
Piet, bedankt!
door Marjolijn Schat
Wel of geen hoofdletter, de juiste 
zinsopbouw, correct interpunctiege-
bruik, toch nog een d/t-fout… Piet 
Niks corrigeert al ruim 27 jaar alle 
edities van hei & wei! Nu neemt hij 
afscheid. Een zeer welverdiend ‘pensi-
oen’ op bijna 92-jarige leeftijd.

Piet kwam in 1965 samen met zijn vrouw 
Roelie naar Blaricum waar hij hoofd 
werd van de openbare lagere school. 
In 1992 kwam hij bij ons dorpsblad als 
eindredacteur en bleef daarna betrokken 
als corrector. Een prestatie die zeker niet 
onopgemerkt is gebleven, hij is hiervoor 
in 2020 uitgeroepen tot Blaricumse Vrij-
williger van het Jaar. 

Wij zijn Piet dankbaar voor al zijn werk, 
zijn betrokkenheid en liefde voor hei & 
wei. 
Piet, bedankt!

Nieuw in Café d’ Ouwe Tak

door Marjolijn Schat
Café d’Ouwe Tak bestaat al sinds 1847. In 1961 namen Blaricummer Anton 
van de Koot en zijn vrouw Jopie het café over en als eerbetoon aan één van de 
vorige bewoners, Jan Tak, gaven ze de zaak de naam Café d’Ouwe Tak. In 1994 
werd het café, waar je ook heerlijk kunt eten, overgenomen door zoon Hennie 
van de Koot, later samen met zijn vrouw Marise Lindeman. 

Nu 28 jaar later is Café d’Ouwe Tak 
verkocht aan een investeerder. Een 
nieuw fase voor Hennie en Marise 
breekt straks aan. Uiteraard komen 
ze in hei & wei aan het woord over 
hun mooie tijd aan de Eemnesser-
weg 13.

Niels van Dranen
Café d’Ouwe Tak is dus verkocht; 
het pand, de inboedel én de mede-
werkers. Een nieuwe pachter is er 
nog niet. ‘Met een nieuwe pachter 
zal hier niet veel veranderen hoor! 
We blijven een café met een ou-
derwets huiskamergevoel. Maar… 
vanuit mijn werkervaring zullen 
er misschien wel een paar cocktails op 
de kaart komen.’ Aan het woord is Niels 
van Dranen. Niels maakt sinds augustus 
deel uit van het team van d’Ouwe Tak. 
‘Het is een “familiebedrijf ” dat niet vaak 
van samenstelling wisselt.’ En dat klopt: 
Zo heeft Blaricummer Henk Krijnen 22 
jaar als bedrijfsleider meegedraaid en af-
gelopen augustus heeft barkeeper Pandy 
Elshove na 21 dienstjaren afscheid ge-
nomen. Dat van een familiebedrijf klopt 
ook, en wel in de letterlijke zin van het 
woord… Niels is de zoon van Marise. ‘Ik 

heb de MBO Hotelschool in Amersfoort 
gedaan en daarna gewerkt als Food and 
Beverage supervisor in hotel Jaz in the 
City in Amsterdam. Het was een wens 
van mijn moeder dat ik ooit in d’Ouwe 
Tak zou komen werken. Ik heb de afge-
lopen jaren al heel wat weekendjes en 
kermisweken bijgesprongen. De meeste 
gasten ken ik dan ook. Én ik woon al 
jaren boven het café. Ik ben heel blij en 
trots deel uit te maken van het team hier!’ 
Succes en veel werkplezier Niels. En ik 
kijk uit naar de cocktails!

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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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

Achterom 7
Blaricum

035-2031035

Dé Value Belegger

Hei en Wij_28x28mm.indd   1Hei en Wij_28x28mm.indd   120-01-2022   11:4820-01-2022   11:48

Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum

www.zmaakt.nl

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

www.descholeksterblaricum.nl
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3 4 6Echt gebeurd 
in de smederij

Een kopje koffie 
met Hugo Wenen

Dag van het 
Werkpaard 2022 7 De paarden-

speakeraar 

hei & wei
met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum

www.dressyourparents.com

EINDREDACTEUR 
GEZOCHT 

Ben je een betrokken dorpsgenoot, 
die gevoel heeft voor tekst en vorm-
geving en maandelijks ons blad kan 
samenstellen en opmaken? Vind je 
het leuk om ons redactieteam aan te 
sturen met alle bijhorende redactie-
werkzaamheden?

Dan zijn we op zoek naar jou!
 
Je werkt samen met een enthousiast 
en ervaren redactieteam en een me-
de-eindredacteur, die de communica-
tie verzorgt en ondersteunt bij de op-
maak en samenstelling van het blad. 
Beslist een leuke uitdaging!
 
Voor meer informatie kun je mai-
len naar redactie@heienwei.nl 
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Bob ten Hoope permanente 
tentoonstelling in Frankrijk
door Gerda Jellema
Altijd had hij iets bij zich om te kunnen tekenen en hij vond altijd iets om 
op te tekenen, van krant tot bierviltjes. Bob Ten Hoope (1920-2014) een van 
Nederlands meest getalenteerde en markante kunstenaars. Zijn werk omvat 
landschappen, portretten, caféleven en stillevens. Maar hij werd vooral 
beroemd om zijn naakten, menig Gooische mocht voor hem poseren. Ten 
Hoope maakte het liefst zijn tekeningen in cafés en restaurants, zoals Het 
Bonte Paard in Laren en café Brun in Pont-en-Royans, Frankrijk.

Cornelis Jan (Bob) Ten Hoope werd in 
Bussum geboren. Hij volgde kunstoplei-
dingen in Amsterdam. Met het schilderij 
Het grote Naakt sloot Bob Ten Hoope 
zijn academietijd in 1949 af. Ten Hoope 
heeft talrijke onderscheidingen ontvan-
gen en is het onderwerp geweest van ver-
schillende reportages van de Nederland-
se en Franse televisie, radio en gedrukte 
media.

Nederland Blaricum
In de kunstzaal van hotel Hamdorff in 
Laren had Ten Hoope zijn eerste solo-
tentoonstelling en zijn eerste portret-
tekening werd aangekocht door het 
Rijksprentenkabinet in Amsterdam. In 
Nederland werd hij in 2010 onderschei-
den met het ridderschap in de Orde van 
Oranje-Nassau. De Stichting Vrienden 
van Bob Ten Hoope is de erfgenaam 
van de collecties uit de ateliers van Ten 
Hoope en eigenaar van de auteursrechten 
en beeldrechten. Een schenking van een 
collectie werken aan de gemeente Bla-
ricum, waar Ten Hoope zijn atelier had, 
is in voorbereiding. In het gemeentehuis 
is een Bob Ten Hoope Kamer ingericht 
voor het tentoonstellen van de werken. 

