom! 

De BEL-veteranendag is overigens niet 
alleen voor militairen die zijn ingezet 
tijdens de Tweede Wereldoorlog of 
daarna in voormalig Nederlands-Indië, 
Korea of Nieuw-Guinea. De bijeenkomst 
is ook voor jonge veteranen die heb-

ben deelgenomen aan vredesmissies in 
internationaal verband, zoals in Libanon, 
Cambodja, Bosnië, het voormalig 
Joegoslavië, Irak, Afghanistan en Mali. 
Maar ook voor personeel van het voor-
malig Koninklijk Nederlandsch-Indisch 
Leger (KNIL) en het vaarplichtig koop-
vaardijpersoneel uit de Tweede Wereld-
oorlog.

BEL-veteranendag

Losse stoeptegel, overhangend groen of 
straatverlichting stuk? Als u het meldt 
dan herstellen wij het. U kunt uw mel-
ding doen via www.blaricum.nl (Wegen 
en groen > Melding openbare ruimte).

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

Meld ‘t en de ge-
meente herstelt ‘t
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Praat mee over Lokaal Sportakkoord BEL

Vroeger werden waterleidingen 
vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 
is dit in Nederland verboden. Lood 
in drinkwater is namelijk ongezond 
voor kinderen. Toch blijken er nog 
steeds woningen, schoolgebou-
wen en overige gebouwen te zijn 
die vanwege het bouwjaar loden 
waterleidingen hebben. 

Gemeenten en de GGD benaderen 
alle locaties waar kinderen verblij-
ven, met als doel dat alle gebouwen 
van vóór 1960 op loden leidingen 
worden gecontroleerd. De ge-
meente controleert ook de overige 
gebouwen die in eigen bezit zijn.

Voor huiseigenaren geldt een eigen 
verantwoordelijkheid. Op de web-
site www.loodinwatertesten.nl kunt 
u bekijken of er sprake kan zijn van 
loden leidingen. Ook kunt u een test 
aanvragen. 

Heeft u vragen over de 
gezondheid in relatie tot 
loden waterleidingen?
Neem dan tijdens kantooruren 
contact op met de GGD: 035 - 692 
62 22.

LOOD EN 
DRINKWATER 

De BEL-gemeenten gaan aan de slag met een Lokaal Sportakkoord. Lokale Sportakkoorden sluiten aan bij het Nationaal Sport-
akkoord en zijn bedoeld om een extra impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten. Hoe dat wordt ingevuld, 
kan per gemeente of regio verschillen. 

Om tot een lokaal akkoord te komen, is 
sportformateur Marieke Pol aangesteld. 
Zij begeleidt het proces en gaat de ko-
mende maanden in gesprek met zoveel 
mogelijk verenigingen, organisaties en 
inwoners. 

Zo vindt er een informatieavond plaats 
op woensdag 18 maart. Inwoners en 
geïnteresseerde organisaties uit de BEL-
gemeenten zijn van harte welkom om 
mee te praten over het Lokale Sport-
akkoord. Kom dus vooral op 18 maart 
naar het gemeentehuis Blaricum 
(Kerklaan 16). De bijeenkomst begint om 

16.00 uur. Aanmelden kan tot 16 maart 
via sportakkoord@belcombinatie.nl 

Meer weten over het Nationaal Sport-
akkoord? Kijk op www.allesoversport.nl/
sportakkoord

Stichting Goois Natuurreservaat organiseert op dinsdagavond 10 maart een 
bijeenkomst over haar nieuwe Beheervisie voor inwoners van Laren, Blaricum en 
Eemnes. Wilt u uw mening geven over de toekomstige koers van het beheer van de 
natuurterreinen? U bent van harte welkom. De avond start om 19.30 uur.

Op 10 maart presenteert het Goois Natuurreservaat samen met de Coöperatie Bos-
groep Midden Nederland het concept van de nieuwe Beheervisie 2020. U bent van 
harte uitgenodigd om dan ideeën, suggesties en meningen over het beheer van het 
Goois Natuurreservaat te delen. De uitkomsten van deze avond worden gebruikt om 
de visie verder aan te scherpen.

Aanmelden
U meldt zich aan via gooisnatuurreservaat@gnr.nl onder vermelding van Beheervisie 
100320. U ontvangt een bevestiging en de locatie van de bijeenkomst.

Goois
Natuurreservaat

Zwerfafval staat met stip op nummer 
één als het gaat om grootste ergernis-
sen van Nederlanders. Daarom stel-
len de BEL-gemeenten kosteloos een 
zwerfafvalaanhanger met gereedschap 
ter beschikking. 

Hiermee wordt het opruimen van zwerf-
afval in uw buurt of het schoonmaken 
van groenstroken een makkie! 

