
Burendag 
verbindt
Ethel en Martine organiseerden vier 
jaar geleden voor het eerst een burendag 
voor hun straat, de Professor Brouwer- 
laan in de Blaricummermeent.

‘Veel mensen woonden er net en dit was 
de gelegenheid om elkaar te leren ken-
nen. Iedereen nam iets mee, een barbe-
cue, eten of drinken. Wat klein begon, 
is nu een behoorlijk feest geworden met 
naast een springkussen en barbecue een 
feesttent en een DJ (tevens buur).’ Dit jaar 
werd er ook een buurtactiviteit georgani-
seerd, het in elkaar zetten van een speel-
huisje. Met veel hulp stond het huisje er 
einde dag. ‘Je ontmoet elkaar in een an-
dere setting. Men staat voor elkaar klaar 
als er iets is, juist omdat je elkaar steeds 
beter leert kennen, burendag verbindt!’

Burendag 24 september 2022
Burendag, een initiatief van Douwe 
Egberts en het Oranje Fonds, is de dag 
waarop buren samenkomen omdat 
buurten leuker, socialer en veiliger 
worden als buren elkaar ontmoeten, 
helpen en zich samen inzetten voor 
hun buurt. Meer info burendag.nl

Opa oma daar 
zijn we weer

Een aantal jaren geleden schreef Mar-
griet Huber het boekje Waar is opa. 
Inmiddels heeft zij haar tweede boekje 
afgerond: Opa oma daar zijn we weer. 

Tekeningen en tekst zijn van haar hand, 
de tekst is bewerkt door Agatha Koers 
en het is in samenwerking met Holder 
Media te Winterswijk in eigen beheer 
uitgegeven. Het boekje is verkrijgbaar 
op Venenweg 5A 1261 HX te Blaricum. 
Meer info 06-19881586. 

door Frans Ruijter
Het rietdekkersbedrijf Wed. G. de Boer uit Laren heeft de 95 jaar oude 
muziektent van een mooi nieuw rieten kap voorzien. Door hun vakwerk en 
de liefde voor rietdekken kunnen we hier weer jaren van genieten. 

In De Drost, een blad dat uitkwam in 
de BEL-gemeenten, heeft in juli 1967  
een artikel gestaan van P. Comello over het 
ontstaan van de muziektent. Dit is te mooi 
om niet nogmaals te publiceren. Bij deze: 

‘Een niet gevierd jubileum’

Verleden jaar augustus was het veertig 
jaar geleden dat een onzer bekende ge-
bouwen werd gesticht. Dit jubileum is 
echter stilzwijgend voorbijgegaan. Geen 
schetterende fanfares, zoals die bij de in 
gebruik neming in augustus 1926 plaats-
vonden. Toch neemt het onderwerp van 
dit artikeltje nog steeds een belangrijke 
plaats in de Blaricumse samenleving. Dit 
laatste vooral bij feestelijke gebeurtenis-
sen. Wij bedoelen de muziektent, die op 
de bijgaande foto is afgedrukt. De mu-
ziektent, een schepping van onze inmid-
dels overleden H.F. Symons, werd ruim 
veertig jaar geleden in gebruik genomen. 

Schavotje
Doordat de toen nog jonge Blaricumse 
muziekvereniging ‘Eensgezindheid’ in 

korte tijd verschillende eerste prijzen 
verwierf, begon het gemis aan een goede 
muziektent in het dorp zich te doen voe-
len. De muziekuitvoeringen vonden tot 
die tijd plaats op een voor de gelegenheid 
aangebracht plankier, dat schertsend ‘het 
schavotje’ werd genoemd. De bescherm-
heer van der vereniging de heer Ch. E. H. 
Boissevain, die het prachtige landgoed 
‘’t Witzand’ bewoonde nam hiertoe het 
initiatief. In overleg met burgemeester 
J.J. Klaarenbeek begon het plan vaste 
vormen aan te nemen. De gemeenteraad 
stond een bedrag van fl.1000,= toe en de 
rest betaalde de heer Boissevain. 

Oorkonde
Het ontwerp van de heer Symons werd 
uitgevoerd door de gebr. Kuijer alhier 
en vond op 5 augustus 1926 de officië-
le opening plaats. Burgemeester Klaar-
enbeek, die de muziektent namens de 
gemeente in dank aanvaardde, stelde 
met genoegen vast, dat hierdoor ‘het 
schavotje’, waarop tot dusver de pro-
gramma’s werden geëxecuteerd, tot het 

De Oude Muze heeft een nieuw dak 

Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

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

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

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

 

Verhuisplannen?

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

 

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Binnendoor 5
Blaricum

035-2031035

Dé Value Belegger
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Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum
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www.zmaakt.nl

Dorpsstraat 6A, Blaricum 
descholekster.blaricum@gmail.com 

www.descholeksterblaricum.nl
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3 4 6Patisserie Rémy Han Peekel Theaterroute ook in 
Blaricum 7 Sisters Bakery 

and Kitchen
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‘t Lindehoekje 100 jaar

door Marjolijn Schat
De familie François woont in ‘t Lindehoekje aan het 
Achterom. In aanloop naar het 100-jarig bestaan van 
hun huis zette Jean-Jacques François een oproep op 
Facebook Blaricum-Dorp Ditjes & Datjes of er iemand 
is, die meer zou kunnen vertellen over de geschiedenis 
van het huis. 

Bart de Graaf uit Frankrijk reageerde en 
kwam naar Nederland om zijn verhaal 
te vertellen. Het prachtige pand aan het 
Achterom 7, waar nu DPA gevestigd is 
en voorheen restaurant Merpatis, was ooit 
van de overgrootvader van Bart, Tijmen de 
Graaf. In 1977 openden Willem Duijs en 
Pim Jacobs daar restaurant Graaf van Bla-
ricum, vernoemd naar Tijmen de Graaf. 
Bart heeft nog een foto van de opening van 
het restaurant waarop te zien is dat burge-
meester Le Coultre-Foest een schilderij 
of iets dergelijks onthult. Bart heeft nooit 
geweten wat het precies was. Maar… 
het toeval wil dat Jean-Jacques tijdens 
de ontruiming van restaurant Merpatis 
langsfietste en dit betreffende wandbord 
(ter ere van de opening gemaakt) uit de 
vuilniscontainer viste, altijd bewaard 
heeft en nu met liefde aan Bart gegeven 
heeft. 

’t Lindehoekje
Uit de opbrengst van de verkoop van dit 
pand heeft de familie De Graaf in 1929 
drie huizen gekocht; Mimosa, Miep en 
‘t Lindehoekje. ‘t Lindehoekje werd ver-
volgens door hen verhuurd. In de afgelo-
pen 100 jaar hebben slechts twee ‘echte’ 
eigenaren in het huis gewoond en twee 
huurders. Bijzonder voor een huis van 

100 jaar oud. Inmiddels woont de familie 
François er alweer ruim 40 jaar. Tijdens 
de verbouwing van de keuken vond me-
vrouw François boven op de keuken-
kast een fotolijstje met een foto van een 
jongen. Weggooien kon ze niet en na de 
verbouwing werd het lijstje weer boven 
op de nieuwe keukenkast gelegd. En wat 
bijzonder, afgelopen voorjaar hoorde 
Jean-Jacques aan de andere kant van de 
heg een man vertellen over zijn jeugdher-
inneringen aan het huis… het was de jon-
gen van de foto. Zijn oma was de huurster 
die er vóór de familie François 45 jaar ge-
woond had. Het fotolijstje ligt nog steeds 
op de keukenkast. Het hoort daar!

De naam ‘t Lindehoekje laat zich niet 
moeilijk raden; op de hoek van het Ach-
terom en het Binnendoor stonden linden. 
Ooit weggehaald, maar nieuwe terugge-
zet door de familie François. ’t Linde- 
hoekje; een prachtig huis, bijzondere 
verhalen en met een mooie familie.

    


         


   

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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Exclusieve matchmaking 
voor ondernemende en 
ontwikkelde singles

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.  

www.syl-van.nl
#supportyourlocalsvandaag
www.syl-van.nl

De lekkerste 
BorrelBag van 
Gooische 
ondernemers!

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
voor slechts €60 

Stelt o.a. afwijkingen vast, en 
mineralen en vitaminen tekorten.
INFO@HEALTHCONSULTANCY.EU

Column
door
Sybert Blijdenstein

Het ijsvogeltje

De ijsvogel, daar begon het 
mee. Een vogeltje dat bij voor-
keur broedt in steile wanden. 
Dichtbij visrijk water. In de 
Nederlandse cultuur vinden we 
de ijsvogel terug als zinnebeeld 
van het doorzettingsvermogen 
en het vertrouwen in een goe-
de afloop ondanks tegenspoed. 
Willem van Oranje en koningin 
Wilhelmina gebruikten daarom 
het vogeltje als hun vignet met 
het motto ‘Rustig te midden 
van woelige baren’. Maar het 
vogeltje is gewoon mooi, héél 
mooi. Mijn vrouw was jarig en 
het leek me een passend cadeau. 
Ze is gek op zilveren miniatu-
ren. Zij blijft altijd rustig, wat 
er ook gebeurt en ondanks alles.

Op zaterdag tegen half vijf ver-
trok ik, onder het excuus van 
‘even naar AH’, op de fiets naar 
de juwelier in ons dorp, waar 
ik zo’n miniatuur eerder had 
gezien. Helaas was de collectie 
miniaturen daar verhuisd naar 
de zaak in Laren, bij zoon Mike. 
Daar moest ik heen. Haast ge-
boden, vanwege de sluitingstijd 
van vijf uur. Zwoegend in het 
zweet fietste ik over de Toren-
laan die steeds langer werd. 
Kwart voor vijf stond ik hijgend 
voor de deur van de winkel, 
naast het etalageraam. Op die 
deur zag ik ‘Openingstijden op 
zaterdag 7.30-15.00 uur’ en een 
briefje ‘Tijdelijk gesloten’.

Dat kan toch niet? Ik ging dicht 
voor het etalageraam staan en 
zag binnen een man bezig met 
een klant. Dus toch open. Ik tik-
te op de ruit en gebaarde naar 
hem, maar hij zag me niet. Toen 
mijn beide handen, tot een toe-
ter gevormd, tegen het raam ge-
houden en begon te roepen dat 
ik naar binnen wilde. Een voor-
bijganger riep me nog toe ‘Me-
neer gaat het een beetje?’ Op-
eens ging rechts van het raam 
een andere deur behulpzaam 
open. Die was van de juwelier. 
Ik had me vergist, links was de 
kapper die zijn been had gebro-
ken. Binnen werd ik verenigd 
met een prachtig ijsvogeltje. 
Rustig te midden van woelige 
baren …
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Patisserie Rémy

door Nelliëtte van Wijck
Rémy Duker, 50 jaar, is van kinds af 
aan opgevoed met lekker eten. ‘Mijn 
oma kon geweldig koken. Ze werkte 
als privékok voor rijke gezinnen. Ook 
bij mijn ouders thuis werd altijd goed 
en uitgebreid gekookt en gegeten.’