Frankrijk Pont-en-Royans
Bob Ten Hoope maakte diverse (studie)
reizen onder andere naar Egypte, Rus-
land, Italië en Amerika. In zijn uitgebrei-
de carrière heeft hij vele tentoonstellin-
gen gehouden zoals op de SS Maasdam, 
in Hamdorff en Singer Museum, maar 
ook in Cairo, New York en Rusland. 
Zijn bezoek in 1954 aan Pont-en-Roy-
ans in Frankrijk leverde hem zijn tweede 
huis, of misschien juist zijn eerste thuis, 
naast zijn huis in Bussum en zijn atelier 
in Blaricum. In Frankrijk werd hij maît-
re Bob genoemd. De Franse staat kocht 
zijn zelfportret Peintre de Face aan. Na 
het overlijden van ten Hoope werd de  
L’ Association Bob ten Hoope et ses 
amies et amis de France opgericht en een 
straat naar hem vernoemd.

Permanente Tentoonstelling in 
Frankrijk
In Frankrijk is nu een permanente expo-
sitie ingericht in een hiervoor verbouwd 
deel van het voormalige Karmelieten-
klooster Couvent des Carmes in Beau-
voir-en-Royans. Op de website van de 
Association is onder het kopje ‘Videos’ 
een film over de permanente tentoonstel-
ling te vinden. De film geeft een prach-
tig overzicht van de indrukwekkende 
omgeving van het huis van Ten Hoope 
aan de Rue Bob Ten Hoope (het huis 
staat er ook op) en de omgeving van en 
de tentoonstelling in Couvent des Car-
mes. De Association werkt nauw samen 
met de Nederlandse Stichting Vrienden 
van Bob Ten Hoope om het werk van 
de kunstenaar Bob Ten Hoope, die zijn 
eigen unieke weg volgde, bij een groter 
publiek bekend te maken en zo te laten 
voortbestaan.

Info: 
Frankrijk: bobtenhoopefrance.fr  
Nederland: Stichting Vrienden van Bob 
Ten Hoope, wjnettosr@gmail.com 

    


         


   

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.  

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

Mogen vrouwen trouwen? 
Dat was de vraag van twee ba-
sisschooljongetjes aan hun juf. 
In deze LHBTI-tijden lijkt het 
antwoord simpel. Maar niets is 
minder waar. Juf mág niet ant-
woorden. Zij moet deze vraag 
eerst met de ouders bespreken en 
zonder hun toestemming mag ze 
geen enkel antwoord geven. Juf en 
collega’s zijn voor deze bijzondere 
aansprakelijkheid zelfs verzekerd. 
Voor hoge bedragen. Niet te gelo-
ven. Pas dus op. Mocht u toevallig 
voorbij lopen en deze vragende 
kinderen de eenvoudige waarheid 
willen vertellen dan weet u nu 
waar u aan begint. Gewoon mond 
houden en doorlopen.     

Over toevallig gesproken: Krijg ik 
een appje met ‘Dag Sybert, van-
middag in Rollybus 3 een zonne-
bril gevonden met jouw naam er 
op. Groet Frits.’ Kort daarop staat 
Frits blij voor de deur met de bril. 
Maar ik miste die bril helemaal 
niet! Op het brillenglas zie ik 
rechts bovenaan mijn naam staan, 
in piepkleine gouden lettertjes. 
Dan schiet het me te binnen. Een 
heel persoonlijk zakencadeautje 
uit 1995. Deze bril was me van 
meet af aan wat te patserig. Meer 
iets voor vliegenierstypes, zoals 
Prins Bernhard. Zeker 25 jaar 
moet de bril onderweg zijn ge-
weest. Ik stel me voor welke neu-
zen hij die tijd heeft gesierd.    

Op de stille avondheide zie ik ver 
voor me een voorzichtig speuren-
de man, hagelwit gekleed. Met in 
zijn rechterhand een grote, pro-
fessionele camera. Geboeid buigt 
hij zich af en toe voorover, kijkt en 
maakt foto’s. Opeens, als door een 
wesp gestoken, zet hij een sprint in, 
zijn kostbare camera vervaarlijk 
rondzwaaiend. Geen tijd om die 
in de tas doen. Rennend verdwijnt 
hij achter een heuvel. Reden? De 
avondstilte wordt plots achter me 
verscheurd door een van achteren 
aankomend, tetterend, met el-
kaar ruziemakend stel. De natuur 
kreunt. Ik ook. Beiden heel toeval-
lig ook hagelwit gekleed.    

Nu vraagt u zich waarschijnlijk 
nog steeds af wat het antwoord 
is op die jongensvraag. Dat is na-
tuurlijk een volmondig ‘ja.’  

  

Raadhuisstraat 1 Blaricum 
06-53612339 

www.madelinelindeman.nl

Een èchte 
     Blaricumse makelaar!
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Echt gebeurd in de smederij

door Marloek de Greeff
Tijdens de Theaterroute bezoek je korte theatervoorstellingen 
op verschillende locaties in Blaricum en Huizen. 

In de smederij van Henk van den Bergh 
werd het toneelstuk ‘De dochter van de 
smid’ opgevoerd door Aukje van Ginne-
ken en Richard Spijkers. Naar een waar-
gebeurd verhaal uit de oorlogstijd van de 
familie Van den Bergh. 

Oorlog
Het stuk gaat over Bets, de tante van 
Henk, in die tijd 17 jaar oud. In de 
oorlog waren er Duitsers in Blaricum 
gelegerd, zij werden ondergebracht in 
de toenmalige Bernardusschool op de  
Kerklaan. Om hun paarden van hoefij-
zers te voorzien, vorderden ze de smede-
rij van Van den Bergh. Twee jonge Duitse 
soldaten kwamen als smid bij vader Van 
den Bergh werken, Hermann en Julius. 
De twee jonge Duitse mannen hadden 
het best naar hun zin bij de familie Van 
den Bergh. Het was dat het oorlog was 
en vader Van den Bergh er ongemerkt 
voor zorgde dat het werk van de twee 
jonge soldaten in de smederij enorm 
vertraagde, maar anders zou je gerust 
van een vriendschappelijke sfeer kunnen 
spreken. Vooral de band tussen Hermann 
en Bets werd steeds hechter, ze gingen 
samen wandelen en praatten honderduit. 
Deze intieme omgang zinde de luitenant 
van het regiment helemaal niet en hij 
stuurde de twee jonge soldaten naar het 
Oostfront.