Ook voor kleine klusjes
De zwerfafvalaanhanger is een initia-
tief van de gemeenten om inwoners, 
buurtverenigingen en scholen actief te 
betrekken bij het onderhoud van hun 
leefomgeving. Het opruimen en opknap-
pen van de leefomgeving is tenslotte niet 
alleen een taak van de gemeente, maar 
ook van inwoners.

In de aanhanger zitten onder andere 
vegers, schoffels, vuilknijpers, snoei-
scharen, afvalzakken, veiligheidsvestjes, 
werkhandschoenen, een kruiwagen, 
pionnen en zelfs een EHBO-koffer. Ook 
bevat de aanhanger spullen om kleine 
klusjes in de wijk mee op te knappen. 
Zoals voor het rechtzetten van paaltjes 
of borden. Behalve gereedschap biedt de 
aanhanger zelfs de mogelijkheid om na 
afloop de handen te wassen. 

Reserveren van de aanhanger
Iedere wijkraad, buurtvereniging, school 
of inwoner kan de aanhanger reserveren. 
Dit kan telefonisch door te bellen met 
de werfbeheerder via het gemeentelijke 
telefoonnummer 14 035 (elke werkdag 
van 08.00 tot 16.00 uur). Bij het reser-
veren kunt u ook direct een afspraak 
maken voor advies over de uit te voeren 
werkzaamheden of over het afvoeren 
van het verzamelde (snoei)afval. De aan-
hanger haalt u op bij de gemeentewerf, 
Zuidersingel 2 in Eemnes. Na gebruik 
moeten alle gereedschappen weer vol-
ledig en schoon worden ingeleverd. 

Ergert u zich ook 
zo aan rotzooi in 
de buurt?
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Taalcafé Blaricum
Wilt u beter Nederlands leren spreken, nieuwe mensen 
ontmoeten van andere nationaliteiten, kennis maken met 
andere culturen en verhalen vertellen aan anderen over 
uw thuisland? Dan bent u iedere woensdagochtend (be-
halve in de schoolvakanties) van harte welkom in Het  
Taalcafé tussen 10.30 en 12.00 uur, om met elkaar de Neder-
landse taal te oefenen.

Multi Culti Tasty middag
Op zondag 8 maart wordt weer een heerlijke Multi Culti 
Tasty middag georganiseerd. Tussen 13.00 en 16.00 uur kunt 
u kennismaken met allerlei (traditionele) gerechtjes uit ver-
schillende landen, zoals Polen, Marokko, Eritrea, Indonesie, 
China en Afghanistan. Kom kijken, proeven en kopen! Er is 
een apart Kidsclub-lokaal ingericht om te kleuren, te tekenen 
en collages te maken, geheel gratis speciaal voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. Meer informatie skuperus@versawelzijn.nl 

Bingo in de Malbak
Laat maar rollen die ballen! Zaterdag 14 maart wordt de gezel-
lige voorjaars-Bingo georganiseerd. De zaal is vanaf 19.00 uur 
open en de bingo start om 19.30 uur. Er zijn mooie prijsjes te 
winnen voor jong en oud. Er worden vier ronden gespeeld plus 
een extra ronde. Komt u ook gezellig meespelen?

2e Hands kinderkleding- en speelgoedbeurs
Zaterdag 21 maart wordt weer de tweedehands kinderkle-
ding- en speelgoedbeurs gehouden, inmiddels een begrip in 
’t Gooi. Kom langs en vul de kledingcollectie van uw kin-
deren aan met de leukste lente- en zomerkleding in kleine 
en grote kindermaten tegen fijne prijsjes! De beurs is open 
van 10.00 or 12.00 uur, gratis toegang. Voor meer informatie 
kledingbeursmalbak@gmail.com

Familieberichten
Overleden
26-01-2020    Jansje Johanna (Janny) de Gooijer-Arends, 

geboren 10-09-1937
12-02-2020   Hubert Hendrik Visser, geboren 29-07-1940

Geboren
16-01-2020   Lieke Bigot
17-01-2020  Mila Margot Rippen
23-01-2020  Pip Helene Driezes

Colofon
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Dorpsagenda

WELZIJN/ CULTUUR
Historische Kring Blaricum za 4 apr 
14.30u o.l.v. Frans Ruijter. U wandelt 
door het dorp langs boerderijen, stra-
tjes en bijzondere huizen. Aanmelden 
hkblaricum.nl of tel 06-53168006

PC Helpdesk BEL 15 jaar! In de week 
van 9 t/m 13 mrt krijgen 50-plussers 
gratis advies en hulp bij problemen 
voor Windows- of Apple- PC’s, tablets 
en smartphones.
Geopend iedere werkdag van 10.00u 
tot 12.00u. Op 16 mrt 14.00u wordt het 
nieuwe tv kijken toegelicht. Deelna-
me €6,-. Brinkhuis in Laren, zie ook 
pchelpdeskbel.nl