Op de lagere school kwam Rémy er al 
snel achter dat hij het leuk vond om met 
zijn handen te werken, iets te creëren. 
‘Ik koos voor de koksopleiding. In eer-
ste instantie zag ik mezelf werken op al-
lerlei cruiseschepen. De wereld over en 
landen bezoeken, dat leek mij wel wat.’ 
Een leraar begreep dat heel goed maar 
zei hem: ‘Rémy, ik snap dat je dat leuk 
lijkt, je bent nu nog jong, maar als je 
ouder wordt ben je nog steeds vaak en 
lang weg, denk daar ook aan.’ Dit was 
het zetje dat hij nodig had om zijn koers 
te wijzigen en hij koos voor de patisse-
rie. Tijdens deze opleiding bleek dat hier 
zijn talent en passie lag. Rémy: ‘Ik volg-
de werkelijk alle vervolgopleidingen die 
er op dit vlak te volgen waren tot ik de 
titel patissier behaalde. Suikerbloemen, 
bruidstaarten, chocola, je kunt het niet 
bedenken of ik heb de opleiding gedaan. 
Tijdens deze opleidingen begon ik ook 
met werken.’
Rémy werkte onder andere bij patisse-
rie Van Straaten in Amsterdam, die later 
werd overgenomen door Van Wely. Maar 
ook bij Kees Raat, bekend van de aparte 
bonbons, zoals die met gorgonzola met 
amandelspijs. Deze banen speelden zich 
allemaal af in en rond Amsterdam tot hij 
werd gevraagd om te komen werken bij 
patisserie Frank in Blaricum.

Patisserie Frank
Paul Frank was een begrip in ons dorp. 
Hij was een lieve, aardige man en zei 
Rémy op voorhand dat hij niet kon ga-
randeren hoe lang de zaak nog zou be-
staan. Paul zat toentertijd al lang in het 
vak en was bezig om zijn pand te ver-
huren. Nadat Rémy er een jaar had ge-
werkt, kondigde Paul aan dat zijn pand 
verhuurd werd en dat hij echt ging stop-
pen. Dit was in 2003. Intussen was er een 
mooie vriendschap ontstaan en Paul zei: 
‘Rémy, het kan toch niet zo zijn dat er 
na tachtig jaar geen patisserie meer is in 
Blaricum? Is het niet iets voor jou?’ Je 
begint niet zomaar een patisserie, er moet 
flink worden geïnvesteerd, een pand wor-
den gezocht en het thuisfront moet het er 
mee eens zijn. Rémy: ‘Toch hebben we 
er niet lang over na hoeven denken. Mijn 
vrouw Natasja is net als ik een creatief 

type. Ze heeft 
jaren in de bloe-
men gewerkt 
en de mooiste 
boeketten sa-
mengesteld, zij 
begrijpt mijn 
passie. Ik ben 
met mijn plan 
naar de bank 
gegaan en zodra 
alles geregeld 
was kwam dit 
pand vrij. Alsof 
het zo had moe-
ten zijn!’

Een nieuw begin
Op 15 november 2003 ging Rémy van 
start. In het hele dorp hingen openings-
posters. Paul Frank wilde zijn passie nog 
niet loslaten en kwam twee à drie dagen 
in de week werken. Gelukkig was het 
vanaf de eerste dag druk. ‘Veel mensen 
denken bij een patisserie aan taart en 
bonbons, maar wij verkopen ook vers 
gemaakte soepen en hartige hapjes, alles 
natuurlijk uit eigen keuken! Bij speciale 
dagen maken we ook speciale taarten, 
zoals de Vaderdagtaart in de vorm van 
een Gucci polo of de Max Verstappen 
taart. In dit vak kan ik al mijn creativiteit 
kwijt.’

De verbouwing
‘Aangezien wij hier al vanaf 2003 zitten, 
werd het tijd om de zaak te verbouwen. 
Vlak bij mijn zaak zit Studio Erik Gut-
ter met zijn interieurzaak. In de loop 
der jaren hebben wij een vriendschap 
opgebouwd. Vorig jaar ben ik met mijn 
vrouw naar hem toegegaan. Zij had een 
poederdoos bij zich in een hele zach-
te zalmroze kleur en het leek haar een 
mooie kleur voor de nieuwe patisserie. 
Erik heeft onze wensen vertaald en onze 
zaak prachtig verbouwd. Toen de zaak 
leeg was en het team van Erik het pla-
fond in de gewenste roze tint schilderde, 
moest ik wel even slikken: ‘Wordt het nu 
niet een beetje té roze Erik?’ “Nee, wacht 
maar af, het komt goed!” En dat klopt, 
we zijn heel trots op het resultaat.’
patisserieremy.nl

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Centrum voor Cardiologie 
 

Stroomzijde 4, 1261 ZW Blaricum 
(Blaricummermeent)

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

Kinderspullen makkelijk een tweede leven geven? Snel om de
hoek iets 'nieuws' vinden voor de kids? Het kan allemaal op het
nieuwe platform FamFam. Koop en verkoop in je eigen buurt

speelgoed, boeken, fietsjes, kinderkleding & meer.

L I E F D E V O L  G E B R U I K T ,  L O K A A L  D O O R G E G E V E N

W W W . F A M F A M . N L / G O O I

Nu nog alleen beschikbaar in 't Gooi
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verleden behoorde. De beschermheer, de 
heer Boissevain, sprak bij deze gelegen-
heid over een muziektempel en bood de 
volgende oorkonde aan:
“Het bestuur van de muziekvereniging 
‘Eensgezindheid’ te Blaricum draagt 
hare dezer dagen tot stand gekomen mu-
ziektent aan de gemeente Blaricum in ei-
gendom over. Het gedenkt bij deze gele-
genheid met groote dankbaarheid dat de 
vereniging tot de bouw daarvan in staat 
is gesteld door de financieele hulp van 
de gemeenteraad van Blaricum, alsmede 
die van de heer Boissevain bescherm-
heerder vereniging en dat de architect de 
heer  H.F. Symons, belangeloos de archi-
tectorale verzorging op zich naam”.
Blaricum, 4 augustus 1926
Het Bestuur: G. Jacobs, H. Lam, J. Vos 
Hzn., P. Krijnen

Daverende ovatie
’s Avonds gaf ‘Eensgezindheid’ de eerste 
uitvoering, die een geweldige belang-
stelling trok. Als openingsnummer had 

men gekozen voor de mars ‘Les cadets 
de Brabant’ dat bij het publiek geweldige 
bijval ontlokte. De akoestiek van de tent 
voldeed aan de verwachtingen en de diri-
gent, de heer E. Mooy uit Baarn, kon na 
afloop een daverende ovatie in ontvangst 
nemen. Veertig jaar zijn er sindsdien 
verstreken. ‘Eensgezindheid’ bestaat al-
lang niet meer en ook haar opvolgster, 
de ‘Juliana Harmonie’ is reeds ter ziele. 
De muziektent staat nog steeds als een 
symbool van het eertijds bloeiende mu-
ziekleven in ons dorp. 

Aanvulling: In de vroege ochtend van 
1 januari 1980 stond de muziektent in 
brand. De gemeente wilde het amoveren 
om de op handen zijnde herinrichting 
van de dorpskern te vergemakkelijken. 
Dat gaf nog wel wat beroering in het 
dorp en men kwam hier gelukkig op te-
rug. Op deze wijze is dit rijksmonument 
behouden. 4 augustus jl. bestond de mu-
ziektent 95 jaar. In 2026 moet het eeuw-
feest maar dubbel gevierd worden.
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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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herman van der heiden
puinrecycling bv

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

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

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

gRoenaf vaL en a /B /c Hout.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINES

 @vosuitvaart | www.vosuitvaart.nl   

 06 - 39 55 04 63

Al 4 generaties kenmerkende uitvaarten 
in Blaricum, Laren, Eemnes en omstreken.

Han Peekel, peetvader van de hedendaagse televisie

door Angélique Boezel-Spoor
Wanneer Han Peekel je op zijn karakteristieke rustige manier vertelt, 
waarmee hij heden ten dage allemaal bezig is en terloops ook nog ‘even’ 
terugblikt op zijn verdiensten de afgelopen decennia, begint je het als gewone 
sterveling te duizelen. Niet in de laatste plaats om zijn bijzonder aangenaam 
warme stemgeluid, dat wijlen Willem Duys ongetwijfeld onder de categorie 
‘zoetgevooisd’ zou hebben geschaard.

Han is ‘hot’ blijkt wel, als hij nog even 
aan de telefoon is met een bekend dag-
blad, waarmee hij net een afspraak voor 
een interview kortsluit. Ook is hij een 
welkome gast bij talkshows, waarbij 
naderhand nog met regelmaat quotes 
van hem worden aangehaald. In het ver-
leden heeft de heer Peekel zich onder 
meer sterk gemaakt om ongelofelijk veel 
beeldmateriaal dat in archieven lag te 
verstoffen toegankelijk te maken voor 
het publiek. Dat is hem met steun van 
o.a. Elco Brinkman, destijds minister 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
gelukt. Uitvloeisel hiervan is de serie TV 
Monument, waarbij iedere uitzending 
een eerbetoon vormt aan mensen uit het 
vak, zowel van voor als achter de came-
ra. Destijds kwam Han hiertoe omdat hij 
zich realiseerde dat er van televisie-ko-
ningin Mies Bouwman helemaal geen 

interviews bestonden. Dit hiaat heeft hij 
eigenhandig opgevuld door deze grande 
dame zelf driemaal te ondervragen.

70 jaar televisie
Han werkt momenteel aan een vier-
luik, dat hij in opdracht maakt, over de 
geschiedenis van de afgelopen zeven 
decennia over het fenomeen ‘Televi-
sie’. Het vierluik wordt in oktober op 
woensdagavond op NPO1 om 21.30 uur 
uitgezonden. Het programma heeft als 
thema; 70 jaar televisie: je beste vriend. 
Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 
elke Nederlander iedere dag gemiddeld 
drie uur en elf minuten voor de beeld-
buis zit; méér tijd dan menigeen besteedt 
aan de partner, echtgeno(ot)te, minnaar/
minnares, kinderen of krant etc. De Ne-
derlandse televisie heeft ons land als 
het ware gevormd. Zo bestond er begin 

jaren’50 nog een soort van ‘apartheid’ 
bij de verschillende geloven; katholie-
ken, protestanten, humanisten, joden: 
zij deelden zaken en privé alleen met 
geloofsgenoten. Televisie heeft een om-
mekeer, een soort van ‘verbroedering’ te-
weeggebracht, waardoor ons bestaan een 
radicaal andere wending heeft genomen.

In 1947 zag Han het levenslicht in Rot-
terdam, vanwaar hij op 19-jarige leeftijd 
vertrok naar Hilversum. Op 7-jarige leef-
tijd had hij al beslist, dat hij bij de radio 
wilde. En wat Han wilde gebeurde ook, 
want al snel had hij een eigen program-
ma bij Veronica, zijn eerste stap binnen 
het mediagebeuren. En min of meer te-
gen zijn zin werd hij midden jaren ’70 
de televisiewereld ‘ingesleurd’, de rest is 
geschiedenis…

Tot een aantal jaren geleden woonde Han 
in Hilversum, maar door een droevige 
privé-gebeurtenis besloot hij te verhuizen 
naar Blaricum, waar hij binnen de dorps-
kern een prachtige, geheel verbouw-
de woning heeft betrokken. Hij roemt 
zijn buurtgenoten, die zich allen immer 
zeer behulpzaam tonen en wat hij spe-

ciaal nog even wil vermelden, is dat hij 
groot respect heeft voor Peter en Deirdre 
Blankenstein met hun nieuwe theater. 
Zoals velen, wacht hij met spanning op 
de ongetwijfeld mooie optredens, waar-
van wij daar mogen gaan genieten!