Bets en Hermann
In het toneelstuk leest Bets de ansicht-

kaarten voor die zij en  
Hermann elkaar stuurden. 
De vriendschap en het we-
derzijds gemis blijken er 
duidelijk uit. De vader van 
Bets vindt het ‘heulen met 
de vijand’ van zijn dochter 
maar zozo. Hij zette zich 
graag in als verzetsman, 
maar kon dat lang niet zo 
intensief doen als hij wilde 
omdat de Duitsers zijn sme-
derij in en uit liepen. Met 
lede ogen ziet hij toe hoe de 
Joden die zijn opgeroepen 
Blaricum te verlaten naar 
Amsterdam vertrekken. Het 
liefst had hij ze allemaal in 
huis genomen. 

Bericht van het Oostfront
Uit de berichten van het Oostfront blijkt 
dat de mannen het zwaar hebben in het 
ijskoude Rusland. De verliefde Bets 
maakt zich zorgen en hoopt dat de oor-
log snel afgelopen zal zijn. Dan ziet ze 
Hermann weer. Na de oorlog wacht ze 
bij de brievenbus op een teken van le-
ven. Dagen, weken, maanden. Maar er 
komt niets. Van elke tien Duitse soldaten 
die ten strijde trokken, keerden er maar 
twee naar huis terug. Hermann was daar 
niet bij. Veel later kreeg Bets een kaart 
van de familie van Hermann. Julius had 
hen bezocht en verteld dat Hermann was 
gestorven op het ijzige slagveld, terwijl 

Julius hem vasthield. Het laatste wat hij 
zei, was Bets naam.

Het publiek keek ademloos naar het goed 
gespeelde stuk dat opgevoerd werd voor 
het haardvuur in de authentieke smede-
rij. Iedereen was er stil van. Wat een bij-
zonder en ontroerend familieverhaal. 
Achterin de zaal stond Henk langzaam 
op om te vertellen hoe het verder ging 
met Bets: ‘Na het verdrietige bericht 
over Hermann besloot ze het klooster in 
te gaan.’ 

Het toneelstuk ‘De dochter van de smid’ 
werd geschreven en geregisseerd door 
Johan Verheij. 

HoogbeGAAFd positief bekeken

door Marloek de Greeff
Vanessa Teune woont met man en dochter Isa in Blaricum. Een 
veelzijdige, ondernemende dorpsgenoot: Ze geeft voedingsadvies, 
maakt steengoede make-up illusies en schrijft. We spreken elkaar 
over haar boek: Hoogbegaafd positief bekeken. 

Vanessa vertelt dat de Bernardusschool, 
de school waar haar dochter inmiddels 
in groep zeven zit, adviseerde Isa te laten 
testen. Ze was toen zeven jaar oud. Vanes-
sa en haar man hadden zelf niet eerder 
over de mogelijkheid van hoogbegaafd-
heid nagedacht en waren er niet bekend 
mee. Ze vonden het ook een beetje span-
nend: Wat voor effect zou een eventueel 
‘stempel’ op Isa en op ons als gezin heb-
ben? Toch besloten zij dat de test mocht 
plaatsvinden omdat het ook goede inzich-
ten kan geven. Toen de uitslag van de test 
hoogbegaafdheid uitwees, verdiepten zij 
zich in het onderwerp. Het viel hen op dat 
hoogbegaafdheid veelal werd omschreven 
aan de hand van negatieve voorbeelden. 
Isa herkende zichzelf daar helemaal niet 
in. Ook Vanessa was erg verbaasd over de 
zorgelijke en sombere insteek: ‘Het heeft 
toch ook mooie kanten?!’

Positieve insteek 
Voor Vanessa was dat de aanleiding om 
een boekje voor hoogbegaafde jongeren 
en hun ouders te schrijven. ‘Herkenbaar, 
met een positieve insteek en het liefst 
met wat humor.’ Ze las erover en ging 
in gesprek met jongeren, hun ouders, 
leerkrachten en deskundigen. Ze kwam 
meer te weten over hoogbegaafdheid en 
er kwam ruimte om de positieve kant te 
belichten. ‘Vaak wordt gedacht dat je als 

hoogbegaafde niet sociaal 
bent, supergoed bent in wis-
kunde en later vast een we-
tenschapper wordt. Maar dat 
hoeft niet het geval te zijn. 
Hoogbegaafd zijn betekent 
dat de “bedrading” in je hoofd 
een groot potentieel heeft. 
Maar het zegt niet of en hoe 
dat tot uiting komt. Het kan 
zich uiten in een wetenschap-
pelijke interesse, maar net zo 
goed in een creatief talent.’ 
In het boek wordt de jongere 
meegenomen in die gedach-
tegang. Hoe kom je erach-
ter wat jouw talenten zijn en hoe wil je 
daarmee omgaan? In het boek staan ook 
ervaringen en oefeningen. Vanessa heeft 
zelf een oefening gemaakt, geïnspireerd 
op het Enneagram. Daarmee kunnen 
jonge hoogbegaafden onderzoeken wat 
ze drijft, waar ze van ‘aan’ gaan. Mooie 
aanleidingen voor een gesprek en de 
start van een ontdekkingstocht naar hoe 
je als hoogbegaafde jongere aan de slag 
kunt met je persoonlijke ontwikkeling en 
het positieve van hoogbegaafdheid.

In gesprek 
Vanessa ontkent niet dat er moeilijke 
of intense situaties kunnen zijn. ‘Het 
brengt uitdagingen met zich mee, maar 

wie heeft die niet? We zijn allemaal in 
ontwikkeling. Een positieve instelling, 
vertrouwen in jezelf als jongere en in 
gesprek blijven met elkaar, helpen om 
te ontwikkelen op een manier die bij jou 
past. Isa wordt goed begeleid op de Ber-
nardusschool en heeft het er enorm naar 
haar zin. Het gaat heel erg goed met haar, 
daar zijn we ontzettend blij mee!’

Dit ‘andere’ boek over hoofbegaafd-
heid is heel welkom, zo blijkt. Het is 
al toe aan de tweede druk. Je vindt het 
in de Blaricumsche Boekhandel. 
Op alseenspeer.nl lees je meer over 
Vanessa. 

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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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. 