Papageno Huis zondagochtend koffie-
concerten van 11.30u tot 12.30u. Op 15 
mrt Florin Mantale, 22 mrt Marta Vi-
laca en Pieter Bogaert en 29 mrt Floris 
Kappeyne. Entree € 8,- inclusief een 
kopje koffie of thee. Reserveren reser-
veren@stichtingpapageno.nl

Tafelberg di 24 mrt 7.00u Mattheus ont-
bijt. Auteur/ dirigent/ muzieksamenstel-
ler Carel den Hertog en drs. Jan Rinze-
ma vertellen uitgebreid in ‘Masterclass 
Mattheus Passion’ over de levensloop 
van Bach en de muziek van de Mattheus 
Passion. Deelname incl. ontbijt € 19,50. 
Opgeven preekvandeweek.com of tel 06 
549 63 464

Windvang 10, Cursus Zelfhypnose 
op 16, 23, 30 mrt en 6 apr van 19.30u 
tot 22.00u. Jezelf onbewust verrassen 
met meer concentratie, rust en energie. 
Meer info Bernard Ligtenberg 035-
5316849, of zelfhypnose.zielsveel.nl

Voorjaarsschoonmaak 14 mrt 11.00u 
tot 12.00u, verzamelen Koggewagen-
plein. Het zwerfvuil wordt verwijderd 
van Koggewagen, Menwagen, de speel-
tuin, het doorgaande fietspad en de 
binnenzijde van de geluidswal. Ouders 
neem uw kinderen mee! 

100 DAGEN FEEST 
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum 
bestaat 100 jaar en dat wordt gevierd 
met 100 dagen feest. 

Lezingen
Vestiging Laren 10 mrt Bart Moeyaert. 
Zijn boeken, toneelstukken en gedich-
ten zijn door lezers van alle leeftijden 
ontdekt. In 2019 won hij de prestigieu-
ze internationale Astrid Lindgren Me-
morial Award.
Singer theater 15 mrt senior onderzoe-
ker Van Goghmuseum, Hans Luijten, 
vertelt over het veelzijdige levensver-
haal van Jo van Gogh-Bonger en over 
de verbondenheid tussen de van Goghs 
en Laren. 

Boekverfilming-bespreking
Brinkhuis Laren 18 mrt en 22 apr boek-
verfilming van respectievelijk Wildlife 
en Colette. Deze worden ingeleid en be-
sproken door filmjournalist Harry Pe-
ters, oprichter van filmfestival Cinekid.

Boekenhelden ontmoeten
Vestiging Laren, kinderen kunnen op 
vrijdagochtend in de maand april hun 
boekenhelden ontmoeten en er zijn ver-
klede boekfiguren tijdens het voorlezen 
aan peuters. Blaercom voorleesmiddag 
wo 14.30u. Er worden nog vrijwilligers 
gezocht die een half uur willen voorle-
zen, aanmelden via info@bibliotheek-
hlb.nl. 

Leren programmeren
Vestiging Huizen 15 april, leren pro-
grammeren met programma’s voor 
kinderen vanaf 4 jaar. Voor oudere 
kinderen zijn er robotten en wordt er 
kennisgemaakt met Augmented reali-
ty. Er is een speciale app ontwikkeld 
waardoor gedichten in de bibliotheek 
zweven en op 18 april kan er een raket 
gebouwd en gelanceerd worden.

Komt u ook het 100-jarig bestaan mee-
vieren? Kijk voor het volledige pro-
gramma op bibliotheekhlb.nl 

 

 

Dorpskerk 

Uit de ansichtencollectie van Jan Vos 
Groot aantal ansichten 
gemaakt in opdracht van 
Jan Vos. 
36 vergelijkingsfoto’s over 
een periode van bijna 100 
jaar. 

Dorpsstraat 9 

Jan Vos 
(1889—1968) 

Openingstijden: 
Donderdagavond van 20 tot 22 uur 
Zaterdagmiddag van 14 tot 16 uur 

Uitgelicht 
Activiteiten De Malbak

Jaarvergadering Oranje 
Vereniging Blaricum 
Draagt u ons dorp een warm hart toe en houdt u ook 
zo van de gezellige sfeer tijdens de activiteiten van de 
Oranje Vereniging Blaricum? Kom dan 27 maart naar 
de jaarvergadering.

Leden en belangstellenden zijn van harte welkom deze ver-
gadering bij te wonen. Dit is ook het moment om uw ideeën 
met betrekking tot activiteiten als Koningsdag, de Kermis-
week en Sinterklaas in te brengen.

Bent u nog geen lid van de Oranje Vereniging Blaricum of wilt  
u vrijwilliger worden? Kijk op oranjeverenigingblaricum.nl 
voor meer informatie. 

De jaarvergadering start om 20.00u in dorpshuis Blaercom 
en de zaal gaat om 19.30u open.
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