
Waarom de naam 
‘hei & wei’ 
door de eindredactie 
Waar komt de naam ‘hei & wei’ eigen-
lijk vandaan? De verwijzing naar onze 
prachtige omgeving ligt uiteraard voor 
de hand, maar er zat ooit nog een an-
dere betekenis aanvast. 

De naam ‘hei & wei’ is, destijds bij ge-
brek aan een beter alternatief, afgeleid 
van de voorloper van ons dorpsblad, 
‘Tussen HEI en WEI’. Dit blad was ove-
rigens niet gratis; voor 10 gulden per jaar 
lag het maandelijks in de bus. De redac-
tie was in handen van vrijwilligers. Maar 
de beide kerken uit het dorp en ook de 
gemeente waren, naast 34 adverteerders, 
op financieel gebied zeer belangrijk en 
hadden allen derhalve een flinke redac-
tionele bijdrage in het blad. De naam 
kreeg, vanwege de flinke vinger in de 
pap die de kerken hadden, dan ook een 
godsdienstige inslag: ‘Tussen HEI en 
WEI’ was de verwijzing naar ‘tussen hij 
en wij’; de godsdienstige ‘hij’ en ‘wij’ 
van het aardse. 

Later is er, door de ontkerkelijking van 
het blad, voor gekozen om ‘Tussen’ 
weg te laten en hei & wei alleen nog  
te laten verwijzen naar onze prachtige 
landschappelijke omgeving; heide en 
weide.

Dao Yin Qi Gong
Dao Yin Qi Gong is een Chinese bewe-
gingsleer met als doel de geestelijke en 
lichamelijke gezondheid te verbeteren 
en te behouden.

Door middel van eenvoudige, sierlijke 
bewegingen en rekoefeningen en tevens 
het sturen van de ademhaling, wordt de 
energie (Qi) in het lichaam in de goede 
banen geleid. Dit verhoogt de flexibiliteit 
en immuniteit van het lichaam en brengt 
lichaam en geest in harmonie.

Op maandag, 21 september van 10.15 
tot 11.15 uur kunt u in Blaercom gratis 
kennis maken met deze bijzondere bewe-
gingsleer. Mis het niet en doe mee! Voor 
meer info zie www.blaercom.nl of bel 
naar 06-55382664
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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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Uw warenhuis in
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www.barneveldzaken.nl
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Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner
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T. 020-4707521
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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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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-
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Nieuw bij De
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hun diensten aan als online makelaar. 

Het online pakket is een compleet pakket
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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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DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

Tel. 035 - 543 19 32
of 06 - 40 24 78 78

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

Torenlaan 13 Laren  |  035 3035625  |  www.drieklomp.nl

 

Verhuisplannen?
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sinds 1936

by Joost

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Binnendoor 5
Blaricum

035-2031035

Dé Value Belegger
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Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum
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Blaricum verovert de Eerste Kamer

door Gerda Jellema en Marjolijn Schat
De Eerste en Tweede Kamer controleren de regering en zijn medewetgever. 
Een wet kan pas ingaan als de Eerste en de Tweede Kamer het wetsontwerp 
hebben aangenomen. 

De Eerste Kamer kan voorstellen doen 
en houdt in de gaten of de Tweede Ka-
mer geen rare dingen bedenkt, treedt 
eigenlijk op als een soort waakhond. De 
Eerste Kamer had een enigszins grijs 
imago, inmiddels is de gemiddelde leef-
tijd er beduidend jonger en kent zij ook 
steeds meer vrouwen. En maar liefst drie 
vrouwen uit Blaricum dragen hier hun 
steentje aan bij. 

Micky Adriaansens heeft een bedrijfs-
kundige en juridische universitaire 
achtergrond en ruime erva-
ring in de zorg en zakelij-
ke dienstverlening. Naast 
haar werk als directeur bij 
TwynstraGudde is zij on-
der meer lid van de Raad 
van Commissarissen van 
PGGM en lid van de Adviescommissie 
Sociale begeleiding ’s Heeren Loo Zorg-
groep. Micky heeft een dochter en een 
zoon. Ze is sinds 11 juni 2019 lid van de 
VVD-fractie in de Eerste Kamer.

Ilse Bezaan deed eerst de Hoge Hotel-
school Maastricht en ging daarna rech-

ten studeren en was vervolgens werk-
zaam als bedrijfsjurist. Ze is ondernemer 
in hart en nieren en in de afgelopen jaren 
actief in verschillende eigen bedrijven. 
Ze heeft een zoon en een dochter. Ook 
Ilse is sinds 11 juni 2019 lid van de Eer-
ste Kamer en wel van de PVV-fractie.

Martine Baay-Timmerman studeerde, 
na een studie aan de Sorbonne in Pa-
rijs, rechten. In 1990 werd ze advocaat 
en kreeg nationale bekendheid toen ze 
een proces over de carpoolstrook op de 

A1 tegen minister Hanja  
Maij-Weggen wist te win-
nen. Acht jaar lang woonde 
ze in Marbella, Spanje. Zij 
was daar onder meer presi-
dente van de vrouwenza-
kenclub ‘Ellas’ en schreef 

columns voor enkele Spaanse bladen. 
Ze heeft twee zoons. Martine is sinds 28 
maart 2017 lid van de 50PLUS fractie in 
de Eerste Kamer.

Ook lokaal actief zijn, is voor Micky, 
Ilse en Martine belangrijk. Zo heeft Ilse 

De ridderzaal coronaproof

Vervolg op pagina 2
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onder meer in de redactie van hei & wei 
gezeten, was Micky voorzitter van de 
Larensche Mixed Hockey Club en is 
Martine lid van de Rotary Club Blaricum 
Centaurea. 

Wat drijft deze drie vrouwen om in de 
landelijke politiek actief te zijn, om 
erop toe te zien dat wij niet opgezadeld 
worden met vreemde wetten? 

Martine is er per toeval ingerold: ‘Politi-
cus Jan Nagel, die ik ooit had bijgestaan 
als advocaat, benaderde mij voor een 
denktank, die uiteindelijk resulteerde in 
de oprichting van wat nu partij 50PLUS 
is.’ Ervaringen uit haar tijd in Spanje wa-
ren de drijfveren; familieverhoudingen - 
de liefde en zorg van kinderen voor hun 
ouders en andere familieleden - en het 
goed georganiseerde zorgsysteem aldaar. 

Micky is een liberaal in hart en nieren. 
Ze beschikt over een indrukwekkend 
cv. ‘Maar bij al mijn functies gaat het 
altijd over mensen. Ik geloof in vrijheid 

en kansen creëren, maar juist ook die 
mensen helpen die dat niet zelf kunnen. 
In mijn werk heb ik altijd veel contact 
met politici en vanuit het goed geoliede 
scoutingsprogramma van de VVD werd 
ik benaderd voor een rol in de Eerste 
Kamer, een rol die ik graag wilde aan-
nemen.’

Ilse: ‘Ons land kent bij voetbalwedstrij-
den 17 miljoen bondscoaches, en zo heb-
ben we ook 17 miljoen politici. Maar je 
moet niet alleen roepen maar er ook iets 
mee doen.’ Haar motto is dan ook: ‘Wie 
strijdt kan verliezen, maar wie niet strijdt 
heeft al verloren’. Na zich tot tweemaal 
toe actief aangesloten te hebben bij de 
VVD in Blaricum, keek ze verder. ‘Ge-
ronseld’ door de PVV belandde ze al snel 
bij de Provinciale Staten van Noord-Hol-
land en kwam de Eerste Kamer in door 
een ongekend aantal voorkeursstemmen. 

Het werk in de Eerste Kamer
De dames reizen een keer per week af 
naar Den Haag, op dinsdag. Dat is een 
dag vol met vergaderingen met de eigen 
fractie, partij-overschrijdende commis-
sievergaderingen en natuurlijk de debat-
ten. Het zijn lange dagen. Maar het werk 
is meer dan politiek bedrijven op deze 
dag. Het behelst ook heel veel lezen, 
hetgeen ze alle drie vanuit hun juridi-
sche achtergrond niet vreemd is. En dat 
doe je in je eentje thuis, ook daar moet 
je van houden. Vanwege corona verga-
dert de Eerste Kamer momenteel in de 
Ridderzaal. Daar staan 75 tafeltjes, rood 
omkleed. Ieder Eerste Kamerlid heeft zo 
op gepaste afstand een eigen bureautje. 
‘Onderling overleg of even smoezen is er 
helaas niet meer bij.’ 

Rol Eerste Kamer
Tijdens het gesprek voor hei & wei ont-
spint zich een interessante discussie over 
de rol van de Eerste Kamer. De Eerste 
Kamer komt in het wetgevingstraject 
pas aan bod nadat de Tweede Kamer het 
wetsvoorstel heeft aangenomen en kan 
een wetsvoorstel niet meer wijzigen, maar 
formeel alleen aannemen of verwerpen. 
Er zijn echter wel degelijk een aantal 
middelen om invloed uit te oefenen om 
het wetsvoorstel aangepast te krijgen. De 
sturing die ze eraan kunnen geven is gro-
ter dan ‘op papier’ lijkt. ‘En dat maakt het 
werk zo boeiend; als je binnen de politiek 
iets wil betekenen, wil beïnvloeden, is de 
Eerste Kamer een goede plek om af en toe 
een zetje in de goede richting te kunnen 
geven.’ Ook de onderlinge saamhorigheid 
van de Eerste Kamerleden wordt door de 
dames als bijzonder en warm ervaren. ‘Als 
het erop aankomt, wordt nauw samenge-
werkt waarbij ieders mening ertoe doet.  
Met onderling respect en op gelijkwaardi-
ge basis werken ze samen. Democratie pur 
sang.’ 

Micky, Ilse en Martine doen, met oog 
voor de kwaliteit van de wetsvoorstellen, 
bevlogen en met plezier hun werk in de 
Eerste Kamer om zo, ieder op haar eigen 
wijze, een bijdrage te leveren aan een 
leefbare samenleving. 