De goede verwachting
door Jan Greven
De goede verwachting, zo heette de melkfabriek. Blaricum had er twee. 
De Hoop, waar nu de ijssalon is en De goede verwachting aan de Eerste 
Molenweg. In de oorlog heeft het verzet er, overigens zonder de directeur 
daarover te informeren, nog stenguns verborgen. Toen die na de oorlog 
hoorde wat voor risico’s hij ongeweten gelopen had, was hij, zachtjes gezegd, 
niet blij, kan ik me iets bij voorstellen. Maar goed, das war einmal. De goede 
verwachting wordt gesloopt. Op haar plek komen zeven woningen en de 
plannen ervoor lagen ter tafel in de raadsvergadering van 21 september. 

De fractie van D66 was er niet blij mee. 
De VVD ook niet. De huizen, vonden 
ze, staan veel te dicht op elkaar. Met 
voortuintjes van maar twee meter en 
dan moet daar de heg nog af. Met ach-
tertuinen zo ondiep dat de zon er niet 
kan komen. Met achterkanten, voeg ik 
daaraantoe, zo dicht op elkaar dat een 
blik in elkaars slaapkamer niet te ver-
mijden lijkt. Geen mooi plan dus, von-
den D66 en VVD. In Blaricum kunnen 
we dat veel beter. Kijk eens naar het 
Kuijerpad. Denk eens aan tiny houses. 
Vandaar hun voorstel om de zaak nog 
even aan te houden. Nog eens te kijken 
of dit nu echt is wat Blaricum wil. 
Helaas, College en raadsmeerderheid 

voelden er niets voor. Niet op estheti-
sche, maar op formele gronden. Alle 
procedures zijn doorlopen. Omwonen-
den zijn gehoord en hebben ingestemd. 
Er is een positief advies van een gere-
nommeerd stedenbouwkundig bureau. 
Nu weer oponthoud kan leiden tot 
schadeclaims. Tussen de oogharen door 
nog eens naar het ontwerp kijken en je 
als Raad afvragen of je er wel tevreden 
over bent, zit er niet meer in. 

Wel jammer. Ons dorp ontleent zijn 
charme aan zijn overvloed aan groen. 
Lopen door het dorp is lopen door 
groene ruimtes waar zo maar midden 
tussen de huizen groentes verbouwd 

worden, bloemen bloeien, fruitbomen 
staan. Telkens als ik door al dat groen 
loop, voel ik me dankbaar jegens al die 
dorpsgenoten die hun tuinen niet verko-
pen aan de meestbiedende maar hun bo-
men, groentes en bloemen laten groeien 
en bloeien. Helaas, zoals Lucebert al 
dichtte: Alles van waarde is weerloos. 
Met zeven woningen op een kavel ter 
grootte van v/h melkfabriek De goede 
verwachting is het groen gereduceerd 
tot een paar symbolische slingers. Tuin 
kun je die groenstrookjes niet meer 
noemen. 

Zo zal ons dorp er dus uitzien als je de 
markt zijn gang laat gaan. Als niemand, 

ook de meerderheid van de Raad niet, 
opkomt voor weerloze stukjes groen 
waar een andere vierkante meter prijs 
geldt. Zo ziet het eruit als je je alleen 
beroept op procedure en formele argu-
menten: ‘Er ligt nu een plan, iedereen 
heeft ernaar gekeken’, zei de verant-
woordelijke wethouder. Alsof het voor 
kwaliteit iets uitmaakt of iedereen er-
naar gekeken heeft.

Wat willen we met dit dorp? En wie 
bepaalt dat? De eigenaar bepaalt, klonk 
het in de Raad. Dat mag zo zijn. Maar 
wie beschermt dan wat weerloos is? 
Belangrijke vragen. Zeker in tijden van 
woningnood. 
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Badmintonnen 
is een sport voor 
iedereen!
door Johan Terlien en de eindredactie
In Huizen wordt al jarenlang met veel 
plezier gebadmintond. De vereniging 
is alweer heel wat jaren geleden ont-
staan uit een fusie van clubs uit Hui-
zen en Blaricum.

Badminton kan op ie-
der niveau gespeeld 

worden. Het is 
in de basis niet 
moeilijk en daar-
door kun je goed 

meedoen en is het 
snel leuk. Dat het 

een sport is voor ieder-
een blijkt wel uit de verschil-

lende categorieën die actief zijn in de 
vereniging; senioren, vanaf 18 tot 70+, 
jeugd vanaf 6 tot 18 jaar en een groep 
rolstoelbadmintonners. Er wordt ge-
speeld in sporthal De Meent in Huizen. 
De jeugd speelt en traint op dinsdag en 
donderdag van 19.00 tot 20.00 uur. De 
senioren en het rolstoelbadminton op 
dezelfde dagen aansluitend van 20.00 tot 
uiterlijk 22.00 uur. 

In de maand oktober wordt gestart met 
een aantal acties. Zo is er voor de jeugd 
en senioren probeer badminton. Voor  
€ 25,- kun je geheel vrijblijvend tien 
lessen volgen van een uur. Er zijn leen-
rackets van de vereniging beschikbaar.  
Als dan blijkt dat je het echt leuk vindt 
kun je lid worden. Voor de jeugd tot 
twaalf jaar hebben we iets extra’s in de 
vorm van een gratis racket bij een lid-
maatschap. 

Kijk voor meer informatie over badmin-
ton en de vereniging op bvhuizen96.nl of 
bel 06 54348874.

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

 

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

Kerkstraat 45
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Els de Graaf en Mischa Zegers 
Veeckens, het zit in de genen
door Gerda Jellema
We gaan er vaak vanuit dat we ons eigen pad bewandelen en onze eigen keuzes 
maken, dat is een mooie gedachte en natuurlijk voor een groot deel waar, 
echter de continuïteit van generatie op generatie is zeker zo waar en pakt 
soms verrassend uit. Zo ook bij Els de Graaf, beeldhouwster en Mischa 
Zegers Veeckens digitaal kunstenaar.

Els, 74 jaar is de oma van Mischa,  
20 jaar. Samen hebben ze tijdens de af-
gelopen editie van de Blaricumse ate-
lierroute hun werk tentoongesteld. Els al 
voor de zoveelste keer en Mischa voor het 
eerst. Voor de bezoekers was het een ont-
dekking, deze bijzondere combinatie, Els 
met haar beelden waarvan sommigen 750 
kilo wegen en Mischa met zijn 2d werk. 
Mooi om te zien hoe Els zich bezighoudt 
met de ‘oude’ creativiteit, en Mischa zich 
toelegt op de ‘nieuwe’ creativiteit. 

Els de Graaf 
Els: ‘Ik ben altijd al op mijn manier met 
kunst maken bezig geweest. Het begon 
met tekenen en schilderen. Een jaar steen 
hakken in Blaricum, acht jaar Gooische 
Academie, twee jaar houtbewerking in 
Loosdrecht en nog vele andere work-
shops hebben mij gebracht tot dat wat ik 
nog steeds doe, beelden maken, zowel fi-
guratief als abstract. Mijn materialen zijn 
steen, hout en brons. Een tijdje ben ik 
met acrylic-one bezig geweest om eens 
wat anders te proberen, maar ben toch 
weer terug naar mijn roots, iets hakken, 
iets uit een brok halen vind ik toch het 
lekkerst. Stenen beelden hebben massi-
viteit. De houten beelden stralen een na-
tuurlijke rust uit. Mijn beeldhouwwerk 
groeit vanuit een idee tot een concreet, 
tastbaar en ruimtelijk kunstwerk. Inspi-
ratie haal ik uit de natuur, Egyptische 
oudheid en wat op mijn pad komt.’ Els 
doet alles met de hand, hakken, beitelen, 
schuren etc. Is een beeld af dan kan ze het 
loslaten, dan is het ook echt klaar. Eén 
beeld wil ze niet kwijt, een beeld waar ze 
drie maanden op heeft staan schuren om 
het kras- en scheurvrij te krijgen. Ande-
re hobby’s van Els zijn lezen, haar grote 
tuin bijhouden en op pad met vrienden. 
Website: elsdegraaf.nl. 

MZVDESIGN
Mischa: ‘Ook ik vind tekenen en schilde-
ren leuk, maar het digitaal illustreren en 
eigen werk maken heeft nu mijn interes-

se. Bij mij begon het ook als hobby, met 
bijvoorbeeld het ontwerpen van flyers 
voor de toneelvereniging in Eemnes. 
Ik ontdekte dat ik dit erg leuk vond en 
downloadde programma’s en rommelde 
wat aan. Om me er verder in te bekwa-
men koos ik voor een opleiding aan de 
Hogeschool Utrecht, communicatie en 
multi-media, hier krijg je de goede tools 
aangereikt. Wat ik leuk vond tijdens de 
atelierroute was dat vooral oudere men-
sen mijn werk aansprak, misschien om-
dat het voor hen nieuw was.’ Mischa zit 
in zijn tweede jaar. Inspiratie haalt hij 
uit wat hij tegenkomt op internet, tv, zijn 
omgeving en soms ontstaat er gedach-
teloos een vorm die hij verder uitwerkt. 
Mischa is voor zichzelf en in opdracht 
bezig onder de naam MZVDESIGN en 
te vinden op Instagram. Naast zijn op-
leiding werkt Mischa in een horecagele-
genheid in Laren en vindt het leuk om te 
koken en met vrienden op stap te gaan.

Els en Mischa 
Els en Mischa spreken met respect over 
elkaars werk en genieten van hoe de an-
der bezig is. Els ouder en spiritueler en 
Mischa jonger en nuchter, stimuleren el-
kaar om zich te blijven ontwikkelen en te 
groeien waar zij goed in zijn. Een mooi 
voorbeeld van het zit in de genen. 
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Hoefsmederij s. v.d. BergH

NIJT MEUILUK DOON,

BEL ST
EF GEWOON........

.....

M.: 06 53 27 1637
Statenkamer 2,  1261 XK  Blaricum

s.vd.bergh@hetnet.nl  - www.smidstef.nl

Lid Nederlandse Vereniging 
van Hoefsmeden.
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Theaterroute Huizen ook in 
Blaricum
door Marloek de Greeff
Dit jaar was de lustrumeditie van de 
Theaterroute in Huizen. Een concept 
waarbij op verschillende locaties 
acht korte theaterstukken worden 
opgevoerd. Dat kan een toneelstuk, 
een monoloog of een kleine musical 
zijn. Het publiek koopt een kaartje 
en wordt ingedeeld in groepen van 
ongeveer twintig mensen. Met de gids 
bezoek je vier voorstellingen, samen 
loop je van locatie naar locatie. Op de 
start- en eindlocatie wordt een groot 
slotstuk opgevoerd voor alle groepen 
samen.

Elk jaar is er een ander thema en doen er 
nieuwe locaties mee. De theaterstukken 
passen bij het thema en zijn gebaseerd 
op waargebeurde verhalen uit Huizen 
(en omstreken). Het thema van 2021 was 
‘Het recht van de Erfgooiers’. De voor-
stellingen die in Huizen en Blaricum 
werden opgevoerd waren echt fantas-
tisch. Zo professioneel, creatief en ver-
rassend! De avond begon goed: Op de 
hoofdlocatie in Huizen stond een ijskar 
van De Hoop. Met een ijsje in de hand 
liepen we met onze groep naar een bin-
nenplaats om te kijken naar een verhaal 
over de brandstichter van Huizen (met 
écht vuur en vurige hartstocht). 