 

Kinderdagverblijf en  
buitenschoolse opvang 

BANJER 
Ekelshoek 21 

1261 TT Blaricum 
Tel. 035-5389081 
www.kdvbanjer.nl 

 
 
 
 

w w w . a c t i v i t e i t e n f o n d s b l a r i c u m . n l
Heb je een mooi plan? Kijk voor info op

Biedt f inanciële ondersteuningfinanciële ondersteuning 
aan activiteiten  

-voor en door Blaricummers-  
die de onderl inge band tussen  

dorpsgenoten bevorderen.
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Een kopje koffie met Hugo Wenen

door Hans Mohrmann
We zitten thuis aan de keukentafel en de koffie smaakt goed. Hugo is chemicus 
van huis uit en al jaren gepassioneerd ornitholoog. Ook maakt hij prachtige 
foto’s. 

De zeearend die ik deze zomer op het 
Lauwersmeer een vis uit het water zag 
plukken blijkt, volgens Hugo, een vis-
arend te zijn. Deze vogel is immers wit 
aan de onderkant en een stuk kleiner dan 
de zeearend, onze grootste roofvogel.  
De visarend kun je vlak bij huis spotten 
op ons eiland De Dode Hond. Dit stukje 
onbekend Blaricum is het meest ooste-
lijke deel van onze provincie. De naam 
komt van een Bunschotenaar die daar 
zijn hond heeft begraven. 

Biodiversiteit
De stap van vogels naar bijen en insec-
ten is niet zo groot en al gauw gaat het 
gesprek over de teloorgang van de bio-
diversiteit. Sinds 1992 is het aantal dag-
vlinders in Noord-Holland met 66% en 
het aantal libellen met 48% afgenomen. 
Vogels hebben het moeilijk, met name 
de grutto en veldleeuwerik zijn fors ach-
teruitgegaan. Hugo heeft onderzocht hoe 
ons dorp er relatief voor staat ten opzich-
te van andere gemeenten en laat mij de 

onderstaande data zien over de periode 
2016 -2020. Soorten zijn een optelsom 
van planten, insecten, vogels, etcetera. 
 
Discussieavond 
De BEL gemeenten zijn de middenmoot. 
Onlangs zijn er in ons dorp zeldzame en 
zeer zeldzame soorten waargenomen: 
24 vogels, 2 zoogdieren, 2 vlinders, 2 
libellen, 7 nachtvlinders, 43 planten, 1 
paddenstoel, 29 mossen en twee want-
sen! Hopelijk geen bedwantsen. Maar 

het moet beter, veel beter met ons eco-
systeem en dat kan. Op 19 oktober or-
ganiseert de Groencommissie Blaricum 
een discussieavond over hoe gemeenten 
en particulieren samen kunnen bijdragen 
aan meer biodiversiteit. Iedereen is van 
harte welkom vanaf 19.30 uur in het Huis 
van Eemnes. Wist u dat alleen Blaricum 
als klankbordgroep een Groencom-
missie heeft? Misschien ook iets voor  
Laren en Eemnes? Dan staan we samen 
sterk.

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

Brinklaan 8-10
1261 ER  Blaricum
Tel. (035) 531 66 33
www.smederijbergh.nl
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HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 
Esther Zorgt Voor U Thuiszorg gevestigd in het hart van Blaricum levert begeleiding, verzorging & 

wijkverpleging in de eigen woonomgeving met een leuk, vast en vertrouwd team van ervaren 
verpleegkundigen en verzorgenden! 

Voor meer informatie belt u met ons telefoonnummer 035-5448421 of bezoekt u onze website 
www.estherzorgtvooru.nl 
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verpleegkundigen en verzorgenden!
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# Gemeente Soorten  Waarnemers  Waarnemingen Oppervlak 

1 Wassenaar (gemeente) 7697 2.890 347.896 85,4

2 Bergen (NH) (gemeente) 7290 3.534 449.415 127,0

3 Ede (gemeente) 7284 5.100 407.107 318,5

271 Laren (NH) (gemeente) 1888 663 11.111 12,3

285 Blaricum (gemeente) 1770 962 33.648 15,6

335 Eemnes (gemeente) 1026 1.343 71.990 33,7

343 Oudewater (gemeente) 884 688 18.518 40,3

344 Bunschoten (gemeente) 742 680 41.705 34,9

345 Opmeer (gemeente) 631 1.680 14.595 41,9

waarnemingen.nl

Een pijnlijke correctie

door Jan Greven
Het was 28 januari 2020. Pal voor coronatijd. We leefden nog in heerlijke 
onwetendheid.  Geen woord, die avond in de Blaricumse raad over de ver-
spreiding van een verontrustend besmettelijke ziekte in Italië. Pas in maart 
werden we wakker.  

Een van de agendapunten op die janua-
riavond was het terrein van het Tergooi 
ziekenhuis Blaricum. Het ziekenhuis 
ging dicht. Terrein en gebouwen waren 
intussen verkocht aan een projectont-
wikkelaar. Die zou wel met plannen 
komen. Maar wat wilde de raad? Wat 
vond de raad goede uitgangspunten 
voor de projectontwikkelaar om mee 
aan de slag te gaan? Nou, daar had de 
raad wel een mening over. Kort samen-
gevat: Alleen maar goede dingen. 
Ik schreef er indertijd een stukje over 
en noteerde: Ruim woningbouw, ook 
in het goedkopere segment. Geen villa-
park, maar toch veel groen. Geen sloop 
van bestaande gebouwen maar daarin 
ruimte voor bedrijven in de sfeer van 

gezondheid, media en creativiteit. On-
dergronds parkeren. Vooral dat laatste 
vond de raad belangrijk. Raadsbreed 
werd het vastgelegd: het blik moest on-
zichtbaar onder de grond. In dat zelfde 
stukje pleitte ik er voor de burgers te 
betrekken bij de ontwikkeling van het 
terrein. Er een gezamenlijk project met 
projectontwikkelaar, politiek, ambtena-
ren en burgers van te maken. Ik dacht 
dat daar iets moois uit zou komen. Ik 
heb na die januari avond in 2020 niets 
over het Tergooi Blaricum terrein ge-
hoord. 

En toen, ineens, was er een nieuwe 
Nota van Uitgangspunten. Net zo’n 
nota als in 2020, maar dan helemaal an-

ders. Grootste verschil: Geen doorstart 
van bestaande gebouwen, maar sloop 
en vervanging door nieuwbouw. Het 
college was het met die omslag eens. 
Twintig september j.l. volgde de raad 
het college. 