    


         


   

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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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.

Corpus Analyser
De scan test 250 
lichaamsfuncties

op 1,5 meter 
Stelt o.a. afwijkingen vast, en 

mineralen en vitaminen tekorten.
INFO@HEALTHCONSULTANCY.EU

Column
door
Sybert Blijdenstein

Daar waait het…

Ergens in het dorp staat in een 
tuin zo’n tijdloze wasmolen. Ja, 
die zijn er nog. Naast handdoe-
ken en lakens hangen er ook een 
paar mondkapjes aan te drogen. 
Jazeker, die duurdere, die in de 
wasmachine kunnen. Als daar geen 
mondkapjes meer hangen dan is 
het virus eindelijk overwonnen. Ik 
houd u op de hoogte.     

Vaccins? Er lijkt hier en daar 
zowaar schot in te zitten. Poetin 
meldde trots dat Rusland een 
vaccin heeft en dat het vaccineren 
daar meteen zou beginnen. Zeker 
uitgetest in de Goelag of aanver-
wante nare plekken, waar men 
weinig geeft om een mensenleven. 
Helaas, na de aankondiging is het 
daar oorverdovend stil. Zijn vaccin 
lijkt publicitair verdronken in het 
gif voor Navalny.     

In Amerika wordt er ook hard 
gewerkt aan een vaccin. Na de 
ongeloofwaardige presidentiële 
ontkenning van het virusgevaar 
haalde de man de zweep over de 
geïrriteerde farmaceutische indus-
trie en oefende hij ontoelaatbare 
druk uit op officiële controle-insti-
tuten. Hij moet en zal eind oktober 
een succesvol vaccin presenteren. 
Allemaal gebakken lucht. Bij de 
negen leugens per dag kan er nog 
wel ééntje bij. Intussen polari-
seert hij zijn rechtse kiezersvolk 
met racistische angstbeelden. Zo 
houdt hij de VS bewust in onrust. 
Of er meer slachtoffers zullen 
vallen doet hem niets. Ook zonder 
vaccin, hij móet herkozen worden. 
Pechpuntje: de boeren - zijn vaste 
aanhangers - keren zich tégen hem. 
Vanwege de handelsoorlog is hun 
export naar China ingestort. Good 
luck, Donald Duck! 

Wereldwijd zijn er zo’n 200 pro-
ducenten bezig met een vaccin. 
Een ware miljardenjacht. Maar 
allemaal houden ze zich aan de 
zorgvuldige testregels die de nodige 
tijd vergen en geen levens mogen 
kosten. 

Werden de coronagedragsregels el-
ders in ons land met zomerse zwier 
in de wind gegooid, gevolgd door 
de tweede, hoge tweede golf, hier in 
ons dorp houdt men zich redelijk 
aan de regels. Alleen op onze heide 
soms niet. Maar daar waait het…     

Micky Adriaansens

Martine Baay-Timmerman

Ilse Bezaan

Vervolg van pagina 1
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Caroline van Weede: ‘In mijn beroep is nauwlettendheid 
een must!’
door Anne Soutendijk
We zitten nog niet of de telefoon van 
Caroline gaat. ‘Sorry, ik moet meteen 
aan het werk dus ik heb maar heel 
kort.’ Tussen de vele telefoontjes die 
volgen, probeert ze wat over haar werk 
als begrafenisondernemer te vertellen.  
Later stuurt zij me excuses voor de 
haast en nog wat aanvulling.

Het is onvoorspelbaar, er is conster-
natie, soms ontreddering en vaak veel 
verdriet
Caroline: ‘Je kunt in deze periode, die 
voor bijna iedereen nieuw is, veel zorgen 
en stress wegnemen. De tijd dat de pas-
toor of dominee je bij de hand nam en het 
afscheid invulde met een gebed, rituelen 
en gezang is voorbij. De rol van de kerk 
is bescheidener geworden en dat vraagt 
een actievere bijdrage van de nabestaan-
den. Ik ben me daar heel erg van bewust. 
Je moet oppassen dat het afscheid geen 
aaneenschakeling van anekdotes, wat 
verhalen en muziek wordt, het heeft een 
kop en een staart nodig. Als de familie 
dat prettig vindt, vervul ik de rol van ce-
remoniemeester.’

Komt u morgen maar even terug… 
dat bestaat bij mij niet!
‘Is het overlijden heel onverwacht, of 
betreft het een jonge man of vrouw, dan 
wordt er van  mij vaak meer verwacht. 
De ontreddering en chaos is dan soms 
groot. Op zo’n moment probeer ik eerst 
goed te luisteren. Met de nabestaanden 
spreek ik over het leven van de overle-
dene en bespreek ik hun wensen en wat 
de mogelijkheden zijn, want die zijn er 
steeds meer. Het verhaal achter ieder 
mens is anders en als je dat verhaal kent, 
kun je je ook beter inleven in wat bij de 
overledene past. Inhoud geven aan een 

uitvaart en de nabestaanden “ontzorgen”, 
dat is mijn toegevoegde waarde als be-
grafenisondernemer. De tijd is schaars, 
er moet in korte tijd heel veel gebeuren, 
dus komt u morgen maar even terug… 
dat bestaat natuurlijk niet! Als ik word 
gebeld, kom ik onmiddellijk in actie. Of 
het nu een klein en intiem afscheid is in 
eigen huis of in de tuin of groots en mee-
slepend in de Grote Kerk in Naarden, 
het moet tot in de puntjes geregeld zijn.  
Vanwege het coronavirus is het aan-
tal aanwezigen bij een uitvaart door de 
RIVM-richtlijnen helaas beperkt en 
vormen nu vaak buurtbewoners een 
erehaag in de straat waar de overledene 
woonde. Een heel mooi eerbetoon als  
alternatief voor de aanwezigheid bij de 
uitvaart.’

Hoe ik in dit vak verzeild raakte?
Caroline is jurist en werkte na haar studie 
in marketing en HR-recruitment, maar 
het werd haar te commercieel en toen 
een jaargenote plotseling heel ziek werd 
‘runde’ ze met een paar vriendinnen het 
gezin. De vriendin overleed… Caroline: 
‘Ik voelde toen, dat ik echt iets kon be-
tekenen bij zo’n ingrijpende gebeurtenis. 
Toen heb ik mij ingeschreven voor de 
opleiding uitvaartbegeleider bij Docendo 
in Geldermalsen. Je leert daar conform 
de Wet op de Lijkbezorging hoe je e.e.a. 
administratief en organisatorisch moet 
aanpakken. Maar ook leer je overledenen 
verzorgen, circulaires maken en zorg voor 
nabestaanden op allerlei vlak. En je kent 
uiteraard álle betrokkenen en benodigd-
heden in dat proces; kosters van kerken, 
locaties, muziek, bloemisten, leveranciers 
van kisten en urnen, technici en plaatsing 
gasten, timing en planning is altijd strak! 
Kortom je bent aanspreekpunt voor elk 
detail en eindverantwoordelijk voor het 
vlekkeloos verlopen van een uitvaart. Het 
klinkt zo afgezaagd, maar het is zó waar, 
je kunt het maar één keer doen!’

Caroline is nu negen jaar werkzaam als 
begrafenisondernemer en sinds 2017 
zelfstandig onder haar eigen naam. Zij 
verzorgde inmiddels zo’n 400 uitvaarten 
in onze regio. Via mond tot mondrecla-
me weten families in Blaricum en het 
Gooi haar intussen wel te vinden.

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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Goylants Kamerkoor gaat weer zingen
Jawel, u leest het goed, het koor gaat weer van start met repetities.  In een aangepaste vorm en volledig coronaproof 
kan er weer gezongen worden.

De aanpassingen maken de muzikale uit-
daging nog groter: er wordt gestart met 
een half koor, dat betekent om de week 
met dertien zangers. De andere koorle-
den kunnen dan thuis zich de muziek al 
wat eigen maken, heel leuk en spannend! 
Het koor richt zich met dit project op het 
kerstrepertoire en hoopt dan op 13 en 18 
december uitvoeringen te kunnen geven.

Ben je benieuwd of meedoen aan  
dit project je iets lijkt? Kijk dan op 
www.goylantskamerkoor.nl of mail 
naar info@goylantskamerkoor.nl ook 
voor nadere info over de repetities.
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Bijzondere Blaricumse met 
bijzondere verzameling!
door Mieke Tolhuisen
Soms ontmoet je iemand die je bij blijft, zoals Hilda Stevens, die ik mocht 
bezoeken vanwege haar bijzondere verzameling. Deze Blaricumse uit de 
Bijvanck bezit een collectie schitterend bewerkte eieren.

Al bij aankomst valt me meteen haar 
huis op, niet alleen vanwege de Blari-
cumse vlag die fier aan de gevel wappert, 
maar ook door de uitnodigende voortuin. 
Hier valt al veel te zien. Ik word zelfs 
verwelkomd met een heus bord met mijn 
naam erop! 
Vol verwachting bel ik aan en eenmaal 
binnen weet ik niet waar ik het eerst 
moet kijken. Elke centimeter wordt ge-
presenteerd met veel zorg en aandacht. 
Het is net of ik een klein kleurrijk muse-
um ben binnengewandeld. 

