
Unieke 
psychologen-
praktijk

Hülya Kapanci opent 
de deuren van haar 
psychologenpraktijk 
Psychology Planet in 
het kleinschalige be-

drijvencentrum ‘De 
Kolonie’ aan de Singel.

Psychology Planet is dé laagdrempelige 
particuliere psychologenpraktijk voor 
zowel kinderen en jeugdigen als vol-
wassenen en ouderen. De praktijk biedt 
verschillende diensten aan zoals psycho-
logisch onderzoek, behandeling, begelei-
ding, en opleidingen en/of trainingen aan 
bedrijven en particulieren. Als GZ psy-
choloog en neuropsycholoog, heeft Hülya 
jarenlange ervaring in het psychologisch 
behandelen van diverse thema’s zoals re-
latietherapie, traumaverwerking (EMDR), 
faalangst of andere angsten, negatief 
zelfbeeld, zingeving, opvoedingsissues, 
burn-out/stress en pestgedrag. Door 
middel van een positieve aanpak gaat zij  
oplossingsgericht te werk en zoomt in  
op waar u goed in bent; waar zit uw  
kracht en wat is uw passie! 
Gezamenlijk wordt gewerkt naar 
een op maat gemaakt advies, voor 
een leven met meer kleur, richting, 
energie en vooral voor een betere  
balans!

Op zaterdag, 21 november bent u van 
10.00-16.00 uur van harte welkom op 
de open dag, uiteraard met inachtne-
ming van de COVID-19 maatregelen. 
Locatie: Singel 17i. Voor nadere infor-
matie kunt u bellen met 085-0778290.

Blaricum (West) 
toen en nu
In deze lezing belicht Frans Ruijter 
het prachtige gedeelte van het dorp 
Blaricum, dat globaal gelegen is tus-
sen het Fransepad, de Meentzoom en 
de Bergweg. 

Over de geschiedenis van dit karak-
teristieke stukje Blaricum valt veel te 
vertellen. Zowel over de huizen als hun 
bewoners. Vroeger en nu. De vaak hilari-
sche anekdotes van Frans Ruijter worden 
ondersteund met beelden van ‘Toen en 
nu’. Beleef een heerlijke avond met het 
mooie dorp Blaricum als thema. 

Docent: Frans Ruijter
Plaats: Blaercom
Datum: donderdagavond 5 november
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur
Cursusnr. INF-135, kosten:  €14,=
Opgeven:  volksuniversiteithetgooi.nl
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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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Restaurant
Lounge

Lunch and
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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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e: blaricum@studio2000.nl - www.studio2000.nl
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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.� 
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professionele fotografie, plattegronden
en de aanmelding op Funda.nl voor een
vaste prijs van € 1.495,-, zonder dat u bij
verkoop nog courtage betaalt.� 

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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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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sinds 1936

by Joost

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Binnendoor 5
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035-2031035

Dé Value Belegger
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Dorpsstraat 11A
www.loekie.net
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De rivier ‘Meentstroom’

door Frans Ruijter
We hebben in Blaricum een heuse rivier; de Meentstroom. Hij begint heel 
toepasselijk bij het gebouw ‘de Oorsprong’. Het is de enige gegraven rivier in 
Nederland en ligt in het verlengde van de waterpartij van Blaricum-Bijvanck. 
Hij ‘meandert’ door de Blaricummermeent om 2,5 kilometer verder te eindigen 
bij de Blaricumse sluis aan de Gooise Zomerkade. De Meentstroom varieert 
in breedte tussen de 10 en 100 meter. De diepte gaat van 1.50 meter tot 2.25 
meter. 

Historie  
Water in dit gebied is niet nieuw. In een 
heel ver verleden heeft hier ooit een af-
takking van de rivier de Eem gelopen. 
Men sprak ook wel over de ‘Tweede 
Eem’ of ‘Eemdelta’. Omdat het regen-
water gescheiden van het rioolwater 
moet worden afgevoerd, werd het nuttige 
met het aangename verenigd. Zodoende 
werd er een waterrijke wijk van gemaakt. 
De rivier is tot stand gekomen door goe-
de samenwerking met Waternet. Zij heb-
ben hoge eisen gesteld aan de capaciteit 
en kwaliteit. De rivier maakt onderdeel 
uit van een gesloten systeem. Door het 
water vanaf de kruising Aristoteleslaan - 
Stroomzijde langs de wijk weer omhoog 
te pompen blijft het water stromen. Niet 
alleen de stroming, ook de groene oevers 
zorgen voor gezond water en een goede 
ecologie in de Blaricummermeent.  

Grind- en zandfilters
Mocht de waterstand in de rivier te laag 
worden, dan kan er water vanuit het 
Gooimeer worden ingelaten via zoge-

naamde grind- en zandfilters. Op deze 
wijze wordt er alles aan gedaan om de 
waterkwaliteit zo hoog mogelijk te hou-
den. Deze grind- en zandfilters liggen 
aan het einde van de Zuiderzeedreef te-
gen de Gooise Zomerkade aan. 

Bron: Magazine Blaricummermeent
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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

De ‘wave’

Vaak denk ik terug aan de 
‘wave’, die spontaan oprijzende 
golf van toeschouwers die zich 
welvend over de volgepakte 
stadiontribunes voortbeweegt. 
Hét symbool van het vroegere 
normaal. Nu zijn die tribunes 
leeg. Onwezenlijk.          
Om de realiteit van dit moment 
kunnen we niet heen. In Europa 
staan we in ons hemd als het 
slechtste jongetje van de klas. 
Maar, hoezee, de Coronawet 
is eindelijk aangenomen. Het 
morrende parlement is tevreden. 
Nu nog het volk. En dan nog de 
recordstijging van besmettingen 
stoppen.    
China is zonder inspraak van 
het volk de corona te boven 
gekomen. Dat lukt bij ons niet 
als vrijgevochten democraten. 
Ons aanpassen is onvermijdbaar. 
Weg met die bizarre ontkenners. 
Best ook ingewikkeld voor de 
orthodox-gereformeerden, die nu 
waarschijnlijk tijdelijk voor het 
zingen de kerk uitmoeten.   
Het ‘ik bepaal zelf wel wat ik 
doe’ is tenminste voorbij. Wij 
kennen de prijs als we ons 
nu niet aanpassen. Gelukkig 
hebben wij hier veel rustgevende 
natuur. Dat heeft ons dorp toch 
maar vóór op de bewoners van 
de grote steden, die vaak dicht 
opeengepakt moeten wonen, 
werken en studeren. 
Statistisch verschoven we van 
vrolijk geel naar beschamend 
dieprood. De ziekenhuizen 
stromen weer vol. Bijna al té 
vol. Hoe optimistisch waren we 
na afloop van de eerste golf, die 
in feite niet afliep. Verkeerde 
verwachtingen deden ons de 
das om. Het risico werd te laag 
ingeschat. We hadden het ergste 
wel gehad. Daarna een zomer 
waarin het virus verder zou 
verschrompelen, met misschien 
ergens in de herfst nog een golfje 
toe. Volgden vrijheid blijheid, en 
zelfs idioot struisvogelgedrag. Nu 
dwarrelen ‘deskundige’ menin-
gen over wat te doen, als vallen-
de herfstbladeren door elkaar. 
De roep om dwingende regelge-
ving wordt luider. Geen aarze-
lende, vrijblijvende adviezen 
meer. Overheid wees eens echt 
duidelijk! Ook ik raak de kluts 
soms kwijt. Ga ik naar de kelder, 
weet ik niet meer waarvoor. Ook 
dan een wat sullig wachten op 
een bevrijdende ‘brainwave’.

Zuster Bouk blikt terug op 34 jaar
Na bijna 34 jaar verlaat Bouk de thuis-
zorg bij Vivium en gaat met welverdiend 
pensioen. 

door Frans Ruijter
Een mooie anekdote over haar aan-
stelling wist zij zich nog te herinneren.
Als ziekenverzorgende moest ze, ‘goed 
gekeurd’ worden door een bestuurslid 
van de Regionale Kruisvereniging. Het 
kwam er eigenlijk op neer of zij er wel 
netjes genoeg uit zou zien om binnen 
te mogen komen bij de mensen. Bouk 
had geluk, ze mocht blijven.

Bouk is een begrip in ons dorp. Ze kwam 
bij veel dorpsgenoten over de vloer, ze 
was een baken en houvast voor velen. Zij 
stond mensen terzijde bij ziekte en gebre-
ken. Ook was ze steun en toeverlaat voor 
eenzame cliënten, bij wie ze hulp bood 
die daarbij paste. Bouk nam voor eenie-
der de tijd voor de warme zorg en dat zó 
belangrijke empathische praatje. Tegen-
woordig noemen we dit ‘zorg op maat’. 
Bouk deed haar werk met liefde en volle 
overgave: ‘Het is vooral mentaal een zwa-
re taak, doch ook een heel dankbare.’ 

Bouk is ervan overtuigd dat zij een ge-
weldig goed gemotiveerd team achter-
laat. Vanwege de huidige coronamaat-
regelen zal zij alleen in kleine kring 
afscheid nemen, maar zegt ze zelf: ‘Ve-
len zal ik ook nog persoonlijk spreken.’   
Zij gaat zeker niet stilzitten. In haar woon-
plaats Klarenbeek (Veluwe) gaat zij samen 
met haar partner werken in hun moes-
tuin, veel fietsen en genieten van al het  
moois dat het leven nog gaat bieden.  
Maar haar hart ligt toch in Blaricum zegt 
ze zelf. 

Bedankt Engel Bouk!
De huisartsen in opleiding en de huisartsen in Blaricum-dorp, Katerijne Slot, Anne 
Karine Wilbrink, Marius Beltman, Marijke van Daelen en Elsbeth Willems bedanken 
Engel Bouk. 

door Elsbeth Willems 
‘Ik geloof in wezen is de mens goed’, ‘Je kunt niet delen met jezelf’, dit zijn 
citaten van Majoor Bosshardt. Als jonge dokter was ik werkzaam op een eerste 
hulp in Amsterdam en bevoorrecht om deze icoon van het Leger des Heils te 
mogen ontmoeten. De Majoor lag daar in een ziekenhuisbed en zij gaf letterlijk 
licht in de kamer. Het leek of daar een engel lag. 

Later als huisarts in Blaricum, bleek dat 
ook Blaricum haar engel had: wijkzus-
ter Bouk Wagter. Niet zo’n frêle wezen 
vliegend met witte vleugels, maar een 
majeure persoonlijkheid met vriendelij-
ke ogen en een kalme stem, zich voort-
bewegend op een fiets. Een rots in de 
branding, zorgzaam en betrokken.