De projectontwikkelaar had een goe-
de reden voor zo’n sloop/nieuwbouw 
uitgangspunt. Hij had intussen uitgere-
kend dat Het Tergooi project zonder dat 
niet rendabel te maken zou zijn. Begrij-
pelijk dat een commercieel bedrijf dan 
voor sloop en nieuwbouw kiest.  

Meer moeite heb ik met het enthousias-
me waarmee college en raad de project-
ontwikkelaar bleken te volgen. Sloop 
en nieuwbouw, zo hoorde ik van bijna 
alle fracties, zijn minder kostbaar en 
daarom per saldo beter voor het milieu. 
Dat mag zo zijn. Maar waarom dan een 
kleine drie jaar eerder het tegenoverge-
stelde bepleit? 

Dat de burgers bij zo’n project op af-
stand gehouden en nergens bij betrok-
ken worden, verbaast me na Brand-
weerkazerne en V/H Melkfabriek De 
goede Verwachting niet meer. Maar dat 
de raad, het hoogste orgaan van onze 
dorpssamenleving zonder enige com-
municatie daarover, in drie jaar tijd 
zo’n ommezwaai maakte, treft me pijn-
lijk. Wie maakt in ons dorp als puntje 
bij paaltje komt de dienst uit? Raad of 
projectontwikkelaar?  

Met de op 20 september j.l. vastgestel-
de Nota van Uitganspunten in de hand, 
lijkt het of de raad in 2020 maar wat ge-
roepen heeft. Iets modisch. Iets dat lek-
ker bekte. Iets over ondergronds parke-
ren, over kleine bedrijfjes a la mode, 
geen villapark, wel veel groen. Toen 
het later voor het eggie om de knikkers 
ging, bleef er niets van al die plannen 
over. Wat volgde was een correctie. Wat 
mij betreft een pijnlijke correctie. 
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Straatnamen verklaard… de Raadhuisstraat
door Frans Ruijter
Dit is één van de drie straten die Bla-
ricum rijk is, de andere twee zijn de 
Dorpsstraat en de Schoolstraat. De 
Raadhuisstraat begint bij de Toren-
laan, schuin tegenover het Achterom. 
Hij loopt in oostelijke richting, waar 
hij na 100 meter het Binnendoor 
kruist. 

Na 160 meter wordt de Middenweg 
overgestoken en na 255 meter laat hij 
de Schoolstraat links liggen, om na 295 
meter uit te komen bij de Eemnesserweg, 
waar deze straat overgaat in de Tweede 
Molenweg.

Eerste burgemeester van buiten
De Raadhuisstraat dankt haar naam aan 
het feit dat de straat uitkomt tegenover 
het eerste echte gemeentehuis/raadhuis 
van Blaricum. Vanaf 1874 zetelde de ge-
meente in een kamer in het pand Franse-
pad 1. Blaricum had in 1885 maar 917 
inwoners: 484 mannen en 433 vrouwen. 
In 1895, bij de komst van de eerste bur-
gemeester van buiten, werd er onder ar-
chitectuur van de Blaricumse architect 
Nicolaas Richter een heus gemeentehuis 
oftewel een raadhuis gebouwd aan de 
Eemnesserweg 9. Achter het raadhuis, 
aan de Tweede Molenweg, werd een 
stalling gemaakt voor de gemeentelijke 

brandspuit, dit staat nog steeds in de ge-
vel. Deze Nicolaas Richter woonde aan 
het Fransepad 11, waar later de familie 
Henk Bakker ging boeren. Ook was hij 
onder andere de architect van het St. 
Jansziekenhuis in Laren. 

Herinneringsboom
Recht tegenover het gemeentehuis/raad-
huis werd in 1898, ter gelegenheid van 
de kroning van prinses Wilhelmina tot 
koningin op 18-jarige leeftijd, een herin-
neringsboom geplant. Dit is voor zover 

bekend de oudste herinneringsboom in 
Blaricum. Traditioneel een linde, want 
de linde staat voor vruchtbaarheid en 
voorspoed. In het gemeentehuis/raad-
huis was naast de secretarie ook de veld-
wachter, onder andere dhr. Brandsma en 
zijn gezin gehuisvest. 
In 1918 verhuisde het gemeentehuis/
raadhuis naar Torenlaan 1, dat nu nog 
steeds het Oude Raedthuys heet. Hier 
was het tot 1941 gevestigd waarna de 
gemeenteraad door de Duitse bezetter 
ontbonden werd.

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
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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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Zwaluwenweg 2-c, 1261 GJ Blaricum
Tel. 035 538 44 70

www.ijssalondehoop.nl

Saar aan Huis
Mantelzorgondersteuning

035-2062737 
saaraanhuis.nl
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Bowls Club ’t Gooi ongedwongen sportief

door Gerda Jellema
‘Te smal. Je moet breed spelen en zeker niet zo hard gooien. Rollen moet 
ie.’ Ernst van Wijk spreekt mij bemoedigend toe nadat mijn bal met een 
behoorlijke vaart naast de  baan terecht is gekomen. We hebben het over het 
spel Bowls, een redelijk onbekende sport in Blaricum en omgeving. Ondanks 
dat er al 30 jaar een Bowls vereniging in het Gooi is.

Volgens historici is bowls voortgekomen 
uit een spel dat al 5000 jaar voor onze 
jaartelling door de Egyptenaren werd 
gespeeld met een kegel en stenen ballen. 
Bowlsclub ’t Gooi is iets jonger, en wel 
opgericht in 1991 in samenwerking met 
de Stichting Welzijn in Huizen. En sinds 
november 1996 is de club een zelfstandi-
ge vereniging. Aldus de voorzitter en se-
cretariaat houder Ger Dijkstra uit Leus-
den. ‘De vereniging telt momenteel 30 
leden. Een deel daarvan speelt recreatief 
en een ander deel beoefent daarnaast ook 
de wedstrijdsport, in ons midden hebben 
wij de Nederlands kampioen heren, Wim 
van Belzen en de Nederlandse kampioe-
nen teams, Wim en Annie van Belzen. 
Bowls is een traditionele sport uit En-
geland en daar zeer populair, Nederland 
telt ongeveer 1100 actieve beoefenaars 
en wordt voornamelijk in sporthallen 
beoefend op uitrolbare matten van dertig 
bij vier meter. Wij spelen in het Huis van 
Eemnes.’ 