Sierknipsels en bewerkte eieren
Hilda is een lieve, hartelijke, verzorgde 
vrouw die graag vertelt over haar verza-
meling bewerkte eieren en sierknipsels. 
Zo vertelt ze over haar Nederlandse va-
der die trouwde met haar Duitse moeder. 
Haar moeder, Maria Stevens-Pfaber, be-
gon als hobby met sierknipsels. Met een 
ragfijn schaartje en andere tools om pa-
pier te bewerken knipte ze tafereeltjes uit 
papier die vervolgens werden opgeplakt. 
Zo maakte ze schilderijtjes en kaartjes 
voor bijvoorbeeld geboortes, trouwe-
rijen, Kerstmis of Pasen. Hilda laat me 
een collectie zien waar ik even stil van 
ben, zo knap gedaan. Daar zitten vele 

uren werk in en het zijn gewoon kunst-
werkjes. In Duitsland is het de gewoonte 
elkaar met Pasen een mooi versierd ei te 
geven en zie daar: de hobby was gebo-
ren. De sierknipsels werden verfijnd en 
op leeggeblazen eieren geplakt en van 
een mooi vernis voorzien. Haar moeder 
bezocht met de eieren tentoonstellingen 
in binnen en buitenland, waar ze mede-
liefhebbers ontmoette en eieren van an-
deren kocht of uitwisselde. Toen Hilda 
een keer meeging was ze verkocht en wel 
35 jaar reisde ze samen met haar moe-
der door Nederland, Zwitserland, Frank-
rijk en Duitsland. Van Heidelberg tot  
Schwetzingen, ze beleefden samen fijne 
momenten en breidden de collectie uit 
tot wat die nu is, zo’n kleine 450 stuks.

De collectie
Hilda’s moeder, is vijf jaar geleden op 
93-jarige leeftijd overleden. Maar Hilda 
houdt de verzameling eieren in goede 
conditie en vindt soms weer een nieuwe 
schat. Ze zijn gesorteerd op kleur, op 
voorstelling en op materiaal. Ik kom echt 
ogen te kort en moet soms zelfs mijn 
leesbril opzetten om de kleine kunst-
werkjes goed te kunnen zien. Vitrine-
kasten vol met aandoenlijke tafereeltjes, 
Hindeloopen eieren, veel Blaricumse 
bloemen die erin verwerkt zijn, houten 
eieren, marmeren eieren, ik zie een ei dat 
open kan met een laatje waarin wasgoed 
ligt opgevouwen, en dat op miniformaat, 
hoe is het mogelijk! Er zijn eieren bij 
van Jo van Velzen, en van Wieteke van 
Dordt, een opengewerkt exemplaar met 
een spin erin en een heel klein versje op 
de achterkant. Eigenlijk moet u dit alles 
zelf eens bewonderen en dat kan! Voor 
wie deze bijzondere verzameling met ei-
gen ogen wil zien, opent deze gastvrije 
Blaricumse graag haar huis. Op afspraak 
uiteraard, geheel coronaproof. U kunt 
contact opnemen met Hilda Stevens 
035-5260492. Hilda, dank je wel voor je 
hartelijke ontvangst en bevlogen uitleg!

Oproep
Heeft u een bijzonder huis, plekje, 
verzameling, tuin of iets anders wat u 
met ons wil delen? Laat het ons weten 
en wij komen graag bij u langs! 
redactie@heienwei.nl 

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
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HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gRoenaf vaL en a /B /c Hout.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINESBaanbergenweg 46 - Huizen

035 52 65 610 - ortho-huizen.nl

Hier scheiden onze boodschappen

door Marjolijn Schat
Het is meestal 30 cm lang en slechts een paar cm breed, heeft vaak de vorm van 
een driehoekig staafje, is gemaakt van plastic en soms voorzien van reclame of 
een mededeling. Ik heb het over het beurtbalkje; het balkje dat wordt gebruikt 
om boodschappen van verschillende mensen van elkaar te scheiden op de 
kassaband. 

Er is door de jaren heen in diverse media 
al veel over het beurtbalkje geschreven. 
En ook ik kan het niet laten een artikeltje 
aan dit voorwerp te wijden. Het woord 
‘beurtbalkje’ is gekozen na een lezers-
oproep in het maandblad ‘Onze Taal’; er 
werd gevraagd om een passende naam 
voor dit tot dan toe naamloze voorwerp 
te bedenken. Namen als klantenwig, kas-
sabalkje, stopper, divider en voklabalk-
je (waarbij ‘vokla’ staat voor ‘volgende 
klant’) werden ingediend. Het werd dus 
het allitererende woord ‘beurtbalkje’, 
overigens maar door slechts vier perso-
nen ingezonden. In 2005 is het woord 
opgenomen in ‘De Dikke Van Dale’ en 
het zou dus inmiddels aardig bekend 
moeten zijn. Maar als ik navraag doe 
bij bekenden en willekeurige klanten bij 
onze AH kennen ze het woord niet. De 
kassamedewerkers wel. 

Hoe gebruik je het beurtbalkje? 
Het beurtbalkje scheidt jouw pakken 
melk van mijn netje mandarijnen op de 
kassaband. De kassamedewerker hoeft 
zo niet te vragen of die pakken melk van 
jou of van mij zijn. Jij legt 
het beurtbalkje dus achter 
jouw boodschappen. Dui-
delijk. Maar veel mensen 
doen dit niet. Soms door 
overmacht, dan zijn er 
meer klanten dan beurt-
balkjes. Je moet dan 
wachten tot er een balkje 
in het gootje jouw kant 
opkomt en dan leg je deze 
alsnog achter je bood-
schappen. 

Kassaband-etiquette 
Sommige mensen leggen 
hun boodschappen op de 
band en doen vervolgens 
niets. Zij ‘vergeten’ het 
beurtbalkje. Nu kun je 
zuchtend het balkje pak-
ken en zelf neerleggen. 
Of je doet dit juist niet, 
vervolgens leg je je bood-
schappen zo dicht moge-
lijk op de boodschappen 
van de klant voor je. Re-
sultaat; de persoon plaatst 
het beurtbalkje alsnog of 

de kassamedewerker moet vragen van 
wie de zakken chips zijn. Of, en dat is 
nog lastiger, jouw boodschappen zijn in-
middels aangeslagen bij de klant voor je. 
Tijdverspilling en algehele verwarring. 
Dan heb je ook klanten die terwijl jij 
nog je spullen op de band aan het leggen 
bent alvast het beurtbalkje neerleggen en 
hun eigen boodschappen gaan uitstallen. 
En dan hebben ze beslist geen grondi-
ge analyse gemaakt van de hoeveelheid 
boodschappen die nog in jouw karretje 
liggen en het aantal decimeters kassa-
band dat jij hiervoor nog nodig hebt. 
Kassaband-etiquette!

Beurtbalkjes in het buitenland
In het Duits noemt men het beurtbalk-
je Warentrenner, in het Engels wordt 
het grocery divider of grocery stick ge-
noemd. In het Frans séparateur de mar-
chandises en in het Spaans separador de 
compras. In het Engels kun je zelfs voor 
beurtbalk worden uitgescholden: ‘Look 
at that useless guy, he’s a grocery stick’. 
En dat terwijl een beurtbalkje zo ver-
schrikkelijk nuttig is…

Walter en het beurtbalkje
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Boslaan en Angerechtsweg
door Jan Greven
Soms wordt me gevraagd wat voor dorp Blaricum eigenlijk is. Als 
antwoord laat ik mijn gasten eerst de Boslaan zien en loop daarna met 
hen van het Fransepad naar de Dorpsstraat over de Angerechtsweg. 
De Boslaan loopt van de Dokter Catzlaan naar de Bussummerweg en 
wordt nagenoeg geheel omzoomd door hoge heggen. Boven de heggen 
uit kun je, als je een beetje lengte hebt, nog net de dakpunten zien van 
de huizen. Mooi? Niet echt. Lelijk ook niet. Meer iets onbestemds. Een 
laan van heggen onderbroken door stevige toegangshekken waar je 
via de oprit een glimp van een huis kunt opvangen.    

De Angerechtsweg is een typische 
dorpsstraat. Er staan grote huizen die 
je achter heg en groen alleen maar kunt 
vermoeden. Een deel loopt langs het 
open stuk weiland van de Zorgboerderij 
‘t Werckpaert. Maar er zijn ook kleinere 
huizen, waar je over het voortuintje heen 
zo naar binnen kunt kijken. Tijdens de 
wandeling langs de huizen is het of ze op 
elkaar rijmen zonder dat je het rijm kent. 
Een allegaartje dat een eenheid vormt. 
Ik voel altijd iets van melancholie als 
ik over de Angerechtsweg loop. Al die 
mensen die hier ooit woonden. Ooit dit 
huis als hun huis beschouwden. Vergeten 
zijn ze. Maar het huis staat er nog. Er 
wonen andere mensen in. Mensen voor 
wie het huis net zo sterk hun huis is, als 
het eerder was voor vroegere bewoners.  
Bij de Angerechtsweg voel ik iets van 
geschiedenis. De Angerechtsweg is zo-
als het was. De Boslaan is tijdloos. Bij 

de Boslaan voel ik geen spoor van me-
lancholie. De meeste huizen zijn nieuw 
gebouwd door de huidige bewoners. Hun 
geschiedenis begint met de datum van 
aankoop. 

Het bijzondere van Blaricum, leg ik 
mijn bezoek na de rondleiding uit, is dat  
Boslaan zowel als Angerechtsweg er bij 
horen. Blaricum is én de Boslaan én de 
Angerechtsweg. Het individuele, het op 
zichzelf zijn van de Boslaan. Het saam-
horige van de Angerechtsweg. Twee ui-
tersten. 
Dat individuele is er in Blaricum altijd 
al geweest. Kunstenaars, religieuze groe-
pen, reinheidszoekers. Mensen die zich 
wilden terugtrekken uit de wereld in de 
verlatenheid van het Gooi en tegelijk op 
steenworpafstand van die wereld wilden 
blijven.  De resten van hun aanwezigheid 
zie je nog steeds. Een vroegere atelier-

woning. Een oud pension voor kunste-
naars. Resten van de vroegere kolonie. 
Al die zoekers naar rust en ruimte wil-
den iets. Iets met hun leven. Iets met de 
maatschappij. Ze voelden een individue-
le verantwoordelijkheid voor de wereld 
en verbonden daar consequenties aan. 
We zouden ze nu misschien naïef noe-
men en erop wijzen dat het na verloop 
van tijd altijd mis ging met die wereld-
verbeteraars. 