Daarna liepen we naar een parkeergarage 
met een hippe underground sfeer voor een 
futuristisch-absurdistische vaccinatie- 
quiz. Na een volgend wandelingetje 

kwamen we in een klein kerkje waar 
twee acteurs terugblikten op een leven 
vol ups en downs van zanger, componist 
en producent Eddy Ouwens. In de aula 
van de begraafplaats zagen we een even 
mooi als ontroerend stuk over een Hui-
zens echtpaar dat een onderscheiding 
van de staat Israël kreeg omdat zij Jood-
se onderduikers een plek boden. Met Jid-
dische zang, heel bijzonder. 

Ondertussen waren er nog vier ande-
re voorstellingen. Waaronder twee in 
ons dorp bij Wexx en Boereblij waar 
groepen vanuit Huizen met busjes heen 
gebracht werden. Aan het eind van de 
avond kwamen alle groepen terug naar 
de hoofdlocatie, eerst om daar te bor-
relen met lekkere hapjes als gehaktbal-
letjes en Huizer kaas en daarna samen 
naar de eindvoorstelling te kijken. Hier 
deden alle acteurs van de acht kleinere 
voorstellingen aan mee. Begeleid door 
een live-orkest werd een mooi verhaal 
over een dappere Erfgooiers-dochter 
opgevoerd. Wat een spektakel! Een eer 
dat Blaricum een bijdrage mocht leve-
ren aan deze jubileumeditie. Volgend 
jaar is er vast weer een Theaterroute. Op 
theaterroute-huizen.nl lees je meer over 
de makers, de harde werkers achter de 
schermen en de vorige edities. Volgend 
jaar is er weer een Theaterroute. ‘We ko-
men heel graag weer naar Blaricum!’ laat 
Johan Verheij weten. 

Wil je meer weten of een 
bijdrage aan leveren? 
Neem gerust contact op: 
info@theaterroute-huizen.nl 

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

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

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

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

Het café is de hele week geopend en er 
wordt DAGELIJKS voor u gekookt van 

17.00 tot 21.30 uur.

Welkom in Blaricum…
Laura Notari, Paul Kattestaart, 
Josephine en poes Felix 
door Gerda Jellema
Paul en Laura zijn in 2019 in Nederland komen wonen. Paul is geboren 
in Leiden en is in Nederland opgegroeid, maar heeft van 2005 tot 2019 in 
Australië gewoond en gewerkt. Op een vakantie in Argentinië kwam hij 
Laura tegen. Laura woonde kort bij Paul in Australië alvorens zij samen naar 
Nederland vertrokken. 

Paul zijn werk speelt zich af op 
het gebied van de digitale trans-
formaties binnen het terrein 
van sales, service en marketing. 
Naast zijn werk is hij een groot 
fietsliefhebber, speelt hij bad-
minton en rent in Blaricum en 
omgeving zijn rondjes. Laura is 
accountant. Ze wil zich nu echter 
meer gaan richten op haar passie: 
Kunst maken, vooral abstract 
schilderen. Beiden hebben sinds 
net een jaar een andere uitdagen-
de tijdsbesteding en dat is hun 
dochtertje Josephine. Josephine 
en poes Felix kunnen het goed 
met elkaar vinden, de poes is tot 
nu toe nog wat sneller.

In welk dorpsdeel zijn jullie 
komen wonen?
‘Wij zijn in de Blaricummermeent te-
recht gekomen. Puur toeval. Paul werkt 
in Utrecht en ik had een baan in Am-
sterdam. We woonden in Zoetermeer 
en besloten om ergens tussen Amster-
dam en Utrecht een woning te zoeken. 
Blindelings met een vinger op de kaart 
kwamen we in Blaricum terecht. En het 
pakt goed uit, een nieuwe buurt, veel 
jonge gezinnen en kinderen kunnen hier 
gewoon buiten spelen.’  

Wat zijn voor jullie de belangrijkste  
drie redenen om in Blaricum te 
komen wonen?
‘Dat was dus in eerste instantie de lig-
ging qua werk. Daarnaast is het een 
mooie groene omgeving en eigenlijk 
heb je alles dichtbij wat je nodig hebt. 
Verder spreekt ons de rust en de manier 
van leven aan. Ook voor het fietsen zit 
je hier prima.’ Zowel Paul als Laura zijn 
sportief. Laura heeft zich inmiddels 
aangesloten bij de hockeyvereniging 
in Laren. Laura: ‘Ook is het hier veilig. 
Als ik het vergelijk met Buenos Aires 
(waar Laura is geboren) dan leven we 
hier wel een stuk relaxter.’

Wat willen jullie gaan doen in 
Blaricum? 
‘Momenteel is het vooral onze draai 
vinden met werk, kind en omgeving.’ 
En natuurlijk is het voor Laura belang-
rijk om het Nederlands onder de knie te 
krijgen. Voor ondergetekende was het 
prettig om weer eens Spaans te kunnen 
spreken, maar daar kom je in Blaricum 
niet zo ver mee. Aangezien iedereen 
hier in Nederland eigenlijk wel Engels 
spreekt en Laura ook prima met Engels 
uit de voeten kan, is het voor haar moei-
lijker om zich het Nederlands eigen te 
maken. Laura is op ontdekkingstocht 
wat zij op kunstgebied hier allemaal kan 
verwachten, waar haar mogelijkheden 
in Blaricum en omgeving liggen.

Wat lijkt minder aantrekkelijk in 
Blaricum?
Waar wij niet zo bij stil staan, maar wat 
voor iemand uit Argentinië echt anders 
is, is de hoeveelheid bakkers, of eigen-
lijk het gemis daaraan. Laura: ‘’s Mor-
gens vroeg naar de bakker om de hoek 
voor vers brood, dat is wat ik mis.’ 

Laura, Paul, Josephine en Felix welkom 
in Blaricum en een fijne toekomst in ons 
mooie dorp.
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Sisters Bakery and Kitchen
door Angélique Boezel-Spoor
Aan de Dorpsstraat 6 is sinds kort een ambachtelijke desem bakkerij 
gevestigd, die uniek is qua opzet. Je kan er niet alleen terecht voor diverse 
over (-en oven) heerlijke broden, koffie en thee to-go staan ook op het menu, 
evenals verschillende taartjes, biologische siropen, jam, granola noten, 
theepotten, mokken, Zeeuws zout en nog veel meer.

Aan het hoofd van de onderneming staat 
Nathalie, die voorheen werkzaam was 
in het notariaat op de Zuidas. Rond haar 
veertigste ging het bij haar kriebelen en 
ging zij zich afvragen of zij op dit punt 
van haar leven wellicht een andere weg 
wilde inslaan. Zij besloot haar passie te 
gaan volgen, een laagdrempelige winkel 
beginnen, waarin zij haar liefde voor het 
bakken (zij heeft een boulangerie/patis-
serie opleiding afgerond) kon combine-
ren met haar voorkeur voor biologische 
producten. Eind vorig jaar werd het pand 
aan de Dorpsstraat gekocht en in april is 
begonnen met de verbouwing. Steun en 
toeverlaat is zus Esmeralda, die een car-
rière als chef achter de rug heeft en ook 
op bestelling kookte.

Net even anders
Ook al bevinden zich binnen de 
dorpsmuren van ons dorp al een warme 
bakker, een patissier en een koffieshop; 

het concept van Sister Bakery is toch 
nèt even anders en laat zich niet in één 
omschrijving vangen. Zo kunnen bij-
voorbeeld, om maar eens iets te noemen, 
moeders met jonge kinderen een koffie 
of thee to go meenemen naar buiten, 
waar hun kroost dan tijdens het nuttigen 
van het drankje even op het voorgele-
gen grasveldje kunnen spelen. Verder 
spreekt Nathalie het enorm aan om ge-
interesseerde klanten te vertellen over 
nuttige weetjes als de houdbaarheid van 
het brood en de ingrediënten. Invriezen 
blijkt prima te werken, daar krijgt men 
zelfs een speciaal zakje voor mee en 
brood meteen snijden wordt ook afge-
raden voor het behoud van de versheid. 
Op het deeg kneden na, wordt alles door 
de gezusters met de hand gedaan. Ook 
wordt er gelet op verspilling. Er wordt 
een bepaald aantal broden en patisse-
rie gemaakt per dag en als het op is, is 
het op. Uiteraard kunnen er wel bestel-

lingen worden geplaatst. 
Als voorbeeld van de 
hele gedachtegang wordt 
een typisch bezoek aan 
een Franse bakkerij aan-
gehaald; daar komt men 
binnen voor bijvoorbeeld 
een stokbrood, maar om 
zich heen kijkend ziet de 
klant ook nog een gezellig 
gebakje, een klein taart-
je of iets anders, dat dan 
spontaan aan de bestelling 
wordt toegevoegd.

Smaakvol interieur
Los van alle aangeboden 
heerlijkheden, valt ook het 
interieur van de winkel on-
der de categorie smaakvol. 
Blikvangers zijn de formi-
dabele ovens die als werk-
benodigdheden nummer 
één een groot gedeelte van de aandacht 
opeisen. Maar ook de kast gevuld met 
rijsmandjes, vervaardigd van geperst pa-
pier, waarin de broden minimaal vijftien 
uur rijzen om tot een optimale smaak-
ontwikkeling te komen, vormt op zich al 
een lust voor het oog.

Al woont Nathalie in Laren en is  
Esmeralda gehuisvest in Eemnes, beide 
van oorsprong Rotterdamse dames prijzen 
zich zeer gelukkig dat ze op deze perfecte 
locatie in ons prachtige dorp hun culinaire 
avontuur hebben mogen aanvangen. 
Meer info sistersbakeryandkitchen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

door Gerda Jellema
We kennen allemaal het belang van 
verhalen vertellen, al sinds de oudheid 
wordt het vertellen van verhalen ge-
bruikt om het bestaan te verwoorden, 
te verduidelijken wat van belang is, wat 
de waarden op een bepaald moment 
zijn. Fantasieën worden geprikkeld, 
denk aan sagen en mythen en door 
middel van reisverhalen worden ande-
re werelden ontdekt. 

Verhalen vertellen is communiceren, we 
leren van elkaar, het maakt de wereld 
kleurrijker en het biedt entertainment. 
Meestal zijn we toehoorders, terwijl we 
zelf ook best wat te vertellen hebben. 
Er zijn veel mensen die iets willen 
vastleggen, zo in de trant van ‘Ik besta’. 
En hoe vaak denk je niet, dit zou ik 
moeten opschrijven, dit moet ik niet 
vergeten, leuk voor mijn nageslacht of 
zoiets. Sommigen van ons houden een 
dagboek bij. Velen van ons beginnen 
eraan en het dagboek wordt al gauw 
een boek waarin niet zo vaak meer 
geschreven wordt, maar het papier nog 
goed is voor boodschappenlijstjes. Met 

een coach je levensverhaal schrijven 
is een mogelijkheid om vast te leggen 
wat je wilt behouden en eventueel wilt 
doorgeven. Vaak is er een drempel om 
eraan te beginnen: Dat kan ik toch niet. En 
zijn er vragen hoe je het moet aanpakken. 
Een coach neemt je aan de hand. 