De bowls en Jack
Herman van der Velden (80 jaar!), Bla-
ricummer, sportief en een enthousiast 

bowler legt de fijne kneepjes van het vak 
uit. ‘Bowls is een precisiesport waarbij 
de spelers ballen, de bowls, van een com-
posietmateriaal gemaakt, zo dicht moge-
lijk naar een kleinere bal, de zogenaamde 
Jack laten rollen. Het is de bedoeling de 
eigen bal dichter bij de Jack te plaatsen 
dan die van de tegenstander. Elke eigen 
bal die dichter bij de Jack ligt is een punt 
waard. Bowls is een sport die tactiek, 
techniek en inzicht combineert.’

Gekromde route naar doel
Ernst, Blaricummer en eveneens een fa-
natieke bowler, laat zien dat de bal door-
dat ie aan één zijde iets is afgevlakt zodat 
het gewicht uit het midden ligt, door het 
rollen een gekromde route naar het doel 
aflegt. Ook mijn bal maakt een mooie 
curve alleen niet naar het doel. Focussen, 
eigenlijk ook een ideale sport voor de 
gehaaste mens. Jezelf tot rust manen en 
gericht te werk gaan.

In beweging blijven
Bij bowls wordt gemengd gesport, het is 
leuk om te doen, en tot op hoge leeftijd 
te beoefenen. Het is een sport die genera-

ties kan verbinden. En wat ze bij Bowls-
club t Gooi allemaal beamen: ‘We zijn 
een gezellige, gemoedelijke club waar 
we serieus met onze sport bezig zijn, we 
blijven in beweging, je stappenteller doet 
goed zijn best!’

Bent u geïnteresseerd in deze sport? 
Kom het dan eens proberen. Dat kan 
iedere vrijdag van 10.30–11.45 en van 
12.15–13.30 in het Huis van Eemnes.
U kunt drie gratis lessen krijgen voordat 
u definitief besluit om lid te worden. Of 
neem contact op met Ger Dijkstra, 06- 
219 303 48 of ger.co.dijkstra@ziggo.nl 
Meer info  bowlsclubhetgooi.nl 

Herman in actie op het speelveld
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Dag van het Werkpaard 2022, een groot succes!
MEER FOTO’S EN DE UITSLAGEN OP DAGVANHETWERKPAARD.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.

FOTO’S GERT-JAN VAN DEN BESTEN
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De paardenspeakeraar 
door Marloek de Greeff  
Frans Elbers begon in 1998 met het organiseren van en speakeren tijdens het ringsteken bij de 
kermisactiviteiten. Dat betekent dat hij als vrijwilliger ruim twintig keer een belangrijke spil was tijdens 
dit kermisonderdeel.  

‘Eind jaren ’70 versierde ik 
aanspanningen voor het ringsteken. 
Ik deed dat vaak met zelfgekweekte 
bloemen, hartstikke leuk om te doen. 
Veel werk, maar met voldoening en 
diverse wisselbekers als resultaat. 
Mijn kinderen deden later mee met het 
aangespannen ringsteken. Ik liep dus 
al jaren rond bij het ringsteken.’ Toen 
Adrie van Zon, de toenmalige voorzitter 
van de Oranjevereniging, belde om 
te vragen of Frans spreekstalmeester 
wilde zijn bij het ringsteken, zag hij dat 
meteen zitten. Hij kende het dorp en de 
meeste deelnemers goed en bovendien 
deed Frans al 25 jaar aan amateurtoneel. 
Geen last van podiumvrees dus. Zo is 
het speakeren begonnen. En daar bleef 
het niet bij, Frans ging, eerst samen met 
Anton van Klooster en later met Nicole 
Vos, ook een rol spelen in de organisatie 
van het evenement. 
 
Ringsteken 
Op maandag zijn er bij het ringsteken 
zestien vrijwilligers actief. Iemand 

die het startsein geeft, ringmeesters, 
ringenrapers, juryleden… Al die 
vrijwilligers moeten bij elkaar gebracht 
worden, weten wat er van ze verwacht 
wordt en van een drankje voorzien 
worden. De organisatie levert een stukje 
aan voor de mooie feestkrant die Ton 
Hartong maakt, houdt de inschrijvingen 
bij en zorgt dat alle wisselbekers op tijd 
klaar staan. Het ringsteken neemt wel 
een paar uur in beslag, niet niks om 
dat goed te laten lopen en aan elkaar te 
praten.  
 
Meer deelnemers 
Het concept van het ringsteken met de 
aanspanningen en ongezadelde pony’s 
en paarden veranderde in de loop van 
de jaren. ‘Er doen nu bijvoorbeeld 
andere paarden mee. Vroeger waren het 
boerenpaarden, nu zijn het sportpaarden. 
Die zijn een andere ondergrond gewend. 
Daarom is het evenement met de 
ongezadelde pony’s en paarden verplaatst 
van het Ziekenweitje naar Stad en Lande 
Ruiters, dat is veiliger voor de paarden.’ 

De animo om aanspanningen 
op maandagmorgen te laten 
keuren en daarna door het 
dorp te rijden nam af. In 
2018 maakte Frans een plan 
om het versieren van de 
aanspanningen nieuw leven in 
te blazen en toekomstbestendig 
te maken. Met een werkgroep 
is dat plan doorgesproken en 
in gang gezet. Dat resulteerde 
in meer deelnemers. Het 
evenement kan zo nog lang 
een gezellig onderdeel van de 
kermis blijven.  
 
Tijd om te stoppen 
Frans zal niet meer als spreekstalmeester 
te horen zijn bij het ringsteken. Inmiddels 
woonachtig in Huizen, kent hij niet alle 
ins & outs van Blaricum en deelnemers 
meer. Tijd om te stoppen. Dat deed Frans 
op de maandagmiddag na het ringsteken 
van de junioren-aanspanningen. Lida 
Willard en Stef van den Bergh nemen 
het stokje over. Lida de organisatie, 

Stef het speakeren. Frans trok hem 
het oranje jasje dat hij altijd droeg als 
spreekstalmeester aan. 

Als dank kreeg Frans een warme speech 
van Frans Ruijter, een bos bloemen en 
een prachtig gedenkteken. ‘Het is mooi 
geweest’, zegt Frans. Dat heb je mooi 
gedaan Frans, dank je wel! 

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.
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maken voor een consult 
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hei & wei volgen op twitter: kijk op
http://twitter.com/heienwei

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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‘Als je maar gelukkig bent’
door Sybert Blijdenstein
Op 15 augustus werd ze tachtig jaar: Tiny Ligthart, wie kent haar niet? De voormalige gastvrouw van de 
Vitusparochie en nu vrijwilligster in het Torenhof-restaurant. Toegewijd en betrokken is ze. Met twee voeten 
stevig op de grond. Vanaf haar jeugd dienstbaar aan de medemens. Dankbaar over wat het leven haar gegeven 
heeft. Een welgemeende en hartelijke gelukwens van ons dorp is daarom hier op zijn plaats!  