De huisartsen in Blaricum hebben met 
veel moeite een vast wijkzorgteam be-
houden en deze uitgebreid met wijkzie-
kenverzorgenden. Vroeger zaten alleen de 
wijkverpleegkundigen in de Kloosterhof, 
het gebouw bij de huisartsen. Zij moesten 
naar een locatie vertrekken waar ook de 

rest van het team zat en het huisartsgericht 
werken werd afgeschaft. Tegen de stroom 
in heeft Bouk ervoor gezorgd dat dat werk 
met ons kon blijven bestaan. Uiteindelijk 
is nu het hele wijkzorgteam in de Lloods 
gehuisvest, hetgeen de samenwerking 
aanzienlijk makkelijker maakt.
Bouk zei ooit het volgende: ‘Wij heb-
ben een signaalfunctie. Omdat je da-
gelijks bij de patiënt komt, zie je ook 
zijn ongemakken. Daarop kunnen wij, 
maar ook de huisarts, inspelen. Bij pijn 
of benauwdheid bijvoorbeeld.’ Kortom, 
drukte of niet, als Bouk aan de spreekka-
merdeur van de huisarts stond, dan ging 
die altijd voor haar open! Bouk heeft 
altijd klaar gestaan voor haar cliënten. 
Zij deed wat nodig was voor hen, ook 
al ging dat veel verder dan haar taken. 
Zij zocht altijd naar mogelijkheden om 
een patiënt in zorg te nemen, welk pro-
bleem er ook was, het werd opgepakt. 
Bouk wilde geen lintje en misschien ook 
geen dankwoord zoals dit, maar zoals je 
weet Bouk: ‘Gods wegen zijn ondoor-
grondelijk!’ Wij, de huisartsen in dit Bla-
ricum-dorp, zullen je vreselijk missen, 
net zoals de velen die zorg nodig hebben 
of gaan hebben. Maar niet getreurd: ons 
dorp is een zuster armer, maar een legen-
de rijker en de engel van Blaricum laat 
een liefdevol en getraind leger engelen 
achter! Dank je wel!
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Skatebaan en burgerparticipatie
door Jan Greven
Al stonden ze beide op de raadsagenda van 22 september jl., het ene punt 
had niets met het andere te maken. Ga maar na. Het ene ging over honden-
beleid. Het andere over een opknapbeurt die de Bijvanck te wachten staat. 
Na veertig jaar trouwens geen overbodige luxe. Er werd zelfs gesproken van 
verpaupering. En dat in Blaricum. 

Maar goed, daarover misschien een 
andere keer. Het gaat me er nu om dat 
één en hetzelfde woord bij beide, toch 
zo verschillende punten, steeds terug-
kwam. En dat was het woord burger-
participatie. Tijdens de discussie over 
het hondenbeleid werd raadbreed een 
VVD-motie aangenomen om het Colle-
ge van B&W ruimer tijd te geven (tot 1 
december en niet tot de volgende verga-
dering van 27 oktober) om met een uit-
gewerkt voorstel te komen. Die ruimere 
tijd zou, daar heb je het, de burgerparti-
cipatie ten goede komen. Meedenkende 
burgers zouden meer kans krijgen hun 
suggesties in te brengen. Vooral wat be-
treft uitloop- en uitlaatplekken zou dat 
een beter voorstel opleveren. 

Over bewonersparticipatie ging het ook 
in de discussie over de opknapbeurt 
van de Bijvanck. Er werd zelfs apart 
een motie van D66 over aangenomen. 
Opnieuw Raadbreed. In de motie werd 

gevraagd om een Informatieplan naar 
de bewoners. En dat niet alleen om de 
bewoners uit te nodigen hun eigen idee-
en naar voren te brengen. Maar ook om 
waar nodig uit te leggen waarom geko-
zen wordt voor de ene aanpak en niet 
voor de andere. 

Op twee punten die de burger direct 
betreffen, zijn hond en zijn woonom-
geving, ruim baan dus voor inbreng en 
reactie. Goed, toch? 

Helaas, voor het einde van de vergade-
ring kreeg mijn eufore stemming over 
de positie van de burger in de gemeen-
telijke besluitvorming toch nog een 
onverwachte knauw. Het ging om een 
ogenschijnlijk klein punt. De aanleg van 
een skatebaan(tje) in de Blaricummer-
meent. ‘Er was behoefte aan’, zei de ver-
antwoordelijke wethouder Anne-Marie 
Kennis. Behoefte aan een plek voor 
de jeugd. Er is al zo weinig voor ze in 

onze gemeente. En hier ging het om een 
toevallig braakliggend landje. Kon niet 
beter, eigenlijk. Sympa zouden de Fran-
sen zeggen. Helaas, de Raad was min-
der positief. Raadsleden vreesden een 
ontwikkeling van skatebaan naar hang-
plek. En dat midden tussen de huizen.  
Wie koopt er een huis van tegen het 
miljoen pal naast een hangplek? Wat 
was de reactie van de bewoners? Had de 
wethouder hen geraadpleegd? Dat had 
ze niet, zei de wethouder. De huizen  
waren nog in aanbouw. Ze kende de be-
woners niet en ze had de plannen mee-
gedeeld aan de projectontwikkelaar. 
Die kende de kopers wél en zou het 
doorgeven.  

Ik vond dat wel opmerkelijk, en ook 
ironisch. Een raadsvergadering met zo-
veel zorg om bewonersparticipatie en 
dan in diezelfde vergadering een plan 
dat, hoe sympa ook, de leefomgeving 
raakt, waarbij je het aan een tussenper-
soon overlaat om de toekomstige be-
woners te informeren. Welkom in Bla-
ricum! De wethouder nam het voorstel 
terug. Wegens nog niet rijp. Ik denk dat 
er nog wat bewonersparticipatie aan te 
pas moet komen. 

Corona: een serieus onderwerp door kinderogen 

door Mieke Tolhuisen
Coronaregels: bijna per dag veranderen ze. De een gaat er strikt mee 
om, bij de ander wordt het wat losser. Wat weten onze jongste dorps-
genootjes over dit virus? Ik bezocht groep drie van Juf Anne Claire 
op de OBB. Natuurlijk op gepaste afstand!

Ook de OBB heeft regels ingevoerd die 
bijzonder snel door de kinderen en ou-
ders werden opgepakt. De juf vond het 
aandoenlijk te zien hoe de kindjes goed 
opletten om besmetting te voorkomen. 
Er is veel aandacht besteed aan het virus, 
wat het precies is en hoe iedereen ermee 
om moet gaan. Zo mochten de kinderen 
een tekening maken van hoe zij dachten 
dat het virus eruit zou zien. Dit lever-
de heel veel creatieve kunstwerken op.  
Nu zijn ze al helemaal gewend aan de 
regels. 

Maar wat weten de jongsten er nou 
echt van?
Nou best veel, zo blijkt. Natuurlijk in de 
grappige prietpraat uitspraken die zesja-
rigen eigen zijn. Ik maak een praatje met 
Jip, Charlotte en Alexa, en ik ben gelijk 
verliefd op ze. Ze zijn nog lekker direct 
en kort door de bocht: zo word je van het 

coronavirus heel ziek en je gaat erg (!) 
dood. Oei! Meteen daarna vertelt Char-
lotte dat haar opa iets in zijn hoofd heeft 
en daardoor niet goed kan denken. En de 
overgrootmoeder van Jip is al 92 en nog 
steeds niet dood. Huh, niet zo’n gezellig 
begin van ons gesprek. Over een andere 
boeg dan: wat zijn de regels op school? 
De tassen mogen niet meer in de lockers 
maar moeten onder de tafel en de ramen 
moeten open zodat de virussen ‘goed 
kunnen vliegen door het raam’. Kijk, 
daar heb je wat aan. Alexa vertelt over 
mondkapjes die je op moet, haar vader is 
tandarts en dan heb je er eigenlijk altijd 
een op. Op school hoeft dat niet. De kar-
retjes in Albert Heijn moeten helemaal 
gepoetst, dat is lekker schoon. Wel vindt 
ze het erg jammer dat er nu geen kleine 
karretjes meer zijn. 

Weten ze ook waarom dit nodig is?
Jazeker, dat moet om oude mensen niet 
ziek te maken. Dat vind ik erg knap als je 
pas zes bent. Volgens Charlotte zit coro-
na in een vliegtuig en mogen we daarom 
niet meer vliegen. En waarom moet je 
nou afstand houden? Dat weet Jip: ‘om-
dat dat virus kan springen naar elkaar, 
maar net geen anderhalve meter.’
Jip heeft ook nog een goede tip: ‘Als je 
bloed hebt dan kun je het ook krijgen en 
als je dan geen pleister hebt dan kun je 
daar een blaadje opdoen als pleister.’ En 
hoe nu verder? Weten ze wat vaccine-
ren is? Ja een prikje, want dan word je 
nooit meer ziek. Maar als je een triljoen 
prikjes nodig hebt, dan wordt het wel 
lastig… Het is me duidelijk, deze jonge 
Blaricummertjes weten heel goed waar 
de coronaregels voor zijn en dat geeft 
vertrouwen voor de toekomst. Zij gaan 
weer heerlijk buitenspelen!

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
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BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
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Industrie
Centr. verwarming
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Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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‘Ik heb wel een beperking maar 
ben niet mijn beperking’
door Nelliëtte van Wijck
Aan het woord is Vincent Ohlrichs, 49 jaar en een van de nieuwe bewoners 
van het in aanbouw zijnde Sherpagebouw in de Blaricummermeent.

‘In december 2020 wordt het gebouw 
“kaal” opgeleverd en medio maart 2021 
word ik in één dag verhuisd. Ik kom op 
de begane grond te wonen. Het huidige 
gebouw aan de Bovenmaatweg in Hui-
zen is verouderd. Mijn nieuwe woning 
bestaat uit een woonkamer, een slaapka-
mer en een badkamer en wordt voorzien 
van een plafondlift, zodat ik makkelijk 
zowel in mijn bed als naar de badkamer 
kan komen. Meerdere medebewoners 
van de Bovenmaatweg verhuizen geluk-
kig mee. Sommige ken ik al jaren.’

Opkomen voor mensen met een 
beperking
‘Ik doe werkzaamheden voor belangen-
organisatie LFB. Dit is een belangenor-
ganisatie voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Ik geef hen onder 
andere voorlichting over seksualiteit. 
Daarnaast zit ik in een klankbordgroep 
van het ministerie VWS, opgericht door 
minister Hugo de Jonge. In deze groep 
zitten mensen met uiteenlopende beper-
kingen, bijvoorbeeld autisme, doofheid 
en blindheid. Ik ben één van de tien le-
den, allen met verschillende beperkin-
gen, die zich bezighouden met de vraag: 
“Hoe kan je de juiste zorg dichter bij de 
mens krijgen?” Zorg op maat door te 
luisteren naar de mensen die die zorg no-
dig hebben.’ 

De mens achter de beperking 
‘Verder adviseer ik de gemeente over toe-
gankelijkheid voor mensen met een be-
perking op zowel fysiek als sociaal vlak. 
Hiermee bedoel ik dat het voor mensen 
met een beperking van belang is dat men 

de mens achter de beperking ziet. Dus 
naast het ervoor zorgdragen, dat mensen 
met een beperking zich fysiek kunnen 
verplaatsen op en in openbare ruimtes, 
men ons ook ziet en behandelt als een 
normaal mens. Ook wij willen goed ge-
holpen worden en serieus genomen wor-
den. Dus geen kinderlijke stem of taalge-
bruik om maar iets te noemen.’

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

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

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erfgenaam van de Erfgooiers. De
Erfgooiers verkochten in 1932 1600 hec-
tare aan het net opgerichte GNR, met het
doel deze goed te beheren en de waarden
daarvan te bewaren tot in lengte van
jaren voor de generaties die na ons
komen. Het lijkt wel dat de besluitvor-
ming van deze samenvoeging zich een
beetje 'onder de horizon' afspeelt. F
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Knikken en knakken
door Lilian Woltering
Het is zondagmorgen 11 uur en ik zit op het terras van De Goede Gooier met 
zes heren van een illuster herentrimclubje in de leeftijd van 61 tot 84 jaar. Al 
zo’n 58 jaar loopt deze club iedere zondagochtend trouw op de Tafelbergheide. 
Ze vertellen enthousiast de ene na de andere anekdote.