Isabel Allende
‘Door mijn leven te vertellen krijgt het 
vorm en door mijn herinneringen op te 
schrijven fixeer ik ze. Wat ik niet op pa-
pier verwoord, zal uitgewist worden door 
de tijd.’  Isabel Allende in Paula, 1994. 
Dit postte Marjan Leunissen recent op 
haar Facebookpagina. Blaricumse Mar-
jan Leunissen is schrijfdocent, auteur/
tekstschrijver en creatie coach. Marjan: 
‘In ieder mensenleven schuilt een kleur-
rijk verhaal, om door te geven en om van 

te leren. Schrijven over je eigen leven is 
bij uitstek geschikt om te reflecteren op 
waar je nu staat, wie je was en bent ge-
worden en wat je hiermee in de toekomst 
wilt doen of nalaten.’ 

Marjan Leunissen
Met dit vastleggen coacht Marjan, ze 
geeft schrijfoefeningen aan de hand van 
wisselende thema’s om niet in valkuilen 
te vallen en ze helpt je op weg naar het 
maken van een leesbaar relaas. Het ge-
schreven verhaal van mijn moeders leven 
was eigenlijk, ondanks de vele komische 
anekdotes en hoe goed ze het ook be-
doelde een voorbeeld van hoe het niet 
moest, omdat ze vaak verviel in het be-
zigen van de woorden ‘en toen’. En om 
iets te benadrukken het woordje ‘hoor’ 
aan het einde van een zin. 

Wie schrijft die blijft
Het schrijven van je levensverhaal is in 
de meeste gevallen vooral voor jezelf, 
om herinneringen en gebeurtenissen vei-
lig te stellen. Voor de eventuele lezer is 
het om er iets van herkenning, een leer-
moment of een ah-erlebnis uit te halen. 
Levensverhalen beschrijven de schrijver, 
hoe deze denkt, hoe deze staat in de ei-
gen sociale omgeving, hoe deze gevormd 
is door de cultuur waarin geleefd wordt 
en de levensverhalen geven een tijds-
beeld weer. Fraaie levensverhalen zien 
we bijvoorbeeld in de autobiografieën 
van Nelson Mandela en recent in die van 
Lale Gül. De uitdrukking wie schrijft die 
blijft was voor velen de aanleiding om de 
pen ter hand te nemen. 

Meer informatie schrijfcreaties.nl

FO
TO

 G
E

R
T-

JA
N

 D
E

N
 B

E
S

TE
N

Esmeralda (l) en Nathalie (r)
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Plant en zaai in het najaar 
Wist u dat het najaar een zeer goed moment is om te planten en te zaaien in de 
tuin? Nieuwe aanplant droogt minder snel uit en dat scheelt water geven. Bomen, 
struiken, vaste planten en bollen verplant u in het najaar makkelijker, omdat ze 
in ´slaapstand´ zijn. Bovendien heeft de grond meer tijd om te wortelen. Bedenk 
vooraf wel goed wat en waar u iets plant of zaait. 

In het begin van de herfst kan alles wat 
in een pot gekocht wordt in de tuin gezet 
worden. Planten die met kluit worden 
verkocht of met schoongespoelde wortels, 
zijn juist geschikt om in de tweede helft 
van het najaar te planten. Als in oktober 
de dagen korter worden en de nachten 
kouder, krijgen planten hun herfstkleur en 
laten ze hun blad vallen. Dat is de ideale 
planttijd voor de winterharde sierplanten 
uit de vollegrond: bomen, heesters, haag-
planten en vaste planten. 

Vorstgevoelig
Soms is het wel handiger om te wachten 
tot het voorjaar. Dat geldt voor planten 
die vorstgevoelig zijn (zoals Hebe en 
Fuchsia) of gevoelig zijn voor een natte 
bodem in de winter (Fagus, Salvia). Jon-
ge, pas aangeplante exemplaren hebben 
daar meer moeite mee dan planten die 
al een zomer hebben gestaan. Vooral bij 
planten die in het vroege najaar geplant 
worden, is het goed om te controleren of 
ze goed bemest zijn.

Meer informatie en tips
Kijk voor meer informatie, activiteiten en 
tips op www.vergetenplantseizoen.nl
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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

Informatieavonden HOV Blaricum
Eind 2022 gaat er een snelle bus rijden tussen Huizen en (station) Hilversum. 
Aan de Stichtseweg komt een P+R-plaats en een bushalte. De bestaande 
bushalte wordt omgebouwd tot carpoolplaats. 

Voor een veilige inrichting van de 
Stroomzijde en de Floris V Dreef wordt 
een aantal maatregelen voorgesteld die 
de verkeersveiligheid verbeteren. Deze 
lichten we u graag toe.

Informatieavonden op
3 en 4 november 
U bent van harte uitgenodigd om hier-
over een informatieavond bij te wonen. 
Om drukte te spreiden, zijn er twee 
informatieavonden, met dezelfde opzet. 

U kunt dus kiezen op welke avond u 
langskomt. De avonden zijn op woensdag 
3 november en donderdag 4 november 
van 20.00 tot 21.30 uur in basisschool De 
Pionier, Levensboom 8 in Blaricum. 

Wilt u langskomen? Stuur dan uiterlijk 
1 november een e-mail naar 
ruimte@belcombinatie.nl en vermeld 
hierin de datum waarop u komt.

Meer informatie en vervolg
Over de maatregelen op de Stroomzijde 
en de Floris V Dreef zal de gemeente-
raad in december een besluit nemen. 
Wilt u op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen en planning rondom de 
HOV-buslijn in Blaricum? Kijk dan op 
www.hovintgooi.nl (onder: Deeltracé 
Huizen-Blaricum). 

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 
Iedere dinsdag – in de oneven 
weken – via Teams. 

Kijk voor de agenda op 
www.mooisticht.nl

EXPOSITIE ‘WIJ... DOORBREKEN DE CIRKEL VAN GEWELD’ 

Kom kijken en luisteren naar een indrukwekkende tentoonstelling over huiselijk geweld. Tot 26 oktober 2021 is de foto-
expositie ‘Wij… doorbreken de cirkel van geweld’ gratis te zien in het Dudokpark in Hilversum. Van 12 tot en met 26 
oktober is er een kleinere versie van de tentoonstelling in de bibliotheek van de gemeente Huizen.

De tentoonstelling bestaat uit levens-
grote portretten van mensen die te 
maken hebben gehad met huiselijk 
geweld, kindermishandeling of oude-
renmishandeling. Zij hebben de cirkel 
van geweld doorbroken, waarin ze 
gevangen zaten. Met een steuntje in 
de rug van een ander. Via een QR-code 
op de panelen zijn hun verhalen te 
beluisteren. Bijzonder is dat ook de 
daders en hun verhaal een plek krijgen 
in deze expositie.

Kijk niet weg
Huiselijk geweld is een hardnekkig pro-
bleem waar jaarlijks 119.000 kinderen 
en 200.000 volwassenen het slachtof-

fer van zijn. Dit betekent dat in iedere 
schoolklas wel een kind zit dat in
een onveilige situatie leeft. Eén op de 
twintig ouderen wordt het slachtoffer 
van mishandeling of financieel misbruik. 

Praat erover
Maakt u zich zorgen om iemand? Of 
heeft u zelf te maken met kindermis-
handeling of huiselijk geweld? Veilig 
Thuis Gooi en Vechtstreek maakt zich 
sterk voor een veilig thuis voor ieder-
een. Men kan hier terecht met zorgen 
en voor advies. 

Bel gratis telefoonnummer 0800 - 2000 
of kijk op  www.veiligthuisgv.nl

TENTOONSTELLINGTENTOONSTELLING
DUDOKPARK HILVERSUM

BIBLIOTHEEK HUIZEN

DOORBREKEN DE CIRKEL VAN GEWELD

www.wijdoorbrekendecirkelvangeweld.nl 

T/m 26 oktober 2021
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AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Boissevainweg n.t.b., 1261 AK, legaliseren van de woning, ingekomen 28 
september 2021

•  Meentweg 8, 1261 XT, bouwen van een inrijpoort, ingekomen 28 sep-
tember 2021

•  Stobbe 42, 1261 PR, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, inge-
komen 29 september 2021

•  Middenweg 17, 1261 EZ, realiseren van een fitnessruimte, ingekomen 
23 september 2021

•  Noolseweg 25, 1261 EA, vellen van 4 bomen, ingekomen 30 september 
2021

•  Capittenweg 17A, 1261 JK, realiseren van een toegangspoort, ingeko-
men 4 oktober 2021

•  Snoek 29 (grens Huizen/Blaricum), 1261 PA, bouwen ven een berging, 
ingekomen 2 oktober 2021

•  Matthijssenhoutweg 41, 1261 CK, vervangen van de entreepoort, inge-
komen 8 oktober 2021

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

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

•  Meentweg 8, 1261 XT, bouwen van een hekwerk, verzonden 24 septem-
ber 2021

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

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

•  Matthijssenhoutweg 4A, 1261 CL, verbouwen van de woning, verzonden 
28 september 2021

•  Bloemlandseweg 10, 1261 BA, verbouwen van de woning, verzonden 28 
september 2021

•  Jutmannen 4, 1261 CV, vergroten van de woning, verzonden 5 oktober 
2021

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 bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie over de 
bezwaarprocedure kunt u vinden op www.blaricum.nl/bezwaarschrift

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 voorlo-
pige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht.

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
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING KINDEROPVANG 
RUETERLAAN 1 BLARICUM 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat de definitieve 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuw gebouw voor kinderopvang aan de 
Rueterlaan 1 is verleend. 

De omgevingsvergunning kon alleen worden verleend met toepassing van de uitgebreide 
afwijkingsmogelijkheid in artikel 2.12, lid 1, sub a.3 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo). In artikel 2.27 van de Wabo in combinatie met artikel 6.5 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) is voorgeschreven dat bij deze procedure een Verklaring Van Geen 
Bedenking (VVGB) van de gemeenteraad noodzakelijk is. Op 6 juli 2021 heeft de raad besloten 
de VVGB af te geven. Op grond van artikel 3.10 Wabo en afdeling 3.4 Algemene wet bestuurs-
recht (Awb) heeft het conceptbesluit van 13 juli tot en met 27 augustus 2021 ter inzage gele-
gen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. 

Procedure
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de eerstvolgende werkdag ná publicatie op 
www.overheid.nl gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen van de BEL Com-
binatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. Inzage kan uitsluitend op afspraak, telefoonnummer 14 035. 
Ook kunt u het besluit inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep
Een beroepschrift kan binnen zes weken, vanaf de dag na terinzagelegging, worden ingediend 
door de belanghebbenden:
1. die een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
2.  die bezwaar hebben tegen wijzigingen die in het besluit zijn aangebracht ten opzichte van 

het ontwerp van het besluit;
3. aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht 

tegen het ontwerp van het besluit.

Een beroepschrift richt u aan de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 
bodemzaken. Degene die een beroepschrift indient kan -als spoedeisende belangen gelden- 
een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening indienen bij vorengenoemde recht-
bank, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen & Handhaving, 
telefoonnummer 14 035. 

Blaricum, 28 september 2021

De balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Blaricum (Kerklaan 16) is vanaf 2 no-
vember iedere dinsdagochtend weer open. De balie is open van 08.30 tot 12.30 uur. 
Op alle andere werkdagen kunt u op het BEL-kantoor terecht. 