Kan zo zijn, maar ze deden het toch 
maar. Vanuit eigen verantwoordelijkheid 
opkomen voor de wereld waarin je leeft. 
Vanuit dat perspectief individualiteit en 
saamhorigheid met elkaar verbinden. Is 
dat niet wat deze tijd vraagt? Als zo de 
individualiteit van de Boslaan zich eens 
zou verbinden met het samen van de An-
gerechtsweg? Ach misschien een naïeve 
droom. Ik blijf hem koesteren.

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
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Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

www.ijssalondehoop.nl

EHBO Vereniging
Blaricum
Hendrik Smitlaantje 2
Sportpark - Oostermeent

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

 

Gordijnen, Tapijten, Harde vloeren, Zonwering, 
Behang, Decoratie, Meubelsto ering
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Straatnamen verklaard… Capittenweg
door Frans Ruijter
De Capittenweg is één van de langste 
(1 km) straten in ons dorp. Hij begint 
bij het Kerkpad en loopt in zuidelijke 
richting. Hier kruist hij eerst de Twee-
de Molenweg en verderop de Drift-
laan. 

Tussen de Driftlaan en de Schapendrift 
zit aan de even zijde nog een ‘zijarmpje’ 
dat uitkomt op de Eemnesserweg en de 
Driftlaan. De woningen die daar staan, 
zijn ook genummerd aan de Capitten-
weg. Na het oversteken van de Schapen-
drift loopt de weg naar rechts om even 
verder, voor Achter Capitten, naar links 
te gaan en uit te komen bij de rioolwater-
zuivering RWZI. 

Smoorsteeg
In 1927 had deze weg nog de naam 
‘Smoorsteeg’. De betekenis van ‘Smoor-
steeg’ vond ik na enig speurwerk, en wel 
op internet, met de volgende mooie zin: 
‘De nacht nam toe in klaarte; de smoor* 
steeg dichter op uit de slooten, en damp-
te uit den grond’.  Dit slaat vooral op 
het laatste stuk van de ‘Smoorsteeg’ wat 
tegen het, toentertijd, natte veengebied 
aan lag. We mogen gevoeglijk aannemen 
dat dit natuurverschijnsel daar wel heeft 
plaatsgevonden. 

De Capitshofstede
In de dertiger jaren van de vorige eeuw 
werd deze weg vernoemd naar Jacob 
Pietersz Capit. 

Het gebied ten oosten van de Schapen-
drift heette de ‘Bouw- en Molenvenen’. 
Ten zuiden daarvan lag een perceel 
grond waar de rijke Amsterdamse hout-
kopersfamilie Capit in de 17e eeuw een 
al bestaande hofstede met bijbehorend 
bos overnam van de familie De Graft 
en het de naam ‘Capitshofstede’ gaf. 
Jacob Pietersz Capit was van 1591 tot 
1629 in Amsterdam schepene** en werd 
daar ‘monsieur Capit’ genoemd. Hij was 
verwant aan de familie Stachouwer die 
ook een hofstede (Slot Ruysdael) aan 
de Slotweg in Blaricum bezat. In 1624 
bestond de ‘Capitshofstede’ al niet meer. 
De erfgenamen van de familie Capit ver-
kochten het ‘Capittenbosch’ aan de sche-
pene Willem Verwey uit Eemnes.

‘De Vellenkuip’
Het stukje Capittenweg tussen de Scha-
pendrift en Achter Capitten wordt in 

de volksmond ook wel ‘de Vellenkuip’ 
genoemd. Dit komt omdat er vroeger 
huiden van koeien werden verwerkt én 
er water voldoende aanwezig was in dit 
laaggelegen gebied. Volgens overleve-
ring werden daar ook aan de runderpest 
gestorven koeien begraven. Net voor 
de Tweede Wereldoorlog werden hier 
veel koeienbeenderen gevonden. Leuk 
feitje is dat de buurtbewoners daar een 
aanplakkast hebben staan waar weetjes 
uit de buurt worden uitgewisseld. Deze 
heeft de toepasselijke naam ‘De Vellen-
kuip’. 

*  Smoor = benauwende damp
**   Aangewezen of gekozen bestuurder 

en rechter in een middeleeuwse stad.

Bronvermelding: 
Gooiland 50plussers.nl van wijlen Frans 
de Gooijer

Google

Angerechtsweg
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Koningsdag, Kermisweek, Dag van het Werkpaard  
door Aafje Boerma 
Wat hebben we veel dorpsplezier moeten missen de afgelopen tijd… 
De Blaricumsche avond van het Aspergediner; niet even gezellig aanschuiven 
bij dorpsgenoten en samen genieten van het witte goud. 

Geen Blaricummerie op Koningsdag 
met de vele marktkramen in het oude 
dorp, de kindervrijmarkt en livemuziek. 
Een beperkte kermisweek met enkel 
eendjes vangen, suikerspin- en oliebol-
lenkraam in plaats van volksspelen op 
het oranjeweitje. Geen versierde fietsjes, 
geen versierde aanspanningen en geen 
ringsteken. En daarom nu ook geen extra 
dikke hei & wei editie. Geen paarden die 
de akkers aan de Blaricumse Noolseweg 
omploegen, geen nonnen die schoolkin-
deren lesgeven, geen snoepjes kopen in 
het antieke winkeltje, kortom; geen Dag 
van het Werkpaard. Ook de waardevol-
le In Memoriam Avond op de algemene 
begraafplaats aan de Woensbergweg te 
Blaricum kan niet doorgaan. En de kind-
jes moeten de intocht van Sinterklaas 
gaan missen. Zo zijn er nog veel meer 
evenementen die geen doorgang hebben 
gevonden of vinden. Voor nu maar even 
genieten van het Blaricumse samenzijn 
van voorgaand jaar.

Meer loofbomen in het Goois Natuurreservaat

Dit jaar helaas geen Gooise Heideloop met honderden lopers, genietend van de 
paars bloeiende heide en vergezeld door de schaapskudde.  

Toch willen de organisatoren van de loop 
ook dit jaar iets doen voor het Goois Na-
tuurreservaat. Voorgaande jaren werd 
er geld opgehaald voor het opknappen 
van de Tafelberg en het aanschaffen van 
werkmaterialen voor de vele vrijwilligers 
die zich inzetten bij het Goois Natuurre-
servaat. Dit jaar staat het verhogen van 
de biodiversiteit in de bossen centraal.
Door het planten van extra loofbomen en 

struiken zoals: vlierbes, winterlinde en 
hazelaar verhoogt het Goois Natuurre-
servaat de biodiversiteit en versterken de 
gebieden van het Goois Natuurreservaat. 
Met uw bijdrage van 10 euro kunnen wij 
al 5 bomen planten. 

Helpt u mee? Ga naar gnr.nl/heideloop 
en doneer snel, veilig en eenvoudig via 
iDeal. 

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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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 en er 
wordt DAGELIJKS voor u gekookt van 

17.00 tot 21.30 uur.

Koningsdag 2019 Dag van het Werkpaard 2019

Kermisweek 2019 
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Blaricumse katholieke inbreng 
in Huizen
door Frans Ruijter 
Zomaar een verhaaltje over onze buurgemeente Huizen, met toch wel een heel
grote Blaricumse inbreng. 

Op zondag 27 augustus 
1939 las de Blaricumse 
pastoor Bastiaan Jon-
gerius een Heilige Mis 
voor in Huizen voor de 
daar gelegerde katho-
lieke gemobiliseerde 
militairen. De Heilige 
Mis vond plaats in het 
verenigingsgebouw aan 
de Doolhofstraat, dat al 
jaren geleden is gesloopt. 
Dat dit in het Protestant-
se Huizen wat losmaakte, 
spreekt voor zich. Zoiets 
had sinds 1600 niet meer 
in het vissersdorp, aan 
de boorden van het IJs-
selmeer, plaatsgevonden. Dit alles was 
te lezen in het blad ‘De Grondwet’, dd. 
dinsdag 29 augustus 1939.

St. Vitus
Na de Tweede Wereldoorlog nam de in-
dustriële bedrijvigheid in Huizen fors toe, 
denk aan de Balatum (nu BNI) en Philips. 
Daar werden veel specialistische arbeids-
krachten voor aangetrokken van buiten 
Huizen, waaronder velen uit Brabant. Zij 
beleden het Roomse geloof en kwamen 
in Blaricumse kerken. Het was onder de 
bezielende leiding van dezelfde pastoor 
Bastiaan Jongerius, die op 27 augustus 
1939 in Huizen een Heilige Mis opdroeg, 
om ervoor te zorgen dat er een R.K. kerk-
gebouw in Huizen zou komen. Hij was 
een meester in het verwerven van fondsen 
om dit te financieren en schakelde daar 
vermogende families voor in. Deze kerk 
moest natuurlijk, geheel in lijn van bijna 

alle Gooise plaatsen, vernoemd worden 
naar de Gooise patroonheilige, de Heilige 
St. Vitus. 

Een brug te ver
Het R.K.-kerkgebouw kwam te staan aan 
Hooghuizenweg 38 en werd in 1949 in 
gebruik genomen. Pastoor Jongerius liet 
veel werk doen door Blaricumse bedrij-
ven. De fa. H. v.d. Bergh heeft er veel 
(sier)smeedwerk voor gemaakt en de 
timmerfabriek van de gebroeders Fec-
ken maakte de kozijnen en deuren. Nu 
wilde het geval dat er een Huizer werk-
te bij Fecken, ene Schaap. Hij heeft het 
kruis gemaakt dat boven op de St. Vitus-
kerk werd geplaatst. Volgens zijn broers 
en zusters was het maken van kozijnen 
en deuren voor die kerk tot daaraantoe, 
maar als Protestant het kruisje maken 
voor de Roomsen...?! Dat was toch wel 
een brug te ver.  

Sluiting
Tegenover de kerk werd ook 
een R.K.-school gebouwd. 
De St. Vituskerk heeft 68 
jaar na de inwijding, in 
2017, na vijf jaar onzeker-
heid, haar deuren moeten 
sluiten vanwege sterk te-
ruglopend kerkbezoek. De 
H. Thomaskerk aan Huizer-
maatweg 61 is nu de enig 
R.K. kerk in Huizen. Men 
heeft voor deze kerk geko-
zen omdat hij in een jonge 
buurt staat. 