‘In 1962 startte Leo van der Kar, atleet 
en later zakenman, samen met Jack 
Bons, toenmalig directeur van de Bijen-
korf, met een groepje mannen, die voor 
hun gezondheid wilde bewegen’, vertelt 
zijn zoon Hans (77). Lopen en bewegen 
is heel belangrijk om gezond te blijven 
en op een prettige manier oud te worden, 
predikte Leo als een van de eersten. Zijn 
sportzaken fuseerden destijds met Perry 
Sport. ‘Wat God niet geeft, geeft Perry.’ 
Deze schertsende slogan sloeg op de 
beha met vullingen die je voor de oorlog 
kon kopen, ‘speciaal gemaakt voor die 
leden van het schoone geslacht, die door 
de Heer niet met ronde vormen waren 
bedeeld.’

Trotten, trimmen en loslopende honden
In die tijd was het abnormaal om zonder 
reden hard te lopen, men kende dat nog 
niet, sterker nog, als je hardliep over de 
hei, riep iemand je achterna: ‘Ze hebben 
‘m al’, gekscherend over de hond die 
je aan het zoeken zou zijn. Vervolgens 
barstten de heren los over hoe ongepast 
het is om je hond los te laten lopen op de 
hei, omdat veel honden kuitenbijters zijn 
en het vaak op hardlopers gemunt heb-
ben. Een van de heren schreef in 2014  
hierover in de Volkskrant met de titel ‘O, 
maar hij doet niks hoor!’.
Eind jaren ’60 kwam het hardlopen in 
zwang onder de naam trotten, hetgeen 
draven, flink stappen of stevig lopen be-
tekent, maar inmiddels door de Van Dale 
naar de vergeten woorden is overgehe-
veld. In de 70’er jaren heette het trimmen 
en ontstonden overal in Nederland trim-
banen, een parcours met gymnastiektoe-
stellen van hout met een bordje erbij wel-
ke oefening je daarop moest doen.

De Boslopers
Op mijn vraag: ‘Heeft jullie clubje een 

naam?’, antwoordden de heren dat ze 
nooit een naam hadden, maar de Boslo-
pers hebben verzonnen toen het eerste 
lid was overleden en ze een overlijdens-
advertentie namens de club moesten op-
stellen, waarop het hele gezelschap een 
beetje lacherig reageerde: ‘Er zijn er al 
zoveel dood, we willen er graag wat jon-
ger volk bij maar dat lukt alsmaar niet.’
Het clubje kent veel bekende Nederlan-
ders als oud-leden. Zo was daar Frits de 
Ruijter, oud Nederlands kampioen hard-
lopen op de 800 meter. Op zijn 85ste kon 
hij nog steeds zijn voet tot boven zijn 
hoofd uitzwaaien. Naast zijn sportpresta-
ties was hij bellboy in het Amstelhotel en 
moest hij vaak vrij vragen voor wedstrij-
den. Eén keer heeft hij het gepresteerd 
om in zijn lange middagpauze van 11.00 
tot 15.00 uur op de trein te stappen, zich 
om te kleden, een wedstrijd te lopen en 
precies op tijd weer in zijn uniform bij 
de lift in het hotel te staan.

De training
De training heeft een traditionele op-
bouw: eerst 10 minuten wandelen, dan 
zoeken ze ‘ein Lichtung im Wald’ op, een 
open plek in het bos waar de heren 10 
minuten ‘knikken en knakken’, de war-
ming up doen. Daarna wordt een vaste 
route gevolgd met varianten, afhankelijk 
van ieders tempo en fysieke gesteldheid. 
Maar weer of geen weer, het gaat altijd 
door, behalve als er ijs op de paden ligt! 
Na afloop drinken ze koffie met appel-
taart bij De Goede Gooier en wordt de 
wereld op ongenuanceerde wijze door-
genomen. ‘Zie het maar als een seculier 
ritueel, een vervangende kerkdienst en 
niemand probeert te domineren’, zegt 
een van de heren. Waarop alle mannen 
bulderen van het lachen. ‘Iedereen be-
taalt voor zichzelf, behalve als je jarig 
bent. De mens houdt van rituelen toch?’

Vincent Ohlrichs
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Recept Tafel van B. 

Heel jammer dat we in verband met corona niet maandelijks kunnen aanschuiven bij de Tafel van B. in de keuken van 
Zorgboederij ’t Werkpaert. Maar gelukkig wilden Jacqueline Hietink, Nicolette Iserief, Isabel Ruys, Inez van der Hyden 
en Antoinette Huisman een recept met ons delen.

Snijbietrolletje burratina met
snijbietsaus 
‘Snijbiet is echt een moestuingroente. En 
wij koken als Tafel van B. bij voorkeur 
uit de moestuin. Het is weliswaar niet 
direct een herfstrecept. Maar tegen deze 
tijd is de snijbiet wat harder en groter 
dan in de vroege zomer en bij uitstek ge-
schikt voor dit recept. Wij kijken uit naar 
de dag dat het weer verantwoord is u bij 
de Tafel van B. te mogen ontvangen!’

Ingrediënten voor vier personen:
20 stengels met blad regenboogsnijbiet
8 plakjes pancetta
3 sjalotjes fijngehakt
1 el tomatenpuree
1/2 liter kippenbouillon
60 ml kippenfond
60 ml sherryazijn
50 gr (kokosbloesem) suiker
olijfolie
2 el venkelzaad
geraspte nootmuskaat
4 burratina’s 
grof gemalen zwarte peper en zeezout
eetbare bloemen zoals Oost-Indische kers

Bereiding
Was de snijbiet. Snijd de bladeren van de 

stengels. Hak de stengels in stukjes van 5 
mm. Blancheer de bladeren 2 minuten in 
gezouten water. Laat de bladeren uitlekken 
en dep ze droog met keukenpapier. Leg 10 
bladeren op elkaar en bestrooi de boven-
ste laag met versgemalen zwarte peper, 
zeezout en nootmuskaat. Rol de bladeren 
overlangs zo strak mogelijk op. Leg 4 plak-
jes pancetta deels overlappend op elkaar. 
Rol het snijbietrolletje in het spek en ver-
pak de twee rolletjes strak in plasticfolie. 

Verhit de olijfolie op middelhoog vuur 
en voeg de sjalot en snijbietstengels 
toe. Bak ongeveer 4 minuten, onder af 
en toe roeren, tot de sjalot goudbruin is. 
Voeg tomatenpuree toe en bak even mee. 
Voeg bouillon toe en kook het mengsel 
ongeveer 30 minuten (zonder deksel) op 
een matig vuur. Schenk voor de saus het 
mengsel door een puntzeef. 

Verhit een eetlepel olijfolie in een an-
ti-aanbakpan. Zet het vuur laag en leg de 
snijbietrolletjes (zonder plasticfolie) met 
de naad naar beneden in de pan. Voeg 1 
el venkelzaad toe. De rolletjes regelma-
tig keren zodat ze rondom bruin worden 
en het vet uit de pancetta vrijkomt. Haal 
de rolletjes uit de pan.

Meng in een steelpannetje kippenfond, 
sherryazijn, suiker en 2 el water. Kook het 
in ongeveer 10 minuten in tot 1/3. Voeg 
het ingekookte mengsel bij het spekvet en 
wentel de rolletjes erdoor. Leg de rolletjes 
op een plank en snij de uiteinden eraf en 
snij de rest in 4 gelijke plakken. 

Voeg het kippenfond-sherryazijn-spek-
vetmengsel door een puntzeef bij de snij-
bietsaus en breng het geheel op smaak 
met peper en zout. Eventueel laat je de 
saus nog iets inkoken zodat deze iets lob-
biger wordt. 

Rooster 1 el venkelzaad en vijzel het ver-
volgens grof. 

Leg op ieder bord 2 plakjes van de snij-
bietrol. Plaats de burratina ernaast en 
giet voorzichtig de saus over de plakjes 
en langs de burratina. Bestrooi de bur-
ratina met het geroosterde venkelzaad 
en peper en zout. Leg op ieder bord een 
eetbare bloem. 

Eet smakelijk! Kijk voor meer 
recepten op detafelvanb.nl

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
    

Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

www.ijssalondehoop.nl

EHBO Vereniging
Blaricum
Hendrik Smitlaantje 2
Sportpark - Oostermeent

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

 

Gordijnen, Tapijten, Harde vloeren, Zonwering, 
Behang, Decoratie, Meubelsto ering
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Niek van den Adel
door Marloek de Greeff
Sinds 2015 woont Niek van den 
Adel met veel plezier in Blaricum 
met zijn vijf vrouwen: partner Kim, 
dochters Puck, Josefien en Anna en 
de au pair. Haar hulp in huis en die 
van PA Jenine en hulphond Joep 
zijn nodig vanwege volle agenda’s en 
omdat Niek fysiek niet alles kan. ‘Ik 
was een horecajongen en besloot dat 
ik consultant wilde worden. Dat ging 
goed: groot huis, groot salaris, grote 
auto en een motor. Toen ik 28 was, 
ging ik daarmee hard onderuit. Ik 
liep een hoge dwarslaesie op met een 
complicatie in mijn ruggenmerg die 
ervoor zorgt dat ik áltijd pijn heb.’ 

Als ik hem vraag of dat betekent dat hij 
geen gelukkig leven heeft sinds het onge-
luk, zegt Niek: ‘Zeker niet! Het ongeluk 
bracht me niet alleen maar pijn. Het heeft 
me zelfs zoveel opgeleverd, dat ik elk 
jaar vier wat mij overkomen is: Lang zal 
ze laesie!’  Dit jaar vierde hij dit voor de 
tiende keer, in Blaricum. ‘Wij wonen hier 
heerlijk. Ik houd van dat dorpse; dat je el-
kaar kent en groet. Ik vind het leuk om 
dingen als een buurtbarbecue te organise-
ren en naar buiten te gaan; bewegen met 
Joep in het parkje achter ons huis of met 
mijn meiden een ijsje halen bij De Hoop.’

Lang zal ze laesie!
‘Er is veel gebeurd na 2010. Ik werd ver-

liefd op mijn ergotherapeute. Kim ook 
op mij. Na drie maanden woonden we 
samen, een jaar later waren we getrouwd.
Vervolgens kwam er eerst een tweeling 
en daarna nog een derde dochter. Dat 
is mijn grote, persoonlijke geluk. Maar 
ook op werkgebied gaat het goed. Ik heb 
me verdiept in NLP, psychologie en zuig 
alles op wat met persoonlijk ontwikke-
ling te maken heeft. Als spreker vertel 
ik nu op (inter)nationale podia over mijn 
bewogen bestaan. Ik neem mensen mee 
naar de essentie van een gelukkig leven. 
Ik wil anderen raken en aan het denken 
zetten.’ Niek spreekt over diverse onder-
werpen: leiderschap, klantgerichtheid, 
gastvrijheid en veranderingen in de zorg. 
‘Ik kan veel dingen niet, maar ik ben wél 
veerkrachtig en wendbaar. Zeker nu, in 
coronatijd, lopen dingen voor veel men-

sen anders. Ik hoop ze te kunnen laten 
zien hoe je krachtig blijft. Het lukt mij 
ook niet altijd hoor, op sommige dagen 
win ik het niet van de pijn. Maar als ik 
dan met mijn dochters knuffel, voel ik 
me toch gezegend!’

Boek Crash
Wat een indrukwekkende kennismaking, 
echt alles aan Niek is inspirerend. Wil je 
meer over hem te weten komen? Lees 
dan zijn boek Crash. Hei & wei verloot 
een gesigneerd exemplaar. Reageer 
voor 31 oktober op dit artikel op de Fa-
cebookpagina van hei & wei en laat we-
ten dat u het boek graag zou winnen. Het 
zelf bestellen kan op niekvandenadel.nl/
crash. Op deze website vind je ook meer 
informatie over Niek, zijn lezingen, 
blogs en boeken. 
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Blaricumse psychologe Lotte Ditzel 
maakt opvallende ‘carrièreswitch’
door Anne Soutendijk
Lotte is geboren en getogen in Apeldoorn en na het Gymnasium naar Amster-
dam vertrokken om psychologie te studeren aan de UVA. Later bleek dit een 
goede keuze. In combinatie met de ervaringen in haar eigen liefdesleven voelt 
zij zich precies op haar plek in het vak ‘matchmaking’ ofwel het zoeken van 
het juiste kopje bij het juiste schoteltje. En dat luistert nauw. Immers je zoekt 
een partner voor het leven, de man van je dromen of de vrouw waarmee je echt 
álles kan delen!