In alle gevallen is het nodig om vooraf 
een afspraak te maken. Dit kan gemakke-
lijk en snel via afspraken.belcombinatie.
nl/internetafspraken Of neem telefonisch 
contact op via 14 035. U kunt uw nieuwe 
document uitsluitend afhalen bij de loca-
tie waar u het hebt aangevraagd.

Spoedaanvraag?
Heeft u op dinsdag een spoedaanvraag 
en de volgende dag al een document 
nodig? Bel dan de gemeente Blaricum via 
telefoonnummer 14 035. 

Vanwege het coronavirus konden Blari-
cummers tot voorkort alleen een afspraak 
maken voor het BEL-kantoor in Eemnes.

BALIE BURGERZAKEN IN GEMEENTEHUIS 
BLARICUM VANAF 2 NOVEMBER OP 
DINSDAGOCHTEND OPEN

Hei&wei_nr551.indd   8Hei&wei_nr551.indd   8 12-10-2021   11:4812-10-2021   11:48



Plant en zaai in het najaar 
Wist u dat het najaar een zeer goed moment is om te planten en te zaaien in de 
tuin? Nieuwe aanplant droogt minder snel uit en dat scheelt water geven. Bomen, 
struiken, vaste planten en bollen verplant u in het najaar makkelijker, omdat ze 
in ´slaapstand´ zijn. Bovendien heeft de grond meer tijd om te wortelen. Bedenk 
vooraf wel goed wat en waar u iets plant of zaait. 

In het begin van de herfst kan alles wat 
in een pot gekocht wordt in de tuin gezet 
worden. Planten die met kluit worden 
verkocht of met schoongespoelde wortels, 
zijn juist geschikt om in de tweede helft 
van het najaar te planten. Als in oktober 
de dagen korter worden en de nachten 
kouder, krijgen planten hun herfstkleur en 
laten ze hun blad vallen. Dat is de ideale 
planttijd voor de winterharde sierplanten 
uit de vollegrond: bomen, heesters, haag-
planten en vaste planten. 

Vorstgevoelig
Soms is het wel handiger om te wachten 
tot het voorjaar. Dat geldt voor planten 
die vorstgevoelig zijn (zoals Hebe en 
Fuchsia) of gevoelig zijn voor een natte 
bodem in de winter (Fagus, Salvia). Jon-
ge, pas aangeplante exemplaren hebben 
daar meer moeite mee dan planten die 
al een zomer hebben gestaan. Vooral bij 
planten die in het vroege najaar geplant 
worden, is het goed om te controleren of 
ze goed bemest zijn.

Meer informatie en tips
Kijk voor meer informatie, activiteiten en 
tips op www.vergetenplantseizoen.nl
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 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

Informatieavonden HOV Blaricum
Eind 2022 gaat er een snelle bus rijden tussen Huizen en (station) Hilversum. 
Aan de Stichtseweg komt een P+R-plaats en een bushalte. De bestaande 
bushalte wordt omgebouwd tot carpoolplaats. 

Voor een veilige inrichting van de 
Stroomzijde en de Floris V Dreef wordt 
een aantal maatregelen voorgesteld die 
de verkeersveiligheid verbeteren. Deze 
lichten we u graag toe.

Informatieavonden op
3 en 4 november 
U bent van harte uitgenodigd om hier-
over een informatieavond bij te wonen. 
Om drukte te spreiden, zijn er twee 
informatieavonden, met dezelfde opzet. 

U kunt dus kiezen op welke avond u 
langskomt. De avonden zijn op woensdag 
3 november en donderdag 4 november 
van 20.00 tot 21.30 uur in basisschool De 
Pionier, Levensboom 8 in Blaricum. 

Wilt u langskomen? Stuur dan uiterlijk 
1 november een e-mail naar 
ruimte@belcombinatie.nl en vermeld 
hierin de datum waarop u komt.

Meer informatie en vervolg
Over de maatregelen op de Stroomzijde 
en de Floris V Dreef zal de gemeente-
raad in december een besluit nemen. 
Wilt u op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen en planning rondom de 
HOV-buslijn in Blaricum? Kijk dan op 
www.hovintgooi.nl (onder: Deeltracé 
Huizen-Blaricum). 

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 
Iedere dinsdag – in de oneven 
weken – via Teams. 

Kijk voor de agenda op 
www.mooisticht.nl

EXPOSITIE ‘WIJ... DOORBREKEN DE CIRKEL VAN GEWELD’ 

Kom kijken en luisteren naar een indrukwekkende tentoonstelling over huiselijk geweld. Tot 26 oktober 2021 is de foto-
expositie ‘Wij… doorbreken de cirkel van geweld’ gratis te zien in het Dudokpark in Hilversum. Van 12 tot en met 26 
oktober is er een kleinere versie van de tentoonstelling in de bibliotheek van de gemeente Huizen.

De tentoonstelling bestaat uit levens-
grote portretten van mensen die te 
maken hebben gehad met huiselijk 
geweld, kindermishandeling of oude-
renmishandeling. Zij hebben de cirkel 
van geweld doorbroken, waarin ze 
gevangen zaten. Met een steuntje in 
de rug van een ander. Via een QR-code 
op de panelen zijn hun verhalen te 
beluisteren. Bijzonder is dat ook de 
daders en hun verhaal een plek krijgen 
in deze expositie.

Kijk niet weg
Huiselijk geweld is een hardnekkig pro-
bleem waar jaarlijks 119.000 kinderen 
en 200.000 volwassenen het slachtof-

fer van zijn. Dit betekent dat in iedere 
schoolklas wel een kind zit dat in
een onveilige situatie leeft. Eén op de 
twintig ouderen wordt het slachtoffer 
van mishandeling of financieel misbruik. 

Praat erover
Maakt u zich zorgen om iemand? Of 
heeft u zelf te maken met kindermis-
handeling of huiselijk geweld? Veilig 
Thuis Gooi en Vechtstreek maakt zich 
sterk voor een veilig thuis voor ieder-
een. Men kan hier terecht met zorgen 
en voor advies. 

Bel gratis telefoonnummer 0800 - 2000 
of kijk op  www.veiligthuisgv.nl

TENTOONSTELLINGTENTOONSTELLING
DUDOKPARK HILVERSUM

BIBLIOTHEEK HUIZEN

DOORBREKEN DE CIRKEL VAN GEWELD

www.wijdoorbrekendecirkelvangeweld.nl 

T/m 26 oktober 2021
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AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Boissevainweg n.t.b., 1261 AK, legaliseren van de woning, ingekomen 28 
september 2021

•  Meentweg 8, 1261 XT, bouwen van een inrijpoort, ingekomen 28 sep-
tember 2021

•  Stobbe 42, 1261 PR, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, inge-
komen 29 september 2021

•  Middenweg 17, 1261 EZ, realiseren van een fitnessruimte, ingekomen 
23 september 2021

•  Noolseweg 25, 1261 EA, vellen van 4 bomen, ingekomen 30 september 
2021

•  Capittenweg 17A, 1261 JK, realiseren van een toegangspoort, ingeko-
men 4 oktober 2021

•  Snoek 29 (grens Huizen/Blaricum), 1261 PA, bouwen ven een berging, 
ingekomen 2 oktober 2021

•  Matthijssenhoutweg 41, 1261 CK, vervangen van de entreepoort, inge-
komen 8 oktober 2021

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

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

•  Meentweg 8, 1261 XT, bouwen van een hekwerk, verzonden 24 septem-
ber 2021

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

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

•  Matthijssenhoutweg 4A, 1261 CL, verbouwen van de woning, verzonden 
28 september 2021

•  Bloemlandseweg 10, 1261 BA, verbouwen van de woning, verzonden 28 
september 2021

•  Jutmannen 4, 1261 CV, vergroten van de woning, verzonden 5 oktober 
2021

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 bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie over de 
bezwaarprocedure kunt u vinden op www.blaricum.nl/bezwaarschrift

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 voorlo-
pige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht.

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
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING KINDEROPVANG 
RUETERLAAN 1 BLARICUM 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat de definitieve 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuw gebouw voor kinderopvang aan de 
Rueterlaan 1 is verleend. 

De omgevingsvergunning kon alleen worden verleend met toepassing van de uitgebreide 
afwijkingsmogelijkheid in artikel 2.12, lid 1, sub a.3 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo). In artikel 2.27 van de Wabo in combinatie met artikel 6.5 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) is voorgeschreven dat bij deze procedure een Verklaring Van Geen 
Bedenking (VVGB) van de gemeenteraad noodzakelijk is. Op 6 juli 2021 heeft de raad besloten 
de VVGB af te geven. Op grond van artikel 3.10 Wabo en afdeling 3.4 Algemene wet bestuurs-
recht (Awb) heeft het conceptbesluit van 13 juli tot en met 27 augustus 2021 ter inzage gele-
gen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. 

Procedure
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de eerstvolgende werkdag ná publicatie op 
www.overheid.nl gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen van de BEL Com-
binatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. Inzage kan uitsluitend op afspraak, telefoonnummer 14 035. 
Ook kunt u het besluit inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep
Een beroepschrift kan binnen zes weken, vanaf de dag na terinzagelegging, worden ingediend 
door de belanghebbenden:
1. die een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
2.  die bezwaar hebben tegen wijzigingen die in het besluit zijn aangebracht ten opzichte van 

het ontwerp van het besluit;
3. aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht 

tegen het ontwerp van het besluit.

Een beroepschrift richt u aan de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 
bodemzaken. Degene die een beroepschrift indient kan -als spoedeisende belangen gelden- 
een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening indienen bij vorengenoemde recht-
bank, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen & Handhaving, 
telefoonnummer 14 035. 

Blaricum, 28 september 2021

De balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Blaricum (Kerklaan 16) is vanaf 2 no-
vember iedere dinsdagochtend weer open. De balie is open van 08.30 tot 12.30 uur. 
Op alle andere werkdagen kunt u op het BEL-kantoor terecht. 

In alle gevallen is het nodig om vooraf 
een afspraak te maken. Dit kan gemakke-
lijk en snel via afspraken.belcombinatie.
nl/internetafspraken Of neem telefonisch 
contact op via 14 035. U kunt uw nieuwe 
document uitsluitend afhalen bij de loca-
tie waar u het hebt aangevraagd.

Spoedaanvraag?
Heeft u op dinsdag een spoedaanvraag 
en de volgende dag al een document 
nodig? Bel dan de gemeente Blaricum via 
telefoonnummer 14 035. 

Vanwege het coronavirus konden Blari-
cummers tot voorkort alleen een afspraak 
maken voor het BEL-kantoor in Eemnes.

BALIE BURGERZAKEN IN GEMEENTEHUIS 
BLARICUM VANAF 2 NOVEMBER OP 
DINSDAGOCHTEND OPEN
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Sluitende meerjarenbegroting

Het college van B&W biedt de gemeenteraad jaarlijks een begroting aan waarin de opbrengsten (baten) en kosten (lasten) voor het komende jaar staan. Ook geeft de 
begroting een doorkijk naar de jaren 2023 tot en met 2025. De gemeenteraad behandelt de begroting 2022 in de openbare raadsvergadering van 2 november 2021. 