Al 51 jaar staat Tiny onze emeritus pas-
toor en ook oud hei & wei redactielid 
Jan Willems (93) terzijde. Nuchter is ze, 
maar met humor. Zoals ze vertelt over 
haar kennismaking met kapper Gert 
Töpfel. Ze stelde zich voor: ‘Ik ben de 
huisgenoot van pastoor Willems.’ Gert, 
daarop, droog: ’Maakt niet uit, Tiny. Als 
je maar gelukkig bent.’ En dat is ze altijd 
gebleven. Tiny en Jan delen hun hobby’s: 
Lezen, sport op tv, klaverjassen en dis-
cussiëren, vooral niet te hoogdravend. 
Jan en Tiny missen nu best wel de ja-
ren van gezelligheid en de inloop in de 
Blaricumse pastorie. Tiny’s hartenwens 
is daarom, ook namens Jan: ‘Loop toch 
eens binnen bij ons aan de Wezeboom, je 
bent altijd welkom!’    

Jeugdjaren en later 
Tiny werd in 1942 geboren in Nib-

bixwoud in West-Friesland. Ze was de 
tweede uit een gezin van elf meisjes. Het 
enige broertje stierf jong. Ze woonden 
in een huis met drie slaapkamers, twee 
beneden en één boven. Hun enige ver-
warming was de kolenkachel beneden. 
De nog warme ijzeren deksel ging, in 
een doek gewikkeld, mee naar boven het 
bed in. De jongere zusjes hielpen, ook 
toen ze elders al een baantje hadden, 
hun moeder in de huishouding en met 
de zorg voor de allerjongsten. Elke cent 
werd omgedraaid. Helaas overleed hun 
vader, in dienst bij een brandstoffenhan-
delaar, al met 49 jaar. Hun moeder werd 
daarentegen 92! Op haar 13e begon Tiny 
in de huishouding op een boerderij. Op 
haar 15e ging ze naar een gezin met zes 
kinderen, waarvan de moeder, toen Tiny 
19 werd, in het kraambed overleed. Ze 
runde dat gezin, van toen zeven kinde-

ren, nog anderhalf jaar. Totdat 
de vader hertrouwde. Vanaf 
haar 21e jaar kookte ze in het 
bejaarden- en verzorgings-
huis in Wognum. Ze was al 
jong actief, speelde trommel 
in een drumband en was tam-
boermaître en leidster van het 
Jongensgilde. Ook speelde ze 
handbal en tennis. Dat laatste 
jarenlang, ook in Blaricum 
nog, met Jan en vrienden.    

Jan Willems
In 1971 solliciteerde Tiny bij de rector 
van het ziekenhuis in Heemskerk, Jan 
Willems. Ze kwam twee weken bij hem 
op proef om vervolgens nooit meer weg 
te gaan, of beter gezegd, om altijd mee 
te verhuizen naar waar hij als pastoor 
heenging. In 1973 kwam Jan’s promo-

tie naar pastoor/deken in Den Helder. 
Daar bleven ze 17 jaar. In 1989 vroeg 
Jan overplaatsing aan nadat hem Blari-
cum was aangeboden, als opvolger van 
pastoor Nico de Gooijer. Ook trok de 
mooie natuur en het dorpse karakter hen 
beiden sterk aan. Zo kwamen ze toen in 
Blaricum, waar ze inmiddels 33 jaar wo-
nen in een dorp dat hen zeer dierbaar is 
geworden.            

De laatste keer met microfoon en oranje 
speaker-jasje 
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Voortgang benoemingsprocedure 
nieuwe burgemeester

Op 15 september 2022 is de termijn om te reageren op de functie van burgemees-
ter van de gemeente Blaricum gesloten. Er solliciteerden zeventien personen naar 
deze functie: tien vrouwen en zeven mannen.

De komende periode gebruikt de provincie om meer informatie over de sollicitanten 
te krijgen. Op 10 november aanstaande haalt de vertrouwenscommissie de selectie 
van de kandidaten bij de provincie op. Daarna starten de sollicitatiegesprekken.
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GEMEENTE
NIEUWS

CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 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

ADVIESRAAD 
SOCIAAL 
DOMEIN HBEL 
ZOEKT NIEUWE 
VRIJWILLIGE 
LEDEN!

De adviesraad zoekt drie enthou-
siaste mensen uit de gemeente 
Blaricum, Eemnes of Laren die 
vrijwillig, vanuit hun betrokken-
heid, deskundigheid, beroeps-
praktijk, persoonlijke ervaring, 
interesse of netwerk kunnen 
adviseren over onderwerpen in 
het sociaal domein. Kijk op de 
website www.adviesraadsociaal 
domeinhbel.nl voor de volledige 
vacaturetekst.

Je ziet het niet, maar het is er wel… 
gezondheidsschade, rook- en 
geuroverlast van houtstook

Nu het kouder wordt, gaan op veel plekken de houtkachels en open haarden 
weer aan. Door de gestegen gasprijs neemt de verkoop van hout, houtkachels en 
haarden toe.

De rook die bij houtstook dan wel 
haardvuur vrijkomt, bevat schadelijke 
stoffen die luchtvervuiling veroorzaken. 
Ook zorgen de schadelijke stoffen voor 
schade aan de omgeving en aan de ge-
zondheid van uzelf en huisgenoten. Zelfs 
wanneer de rook niet te zien is. 

Overlast
Wist u dat ongeveer één op de drie 
Nederlanders last heeft van houtstook? 
Dit gaat vooral over geuroverlast, irrita-
ties van ogen en benauwd voelen door 
astmatische reactie van de luchtwegen, 
en het dicht moeten laten of zelfs dicht-
plakken van ramen en ventilatieroosters.

Stook wijs
Als u de komende tijd de haard gaat 

gebruiken dan kunt u de hoeveelheid 
schadelijke stoffen verminderen door de 
manier waarop u hout stookt. Gebruik 
uitsluitend gedroogd hout. Bij windstil 
of mistig weer zal de luchtvervuiling 
plaatselijk weer hoog oplopen. Dan zou 
u geen haard moeten aandoen. Kijk 
altijd vooraf op de Stookwijzer (www.
stookwijzer.nu) wanneer u gaat stoken 
en stook nooit bij een stookalert. Infor-
meer ook eens in de buurt of men last 
heeft gehad van uw houtrook en kom in 
gesprek. 