‘Toen ik klaar was met mijn studie ging 
ik aan de slag als psycholoog in de psy-
chiatrie. Dat hield ik niet lang vol, ik 
vond het zwaar en uitzichtloos. Ik wil 
mensen gelukkig maken en verder hel-
pen in hun leven. Altijd al wilde ik een 
eigen matchmakingbureau starten. Na 
wat research vond ik de bestaande re-
latiebemiddelingsbureaus er vrij stoffig 
uitzien. Zo moest het volgens mij dus 
niet! Ik was toen ook single en ben zelf 
gaan daten. Hoewel dat meer voor de lol 
dan serieus was, merkte ik toen al hoe 
ingewikkeld het is om goede keuzes te 
maken. Dat moest en kon vast anders. 
DTNG.,“dating zonder klinkers” werd 
een feit.’, vertelt Lotte.

Voorwaarde voor succes
‘We zijn nu met acht matchmakers en 
bemiddelen hoogopgeleide/ontwikkelde 
singles in de leeftijd tussen 30 en 85 jaar. 
Meld je je aan dan start een persoonlij-

ke reis waar je veel leert over je leven 
en de liefde. En ja…, de eerste les is 
dat de perfecte liefde niet bestaat! Voor-
waarde voor succes is dat onze klant wel 
klaar is voor een relatie, dat wil zeggen 
dat je jezelf goed kent en weet wie bij 
je past. Wij begeleiden onze klant een 
jaar, waarbij wij de dates plannen en 
achteraf evalueren. Tussendoor zijn er 
veel contactmomenten. Gemiddeld is 
het bij het derde voorstel vaak raak.’ Het 
spreekt voor zich dat alle klanten waar-
mee DTNG. aan de slag gaat ongeveer 
eenzelfde leven hebben (gehad). ‘Wij 
matchen mensen die in de kern hetzelfde 
zijn (dezelfde normen, waarden, intelli-
gentieniveau en levensstijl).’ 

Een man hertrouwt, de vrouw scheidt
‘Scheiden gebeurt in bijna 70% van de 
gevallen op initiatief van de vrouw. Een 
van de redenen voor dit hoge percentage 
is dat er voor de vrouw meestal minder 

voordelen binnen het huwelijk zijn dan 
voor de man. In veel gevallen zijn de 
vrouwen de absolute eerste lijn als het 
gaat om de zorg voor de kinderen. Daarbij 
nemen ze de meeste huishoudelijke klus-
sen voor hun rekening en onderhouden 
de sociale contacten. Ze werken vaak ook 
nog, waardoor ze financieel niet meer af-
hankelijk zijn van de man. Maar eenmaal 
gescheiden zien we dat vrouwen aan zich-
zelf gaan werken, en bedenken waar een 
nieuwe partner aan moet voldoen. Het ge-
vaar is dat ze hierdoor meer in hun hoofd 
gaan zitten, wij helpen onze klanten om 
weer echt te gaan voelen. Want alleen dan 
heeft liefde een kans!’

‘Wij hebben inmiddels meer dan 1000 
mensen in onze database (gelijke ver-
houding man - vrouw). Er zijn al vele 
relaties ontstaan (en baby’s geboren!)  
en we worden zelfs gevraagd voor hu-
welijken. Dat alles gaat niet vanzelf;  
we matchen iedere dag vol overgave. Het 
is het mooiste werk dat ik ooit gedaan 
heb!’ 

Intussen heeft Lotte ook haar eigen 
match gemaakt en is ze heel gelukkig 
met haar vriend en twee zoontjes in Bla-
ricum.

Kijk voor meer informatie DTNG.nl

We doen het samen 
door de eindredactie 
‘In wijkcentrum de Malbak in de Bijvanck hangt een goede sfeer, iedereen 
staat klaar om elkaar te helpen en er heerst een gevoel van we doen het samen! 
Ik ben dan ook super trots, dat ik hier deel van uit mag maken.’

Aan het woord is Wendy Pos-van Gelder, 
sinds kort werkzaam als kinder(sociaal)
werker in De Malbak. Zij werkt heel 
graag met kinderen en naast het kin-
derwerk bij Versa Welzijn, zet zij zich 
tevens al enkele jaren in als wensen- 
vervuller voor de stichting ‘Make a wish 
Nederland.’

Activiteiten
Inmiddels organiseert Wendy alweer en-
kele weken activiteiten in de Malbak. Op 
dinsdagmiddag is er een wisselend pro-
gramma, dit wordt aangekondigd op de 
Facebookpagina Kinderwerk Blaricum. 
De afgelopen weken stond in het teken 
van bakken. Geen ‘normale’ taarten 
maar cake pops of dripcakes. 

Op donderdagmiddag is er de kidsclub 
waar kinderen van vier tot twaalf jaar 
heerlijk creatief aan de slag kunnen. 
Knutselen met thema’s en armbandjes 
maken. Voor achtjarigen en ouder is er 
de werkplaats, waar ze wat moeilijkere 
opdrachten krijgen, zoals houtbewerken, 
maar ook technische opdrachten of het 
maken van een vogelhuisje. Op deze 
middag is er vrije inloop. De kosten be-
dragen €1,-- per activiteit per keer, maar 
je kunt ook een 10-rittenkaart kopen 
voor € 8,-.

Goede sfeer
Wendy kon laatst een leuk compliment 
in haar zak steken toen ze een meisje te-
gen haar moeder hoorde zeggen: ‘Mam, 

het is nu extra leuk want Wendy doet zelf 
ook echt mee!’ Wendy: ‘Je merkt dat de 
sfeer super goed is en de kinderen het 
onderling ook erg gezellig vinden, dat 
zorgt er dan voor, dat ik met een voldaan 

gevoel naar huis kan aan het einde van de 
dag’, aldus Wendy. 
Voor verdere info zie Facebookpagina 
Kinderwerk Blaricum of stuur een mail 
demalbak@versawelzijn.nl 
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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 
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De Bijvanck veertig jaar
door Sybert Blijdenstein
Na jaren van zorgvuldige voorbereiding begonnen in 1973 de bouwwerkzaam-
heden in de Bijvanck. De eerste woningen werden in 1974 opgeleverd. Dat is
een goede veertig jaar geleden. Reden voor hei & wei om aan de boeiende
geschiedenis van het ontstaan van de Bijvank aandacht te geven.   

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 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. 

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 7

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.

Hei&wei_nr538.indd   6Hei&wei_nr538.indd   6 13-10-20   11:3213-10-20   11:32



Het (online) schrijfcafé
Het schrijfcafé wordt in samenwerking 
met de bibliotheek iedere laatste 
dinsdagavond van de maand in Laren 
en iedere derde zaterdagochtend van 
de maand in Huizen georganiseerd.  
De dagen blijven gelijk, alleen door 
corona wordt het schrijfcafé nu online 
aangeboden. 

Het schrijfcafé is voor iedereen die van 
schrijven houdt. U hoeft geen ervaring 
te hebben, u heeft alleen pen, papier en 
uw hoofd nodig om te kunnen genieten 
van deze gezellige schrijfbijeenkomst. 
Daarnaast kunt u in het Schrijfcafé ervaren 
of creatief schrijven iets voor u is, zonder 
dat u meteen aan een cursus vast zit. Kijk 
voor meer informatie op schrijfcreaties.nl

In Memoriam 
Jeanne Krauwer-Mellegers

* Amsterdam, 27 oktober 1926       † Laren, 14 augustus 2020

door Frans Ruijter
Dat het dorp verandert is een gegeven én dat we helaas ook steeds meer onze 
zo vertrouwde gezichten moeten gaan missen. In dit geval Jeantje Mellegers, 
zoals ze in Blaricum bekend stond. Ze was onopvallend opvallend aanwezig, 

vooral door haar blije uitstraling en oprechte belangstelling voor wat er in het 
dorp gebeurde. Dit was het beste te zien als zij bij de plaatselijke supermarkt 
boodschappen ging doen. Niet even snel, nee… een praatje maken met de vele 

bekenden hoorde er voor haar gewoon bij.

Ze is in Amsterdam geboren en kwam met 
haar ouders en haar broer Dick naar Bla-
ricum. Hier werden Frieda, Mary, Hans 
en Kees geboren. Als er iemand volledig 
ingeburgerd was, dan was Jeantje het wel. 
Ze was jarenlang de trouwe helpster van 
de Goedheiligman. Ze speelde toneel, 
eerst bij de ‘Papegaai’ en later heeft ze 
vele jaren bij de ‘Blaricumse Toneelver-
eniging’ gespeeld. Tot op hoge leeftijd 
speelde ze nog tennis op de Blaricumse 
tennisbanen. Altijd bescheiden en vooral 
dankbaar voor alles en iedereen om haar 
heen. 

Dankbaar
De laatste fase van haar leven moest ze 
helaas in ‘Stichtse Hof’ doorbrengen. 
Op haar rouwkaart stond een gedicht dat 
volledig op de eindfase van Jeantje haar 
leven sloeg:

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
als je teveel wordt ontnomen
als je je zelfstandigheid verliest
als je leven niet meer jouw leven is
dan komt de tijd dat ’t einde goed is.

Jeantje heeft van het leven genoten en 
was trots op haar dochter Marijke, haar 
kleinzoon Raimond en zijn vrouw Lydia. 
Dat ze ook nog overgrootmoeder mocht 
worden van Sophia en Lorenzo was voor 
haar een super-cadeau, waar zij heel 
dankbaar voor was.

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

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

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

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

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

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

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

door Marjolijn Schat
Bobbie is een lieve dertienjarige Drentse Patrijshond. Deze prachtige viervoeter 
was al een tijd  blind aan één oog en kampte daarna met ernstige problemen in 
het andere oog. Het was goed merkbaar dat Bobbie veel last had van pijn. De 
enige oplossing was een ingrijpende operatie.

Beide ogen werden chirurgisch 
verwijderd en de randen van de oogleden 
permanent aan elkaar gehecht. Enucleatio 
bulbi heet deze operatie. Het klinkt niet 
prettig, maar honden kunnen zich na 
een dergelijke operatie goed aanpassen 
en ook bij Bobbie was na verloop van 
tijd zijn gedrag, en ook zijn mobiliteit, 
in wezen weer normaal. Natuurlijk heeft 
Bobbie wel een extra veilige omgeving 
nodig en heel veel liefde en aandacht. 
En dat krijgt hij zeker, van zijn baas Leo 
Schiltmans. Leo is dierenarts Arabella 
Burgers en paraveterinair Matty Linders 
heel erg dankbaar. Leo: ‘Hun grote liefde 
voor dieren en hun deskundigheid en 
benadering, alle lof!’ 