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

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

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

* Amsterdam 20 november 1939       † Blaricum 23 juli 2020

door Frans Elbers
Op 23 juli 2020 kwam plotseling het bericht, dat Hennie Lanphen was 

overleden. Op dat moment stond alles even stil. Ik weet nog precies waar ik 
was toen het telefoontje binnenkwam, vlakbij de Algemene begraafplaats 
Woensberg, waar zij op 30 juli bij haar grote liefde Bertus is begraven.

Oranjevereniging
Hennie was een graag geziene vrouw in 
Blaricum. Het vele vrijwilligerswerk dat 
zij jarenlang heeft gedaan, gaf haar ge-
zelligheid, vrolijkheid en dankbaarheid. 
Dat vrijwilligerswerk beperkte zich niet 
alleen tot de Oranjevereniging, alhoewel 
ik daar persoonlijk het meest met haar te 
maken had. 22 jaar zat zij naast mij op de 
jurywagen bij het ringsteken. We hebben 
meningsverschillen gehad, zij was mijn 
souffleur als ik even niet op een naam 
kon komen maar we hebben vooral veel 
lol gehad. Tijdens het ringsteken in 2019 
heb ik diverse keren door de microfoon 
geroepen dat ze op 20 november 80 jaar 
zou worden en dat men dan moest toete-
ren bij haar huis. Ze zei, dat ze dat niks 
vond, maar ondertussen kwam er wel een 
glimlach op haar gezicht, best wel trots 
dat ze 80 werd! Haar 80ste verjaardag 
werd dan ook goed gevierd bij de speel-
tuinvereniging ‘Ons Genoegen’ in Laren, 
waar zij ook jarenlang vrijwilliger was.

Blaricumse Dag van het Werkpaard
Op deze Boerendag was Hennie ook 
altijd van de partij. In prachtige kleder-

dracht maakte zij onderdeel uit van een 
mooi schouwspel. Met vermoeide voe-
ten stond zij na afloop met een biertje vol 
trots om zich heen te kijken, moe maar 
voldaan!

Afscheid
Tijdens de bijeenkomst bij haar afscheid 
hebben diverse mensen over en tegen 
haar gesproken. Wat opviel was dat Hen-
nie heel divers was. Dat klopte wel, want 
als je dacht even een uurtje bij haar langs 
te gaan, liep dat vaak enorm uit. Ze wist 
overal over mee te praten en ook voor de 
laatste nieuwtjes uit het dorp kon je goed 
bij haar terecht. Een vrouw die nog mid-
den in het leven stond en nog veel plan-
nen had. De draaiboeken van de Oranje-
vereniging zullen flink moeten worden 
aangepast, het schema van de speeltuin-
vereniging zal anders moeten worden 
ingevuld en op de Boerendag zal iemand 
anders de broodjes moeten rondbrengen, 
kortom het zal allemaal even anders zijn 
zonder haar. 

Lieve Hennie rust zacht en heel veel dank 
voor al je hulp en gezelligheid.
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Bewoners Bijvanck op wijksafari 
De wijk Bijvanck wordt de komende 
jaren opgeknapt. Voordat de eerste 
spade de grond in gaat, krijgen wijk-
bewoners de ruimte om hun ideeën 
en wensen hierover uit te spreken. 
Eerder dit jaar kon dat via een digitale 
enquête. Aanvullend daarop vond er 
zaterdag 12 september een wijksafari 
plaats: wandelingen door de wijk onder 
leiding van de gemeente en advies- en 
ingenieursbureau SWECO. 

Wethouder Liesbeth Boersen: “Bewo-
ners van de Bijvanck zijn betrokken en 
denken graag mee. Die ruimte willen we 
hen waar mogelijk graag geven. Circa 
tachtig bewoners namen – vanwege de 
coronamaatregelen in kleine groepen – 
deel aan de wijksafari. Bewoners gaven 
aan ons hun ideeën en aandachtspunten 
voor de reconstructie mee. Tegelijkertijd 
toetsten wij ook ónze conceptideeën 

bij hen. Dit leidde tot een mooi samen-
spel.”

Afgelopen voorjaar vulden maar liefst 
driehonderd wijkbewoners de digitale 
enquête in. Terugkerende thema´s zijn 
groen(onderhoud), parkeren en water-
overlast. De voorontwerpfase van de 

reconstructie zal de rest van 2020 duren. 
In 2021 wordt per deelgebied het plan 
uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 
Daarna start de uitvoering. Kijk 
voor meer informatie en een samen-
vatting van de enquêteresultaten op 
www.blaricum.nl (Projecten > Bijvanck). 
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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.nlZaterdag 5 september was wethouder Anne-Marie Kennis aanwezig bij het leg-
gen van struikelstenen in de stoep van de Huizerweg. 

De stenen zijn gelegd ter nagedachtenis aan de Joodse Mozes Ferro en Roosje de 
Groot die uit angst voor deportatie op 2 april 1943 zelfmoord pleegden. Pas op 5 
september van dat jaar werden ze begraven. De struikelstenen zijn te zien in de 
stoep nabij Huizerweg 20.

LEGGEN VAN STRUIKELSTENEN HUIZERWEG

Nederland is een fietsland! De gemeente 
Eemnes biedt, in samenwerking met de 
Fietsersbond en Sportief en Gezond BEL, de 
training ‘Tips voor Langer Fietsplezier’ aan.

Het is met name bedoeld voor inwoners uit de 
BEL-gemeenten vanaf zestig jaar. Het is gratis 
en vindt plaats op maandag 28 september van 
08.30 tot 13.30 uur in het Huis van Eemnes.
Er zijn fietsdocenten en buurtsportcoaches 
aanwezig. Koffie, thee en taart zijn inbegrepen!

Aanmelden
Kom vooral en neem ook uw buurman of buur-
vrouw mee. Graag aanmelden vóór 20 septem-
ber via 06 - 42 27 89 90 of f.lueb@fietsersbond.nl 
Vermeld in de e-mail wel uw adresgegevens, 
telefoonnummer, leeftijd en of u met de fiets, 
driewielfiets of e-bike komt. 

Bewoners van de Bijvanck nemen deel aan de wijksafari.

Lekker blijven 
fietsen!

Dit jaar geen vrijwilligersavond, wel prijsuitreiking
Vanwege de coronacrisis heeft het college besloten dit jaar geen vrijwilligersavond te organiseren. De vrijwilligersavond is 
verplaatst naar volgend jaar op 29 oktober 2021. Wij hopen de vrijwilligers dan in goede gezondheid te mogen begroeten 
in het Vitusgebouw. 

Prijsuitreiking 
De gemeente Blaricum is erg blij met 
de inzet van vrijwilligers voor de Bla-
ricumse gemeenschap. Zeker tijdens 
deze moeilijke periode zijn zij onmis-
baar in de samenleving en in onze 
gemeente. 

Om deze waardering te tonen, orga-
niseert de gemeente wel de uitreiking 
van ‘de vrijwilliger van het jaar’ en 
de aanmoedigingsprijs (voor jonge-
ren onder de vijfentwintig jaar). De 
prijsuitreiking is op 22 oktober 2020 
op het gemeentehuis in klein comité. 
Bij de uitreiking houden wij ons aan de 
coronamaatregelen.

Nomineer uw vrijwilliger 
van het jaar!
Kent u een hulpouder op school of een 
mantelzorger? Een buurman of -vrouw 
die altijd klaarstaat voor een oudere of 
hulpbehoevende bij u in de buurt? Een 
vrijwilliger van een sportvereniging of 
kerk? Wilt u deze persoon/personen in 
het zonnetje zetten? Dat kan, nomineer 
uw vrijwilliger! Stuur de nominatie 
inclusief een duidelijke motivatie naar 
het vrijwilligerscomité martina.taris@
belcombinatie.nl Doe dit zo snel mo-
gelijk en in ieder geval voor 8 oktober 
2020. Let op: deze datum is vervroegd, 
zodat wij wat meer tijd hebben om al-
les goed te kunnen voorbereiden. 

Tip van de brandweer 
Bouw het hout in de haard of korf op 
volgens de Zwitserse methode. Dat 
wil zeggen grote stukken (droog) hout 
onderop met de bast naar beneden 
en stapel door naar aanmaakhoutjes 
met wat aanmaakblokjes erbij. Steek 
de aanmaakblokjes aan, open de 
luchttoevoer geheel en als de blokken 
branden, kan de luchttoevoer weer 
kleiner gemaakt worden. Hout aanvul-
len gebeurt door eerst de brandende houtresten te vlakken en dan met grote 
blokken (met de bast omhoog) weer aan te vullen. Eerst even de luchttoevoer 
openen tot de blokken branden en dan weer deels dichtzetten tot u een mooi 
vuur heeft. Hiermee voorkomt u rookoverlast naar uw omgeving. Deze methode 
is niet alleen beter voor het milieu, maar de kachelruit blijft ook langer schoon!

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

Wist u dat houtrook luchtverontreiniging 
veroorzaakt en ongezond is voor uzelf en 
voor uw buren? In rook zit bijvoorbeeld 
roet en fijnstof, een verzamelnaam voor 
allerlei schadelijke deeltjes die zo klein 
zijn dat ze ingeademd kunnen worden. 
Daarom is het belangrijk om op een 
juiste manier te stoken. Zo beperken 
we overlast voor anderen, houden we 
de buurt (brand)veilig en kan iedereen 
blijven genieten van een houtkachel. 
Met een aantal tips kunt u goed stoken 
en rooksignalen voorkomen:
•  Is het windstil of mistig? Dan is het 

verstandig om niet te stoken; de rook 
blijft dan hangen. Meld u aan voor het 
stookalert van het RIVM: www.rivm.nl/ 
stookalert Kijk op www.stookwijzer.nu 
hoe de weersomstandigheden zijn.

•  Stook alleen met droog hout. Vochtig 
hout geeft extra veel rook en fijnstof. 