De komende vier jaren hebben wij een 
begrotingsoverschot. Wij zijn daar heel 
blij mee, maar realiseren ons ook dat het 
belangrijk blijft om heel goed te letten 
op onze uitgaven de komende jaren. 
Zeker met de dreigende verlaging van de 
inkomsten uit de algemene uitkering van 
het Rijk en de steeds verder oplopende 
kosten in, met name, het sociaal domein. 
Ook worden er de komende tijd grote 
projecten uitgevoerd, zoals de integrale 

aanpak van de Bijvanck, de Bouwvenen 
en de Le Coultredreef. 

De begroting 2022 geeft invulling aan de 
opgaven van het huidige college. Deze 
opgaven staan in het collegeprogramma 
‘Blaricum een zelfstandig en authentiek 
dorp in het Gooi’. Het collegeprogramma 
vindt u op de gemeentelijke website. 
Het bevat onder andere de volgende 
uitgangspunten:

•  Transparante bestuursstijl. Met een 
open bestuursstijl werken we aan een 
zo breed mogelijk draagvlak, op basis 
van overeenstemming in de raad;

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

•  Sociale cohesie. De sociale cohesie in 
ons dorp is erg belangrijk. We zetten 

daarom in op het versterken van de 
sociale en culturele eigenheden en 
fysieke kenmerken;

•  Participatie. Onze inwoners meer be-
trekken bij ontwikkelingen in ons dorp. 

Ook blijft voor het college optimale 
aandacht voor de hoofdzakelijke dienst-
verlening, zoals die door de inwoners 
dagelijks wordt ervaren, zeer belangrijk. 
Net als behoud van het dorpskarakter en 
het geven van kwaliteitsimpulsen aan de 
centrumgebieden. 

In maart 2022 zijn er weer verkiezingen. 
Een nieuwe coalitie zal zorgen voor een 
nieuw collegeprogramma met mogelijk 
andere uitgangspunten.

Het college van B&W presenteert hierbij zijn laatste begroting voor deze collegeperiode. Na de verkiezingen in maart kan een 
nieuw college en een nieuwe gemeenteraad starten met een solide en sluitende meerjarenbegroting 2022-2025. 

Ondanks de sluitende begroting blijft het dringend 
advies om zorgvuldig met onze financiën om te 
gaan. De gemeente Blaricum staat ook de komende 
jaren voor grote uitdagingen waarvan de impact 
onzeker is. Denk aan grotere infrastructurele 
projecten, duurzaam bouwen, de toenemende 
kosten van het sociaal domein en de plannen voor 
integrale verbetering van de fysieke leefomgeving.

Bij de start van deze collegeperiode 2018-2022 
is het OZB-tarief verlaagd met tien procent voor 
woningen en zeven procent voor niet-woningen. 
Toen is het volgende uitgangspunt afgesproken: 
voor de komende vier jaar houden we gemiddeld 
een gelijkblijvende aanslag OZB aan. Oftewel, wij 
verlagen het OZB-tarief met hetzelfde percentage 
als waarmee de woningen in waarde stijgen. Wij 
hebben dit uitgangspunt deze periode kunnen 
vasthouden en ook in de begroting 2022 hebben 
wij het OZB-tarief verlaagd met de gemiddelde 

waardestijging voor woningen en niet-woningen. 
Hierdoor blijven de OZB-lasten voor de inwoners 
gemiddeld gelijk. Helaas zorgt een sterke toename 
van de kosten van de regionale afvalverwerking 
(de GAD) wel tot een verhoging van het tarief voor 
afvalstoffenheffing. Ook hebben wij zowel in de 
kosten als in de opbrengsten rekening gehouden 
met een inflatiecorrectie van twee procent.

De uitbraak van COVID-19 eind februari 2020 
heeft een grote impact op ons allemaal gehad. 
De wereldwijde pandemie leidde tot ongekende 
omstandigheden. Ons uitgangspunt was om onze 
dienstverlening zo goed mogelijk voort te zetten en 
om inwoners en bedrijven te ondersteunen daar 
waar nodig. De verwachting is dat vanaf 2022 de 
situatie hopelijk weer enigszins ‘normaliseert’.

Zoals gezegd is het noodzakelijk om goed te blijven 
letten op de uitgaven. Dat betekent weloverwogen 

keuzes maken voor onze 
gemeente en zorgen dat 
het publiekelijke 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 gezamenlijk ambtenarenapparaat met Eemnes 
en Laren: de BEL Combinatie.

Blaricum nog steeds een zelfstandig, authentiek 
dorp in het Gooi!

Namens het college van burgemeester en 
wethouders,

Anne-Marie Kennis,
Wethouder Financiën

Begroting gemeente Blaricum 2022
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Begroting in één oogopslag: 
de kosten

De totale kosten (lasten) van de gemeente Blaricum bedragen € 34,5 miljoen. 
De kosten zijn behoorlijk verschillend en bestaan onder andere uit de kosten in 
de openbare ruimte, waaronder wegen, openbaar groen en afschrijvingen van 
investeringen. 

Het gaat ook om maatschappelijke opgaven 
binnen het sociaal domein. Daaron-

der valt alles wat te maken heeft 
met zorg en ondersteuning van 

inwoners, jongeren, ouderen, 
mensen met een beperking 
en mensen die moeilijk aan 
het werk kunnen komen 
of werkeloos zijn gewor-
den. Andere kosten zijn 
subsidies en bijdragen aan 
verschillende instanties en 

natuurlijk de salariskosten 
en de kosten van de ambte-

lijke uitvoeringsorganisatie (de 
BEL Combinatie). In de begroting 

ziet u het overzicht van de kosten. 
Deze zijn per programma gepresenteerd. 
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Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035

Begroting in één oogopslag: 
de opbrengsten

De totale opbrengsten (baten) van de gemeente bedragen € 34,6 miljoen. 
De inkomsten bestaan uit de gemeentelijke belastingen, de algemene uitkering uit 
het gemeentefonds en de overige eigen inkomsten. 

Ook ontvangt de gemeente opbrengsten 
waarbij het vastligt waar de gemeente 

het geld aan moet uitgeven. Dat 
zijn doelheffingen, oftewel hef-

fingen die bedoeld zijn om 
bepaalde gemeentelijke ta-

ken van te kunnen betalen. 
Voorbeelden hiervan zijn 
de rioolheffing, de afval-
stoffenheffing, maar ook 
de leges voor paspoorten 
en rijbewijzen. Deze doel-

heffingen mogen niet meer 
opbrengen dan de taken kos-

ten, oftewel de gemeente mag 
hier geen winst op maken. 

Ook ontvangt de gemeente specifieke 
doeluitkeringen vanuit het Rijk die alleen 

uitgegeven mogen worden aan specifieke taken, zoals bijvoorbeeld onderwijsach-
terstand. Als de gemeente hiervan geld overhoudt, moet zij dit terugbetalen aan het 
Rijk. In de begroting ziet u het overzicht van alle inkomsten. 

Waar vind ik alle informatie?
De programmabegroting 2022 ligt tot aan de behandeling door de ge-
meenteraad, op 2 november 2021, voor iedereen ter inzage. 

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 > Gemeente-
raad > Raadsvergaderingen > Raadsvergadering 2 november 2021).

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

Woonlasten inwoners
Om het nieuwe OZB-percentage te berekenen hebben we, net als voorgaande jaren, 
rekening gehouden met de verwachte waardestijging van woningen en niet-wonin-
gen. Wij gaan het OZB-tarief voor 2022 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.

Gemeente Blaricum op 
Twitter en Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke nieuws? 
Volg ons dan op Twitter: 
@Gem_Blaricum en op Facebook: 
www.facebook.com/gemeente.Blaricum
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opgaven van het huidige college. Deze 
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vindt u op de gemeentelijke website. 
Het bevat onder andere de volgende 
uitgangspunten:

•  Transparante bestuursstijl. Met een 
open bestuursstijl werken we aan een 
zo breed mogelijk draagvlak, op basis 
van overeenstemming in de raad;

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

•  Sociale cohesie. De sociale cohesie in 
ons dorp is erg belangrijk. We zetten 

daarom in op het versterken van de 
sociale en culturele eigenheden en 
fysieke kenmerken;

•  Participatie. Onze inwoners meer be-
trekken bij ontwikkelingen in ons dorp. 

Ook blijft voor het college optimale 
aandacht voor de hoofdzakelijke dienst-
verlening, zoals die door de inwoners 
dagelijks wordt ervaren, zeer belangrijk. 
Net als behoud van het dorpskarakter en 
het geven van kwaliteitsimpulsen aan de 
centrumgebieden. 

In maart 2022 zijn er weer verkiezingen. 
Een nieuwe coalitie zal zorgen voor een 
nieuw collegeprogramma met mogelijk 
andere uitgangspunten.

Het college van B&W presenteert hierbij zijn laatste begroting voor deze collegeperiode. Na de verkiezingen in maart kan een 
nieuw college en een nieuwe gemeenteraad starten met een solide en sluitende meerjarenbegroting 2022-2025. 

Ondanks de sluitende begroting blijft het dringend 
advies om zorgvuldig met onze financiën om te 
gaan. De gemeente Blaricum staat ook de komende 
jaren voor grote uitdagingen waarvan de impact 
onzeker is. Denk aan grotere infrastructurele 
projecten, duurzaam bouwen, de toenemende 
kosten van het sociaal domein en de plannen voor 
integrale verbetering van de fysieke leefomgeving.

Bij de start van deze collegeperiode 2018-2022 
is het OZB-tarief verlaagd met tien procent voor 
woningen en zeven procent voor niet-woningen. 
Toen is het volgende uitgangspunt afgesproken: 
voor de komende vier jaar houden we gemiddeld 
een gelijkblijvende aanslag OZB aan. Oftewel, wij 
verlagen het OZB-tarief met hetzelfde percentage 
als waarmee de woningen in waarde stijgen. Wij 
hebben dit uitgangspunt deze periode kunnen 
vasthouden en ook in de begroting 2022 hebben 
wij het OZB-tarief verlaagd met de gemiddelde 

waardestijging voor woningen en niet-woningen. 
Hierdoor blijven de OZB-lasten voor de inwoners 
gemiddeld gelijk. Helaas zorgt een sterke toename 
van de kosten van de regionale afvalverwerking 
(de GAD) wel tot een verhoging van het tarief voor 
afvalstoffenheffing. Ook hebben wij zowel in de 
kosten als in de opbrengsten rekening gehouden 
met een inflatiecorrectie van twee procent.

De uitbraak van COVID-19 eind februari 2020 
heeft een grote impact op ons allemaal gehad. 
De wereldwijde pandemie leidde tot ongekende 
omstandigheden. Ons uitgangspunt was om onze 
dienstverlening zo goed mogelijk voort te zetten en 
om inwoners en bedrijven te ondersteunen daar 
waar nodig. De verwachting is dat vanaf 2022 de 
situatie hopelijk weer enigszins ‘normaliseert’.

Zoals gezegd is het noodzakelijk om goed te blijven 
letten op de uitgaven. Dat betekent weloverwogen 

keuzes maken voor onze 
gemeente en zorgen dat 
het publiekelijke 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 gezamenlijk ambtenarenapparaat met Eemnes 
en Laren: de BEL Combinatie.

Blaricum nog steeds een zelfstandig, authentiek 
dorp in het Gooi!