Hoe is het nu met de Mobiele 
Dierenkliniek Blaricum & het Gooi
Arabella en Matty hebben in het 
winkelcentrum in de Bijvanck hun 
dierenkliniek. De praktijk (met 
operatiekamer) is mooi, licht en 
uitnodigend, diereneigenaren kunnen 
met vragen rustig binnenlopen. De 
dierenkliniek geeft zo het winkelcentrum 
Bijvanck ook een positieve boost. Twee 
jaar geleden schreven we in hei & wei 
over de Mobiele Dierenkliniek Blaricum 
& het Gooi, aan de vooravond van hun 
start. Nieuw was de introductie van een 

mobiele kliniek, een speciaal ingerichte 
bus voor huisbezoeken. Dit is inmiddels 
een groot succes. Arabella en Matty: 
‘Voor als men zelf geen vervoer naar de 
kliniek heeft, een te drukke agenda, een 
angstig dier, noem maar op. Geen gedoe 
met reismandjes of drukke wachtkamers 
meer. Geen spannende omgeving voor 
de dieren. Preventieve onderzoeken, 
chippen, vaccineren, bloed afnemen, er 
kan zoveel thuis gedaan worden.’ 
Ook het laten inslapen van een huisdier 
in de eigen vertrouwde omgeving, vaak 
omringd door het gezin, is iets wat ze 
vaak doen. Andere klinieken verwijzen 
hiervoor ook speciaal naar hen door. Na 
twee jaar van heel hard werken, kan zeker 
gesteld worden dat ze een bijzondere en 
succesvolle praktijk hebben weten op te 
bouwen. 

Een succesverhaal 
De operatie van Bobbie is ook voor 
Arabella en Matty een succesverhaal. 
‘Twee ogen verwijderen in één operatie 
is heel bijzonder. Ondanks de hoge 
leeftijd van de hond twijfelden we er niet 
aan dat hij het aan zou kunnen. Hij was 
gezond en sterk maar had ondragelijke 
pijnen. Bobbie heeft nu een kwalitatief 
heel goed leven.’ Door deze operatie is 
tussen Bobbie, Leo, Arabella en Matty 
duidelijk een speciale band ontstaan, 
heel mooi om te zien.
 

  www.mobieledierenkliniekblaricum.nl
 Hooibrug 12, 06-28367089

Arabella (l), Leo, Matty met Bobbie
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Echtpaar Van Campen-De Lange zestig jaar getrouwd
Locoburgemeester Anne-Marie 
Kennis bracht donderdag 1 oktober 
een felicitatiebezoek aan echtpaar Van 
Campen-De Lange. Die dag was het 
precies zestig jaar geleden dat meneer 
en mevrouw met elkaar trouwden. 

De heer Van Campen woont al zijn hele 
leven in Blaricum. Mevrouw De Lange 
komt uit Amsterdam. Vanaf hun trouwen 
wonen zij aan de Mosselweg 2. 
Het echtpaar heeft twee kinderen en 

vier kleinkinderen. Meneer heeft voor 
zijn huwelijk veel gereisd en mevrouw 
heeft vanaf dat zij in Blaricum woont een 
oefentherapiepraktijk Mensendieck aan 
huis gehad.
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

In 2022 gaat er een snelle bus rijden tussen Huizen en (station) Hilversum. Deze bus zal ook stoppen in Blaricum. 
Hiervoor wordt er een P+R-plaats en bushaltes aangelegd aan de Stichtseweg. Ook worden er diverse kruispunten 
op de Stroomzijde aangepast.

Webinar maandagavond 
2 november
U bent van harte uitgenodigd om een 
webinar te volgen over de ontwikkelin-
gen rondom de HOV-buslijn in Blari-
cum. Een webinar is een interactieve 
live-uitzending via internet. Deze vindt 
plaats op maandag 2 november tussen 
20.00 en 21.30 uur. Wilt u deelnemen? 

Stuur dan uiterlijk 30 oktober een e-mail 
naar ruimte@belcombinatie.nl 
U ontvangt vervolgens op maandagoch-
tend 2 november een link waarmee u 
´s avonds kunt deelnemen. Deelname is 
kosteloos en gemakkelijk. Vanwege de 
coronamaatregelen verviel de eerder 
aangekondigde informatiebijeenkomst. 
Dit webinar komt hiervoor in de plaats. 

Ontwerp
Tijdens het webinar hoort u onder an-
dere meer over het concept definitieve 
ontwerp voor de HOV. Dit ontwerp 
alvast bekijken? Ga dan naar 
www.hovintgooi.nl (onder: Deeltracé 
Huizen-Blaricum).

Coronamaatregelen 
landelijk aangescherpt

Het kabinet heeft een pakket van maatregelen 
afgekondigd, omdat het aantal besmettingen in 
Nederland sterk toeneemt. 

De nieuwe maatregelen 
zijn na het drukken van 
de hei & wei bekendge-
maakt. Kijk daarom voor 
alle actuele informatie en 
een overzicht van vragen 
en antwoorden op de 
website rijksoverheid.nl/
corona

WEBINAR HOV-BUSLIJN 

Nacht van de Nacht
De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georgani-
seerd door de Natuur- en Milieufederaties. Tijdens de Nacht 
van de Nacht worden er door het hele land allerlei activiteiten 
georganiseerd in het donker en worden de lichten van gebou-
wen gedoofd. Met deze activiteiten wordt aandacht gevraagd 
voor het thema Lichtvervuiling. De Nacht van de Nacht vindt 
plaats op zaterdag 24 oktober.

In de BEL-gemeenten organiseert Het Spookbos jaarlijks acti-
viteiten tijdens de Nacht van de Nacht. Hier komen normaal 
gesproken rond de vijfhonderd bezoekers op af. Vanwege de 
coronamaatregelen kan het evenement dit jaar niet bij Het Spook-
bos plaatsvinden. Maar gelukkig is er een leuk alternatief: een 
fotowedstrijd ‘BEL by Night’! 

Meer weten? 
Houd de facebooksite van het Spookbos in de gaten: 
www.facebook.com/StichtingHetSpookbos

Week van de 
Veiligheid 
De week van 5 tot 11 oktober was het de 
Week van de Veiligheid, met als thema: 
weerbaarheid. 

Nu de dagen donkerder worden, neemt 
de kans op criminaliteit toe. Hoe kunnen 
ondernemers en inwoners weerstand 
bieden tegen criminaliteit? Is voorbereiden 
mogelijk? Kijk voor een antwoord op deze 
vragen en voor meer informatie op 
www.deweekvandeveiligheid.nl

In onze gemeente besteden we de komen-
de maanden aandacht aan het voorkomen 
van auto- en woninginbraak, cybercrime 
en woonoverlast. 

‘ONTWERPWIJZIGINGSPLAN ENGHLAAN 8-10’ TER INZAGE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Van 12 oktober tot en met 22 november 2020 ligt het ‘Ontwerpwijzigingsplan 
Enghlaan 8-10’ ter inzage. 

De eigenaar van de percelen Enghlaan 8 en 10 wil de oppervlaktes van zijn percelen 
herschikken en op het perceel Enghlaan 8 een nieuwe woning realiseren. Omdat de 
individuele bouwpercelen in het vigerende bestemmingsplan ‘Villagebieden 2013’ 
(vastgesteld op 15 oktober 2014) zijn vastgelegd, kan de gewenste herschikking al-
leen met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid van het college van burgemeester 
en wethouders in artikel 18.9 van het bestemmingsplan plaatsvinden. Het voorlig-
gende wijzigingsvoorstel voldoet aan de bij de wijzigingsbevoegdheid opgenomen 
voorwaarden.
Het ontwerpuitwerkingsplan kunt u inzien bij het loket Bouwen en Wonen in het 
kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend op 
afspraak terecht, tel. 14 035. Of bekijk het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0376.BLCWPEnghlaan8en10-On01). 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze indienen bij het 
college van B&W van Blaricum, postbus 71, 3755 ZH Eemnes. 

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

•  Bussummerweg 14, 1261 CA, bouwen van een woning met bijgebouw, ingekomen 
17 september 2020

•  Huizerweg 48, 1261 AZ, pleisteren van de gevel en wijzigen van de gevelopening 
aan de rechter zijgevel, ingekomen 24 september 2020

•  Waterschapslaan 16, 1261 JS, plaatsen van een toegangspoort, ingekomen 25 
september 2020

•  Schapendrift 72, 1261 HR, bouwen van een nieuwe woning, ingekomen 25 septem-
ber 2020

•  Zwaluwenweg 12A, 1261 GJ, vellen van 1 boom, ingekomen 27 september 2020
•  Matthijssenhoutweg 29, 1261 CJ, plaatsen van een dakkapel, ingekomen 2 oktober 

2020
•  Dokter Catzlaan 19, 1261 CE, verbouwen van de woning, ingekomen 5 oktober 2020
•  William Singerweg 10, 1261 EJ, vellen van 1 boom, ingekomen 6 oktober 2020
•  Singel 6, 1261 XP, verbouwen van de woning, ingekomen 21 september 2020
•  Torenlaan 9, 1261 GA, vellen van 1 boom, ingekomen 6 oktober 2020
•  Verbeeklaan 8, 1261 CZ, vellen van 2 bomen, ingekomen 8 oktober 2020
•  Torenlaan 10, 1261 GD, verbouwen van 2 appartementen, ingekomen 8 oktober 2020

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

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

•  Bierweg 17, 1261 BJ, bouwen van een woning en realiseren van een uitweg, ver-
zonden 29 september 2020

•  Jufferlaan 24, 1262 BB, plaatsen van een hekwerk met houten palen, verzonden 28 
september 2020

•  De Noord 24, 1261 ML, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, verzonden 8 
oktober 2020

•  Enghlaan 8, 1261 CC, bouwen van een woning, verzonden 6 oktober 2020
•  De Dam 12, 1261 KS, vervangen van de bestaande garagedeur, verzonden 6 okto-

ber 2020
•  Deltazijde 10A t/m 10H, 1262 n.t.b., oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw, 

verzonden 12 oktober 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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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

Uitkomsten onderzoek 
‘Waar staat je gemeente’

Begin dit jaar voerde het onderzoeksbureau Research2Evolve het onderzoek ‘Waar 
staat je gemeente’ uit voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Dit onder-
zoek voeren de gemeenten om de twee jaar uit. 

Alle huishoudens van de gemeente Bla-
ricum ontvingen een vragenlijst waarbij 
bewoners werden uitgenodigd hun me-
ning te geven over de thema’s: woon- en 
leefomgeving, relatie inwoner-gemeente, 
gemeentelijke dienstverlening, welzijn 
en zorg. Uit het onderzoek blijkt dat 
inwoners prettig wonen in de eigen 

buurt. Dit wordt door de respondenten 
gemiddeld met een 8,2 gewaardeerd. Er 
zijn geen grote afwijkingen te noemen 
ten opzichte van voorgaande jaren. 

Meer weten over de uitkomsten? Kijk op 
www.blaricum.nl onder ‘Nieuws’.

INTREKKEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Vliegweg 9A, 1261 GK, Melkweg 6, 1261 GV, 
WABO 2014-0872, oprichten van 2 woningen 
(villa I en II met een bijgebouw) – het betreft hier 
een gedeeltelijke intrekking: alleen het deel dat 
betrekking heeft op Vliegweg 9A is ingetrokken, 
ingetrokken 22 september 2020

•  Vliegweg 9A, 1261 GK, WABO 2015-0692, gewij-
zigd uitvoeren van een reeds verleende vergun-
ning voor het oprichten van 1 woning, ingetrokken 
22 september 2020

•  Vliegweg 9A, 1261 GK, WABO 2016-0371, onder-
kelderen van de villa, ingetrokken 22 september 
2020

Als u het niet eens bent met een hierboven ge-
noemd besluit en u door dit besluit rechtstreeks in 
uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd 
bezwaarschrift hiertegen indienen bij burgemeester 
en wethouders.

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter 
inzage bij de balie Vergunningen van de BEL Combi-
natie. 

VERKEERSBESLUITEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Opheffen eenrichtingsverkeer 
Ludenweg in Blaricum 

Opheffen eenrichtingsverkeer 
Statenkamer in Blaricum

Het Gemeentelijk Verkeer- en 
Vervoerplan voorziet in het 
opheffen van het eenrichtings-
verkeer in de Ludenweg en 
Statenkamer in Blaricum. Het 
heeft als doel om omrijdbewe-
gingen te beperken, verkeer 
vrijheid te geven in de route-
keuze en verkeer een korte en 
veilige route te bieden. Eén 
jaar na uitvoering wordt de 
maatregel geëvalueerd.

De verkeersbesluiten zijn op 30 
september 2020 gepubliceerd 
in de Staatscourant. U heeft 
gedurende zes weken de tijd 
voor het indienen van bezwaar. 
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Echtpaar Van Campen-De Lange zestig jaar getrouwd
Locoburgemeester Anne-Marie 
Kennis bracht donderdag 1 oktober 
een felicitatiebezoek aan echtpaar Van 
Campen-De Lange. Die dag was het 
precies zestig jaar geleden dat meneer 
en mevrouw met elkaar trouwden. 

De heer Van Campen woont al zijn hele 
leven in Blaricum. Mevrouw De Lange 
komt uit Amsterdam. Vanaf hun trouwen 
wonen zij aan de Mosselweg 2. 
Het echtpaar heeft twee kinderen en 

vier kleinkinderen. Meneer heeft voor 
zijn huwelijk veel gereisd en mevrouw 
heeft vanaf dat zij in Blaricum woont een 
oefentherapiepraktijk Mensendieck aan 
huis gehad.
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

In 2022 gaat er een snelle bus rijden tussen Huizen en (station) Hilversum. Deze bus zal ook stoppen in Blaricum. 
Hiervoor wordt er een P+R-plaats en bushaltes aangelegd aan de Stichtseweg. Ook worden er diverse kruispunten 
op de Stroomzijde aangepast.

Webinar maandagavond 
2 november
U bent van harte uitgenodigd om een 
webinar te volgen over de ontwikkelin-
gen rondom de HOV-buslijn in Blari-
cum. Een webinar is een interactieve 
live-uitzending via internet. Deze vindt 
plaats op maandag 2 november tussen 
20.00 en 21.30 uur. Wilt u deelnemen? 

Stuur dan uiterlijk 30 oktober een e-mail 
naar ruimte@belcombinatie.nl 
U ontvangt vervolgens op maandagoch-
tend 2 november een link waarmee u 
´s avonds kunt deelnemen. Deelname is 
kosteloos en gemakkelijk. Vanwege de 
coronamaatregelen verviel de eerder 
aangekondigde informatiebijeenkomst. 
Dit webinar komt hiervoor in de plaats. 

Ontwerp
Tijdens het webinar hoort u onder an-
dere meer over het concept definitieve 
ontwerp voor de HOV. Dit ontwerp 
alvast bekijken? Ga dan naar 
www.hovintgooi.nl (onder: Deeltracé 
Huizen-Blaricum).

Coronamaatregelen 
landelijk aangescherpt

Het kabinet heeft een pakket van maatregelen 
afgekondigd, omdat het aantal besmettingen in 
Nederland sterk toeneemt. 

De nieuwe maatregelen 
zijn na het drukken van 
de hei & wei bekendge-
maakt. Kijk daarom voor 
alle actuele informatie en 
een overzicht van vragen 
en antwoorden op de 
website rijksoverheid.nl/
corona

WEBINAR HOV-BUSLIJN 

Nacht van de Nacht
De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georgani-
seerd door de Natuur- en Milieufederaties. Tijdens de Nacht 
van de Nacht worden er door het hele land allerlei activiteiten 
georganiseerd in het donker en worden de lichten van gebou-
wen gedoofd. Met deze activiteiten wordt aandacht gevraagd 
voor het thema Lichtvervuiling. De Nacht van de Nacht vindt 
plaats op zaterdag 24 oktober.

In de BEL-gemeenten organiseert Het Spookbos jaarlijks acti-
viteiten tijdens de Nacht van de Nacht. Hier komen normaal 
gesproken rond de vijfhonderd bezoekers op af. Vanwege de 
coronamaatregelen kan het evenement dit jaar niet bij Het Spook-
bos plaatsvinden. Maar gelukkig is er een leuk alternatief: een 
fotowedstrijd ‘BEL by Night’! 

Meer weten? 
Houd de facebooksite van het Spookbos in de gaten: 
www.facebook.com/StichtingHetSpookbos

Week van de 
Veiligheid 
De week van 5 tot 11 oktober was het de 
Week van de Veiligheid, met als thema: 
weerbaarheid. 

Nu de dagen donkerder worden, neemt 
de kans op criminaliteit toe. Hoe kunnen 
ondernemers en inwoners weerstand 
bieden tegen criminaliteit? Is voorbereiden 
mogelijk? Kijk voor een antwoord op deze 
vragen en voor meer informatie op 
www.deweekvandeveiligheid.nl

In onze gemeente besteden we de komen-
de maanden aandacht aan het voorkomen 
van auto- en woninginbraak, cybercrime 
en woonoverlast. 

‘ONTWERPWIJZIGINGSPLAN ENGHLAAN 8-10’ TER INZAGE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Van 12 oktober tot en met 22 november 2020 ligt het ‘Ontwerpwijzigingsplan 
Enghlaan 8-10’ ter inzage. 

De eigenaar van de percelen Enghlaan 8 en 10 wil de oppervlaktes van zijn percelen 
herschikken en op het perceel Enghlaan 8 een nieuwe woning realiseren. Omdat de 
individuele bouwpercelen in het vigerende bestemmingsplan ‘Villagebieden 2013’ 
(vastgesteld op 15 oktober 2014) zijn vastgelegd, kan de gewenste herschikking al-
leen met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid van het college van burgemeester 
en wethouders in artikel 18.9 van het bestemmingsplan plaatsvinden. Het voorlig-
gende wijzigingsvoorstel voldoet aan de bij de wijzigingsbevoegdheid opgenomen 
voorwaarden.
Het ontwerpuitwerkingsplan kunt u inzien bij het loket Bouwen en Wonen in het 
kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend op 
afspraak terecht, tel. 14 035. Of bekijk het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0376.BLCWPEnghlaan8en10-On01). 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze indienen bij het 
college van B&W van Blaricum, postbus 71, 3755 ZH Eemnes. 

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

•  Bussummerweg 14, 1261 CA, bouwen van een woning met bijgebouw, ingekomen 
17 september 2020

•  Huizerweg 48, 1261 AZ, pleisteren van de gevel en wijzigen van de gevelopening 
aan de rechter zijgevel, ingekomen 24 september 2020

•  Waterschapslaan 16, 1261 JS, plaatsen van een toegangspoort, ingekomen 25 
september 2020

•  Schapendrift 72, 1261 HR, bouwen van een nieuwe woning, ingekomen 25 septem-
ber 2020

•  Zwaluwenweg 12A, 1261 GJ, vellen van 1 boom, ingekomen 27 september 2020
•  Matthijssenhoutweg 29, 1261 CJ, plaatsen van een dakkapel, ingekomen 2 oktober 

2020
•  Dokter Catzlaan 19, 1261 CE, verbouwen van de woning, ingekomen 5 oktober 2020
•  William Singerweg 10, 1261 EJ, vellen van 1 boom, ingekomen 6 oktober 2020
•  Singel 6, 1261 XP, verbouwen van de woning, ingekomen 21 september 2020
•  Torenlaan 9, 1261 GA, vellen van 1 boom, ingekomen 6 oktober 2020
•  Verbeeklaan 8, 1261 CZ, vellen van 2 bomen, ingekomen 8 oktober 2020
•  Torenlaan 10, 1261 GD, verbouwen van 2 appartementen, ingekomen 8 oktober 2020

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

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

•  Bierweg 17, 1261 BJ, bouwen van een woning en realiseren van een uitweg, ver-
zonden 29 september 2020

•  Jufferlaan 24, 1262 BB, plaatsen van een hekwerk met houten palen, verzonden 28 
september 2020

•  De Noord 24, 1261 ML, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, verzonden 8 
oktober 2020

•  Enghlaan 8, 1261 CC, bouwen van een woning, verzonden 6 oktober 2020
•  De Dam 12, 1261 KS, vervangen van de bestaande garagedeur, verzonden 6 okto-

ber 2020
•  Deltazijde 10A t/m 10H, 1262 n.t.b., oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw, 

verzonden 12 oktober 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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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

Uitkomsten onderzoek 
‘Waar staat je gemeente’

Begin dit jaar voerde het onderzoeksbureau Research2Evolve het onderzoek ‘Waar 
staat je gemeente’ uit voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Dit onder-
zoek voeren de gemeenten om de twee jaar uit. 

Alle huishoudens van de gemeente Bla-
ricum ontvingen een vragenlijst waarbij 
bewoners werden uitgenodigd hun me-
ning te geven over de thema’s: woon- en 
leefomgeving, relatie inwoner-gemeente, 
gemeentelijke dienstverlening, welzijn 
en zorg. Uit het onderzoek blijkt dat 
inwoners prettig wonen in de eigen 

buurt. Dit wordt door de respondenten 
gemiddeld met een 8,2 gewaardeerd. Er 
zijn geen grote afwijkingen te noemen 
ten opzichte van voorgaande jaren. 

Meer weten over de uitkomsten? Kijk op 
www.blaricum.nl onder ‘Nieuws’.

INTREKKEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Vliegweg 9A, 1261 GK, Melkweg 6, 1261 GV, 
WABO 2014-0872, oprichten van 2 woningen 
(villa I en II met een bijgebouw) – het betreft hier 
een gedeeltelijke intrekking: alleen het deel dat 
betrekking heeft op Vliegweg 9A is ingetrokken, 
ingetrokken 22 september 2020

•  Vliegweg 9A, 1261 GK, WABO 2015-0692, gewij-
zigd uitvoeren van een reeds verleende vergun-
ning voor het oprichten van 1 woning, ingetrokken 
22 september 2020

•  Vliegweg 9A, 1261 GK, WABO 2016-0371, onder-
kelderen van de villa, ingetrokken 22 september 
2020

Als u het niet eens bent met een hierboven ge-
noemd besluit en u door dit besluit rechtstreeks in 
uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd 
bezwaarschrift hiertegen indienen bij burgemeester 
en wethouders.

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter 
inzage bij de balie Vergunningen van de BEL Combi-
natie. 

VERKEERSBESLUITEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Opheffen eenrichtingsverkeer 
Ludenweg in Blaricum 

Opheffen eenrichtingsverkeer 
Statenkamer in Blaricum

Het Gemeentelijk Verkeer- en 
Vervoerplan voorziet in het 
opheffen van het eenrichtings-
verkeer in de Ludenweg en 
Statenkamer in Blaricum. Het 
heeft als doel om omrijdbewe-
gingen te beperken, verkeer 
vrijheid te geven in de route-
keuze en verkeer een korte en 
veilige route te bieden. Eén 
jaar na uitvoering wordt de 
maatregel geëvalueerd.

De verkeersbesluiten zijn op 30 
september 2020 gepubliceerd 
in de Staatscourant. U heeft 
gedurende zes weken de tijd 
voor het indienen van bezwaar. 
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Sluitende meerjarenbegroting

Er is sprake van een begrotingsoverschot in drie van de vier komende jaren. Alleen het jaar 2022 laat nu nog een 
tekort zien. Dit is geen probleem aangezien een jaar later weer sprake is van een begrotingsoverschot. Daardoor 
kan toch gesteld worden dat de meerjarenbegroting sluitend is.

De begroting 2021 geeft verder invulling aan de opgaven 
waar het huidige college zich voor gesteld ziet. Deze op-
gaven zijn vastgelegd in het ‘Collegeprogramma Blaricum 
een zelfstandig en authentiek dorp in het Gooi’ dat op 19 
juni 2018 is vastgesteld. 