•  Gebruik nooit geverfd of geïmpreg-
neerd hout of platen, want dan kunnen 
zeer schadelijke stoffen vrijkomen. 

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

•  Houd de luchttoevoerklep altijd open, 
zodat het hout volledig verbrandt. 

•  Laat de schoorsteen minstens één keer 
per jaar goed vegen. 

•  Denk aan uw buren. Stook niet langer 
dan vier uur op één dag. 

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

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

•  De Dam 12, 1261 KS, plaatsen van een nieuwe garagedeur, ingekomen 31 augustus 
2020

•  Schapendrift 50, 1261 HN, plaatsen van een toegangshek, ingekomen 31 augustus 
2020

•  Rigterskamp 22, 1261 TN, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, ingekomen 
1 september 2020

•  Koning Willem III-laan 10, 1261 AD, vellen van 2 bomen, ingekomen 1 september 
2020

•  Torenlaan 36, 1261 GE, bouwen van een carport, ingekomen 2 september 2020
•  Dorpsstraat 14A, 1261 ET, plaatsen van een schuur, ingekomen 3 september 2020
•  Witzand 13, 1261 BM, wijziging nieuwbouw op de reeds verleende vergunning, 

ingekomen 3 september 2020
•  Naarderweg 48, 1261 BV, vellen van 1 boom, ingekomen 7 september 2020
•  Zwaluwenweg 25, 1261 GH, plaatsen van 2 dakkapellen op de zijgevel, ingekomen 

7 september 2020
•  Elbertsveen 7, 1261 VP, wijzigen van de bestaande inrit, ingekomen 18 augustus 

2020
•  de Noord 24, 1261 ML, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, ingekomen 9 

september

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

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

•  De Bongerd 6, 1261 TP, realiseren van een uitbouw aan de voorzijde van de wo-
ning, verzonden 1 september 2020

•  Naarderweg 64, 1261 BV, bouwen van een woning, verzonden 7 september 2020
•  Boslaan 7A, 1261 CB, noodkap toestemming voor 1 boom, verzonden 8 september 

2020
•  Deltazijde 2A1 t/m 2A8, 1262 n.t.b., realiseren van een kantoorgebouw, verzonden 

9 september 2020
•  Bussummerweg 19, 1261 BX, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 9 

september 2020

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

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

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

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Landelijke campagne senioren en 
veiligheid 
In september is de campagne senioren en veiligheid van het ministerie van Justitie 
en Veiligheid van start gegaan. In deze campagne is er aandacht voor verschillende 
vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden. 

Doel van de campagne is om senioren be-
wust te maken van wat zij zelf kunnen doen 
om dit soort misdrijven te voorkomen. Ook 
worden tips gegeven om te voorkomen dat 
ouderen slachtoffer worden. De volgende 
thema’s komen aan bod: meekijken bij 
pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude via 
WhatsApp en phishing. Kijk vooral op de 
website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 
voor meer informatie.

Speciale Babbeltiplijn
In de maand september stelt de ou-
derenbond KBO-PCOB samen met de 
NOOM ook een speciaal telefoonnum-
mer beschikbaar voor tips en voor 
slachtoffers van een misdrijf. Deze spe-
ciale Babbeltiplijn is iedere woensdag in 
september te bereiken tussen 09.00 
en 17.00 uur op telefoonnummer: 
030 - 340 06 70.
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Bewoners Bijvanck op wijksafari 
De wijk Bijvanck wordt de komende 
jaren opgeknapt. Voordat de eerste 
spade de grond in gaat, krijgen wijk-
bewoners de ruimte om hun ideeën 
en wensen hierover uit te spreken. 
Eerder dit jaar kon dat via een digitale 
enquête. Aanvullend daarop vond er 
zaterdag 12 september een wijksafari 
plaats: wandelingen door de wijk onder 
leiding van de gemeente en advies- en 
ingenieursbureau SWECO. 

Wethouder Liesbeth Boersen: “Bewo-
ners van de Bijvanck zijn betrokken en 
denken graag mee. Die ruimte willen we 
hen waar mogelijk graag geven. Circa 
tachtig bewoners namen – vanwege de 
coronamaatregelen in kleine groepen – 
deel aan de wijksafari. Bewoners gaven 
aan ons hun ideeën en aandachtspunten 
voor de reconstructie mee. Tegelijkertijd 
toetsten wij ook ónze conceptideeën 

bij hen. Dit leidde tot een mooi samen-
spel.”

Afgelopen voorjaar vulden maar liefst 
driehonderd wijkbewoners de digitale 
enquête in. Terugkerende thema´s zijn 
groen(onderhoud), parkeren en water-
overlast. De voorontwerpfase van de 

reconstructie zal de rest van 2020 duren. 
In 2021 wordt per deelgebied het plan 
uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 
Daarna start de uitvoering. Kijk 
voor meer informatie en een samen-
vatting van de enquêteresultaten op 
www.blaricum.nl (Projecten > Bijvanck). 
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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.nlZaterdag 5 september was wethouder Anne-Marie Kennis aanwezig bij het leg-
gen van struikelstenen in de stoep van de Huizerweg. 

De stenen zijn gelegd ter nagedachtenis aan de Joodse Mozes Ferro en Roosje de 
Groot die uit angst voor deportatie op 2 april 1943 zelfmoord pleegden. Pas op 5 
september van dat jaar werden ze begraven. De struikelstenen zijn te zien in de 
stoep nabij Huizerweg 20.

LEGGEN VAN STRUIKELSTENEN HUIZERWEG

Nederland is een fietsland! De gemeente 
Eemnes biedt, in samenwerking met de 
Fietsersbond en Sportief en Gezond BEL, de 
training ‘Tips voor Langer Fietsplezier’ aan.

Het is met name bedoeld voor inwoners uit de 
BEL-gemeenten vanaf zestig jaar. Het is gratis 
en vindt plaats op maandag 28 september van 
08.30 tot 13.30 uur in het Huis van Eemnes.
Er zijn fietsdocenten en buurtsportcoaches 
aanwezig. Koffie, thee en taart zijn inbegrepen!

Aanmelden
Kom vooral en neem ook uw buurman of buur-
vrouw mee. Graag aanmelden vóór 20 septem-
ber via 06 - 42 27 89 90 of f.lueb@fietsersbond.nl 
Vermeld in de e-mail wel uw adresgegevens, 
telefoonnummer, leeftijd en of u met de fiets, 
driewielfiets of e-bike komt. 

Bewoners van de Bijvanck nemen deel aan de wijksafari.

Lekker blijven 
fietsen!

Dit jaar geen vrijwilligersavond, wel prijsuitreiking
Vanwege de coronacrisis heeft het college besloten dit jaar geen vrijwilligersavond te organiseren. De vrijwilligersavond is 
verplaatst naar volgend jaar op 29 oktober 2021. Wij hopen de vrijwilligers dan in goede gezondheid te mogen begroeten 
in het Vitusgebouw. 

Prijsuitreiking 
De gemeente Blaricum is erg blij met 
de inzet van vrijwilligers voor de Bla-
ricumse gemeenschap. Zeker tijdens 
deze moeilijke periode zijn zij onmis-
baar in de samenleving en in onze 
gemeente. 

Om deze waardering te tonen, orga-
niseert de gemeente wel de uitreiking 
van ‘de vrijwilliger van het jaar’ en 
de aanmoedigingsprijs (voor jonge-
ren onder de vijfentwintig jaar). De 
prijsuitreiking is op 22 oktober 2020 
op het gemeentehuis in klein comité. 
Bij de uitreiking houden wij ons aan de 
coronamaatregelen.

Nomineer uw vrijwilliger 
van het jaar!
Kent u een hulpouder op school of een 
mantelzorger? Een buurman of -vrouw 
die altijd klaarstaat voor een oudere of 
hulpbehoevende bij u in de buurt? Een 
vrijwilliger van een sportvereniging of 
kerk? Wilt u deze persoon/personen in 
het zonnetje zetten? Dat kan, nomineer 
uw vrijwilliger! Stuur de nominatie 
inclusief een duidelijke motivatie naar 
het vrijwilligerscomité martina.taris@
belcombinatie.nl Doe dit zo snel mo-
gelijk en in ieder geval voor 8 oktober 
2020. Let op: deze datum is vervroegd, 
zodat wij wat meer tijd hebben om al-
les goed te kunnen voorbereiden. 

Tip van de brandweer 
Bouw het hout in de haard of korf op 
volgens de Zwitserse methode. Dat 
wil zeggen grote stukken (droog) hout 
onderop met de bast naar beneden 
en stapel door naar aanmaakhoutjes 
met wat aanmaakblokjes erbij. Steek 
de aanmaakblokjes aan, open de 
luchttoevoer geheel en als de blokken 
branden, kan de luchttoevoer weer 
kleiner gemaakt worden. Hout aanvul-
len gebeurt door eerst de brandende houtresten te vlakken en dan met grote 
blokken (met de bast omhoog) weer aan te vullen. Eerst even de luchttoevoer 
openen tot de blokken branden en dan weer deels dichtzetten tot u een mooi 
vuur heeft. Hiermee voorkomt u rookoverlast naar uw omgeving. Deze methode 
is niet alleen beter voor het milieu, maar de kachelruit blijft ook langer schoon!

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

Wist u dat houtrook luchtverontreiniging 
veroorzaakt en ongezond is voor uzelf en 
voor uw buren? In rook zit bijvoorbeeld 
roet en fijnstof, een verzamelnaam voor 
allerlei schadelijke deeltjes die zo klein 
zijn dat ze ingeademd kunnen worden. 
Daarom is het belangrijk om op een 
juiste manier te stoken. Zo beperken 
we overlast voor anderen, houden we 
de buurt (brand)veilig en kan iedereen 
blijven genieten van een houtkachel. 
Met een aantal tips kunt u goed stoken 
en rooksignalen voorkomen:
•  Is het windstil of mistig? Dan is het 

verstandig om niet te stoken; de rook 
blijft dan hangen. Meld u aan voor het 
stookalert van het RIVM: www.rivm.nl/ 
stookalert Kijk op www.stookwijzer.nu 
hoe de weersomstandigheden zijn.