Namens het college van burgemeester en 
wethouders,

Anne-Marie Kennis,
Wethouder Financiën

Begroting gemeente Blaricum 2022
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Begroting in één oogopslag: 
de kosten

De totale kosten (lasten) van de gemeente Blaricum bedragen € 34,5 miljoen. 
De kosten zijn behoorlijk verschillend en bestaan onder andere uit de kosten in 
de openbare ruimte, waaronder wegen, openbaar groen en afschrijvingen van 
investeringen. 

Het gaat ook om maatschappelijke opgaven 
binnen het sociaal domein. Daaron-

der valt alles wat te maken heeft 
met zorg en ondersteuning van 

inwoners, jongeren, ouderen, 
mensen met een beperking 
en mensen die moeilijk aan 
het werk kunnen komen 
of werkeloos zijn gewor-
den. Andere kosten zijn 
subsidies en bijdragen aan 
verschillende instanties en 

natuurlijk de salariskosten 
en de kosten van de ambte-

lijke uitvoeringsorganisatie (de 
BEL Combinatie). In de begroting 

ziet u het overzicht van de kosten. 
Deze zijn per programma gepresenteerd. 
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Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035

Begroting in één oogopslag: 
de opbrengsten

De totale opbrengsten (baten) van de gemeente bedragen € 34,6 miljoen. 
De inkomsten bestaan uit de gemeentelijke belastingen, de algemene uitkering uit 
het gemeentefonds en de overige eigen inkomsten. 

Ook ontvangt de gemeente opbrengsten 
waarbij het vastligt waar de gemeente 

het geld aan moet uitgeven. Dat 
zijn doelheffingen, oftewel hef-

fingen die bedoeld zijn om 
bepaalde gemeentelijke ta-

ken van te kunnen betalen. 
Voorbeelden hiervan zijn 
de rioolheffing, de afval-
stoffenheffing, maar ook 
de leges voor paspoorten 
en rijbewijzen. Deze doel-

heffingen mogen niet meer 
opbrengen dan de taken kos-

ten, oftewel de gemeente mag 
hier geen winst op maken. 

Ook ontvangt de gemeente specifieke 
doeluitkeringen vanuit het Rijk die alleen 

uitgegeven mogen worden aan specifieke taken, zoals bijvoorbeeld onderwijsach-
terstand. Als de gemeente hiervan geld overhoudt, moet zij dit terugbetalen aan het 
Rijk. In de begroting ziet u het overzicht van alle inkomsten. 

Waar vind ik alle informatie?
De programmabegroting 2022 ligt tot aan de behandeling door de ge-
meenteraad, op 2 november 2021, voor iedereen ter inzage. 

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 > Gemeente-
raad > Raadsvergaderingen > Raadsvergadering 2 november 2021).

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

Woonlasten inwoners
Om het nieuwe OZB-percentage te berekenen hebben we, net als voorgaande jaren, 
rekening gehouden met de verwachte waardestijging van woningen en niet-wonin-
gen. Wij gaan het OZB-tarief voor 2022 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.

Gemeente Blaricum op 
Twitter en Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke nieuws? 
Volg ons dan op Twitter: 
@Gem_Blaricum en op Facebook: 
www.facebook.com/gemeente.Blaricum
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Sherrytea 
Toernooi 
door Marjolijn Schat
Het Sherrytea Toernooi is een dames-
dubbeltennistoernooi dat dit jaar voor 
de 12e keer werd georganiseerd. Een 
officieel KNLTB-toernooi waar compe-
titie en gezelligheid gecombineerd wor-
den met het goede doel Pink Ribbon.

Pink Ribbon financiert onderzoeken en 
projecten op het gebied van behande-
ling, nazorg en langetermijneffecten van 
borstkanker. Een mooi doel want één op 
de zeven vrouwen krijgt te maken met 
borstkanker. Aan Sherrytea ‘t Gooi doen 
diverse tennisverenigingen uit de omge-
ving mee, ook de Blaricumse Tennisver-
eniging BLTC, waar dit jaar de finales 
gespeeld werden. Met het inschrijfgeld 
van de 220 deelneemsters, giften van do-
nateurs uit Blaricum en de regio en de 
opbrengsten van een loterij, mede moge-
lijk gemaakt door diverse gulle sponso-
ren uit ons dorp, kon een check van maar 
liefst € 10.101,-  aan Pink Ribbon over-
handigd worden. 
pinkribbon.nl en bltc-inbetween.nl 

Dorpsagenda
De onderstaande activiteiten worden georganiseerd met inachtneming van de coronaregels. 

Planning hei & wei 
Heeft u in het najaar van 2021 iets wat u 
graag deelt met onze dorpsgenoten? Bij-
voorbeeld een evenement, een bijzonder 
persoon of een vereniging?  Laat het ons 
dan weten via redactie@heienwei.nl. Er 
komen nog twee edities: 12 november, 
aanleveren vóór 28 oktober en de kerst- 
editie 10 december, aanleveren vóór 25 
november. 

Familieberichten
Overleden
17-08-2021   Willem (Wim) Scheffer, 

geboren op 04-07-1939
31-08-2021    Anna Regina Virginia (An) 

Tijdink-Winters, 
geboren op 08-01-1932

01-09-2021   Gerda Thea Johanna 
(Gerda) de Wee-Kwantes, 
geboren op 24-06-1932

03-09-2021   Pieternella Algidia Antje 
(Nel) Slijkhuis-Vader, 
geboren op 13-07-1943

15-09-2021   Alouis (Wies) Maas,  
geboren op 19-02-1934

22-09-2021   Paul Hols,  
geboren op 16-07-1926

28-09-2021   Helly Lanphen-Pesschier, 
geboren op 14-11-1960

Geboorten
22-07-2021  Teun Mellegers
04-08-2021  Alain Stephen Lawrence 

Kok
07-08-2021 Nathan Meerstadt
15-08-2021 Quinn Nolan Kalb
06-09-2021 Fender Morris den Rooijen
11-09-2021 Lisa Sofie Croonen
14-09-2021 Lili Lavie Ligter

Huwelijken/partnerschap 
09-08-2021  Najeeb Abdalla en Lynn 

Frederique von Meijenfeldt
27-08-2021  Lester Zachary van der 

Toom en Petronella 
Hendrika Louise Pijnappel

30-08-2021  Yannick Eduard Fabian van 
de Schootbrugge en Renée 
Lissette Timmerman

20-09-2021  Rens De Graaf en Lydia 
Hannah Walvaart

Colofon

Kopij aanleveren en informatie:
redactie@heienwei.nl
tel. 06-14180931 
www.facebook.com/heienwei
Eindredactie:
Aafje Boerma, Anneke Martens-van der 
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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: 5.642

Volg ons ook op Facebook, 
Instagram of heienwei.nl

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

Horsify
Delen is hipper dan ooit. Via het nieu-
we deelplatform Horsify vinden rui-
ters en paardeneigenaren de perfecte 
match. Ook in de omgeving van ons 
dorp wordt er fanatiek gedeeld. Door 
Horsify kunnen ook ruiters zonder 
eigen paard actief zijn in de sport en 
deelnemen aan wedstrijden. Meer info 
horsify.com

May I Be FRANK?
Wilt u misschien een nieuwe weg in-
slaan? Een komische, niets verhul-
lende, drama documentaire over een 
periode uit het leven van een 54-jari-

ge Italiaan-Amerikaan met serieuze 
gezondheidsproblemen die in zijn 
leven nog één keer gepassioneerde 
liefde wil meemaken. De hoofdper-
soon Frank Ferrante uit de VS zal zelfs 
speciaal komen invliegen om bij deze 
avond aanwezig te zijn. Blaercom vrij 
12 nov om 19.30 uur, aanmelden via  
mayibefranknl@gmail.com.

Bridgeclub Stad en Lande
Wie wil komen bridgen? Stad en Lan-
de is een gezellige club, die bijeen-
komt op dinsdagavond in Blaercom 
om 19.30 uur. Momenteel twintig 
leden en nieuwkomers zijn welkom. 

Alleen of met een partner. Meer info 
Diny Vlastuin 5337372 of Sjef Des-
sens 531646.

Groep voor nabestaanden
Viore start een contactgroep voor na-
bestaanden. De groep is bedoeld voor 
mensen van wie de partner is overle-
den (niet langer dan ongeveer drie 
jaar geleden) en die graag in contact 
komen met anderen die dit ook hebben 
meegemaakt. Start 4 nov met 8 bij-
eenkomsten van 14.00 tot 16.00 uur, 
ongeveer eens in de twee weken. Meer 
info aanmelden@viore.org of 035-
6853532. De kosten in totaal € 40,-.

Alles op Tafel
door Marjolijn Schat
Zou u het durven: Zeven goede vrienden samen aan een gezellig dinertje. 
De sfeer zit er prima in. Maar dan stelt iemand voor een spel te spelen. Ieder-
een moet zijn telefoon op tafel leggen en alles wat er die avond binnenkomt aan 
oproepen, e-mails, Facebookberichten etc. moet met de hele groep gedeeld wor-
den…

In deze Nederlandse remake van de Ita-
liaanse film Perfetti sconosciuti komen 
ieders geheimen op tafel. Met alle ge-
volgen van dien. Dit is de nieuwste film 
van Linda de Mol en LINDA.foundation 
organiseert een feestelijke première in 
Singer Laren op 2 november, een bene-
fiet-filmavond waarvan de opbrengst van 
de avond volledig ten goede komt aan 
LINDA.foundation. Aan het eind van  
de avond krijgt u een mooie goodiebag 
mee naar huis, mogelijk gemaakt door 
diverse sponsoren. 
Kaartverkoop via www.singerlaren.nl

LINDA.foundation 
LINDA.foundation is in 2013 opgericht 
door Linda de Mol en heeft als doel om 
gezinnen die in armoede leven een steuntje 
in de rug te geven. Zij ontvangen een doos-
je met cadeaukaarten die zij kunnen beste-
den bij diverse winkelketens in Nederland. 
Zo kunnen zij even hun grote geldzorgen 
opzijzetten en het gezellig maken met hun 

kinderen in de decembermaand. Eén op 
de negen kinderen in ons land groeit op 
in armoede. Inmiddels heeft de stichting 
al bijna 25.000 gezinnen op deze manier 
kunnen helpen en dit jaar komen daar nog 
eens 6000 gezinnen bij. Alle donaties ko-
men ten goede aan de gezinnen omdat Lin-
da alle kosten van de stichting betaalt. 
www.lindafoundation.nl

Helena van Hes
Dorpsgenote Helena van Hes werkt voor 
LINDA.foundation als fondsenwerver en 
kijkt uit naar deze Benefiet-Filmavond: 
‘Je merkt dat iedereen ontzettend veel 
zin heeft om gezellige dingen te doen nu 
het weer kan. Wat is nou leuker om een 
avondje uit te combineren met het goede 
doel? Ik hoop veel bekende gezichten te 
zien op onze filmavond en vooral op een 
uitverkochte zaal. Sponsoren zijn ook 
zeer welkom zodat we een mooie op-
brengst realiseren voor gezinnen die het 
financieel heel moeilijk hebben.’

zMaakt!
De Blaricumse avond tijdens 
het Septemberdiner op de 
akker was een zeer geslaag-
de avond.  

Vele Blaricummers genoten 
van een voortreffelijk diner. 
Zo ook het team van hei & 
wei, voor het eerst weer zo 
goed als voltallig bij elkaar. 
Met dank aan zMaakt!.
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