De komende jaren wordt onder andere ex-
tra aandacht gegeven aan: 
•  Transparante bestuursstijl. Met een transparante 

bestuursstijl streven naar een zo breed mogelijk draag-
vlak op basis van consensus in de raad.

•  Maatschappelijke initiatieven. Meer inspelen op 
maatschappelijke initiatieven. Niet aangeven waarom 
dingen niet kunnen, maar positief meedenken en 
waarderen.

•  Sociale cohesie. De sociale cohesie in ons dorp is erg 
belangrijk. Daarom gaan we de sociale en culturele 
eigenheden en fysieke kenmerken behouden en ver-
sterken.

•  Participatie. Onze inwoners meer betrekken bij ont-
wikkelingen in ons dorp. 

Ook blijft voor het college optimale aandacht voor de 
primaire dienstverlening zoals die door de inwoners 
dagelijks wordt ervaren zeer belangrijk. Behoud van het 
dorpskarakter en het geven van kwaliteitsimpulsen aan 
de centrumgebieden. 

Risico’s:
•  Corona. De uitbraak van COVID-19 eind februari 2020 

heeft een grote impact op ons allemaal. De wereldwijde 
pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor 
de aanpak hiervan kijken wij wat we aanvullend op de 
landelijke maatregelen van het Rijk kunnen doen. Het 
adequaat uitvoeren van de landelijke en lokale maat-
regelen en het zoveel mogelijk continueren van de 
reguliere werkzaamheden was uitgangspunt. Daarvoor 
zijn de nodige interne maatregelen genomen.

Het college van Blaricum presenteert hierbij zijn begroting voor het jaar 2021. Wij zijn blij dat wij, ondanks de toenemende kosten en 
verminderde inkomsten, toch een solide en sluitende meerjarenbegroting 2021 - 2024 kunnen aanbieden. Wel moeten wij heel goed 
blijven kijken naar onze uitgaven. De gemeente Blaricum staat de komende jaren voor grote uitdagingen waarvan de impact onzeker 
is. Daarbij denken we aan grotere infrastructurele projecten, duurzaam bouwen, de toenemende kosten van het Sociaal Domein en 
de plannen voor integrale verbetering van de fysieke leefomgeving. 

We blijven streven 
naar zoveel mogelijk 
gelijkblijvende woon-
lasten voor onze 
inwoners. Net als 
vorig jaar verlagen 
wij het OZB-tarief 

met hetzelfde percentage als het percentage waar-
mee de gemiddelde woningwaarde stijgt. Hierdoor 
blijven de OZB-lasten voor de inwoners gemiddeld 
gelijk. Helaas zijn we door een sterke toename van 
de kosten wel genoodzaakt om voor de lokale lasten 
een inflatiecorrectie van 1,9 procent toe te passen.

De uitbraak van COVID-19 eind februari 2020 heeft 
een grote impact op ons allemaal. De wereldwijde 
pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. 
Het zoveel mogelijk continueren van de dienstver-
lening aan onze inwoners en het ondersteunen van 
inwoners en bedrijven daar waar dat nodig was, is 
en blijft ons uitgangspunt. 

Zoals gezegd blijven wij goed letten op de uitgaven. 
We zullen weloverwogen keuzes maken voor onze 
gemeente. U kunt ervan uitgaan dat het publiek 
geld goed besteed wordt en blijft. Wij hebben er alle 
vertrouwen in dat de gemeente met deze begroting 

verder kan blijven bouwen aan een goed bestuurde 
en zelfstandige gemeente Blaricum, met een geza-
menlijk ambtenarenapparaat met Eemnes en Laren: 
de BEL Combinatie. 

Blaricum een zelfstandig, authentiek dorp in het 
Gooi! 

Namens het college van burgemeester en 
wethouders,

Anne-Marie Kennis, 
Wethouder Financiën

Begroting gemeente Blaricum 2021

Het college van burgemeesters en wethouders moet jaarlijks aan de raad een begroting aanbieden. Voor het komende begrotingsjaar betreft dat de Begroting Gemeente 
Blaricum 2021. Het is de derde begroting van dit college van burgemeester en wethouders. In de begroting 2021 staan de opbrengsten (baten) en kosten (lasten) voor 
het komende jaar. Daarnaast geeft de begroting een doorkijk naar de jaren 2022 tot en met 2024. De raad van de gemeente Blaricum behandelt de begroting 2021 in zijn 
openbare raadsvergadering op 3 november 2020. 

Meerjarenbegroting	2021-2024	 Begroting	 Begroting	 Begroting	 Begroting	

		 2021	 2022	 2023	 2024	
	Opbrengsten	(baten)		 35.596.100	 32.750.100	 23.441.000	 23.424.300	

	Kosten	(lasten)		 35.340.400	 32.819.100	 23.408.800	 23.239.100	

Begotingsresultaat	 255.700	 -69.000	 32.200	 185.200	

 

Begroting in één 
oogopslag: de kosten
De totale kosten (lasten) van de gemeente Blaricum 
bedragen € 35,3 miljoen. 

De kosten zijn behoorlijk verschillend en bestaan onder 
andere uit de kosten in de openbare ruimte, waar-
onder wegen, openbaar groen en afschrijvingen van 
investeringen. Maatschappelijke opgaven binnen het 
Sociaal Domein, waartoe behoort alles wat te maken 
heeft met zorg en ondersteuning van inwoners, jonge-
ren, ouderen, mensen met een beperking en mensen 
die moeilijk aan het werk kunnen komen of werkloos 
zijn geworden. Subsidies en bijdragen aan verschillen-
de instanties en natuurlijk de salariskosten en de kos-
ten van de ambtelijke uitvoeringsorganisatie (de BEL 
Combinatie). In de begroting ziet u het overzicht van 
de kosten, deze zijn per programma gepresenteerd.

	

GREX,	
dorpsvern.	

en	
econom.	
zaken;	
27%

Sociaal	
Domein;	

24%

Overhead;	
11%

Bouwen	
en	wonen;	

8%

Wegen,	
groen,	

water	en	
verkeer;	

13%

Overige	
progamma

's	18%

04 | 16 oktober 2020 | week 42 | Gemeentenieuws

GEMEENTENIEUWS

Begroting in één oogopslag: 
de opbrengsten

De totale opbrengsten (baten) van de gemeente Blaricum bedragen € 35,6 miljoen. 
De inkomsten die bestaan uit de gemeentelijke belastingen, de algemene uitkering 
uit het gemeentefonds en de overige eigen inkomsten worden door de gemeente 
ingezet voor alle eerder genoemde zaken. 

Ook ontvangt de gemeente opbrengsten waarbij het vastligt waar de gemeente het 
geld aan moet uitgeven. Dit zijn zogenaamde doelheffingen, oftewel heffingen die 
bedoeld zijn om bepaalde gemeentelijke taken van te kunnen betalen. Voorbeelden 
hiervan zijn de rioolheffing, de afvalstoffenheffing, maar ook de leges voor paspoor-
ten en rijbewijzen. 

Deze doelheffingen mogen niet meer opbren-
gen dan de taken kosten, oftewel de ge-

meente mag hier geen winst op maken. 
Ook ontvangt de gemeente specifieke 
doeluitkeringen vanuit het Rijk die 
alleen uitgegeven mogen worden aan 
specifieke taken, zoals onderwijsach-
terstand. Als de gemeente hiervan 
geld overhoudt, moet zij dit terugbe-

talen aan het Rijk. In de begroting ziet 
u het overzicht van alle inkomsten. 

Woonlasten inwoners
Om het nieuwe OZB-percentage te berekenen, hebben we net als vorig jaar rekening 
gehouden met de verwachte waardestijging van woningen en niet-woningen. Wij 
gaan het OZB-tarief voor 2021 dan verlagen met de (gemiddelde) waardestijging van 
de woningen in onze gemeente, waardoor de OZB-lasten gemiddeld gelijk blijven. 
Wel hebben wij in de kosten en daarmee ook in de opbrengsten van de lokale lasten 
rekening gehouden met een inflatiecorrectie.

Waar vind ik alle informatie?

De programmabegroting 2021 ligt vanaf heden tot aan de behande-
ling door de gemeenteraad voor iedereen ter inzage. Dit op grond van 
artikel 190, lid 2 Gemeentewet. 

U kunt de stukken inzien bij de receptie in het gemeentehuis en in de 
hal van de BEL Combinatie. Of kijk op www.blaricum.nl (Bestuur > 
Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > Agenda en vergaderstukken 
van aankomende vergaderingen > Raadsvergadering 3 november 2020).

TIP! Altijd al willen weten hoe de gemeente Blaricum ervoor staat 
op gemeentelijke thema’s als financiën, duurzaamheid en jeugd, 
of de cijfers van Blaricum willen vergelijken met die van andere 
gemeenten of het gemiddelde in Nederland? Bezoek hiervoor de 
website waarstaatjegemeente.nl!

	

  

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

of via telefoonnummer 14 035

  

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

of via telefoonnummer 14 035

Riolering verstopt?
Met enige regelmaat ontvangt de gemeente meldingen van inwoners die helaas de 
dupe zijn geworden van extreem dure rioolontstoppingsbedrijven. Ons advies is 
om goed te kijken of het daadwerkelijk om een professioneel/geregistreerd bedrijf 
gaat. 

Om onaangename verassingen te voorkomen, is het verstandig om vooraf een prijs-
opgave te vragen. Kijk voor meer tips om een betrouwbare loodgieter te vinden op 
de website van de Consumentenbond: bit.ly/2MOFAsN   

Oorzaak verstopping 
Om de oorzaak van de ontstopping op te sporen, is het nodig om het ontstoppings-
stuk op te graven. Deze zit in de tuin, meestal een halve meter vanaf de erfgrens. 
Lukt dit niet dan kan de loodgieter u helpen. Als het ontstoppingsstuk vol zit dan 
leidt het probleem naar het hoofdriool (actie gemeente). Is het leeg dan zit de ver-
stopping richting de woning (actie eigenaar). De loodgieter of de gemeente kan de 
leiding doorspuiten (ontstoppen). 

Twijfelt u over de oorzaak of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de 
BEL Combinatie via e-mail naar info@belcombinatie.nl of telefonisch via 
14 035.
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Sluitende meerjarenbegroting

Er is sprake van een begrotingsoverschot in drie van de vier komende jaren. Alleen het jaar 2022 laat nu nog een 
tekort zien. Dit is geen probleem aangezien een jaar later weer sprake is van een begrotingsoverschot. Daardoor 
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bestuursstijl streven naar een zo breed mogelijk draag-
vlak op basis van consensus in de raad.

•  Maatschappelijke initiatieven. Meer inspelen op 
maatschappelijke initiatieven. Niet aangeven waarom 
dingen niet kunnen, maar positief meedenken en 
waarderen.
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belangrijk. Daarom gaan we de sociale en culturele 
eigenheden en fysieke kenmerken behouden en ver-
sterken.

•  Participatie. Onze inwoners meer betrekken bij ont-
wikkelingen in ons dorp. 

Ook blijft voor het college optimale aandacht voor de 
primaire dienstverlening zoals die door de inwoners 
dagelijks wordt ervaren zeer belangrijk. Behoud van het 
dorpskarakter en het geven van kwaliteitsimpulsen aan 
de centrumgebieden. 

Risico’s:
•  Corona. De uitbraak van COVID-19 eind februari 2020 

heeft een grote impact op ons allemaal. De wereldwijde 
pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor 
de aanpak hiervan kijken wij wat we aanvullend op de 
landelijke maatregelen van het Rijk kunnen doen. Het 
adequaat uitvoeren van de landelijke en lokale maat-
regelen en het zoveel mogelijk continueren van de 
reguliere werkzaamheden was uitgangspunt. Daarvoor 
zijn de nodige interne maatregelen genomen.