•  Stook alleen met droog hout. Vochtig 
hout geeft extra veel rook en fijnstof. 

•  Gebruik nooit geverfd of geïmpreg-
neerd hout of platen, want dan kunnen 
zeer schadelijke stoffen vrijkomen. 

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

•  Houd de luchttoevoerklep altijd open, 
zodat het hout volledig verbrandt. 

•  Laat de schoorsteen minstens één keer 
per jaar goed vegen. 

•  Denk aan uw buren. Stook niet langer 
dan vier uur op één dag. 

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

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

•  De Dam 12, 1261 KS, plaatsen van een nieuwe garagedeur, ingekomen 31 augustus 
2020

•  Schapendrift 50, 1261 HN, plaatsen van een toegangshek, ingekomen 31 augustus 
2020

•  Rigterskamp 22, 1261 TN, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, ingekomen 
1 september 2020

•  Koning Willem III-laan 10, 1261 AD, vellen van 2 bomen, ingekomen 1 september 
2020

•  Torenlaan 36, 1261 GE, bouwen van een carport, ingekomen 2 september 2020
•  Dorpsstraat 14A, 1261 ET, plaatsen van een schuur, ingekomen 3 september 2020
•  Witzand 13, 1261 BM, wijziging nieuwbouw op de reeds verleende vergunning, 

ingekomen 3 september 2020
•  Naarderweg 48, 1261 BV, vellen van 1 boom, ingekomen 7 september 2020
•  Zwaluwenweg 25, 1261 GH, plaatsen van 2 dakkapellen op de zijgevel, ingekomen 

7 september 2020
•  Elbertsveen 7, 1261 VP, wijzigen van de bestaande inrit, ingekomen 18 augustus 

2020
•  de Noord 24, 1261 ML, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, ingekomen 9 

september

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

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

•  De Bongerd 6, 1261 TP, realiseren van een uitbouw aan de voorzijde van de wo-
ning, verzonden 1 september 2020

•  Naarderweg 64, 1261 BV, bouwen van een woning, verzonden 7 september 2020
•  Boslaan 7A, 1261 CB, noodkap toestemming voor 1 boom, verzonden 8 september 

2020
•  Deltazijde 2A1 t/m 2A8, 1262 n.t.b., realiseren van een kantoorgebouw, verzonden 

9 september 2020
•  Bussummerweg 19, 1261 BX, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 9 

september 2020

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

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

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

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Landelijke campagne senioren en 
veiligheid 
In september is de campagne senioren en veiligheid van het ministerie van Justitie 
en Veiligheid van start gegaan. In deze campagne is er aandacht voor verschillende 
vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden. 

Doel van de campagne is om senioren be-
wust te maken van wat zij zelf kunnen doen 
om dit soort misdrijven te voorkomen. Ook 
worden tips gegeven om te voorkomen dat 
ouderen slachtoffer worden. De volgende 
thema’s komen aan bod: meekijken bij 
pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude via 
WhatsApp en phishing. Kijk vooral op de 
website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 
voor meer informatie.

Speciale Babbeltiplijn
In de maand september stelt de ou-
derenbond KBO-PCOB samen met de 
NOOM ook een speciaal telefoonnum-
mer beschikbaar voor tips en voor 
slachtoffers van een misdrijf. Deze spe-
ciale Babbeltiplijn is iedere woensdag in 
september te bereiken tussen 09.00 
en 17.00 uur op telefoonnummer: 
030 - 340 06 70.
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Gooi- en Vechtstreek kiest in de Regionale Energiestrategie:
Vóór zon en bescherming landschap 
De Gooi- en Vechtstreek heeft zo’n waardevol cultuur- en natuurlandschap, dat 
er weinig plekken zijn voor grote windmolens of zonneweides. De raden willen 
daarom vooral inzetten op het opwekken van hernieuwbare energie via zonne-
panelen op die locaties waarbij het landschap behouden blijft. 

Hiermee wil ze haar bijdrage leveren aan 
de terugdringing van de broeikasgassen 
en uitputting van fossiele grondstoffen. 

Dat is een van de belangrijke keuzen in 
het ontwerp ‘Regionale Energiestrategie 
(RES) Noord-Holland Zuid’. Elk van de 
dertig energieregio’s in ons land maakt 
zo’n plan. 

Intensief overleg
De concept-RES Noord-Holland Zuid is 
het resultaat van intensief overleg van de 
provincie, de gemeenten en de water-
schappen met energiecoöperaties, 
netbeheerders, inwoners, dorpsraden, 
ondernemers, verenigingen van eigena-
ren en natuur- en milieuorganisaties. In 
totaal meer dan 1500 mensen hebben 
op ruim zeventig regionale en lokale 
bijeenkomsten hun mening gegeven. 

Samen naar véél minder 
broeikasgassen
De dagelijkse besturen van de gemeen-
ten, de provincie en de waterschappen 
hebben het concept-plan besproken en 
hebben hierop gereageerd. Ook ge-
meente Blaricum heeft een zienswijze 
ingebracht. 

Binnen regio Gooi en Vechtstreek zijn 
de mogelijkheden voor grote aantallen 
zonnepanelen er vooral op de geluid-
schermen van de A1, A6 en A27, op 
grote gebouwen, langs de spoorlijn en 
op parkeerplaatsen. 

De raad van Blaricum kiest nu voor zon. 
In Blaricum werd een voorstel voor een 
zoekgebied voor wind bij de Stichtsebrug 
door de raad afgewezen. Kansgebieden 
bij de A27, boven een parkeerplaats en 
op grote daken, zijn goedgekeurd. 

De regio Gooi en Vechtstreek ziet de eni-
ge mogelijkheid voor windmolens in de 
Bloemendalerpolder en Aetsveldsepol-
der bij Weesp. Kortom, de grootste focus 
ligt op energieopwekking via de zon, een 
klein beetje via wind. Dit zal aan de RES 
regio NHZ worden teruggekoppeld. 

1 oktober gaat het concept-RES van 
Energieregio NHZ naar het Nationaal 
Programma RES. Daar wordt gekeken of 
de plannen van de dertig regio’s voldoen 
om samen te helpen onze landelijke 
ambities te halen. 

Verder invullen
Wanneer de concept-RES landelijk goed 
is bevonden, moeten we het als regio 
verder gaan invullen. Daartoe behoort: 
de exacte locaties bepalen waar in het 

openbaar gebied binnen Blaricum 
zonnepanelen moeten komen. In 
de concept-RES staan namelijk alleen 
kans- en zoekgebieden. Het plan is 
daarom pas het begin!
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Wat is de RES?
De Regionale Energiestrategie (RES) is een uitwerking van het klimaatakkoord 
van Parijs. Nederland heeft met andere landen afgesproken maatregelen te 
nemen om klimaatveranderingen tegen te gaan. Dat gebeurt door energie te 
besparen en schone(re) energie te gebruiken. De RES loopt door tot 2050.

Het verbruik van aardgas en aardolie wordt tegengegaan (energie besparen) 
en er wordt gekeken hoe zelf schonere energie opgewekt kan worden. Energie-
opwekking gebeurt via zon en wind. Samen met andere landen werken we 
eraan om de klimaatveranderingen te beperken en deze wereld op een nette 
manier over te dragen aan volgende generaties.

Het is een aantal jaren in de mode geweest om een groot deel van de tuin te 
verharden. Zeker voortuinen zijn daarvan het slachtoffer geworden. 

De gevolgen liggen voor de hand: 
minder groen, minder natuur, minder 
zuivering van de lucht, minder vogels, 
minder insecten, meer wateroverlast 
bij hoosbuien, enzovoort.

De voordelen van een groenere tuin 
zijn:
•  Creëren nieuwe leefruimte voor 

vogels, vlinders, bijen en insecten.
•  Vergrotende biodiversiteit van de 

wijk.
•  Binden fijnstof.
•  Halen CO2 uit de lucht en produce-

ren zuurstof.
•  Filteren ook andere milieubelastende 

stoffen.

•  Zorgen voor verkoeling door verdam-
ping.

•  Zorgen dat regenwater gemakkelijker 
de grond in kan. Daardoor mengt 
het relatief schone regenwater niet 
onnodig met het vuile water van 
het riool. Hierdoor hoeft er minder 
water te worden afgevoerd en is het 
minder vaak nodig om vuil water op 
het oppervlaktewater te lozen.

Hoe vergroen ik mijn tuin?
Er zijn allerlei manieren om de tuin te 
vergroenen. Denk aan steen en zand 
eruit, aarde en groen erin of door ver-
steende vlakken omzoomen met strui-
ken. Planten kunnen ook vervangen 

worden door struiken en op bestaande 
stenen kunnen plantenbakken worden 
geplaatst. 

Meer weten? 
Kijk ook eens op www.steenbreek.nl

MEER GROENERE TUINEN

Aan de slag? Wij kunnen helpen! 
Wilt u iets doen om uw woning energiezuiniger te maken? Welk alternatief u ook 
kiest, energie besparen, isoleren en ventileren zijn altijd verstandige maatregelen 
om te doen. 

In veel gevallen levert dat direct een 
lagere energierekening en een aangena-
mere woning op. Via Duurzaam Bouw-
loket en de Hut van Mie kunt u onder-
steuning krijgen. 

Duurzaam Bouwloket
Bij het Duurzaam Bouwloket kunt u 
terecht voor al uw vragen op het gebied 
van duurzaam (ver)bouwen, energie-
besparing, energie opwekken en 
financieringsmogelijkheden. Denk 
aan het isoleren van uw woning, het 
plaatsen van zonnepanelen of het 
kopen van een warmtepomp. Kijk op 
www.duurzaambouwloket.nl voor alle 
informatie. 