Het college van Blaricum presenteert hierbij zijn begroting voor het jaar 2021. Wij zijn blij dat wij, ondanks de toenemende kosten en 
verminderde inkomsten, toch een solide en sluitende meerjarenbegroting 2021 - 2024 kunnen aanbieden. Wel moeten wij heel goed 
blijven kijken naar onze uitgaven. De gemeente Blaricum staat de komende jaren voor grote uitdagingen waarvan de impact onzeker 
is. Daarbij denken we aan grotere infrastructurele projecten, duurzaam bouwen, de toenemende kosten van het Sociaal Domein en 
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naar zoveel mogelijk 
gelijkblijvende woon-
lasten voor onze 
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met hetzelfde percentage als het percentage waar-
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blijven de OZB-lasten voor de inwoners gemiddeld 
gelijk. Helaas zijn we door een sterke toename van 
de kosten wel genoodzaakt om voor de lokale lasten 
een inflatiecorrectie van 1,9 procent toe te passen.

De uitbraak van COVID-19 eind februari 2020 heeft 
een grote impact op ons allemaal. De wereldwijde 
pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. 
Het zoveel mogelijk continueren van de dienstver-
lening aan onze inwoners en het ondersteunen van 
inwoners en bedrijven daar waar dat nodig was, is 
en blijft ons uitgangspunt. 

Zoals gezegd blijven wij goed letten op de uitgaven. 
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geld goed besteed wordt en blijft. Wij hebben er alle 
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verder kan blijven bouwen aan een goed bestuurde 
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openbare raadsvergadering op 3 november 2020. 

Meerjarenbegroting	2021-2024	 Begroting	 Begroting	 Begroting	 Begroting	

		 2021	 2022	 2023	 2024	
	Opbrengsten	(baten)		 35.596.100	 32.750.100	 23.441.000	 23.424.300	

	Kosten	(lasten)		 35.340.400	 32.819.100	 23.408.800	 23.239.100	

Begotingsresultaat	 255.700	 -69.000	 32.200	 185.200	

 

Begroting in één 
oogopslag: de kosten
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bedragen € 35,3 miljoen. 
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andere uit de kosten in de openbare ruimte, waar-
onder wegen, openbaar groen en afschrijvingen van 
investeringen. Maatschappelijke opgaven binnen het 
Sociaal Domein, waartoe behoort alles wat te maken 
heeft met zorg en ondersteuning van inwoners, jonge-
ren, ouderen, mensen met een beperking en mensen 
die moeilijk aan het werk kunnen komen of werkloos 
zijn geworden. Subsidies en bijdragen aan verschillen-
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Begroting in één oogopslag: 
de opbrengsten

De totale opbrengsten (baten) van de gemeente Blaricum bedragen € 35,6 miljoen. 
De inkomsten die bestaan uit de gemeentelijke belastingen, de algemene uitkering 
uit het gemeentefonds en de overige eigen inkomsten worden door de gemeente 
ingezet voor alle eerder genoemde zaken. 

Ook ontvangt de gemeente opbrengsten waarbij het vastligt waar de gemeente het 
geld aan moet uitgeven. Dit zijn zogenaamde doelheffingen, oftewel heffingen die 
bedoeld zijn om bepaalde gemeentelijke taken van te kunnen betalen. Voorbeelden 
hiervan zijn de rioolheffing, de afvalstoffenheffing, maar ook de leges voor paspoor-
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Deze doelheffingen mogen niet meer opbren-
gen dan de taken kosten, oftewel de ge-

meente mag hier geen winst op maken. 
Ook ontvangt de gemeente specifieke 
doeluitkeringen vanuit het Rijk die 
alleen uitgegeven mogen worden aan 
specifieke taken, zoals onderwijsach-
terstand. Als de gemeente hiervan 
geld overhoudt, moet zij dit terugbe-

talen aan het Rijk. In de begroting ziet 
u het overzicht van alle inkomsten. 

Woonlasten inwoners
Om het nieuwe OZB-percentage te berekenen, hebben we net als vorig jaar rekening 
gehouden met de verwachte waardestijging van woningen en niet-woningen. Wij 
gaan het OZB-tarief voor 2021 dan verlagen met de (gemiddelde) waardestijging van 
de woningen in onze gemeente, waardoor de OZB-lasten gemiddeld gelijk blijven. 
Wel hebben wij in de kosten en daarmee ook in de opbrengsten van de lokale lasten 
rekening gehouden met een inflatiecorrectie.

Waar vind ik alle informatie?

De programmabegroting 2021 ligt vanaf heden tot aan de behande-
ling door de gemeenteraad voor iedereen ter inzage. Dit op grond van 
artikel 190, lid 2 Gemeentewet. 

U kunt de stukken inzien bij de receptie in het gemeentehuis en in de 
hal van de BEL Combinatie. Of kijk op www.blaricum.nl (Bestuur > 
Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > Agenda en vergaderstukken 
van aankomende vergaderingen > Raadsvergadering 3 november 2020).

TIP! Altijd al willen weten hoe de gemeente Blaricum ervoor staat 
op gemeentelijke thema’s als financiën, duurzaamheid en jeugd, 
of de cijfers van Blaricum willen vergelijken met die van andere 
gemeenten of het gemiddelde in Nederland? Bezoek hiervoor de 
website waarstaatjegemeente.nl!

	

  

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

of via telefoonnummer 14 035

  

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

of via telefoonnummer 14 035

Riolering verstopt?
Met enige regelmaat ontvangt de gemeente meldingen van inwoners die helaas de 
dupe zijn geworden van extreem dure rioolontstoppingsbedrijven. Ons advies is 
om goed te kijken of het daadwerkelijk om een professioneel/geregistreerd bedrijf 
gaat. 

Om onaangename verassingen te voorkomen, is het verstandig om vooraf een prijs-
opgave te vragen. Kijk voor meer tips om een betrouwbare loodgieter te vinden op 
de website van de Consumentenbond: bit.ly/2MOFAsN   

Oorzaak verstopping 
Om de oorzaak van de ontstopping op te sporen, is het nodig om het ontstoppings-
stuk op te graven. Deze zit in de tuin, meestal een halve meter vanaf de erfgrens. 
Lukt dit niet dan kan de loodgieter u helpen. Als het ontstoppingsstuk vol zit dan 
leidt het probleem naar het hoofdriool (actie gemeente). Is het leeg dan zit de ver-
stopping richting de woning (actie eigenaar). De loodgieter of de gemeente kan de 
leiding doorspuiten (ontstoppen). 

Twijfelt u over de oorzaak of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de 
BEL Combinatie via e-mail naar info@belcombinatie.nl of telefonisch via 
14 035.
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Familieberichten
Overleden
04-09-2020   Marie (Rie) Koetsveld-

Spaans,  
geboren op 05-11-1922

04-09-2020   Frederik Vincent  
(Ferry) Nessen,  
geboren op 17-07-1966

05-09-2020   Christiaan (Chris) 
Horsman,  
geboren 20-09-1933

Geboren
07-09-2020  Josephine Camilla 

Kattestaart
11-09-2020 Floris Valentijn Hercules
11-09-2020 Fynn Julian Dijkstra
15-09-2020 Nora Mae van der Linden
15-09-2020  Feline Bloem Valerie Tess 

Kaarsgaarn

Huwelijken/partnerschap
24-08-2020  Martijn Verhaaf  

en Lisa van der Meije
31-08-2020  Sven Raymond 

Weijnschenk en  
Romy Selena Lankman

08-09-2020  Hans Runge en  
Janna Alberdina Lantink

19-09-2020  Frank Richard de Winter 
en Magdalena Iwona 
Fabisiewics

Colofon

Kopij aanleveren en informatie:

redactie@heienwei.nl

tel. 06-14180931 

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

Of heeft u een vraag over de bezorging, of 

een beschadigd exemplaar ontvangen? 

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

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

werkdagen ook bellen met 5316520

Oplage: 5.112

www.heienwei.nl

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

Bootcamp voor 
60-plussers 

De bootcamplessen zijn geschikt 
voor mensen die het evenwicht en de 
conditie willen verbeteren. De lessen 
richten zich op uithoudingsvermogen 
kracht en balans. 

Belangrijk hierbij is dat iedereen traint op 
zijn/haar niveau en dat alle spiergroepen 
worden gebruikt. De les is op muziek. 
De ruimte wordt extra geventileerd en na 
de les is er (gratis) koffie en thee.  

Wijkcentrum De Malbak 
Woensdag 14:00 - 15:00 
€ 45,- voor zes lessen
Meer informatie? Kijk op bvk-sports.nl

Zo’n 67% van de 50 plussers afkomstig uit de BEL-gemeenten weten ons weer 
te vinden. Bent u de volgende bezoeker met vragen en/of problemen met uw 
Windows-of Apple PC’s, tablets en smartphones?

Kom naar de PC Helpdesk in Het 
Brinkhuis te Laren.
Iedere werkdag geopend van 10.00 – 
12.00 uur.

Wij volgen strikt de richtlijnen van het 
RIVM en hebben allerlei hygiënische 
maatregelen genomen om u op een 
veilige manier te kunnen helpen.
Zie ook: pchelpdesk.nl.

Welkom terug bij De PC Helpdesk 
BEL

Kijk, ook dit bestaat midden in ons dorp. Zomaar twee moedervarkens in de wei met 
achttien biggetjes. Dit is toch heerlijk gezond en met respect voor de dieren. 

Ron de Haar 60 jaar in het 
bakkersvak  

door Frans Ruijter
Op 16 september jl. vierde Ron zijn 74e verjaardag. Hij zit dan al zestig jaar in 
het bakkersvak. Ron begon zijn loopbaan in 1960 bij zijn vader in de bakkerij 
aan de Ambachtsstraat in Laren. Na verloop van tijd ging hij bij bakker Over-
eem in Hilversum werken. 

Aan het einde van de jaren ‘90 van de 
vorige eeuw ging hij werken bij Harry 
van Boheemen aan de Torenlaan 8 in 
Blaricum. Leuk detail: Harry en Ron 
hadden gelijktijdig de bakkersopleiding 
gedaan. Sterker nog, ze stonden naast el-
kaar te werken in de opleiding. In 2004 
deed Harry de zaak over aan Frans Was-

senaar en Ron ging door met zijn werk in 
de bakkerij. Nu werkt hij nog twee och-
tenden van vier uur bij Frans Wassenaar. 
Ron is getrouwd met de Blaricumse Nel-
leke Visser. Hij houdt zó van zijn vak, 
dat hij voorlopig nog van plan is door te 
gaan. Dit is zeker een felicitatie en een 
vermelding in hei & wei waard! 

Bezorgservice 
van bibliotheek 
Voor iedereen met een kwetsbare ge-
zondheid is het mogelijk om via de be-
zorgservice materialen uit onze biblio-
theek thuis bezorgd te krijgen. 

Deze extra bezorgservice is er voor zo-
wel leden als niet leden. Vrijwilligers 
komen de materialen bij u thuis brengen. 
U kunt zich aanmelden voor deze service 
via info@bibliotheekhlb.nl.

	

Hei & wei niet 
ontvangen? 
Of heeft u een vraag over de bezor- 
ging, of een beschadigd exemplaar  
ontvangen? Stuur dan een e-mail naar 
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei & wei be-
zorging’. U kunt op werkdagen ook bel-
len met 5316520.

Hei&wei_nr538.indd   12Hei&wei_nr538.indd   12 13-10-20   11:3213-10-20   11:32