Hut van Mie

De Hut van Mie is een onafhankelijke 
organisatie en is er voor en door bewo-
ners van Blaricum en Laren. Vrijwilligers 
van de Hut van Mie kunnen u helpen 
om beter om te gaan met energie-
gebruik en -opwek. Wilt u zelf iets doen? 
Bijvoorbeeld uw huis beter isoleren of 
zonnepanelen op het dak? Neem contact 

op met de Hut van Mie. Zij kunnen met u 
meedenken en nagaan welke 
mogelijkheden er zijn specifiek voor 
uw woning. Een van de energiecoaches 
komt graag bij u langs, zonder kosten. 
Ze zijn bereikbaar via e-mailadres 
energiecoach@hutvanmie.nl 

Na een collectieve inkoop van zonne-
panelen organiseren de gezamenlijke 
energie-initiatieven van de Gooi en 
Vechtstreek dit najaar een collectieve 

inkoop van isolatie. Meer weten? Mail 
collectieve.inkoop@hutvanmie.nl Voor 
andere vragen: info@hutvanmie.nl

Duurzaamheidslening
De gemeente heeft een duurzaamheids-
lening, zodat u goedkoop geld kunt 
lenen om uw woning energiezuiniger te 
maken. Bijvoorbeeld om zonnepanelen 
te financieren. Kijk hiervoor op 
www.blaricum.nl/duurzaam

04 | 18 september 2020 | week 38 | Gemeentenieuws

GEMEENTENIEUWS

De Transitievisie Warmte:
Wanneer gaat onze wijk van het gas?
We gaan allemaal van het aardgas af. Maar hoe moet dat? En wanneer? En wie 
gaat dat allemaal organiseren? Enne… mijn verwarmingsketel is bijna aan zijn eind, 
waarmee kan ik hem het beste vervangen?

Allemaal vragen waarop de gemeente 
antwoorden gaat geven in de ‘Transi-
tievisie Warmte’ die ze aan het maken 
is. Onze gemeente werkt hierin samen 
met de gemeenten Laren, Wijdemeren, 
Gooise Meren en Huizen. 

Zoals bekend gaan we allemaal van gas 
overstappen op duurzame energiebron-
nen die geen uitstoot van broeikasgassen 
veroorzaken. De gemeenten moeten dat 
organiseren. Ze moeten daarvoor van de 
Rijksoverheid uiterlijk eind volgend jaar, 
2021, een zogeheten transitievisie op-
stellen. Ook onze gemeente is hiermee 
gestart. 

In die transitievisie komt ook te staan 
wanneer uw wijk gaat overstappen. 
Zover zijn we nog niet. De overgang naar 
aardgasvrij gaat stapsgewijs en is een 
ontdekkingstocht. Deze stappen zet de 
gemeente samen met inwoners. In 2021 
wordt daarvoor een aantal informatie-
bijeenkomsten georganiseerd. Het is nu 
dus nog niet duidelijk welke wijk, wan-
neer, overgaat op aardgasvrij. 

Gemeente verduurzaamt 
ook zelf
Uiteraard zijn wij ook bezig met verduur-
zamen van panden en energieopwekking 
in de buitenruimte. Denk aan de panden 

die van onszelf zijn, de openbare verlich-
ting (ledlampen) en zonnepanelen op 
geluidschermen. Ook werken we samen 
met woningcorporaties om woningen te 

verduurzamen. Kijk ook op onze website 
voor meer informatie: 
www.blaricum.nl/duurzaam
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BEL-Art staat in het teken van 
Coraline Bäcker 
Al op jonge leeftijd ontdekte Coraline 
dat schilderen haar grote passie is. Haar 
inspiratie haalt zij uit het dagelijks 
leven maar ook uit haar jeugd in de 
natuurlijke omgeving van Wageningen. 

Als kunstenaar heeft ze een grote 
voorliefde voor de traditionele figuratieve 
kunst, al maakt zij ook wel abstracte 
werken. De onderwerpen die zij uitbeeldt 
zijn veelzijdig; portretten, naakten, 
stillevens, landschappen en dieren. Haar 
stijl loopt uiteen van impressionisme tot 
fijn realisme. Inspiratie, stofuitdrukking, 
lichtval en kleuren zijn de werkelijke 
reden voor haar om te schilderen. 
Coraline Bäcker volgde de avondopleiding 
aan de Academie voor Beeldende Kunsten 
in Arnhem en de Europese Academie in 
het Duitse Trier. Ze was werkzaam als 
botanisch tekenaar aan de Landbouw 
Hogeschool in Wageningen. Ze vergaarde 

nationale en internationale roem onder 
meer door de reproducties van haar werk 
die werden uitgegeven door Verkerke. 
De reproducties werden wereldwijd 
verspreid. Hiernaast maakte zij ook 
ontwerpen voor de borduurpakketten van 
Lanarte, illustraties voor het internationale 
kruidenkookboek van Wina Born en 
exposeerde zij in binnen- en buitenland. 
De tentoonstelling is van 17 september 
tot 3 november gratis te bezoeken tijdens 
openingsuren van het BEL Kantoor 
(gemeentehuis te Eemnes). In verband 
met de corona voorschriften, wordt 
u verzocht zich bij aankomst even te 
melden bij de balie. 

Samen koken in Blaercom

Onderdeel van het vernieuwde dorpshuis Blaercom is een professionele keuken 
op de begane grond. Door een gulle bijdrage van het Oranje Fonds 
is de keuken nu ook voorzien van een complete inventaris.

Doel van deze keuken is om inwoners 
in staat te stellen om kookworkshops en 
kookcursussen te volgen en met elkaar 
maaltijden te bereiden en te nuttigen. 
Samen koken en samen eten is bij uitstek 
een sociaal middel om met elkaar in 

verbinding te komen en te blijven. Vanaf 
nu kunnen de kookactiviteiten van start 
gaan, uiteraard met inachtneming van de 
corona protocollen. 
Voor meer info zie blaercom.nl of tel. 
035-5314383.

Familieberichten
Overleden
11-07-2020   Jannetje (Jannie)  

Jansen-Bunschoten, 
geboren 02-04-1940

18-07-2020   Pieter Crielaers,  
geboren 15-01-1941

23-07-2020   Hendrika Josephina 
Cornelia Theresia (Hennie) 
Lanphen-Piël,  
geboren 20-11-1939

14-08-2020   Jeanne (Jeantje) Krauwer-
Mellegers,  
geboren 27-10-1926

27-08-2020   Cornelia Gerarda (Corry) 
Borsen-Koppen,  
geboren 21-3-1931

28-08-2020   Geertruida Johanna Maria 
(Trudie) van Boheemen, 
geboren 20-04-1951

Geboren 
01-07-2020 Matz Julius den Breejen
11-07-2020 Assyia Amani Hammouti
17-07-2020 Tobias Brussee
19-07-2020  Daene Daye Elisabeth 

Jacqueline Borsen
26-07-2020 Akira Taiyo Powell
28-07-2020 Youssef Guerchouh
03-08-2020  Benthe Sophia Margaretha 

Webbers
15-08-2020  Tigran Aram Constantyn 

Hayk Ohanis
15-08-2020  Thoros Ronald Ruben Noy 

Ohanis

Huwelijken/partnerschap 
30-07-2020  Stephan Franz Johann 

Belunek en Willemijn 
Lilian de Groot

03-08-2020  Mark Brouwer en Marijke 
Louise Valstar

10-08-2020  Alvaro Mauricio Velasquez 
en Irene van Wijngaarden

20-08-2020  Tico van Brenk en Amber 
Arends

Colofon
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Hei & wei niet ontvangen?
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Dorpsagenda

EXPOSITIES/ TENTOONSTELLINGEN
Blaercom t/m 20 dec met werk van 
Petra de Vries-Hillenaar, zoals het 
schilderijtje van de schaapskooi in Bla-
ricum. Te bezichtigen tijdens openings-
uren van Blaercom. Blaercom.nl

Singer t/m 10 jan 2021 tentoonstelling 
schilders van licht met werken van Mo-
net en Sluijters. Ook kunt u de nieuwste 
werken van Herman van Veen bewon-
deren. Singerlaren.nl  

WELZIJN/ CULTUUR 
SeniorWeb Blaercom ma 21 en di 22 
sep 10.00-12.00u inloopochtend voor 
meer informatie over de smartphone, 
tablet en pc-cursussen voor 50-plussers. 
Blaercom.nl

Bibliotheek in het Brinkhuis ma 21 
sep 14.30-16.30u themabijeenkomst 
over het onderwerp ‘Thuis wonen met 
dementie; aanpassingen, veiligheid, in-
schakeling bij huishoudelijke klussen’. 
Reserveren via bibliotheekhlb.nl

Op de foto Tamara Nobel (l), Paul Molenkamp (m) en Raymonde Amorison(r)

De onderstaande activiteiten worden georganiseerd met inachtneming van de corona-regels.

W E L Z I J N / 
CULTUUR
Bibliotheek in 
de zomer elke 
vrijdag van 
11.00u t

Kopij aanleveren

Heeft u iets te melden over uw vereni-
ging, evenement of iets anders in Blari-
cum? Laat het ons weten via redactie@
heienwei.nl. Kopij voor de volgende edi-
tie inleveren uiterlijk 1 oktober.

Hulp bij 
donorregistratie?
Heeft u uw keuze nog niet geregistreerd 
in het nieuwe Donorregister en wilt u 
hierbij geholpen worden? 

De bibliotheek gaat samen met u het 
Donorregister bekijken en helpen bij 
het individueel invullen van een keuze. 
U heeft wel een geldig DigiD nodig. 
Heeft u nog geen geldig DigiD? Dan kan 
de bibliotheek u ook hiermee helpen. 
Neemt u in ieder geval uw brief en 
keuzeformulier mee. 
U kunt terecht bij Bibliotheek Brinkhuis 
Laren op di 29 sep van 11.00 tot 
12.00u. Aanmelden per mail info@
bibliotheekhlb.nl of in de bibliotheek. 

Hei&wei_nr537.indd   12Hei&wei_nr537.indd   12 15-09-20   11:0915-09-20   11:09