Meer informatie?
Op www.stookwijzer.nu vindt u infor-
matie over de weersomstandigheden. 
Ook op onze website www.blaricum.nl/
houtrook vindt u meer informatie. 

Onthulling beeld 
van Jan Hamdorff
Op vrijdag 7 oktober onthulde de 
burgemeester van Laren, samen met de 
burgemeester van Blaricum, het geres-
taureerde beeld van Jan Hamdorff op de 
Brink. Het beeld staat op een eervolle 
plek in Laren. 

Wie was Jan Hamdorff?
Jan Hamdorff (1860-1931) was in Laren 
op veel terreinen actief. Hij was een 
gedreven hotelier, makelaar, kunsthan-
delaar, raadslid en wethouder. Naast dit 
alles was zijn passie kunst. Zonder Jan 
Hamdorff waren de dorpen Laren en 
Blaricum niet gegroeid tot de kunste-
naarsdorpen in de eerste helft van de 
twintigste eeuw. In zijn hotel Hamdorff 
vonden dikwijls exposities plaats van de 
kunstenaarsvereniging Laren-Blaricum.

Restauratie
Ter erkenning van de verdiensten van Jan 
Hamdorff voor Laren en Blaricum heeft 
beeldhouwer Gerard Hoppen (1885-
1959) hem in steen vereeuwigd. Dit 
zandstenen beeld is beschadigd geraakt 
en staat in een kleine ruimte in het Jan 
Hamdorffcomplex.

De stichting Jan Hamdorff in Brons met 
als initiatiefnemer Hans Brölmann heeft 
de restauratie van het stenen beeld op 
zich genomen en een kopie laten gieten. 
Fotografe Marja van Hest heeft de res-
tauratie en de totstandkoming van het 
beeld uitvoerig in beeld gebracht.

Plaquette met QR-code
Het beeld krijgt een plaquette en QR-
code met uitleg over Jan Hamdorff en 
wat hij heeft betekend. Het is te zien op 
de Brink nabij de Coeswaerde. Daar kijkt 
hij uit op waar vroeger zijn hotel met het 
alom bekende ‘kroegje’ als Clubhuis van 
de kunstenaars stond.

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

•  Frederik van Eedenlaan 8, 1262 
AB, realiseren parkeervoorzie-
ning eigen terrein, ingekomen 26 
september 2022

•  Stobbe 6, 1261 PP, vellen 1 boom, 
ingekomen 14 september 2022

•  Torenlaan 63, 1261 GC, aanpassen 
kelder, ingekomen 28 september 
2022

•  Krijnenlaan 26, 1261 ZB, plaatsen 
dakkapel voorzijde woning, inge-
komen 28 september 2022

•  Bierweg 45, 1261 BK, vellen 52 
bomen, ingekomen 29 september 
2022

•  Laantje van Kaarsgaren 7, 1262 
BD, plaatsen erfafscheiding, inge-
komen 29 september 2022

•  Torenlaan 53, 1261 GC, vellen 
5 bomen, ingekomen 1 oktober 
2022
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GEMEENTENIEUWS

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

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. 
De formele rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst 
hiervan bekijkt u 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

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

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

•  Schans 33, 1261 MJ, plaatsen dakkapel, verzonden 27 september 
2022

•  Torenlaan 2, 1261 GD, verbouwen (rijks)monumentale boerderij, 
verzonden 6 oktober 2022

•  Het Domein 7, 1261 JP, realiseren 2x koekoek in kelderconstructie en 
deuruitsparing in dragende kelderwand, verzonden 6 oktober 2022

• William Singerweg 10, 1261 EJ, vellen 1 boom (herplantplicht), ver-
zonden 4 oktober 2022

•  Sint Vitusweg 2, 1261 TK, legaliseren uitrit met toegangspoort, ver-
zonden 7 oktober 2022

•  Holleweg 3, bouwen woning en vellen 6 bomen, verzonden 7 okto-
ber 2022

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekend-
making (=verzenddatum) van het betreffende besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure vindt u 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 voor-
lopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afde-
ling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 
3500 DA Utrecht.

BESTUURLIJKE LUS BESTEMMINGSPLAN ‘BLARICUM DORP,  
HERZIENING 2020’ VASTGESTELD
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat de gemeente-
raad het herstelbestemmingsplan ‘Blaricum Dorp, Herziening 2020’ (met code: NL.IMRO.0376.
BLCDorpHz2020-Va03) op 20 september 2022 heeft vastgesteld. 

Met dit herstelbesluit geven we uitvoering 
aan de tussenuitspraak van de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State (met 
registratienummer: 202004222/1/R1) van 22 
december 2021 over de bestemmingsplannen 
‘Blaricum Dorp 2018’ (vastgesteld op 6 maart 
2018) en ‘Blaricum Dorp, herziening 2020’ 
(vastgesteld op 30 juni 2020). 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State droeg de gemeente Blaricum op 
om een gewijzigde bestemmingsplanregeling 
voor de locatie Schapendrift 37 binnen het 
bestemmingsplan ‘Blaricum Dorp, herziening 
2020’ via bestuurlijke lus vast te stellen. In 
deze gewijzigde planregeling krijgt ‘Agrarische 
strook’, links van de woning Schapendrift 37, 
met ‘Tuinbestemming’ de aanduiding ‘[sba-1]/
specifieke bouwaanduiding -1’. Ter plaatse 
van deze aanduiding mogen de gronden niet 
worden beschouwd als ‘erf’ in de zin van artikel 
1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht 
(Bor). En omdat dat perceelgedeelte geen erf 
is, mogen ook geen vergunningvrije bijbeho-
rende bouwwerken (milieutechnische gevoe-
lige functies) worden gerealiseerd. Hiermee is 
een goede afweging gemaakt om de bestaande 

en feitelijke (richt)afstand tot het agrarische be-
drijf op Schapendrift 35a te respecteren, zodat 
met de nieuwe regeling de agrarische bedrijfs-
activiteiten niet kunnen worden beperkt.

Inzage 
Het vastgestelde herstelbestemmingsplan ligt 
van 10 oktober tot en met 20 november 2022 
ter inzage in het kantoor van de BEL Combi-
natie, Zuidersingel 5 in Eemnes. Inzage kan 
uitsluitend op afspraak, telefoonnummer 14 
035. Of bekijk het bestemmingsplan via www.
ruimtelijkeplannen.nl 

Beroep
Beroep instellen kan van 10 oktober tot en met 
20 november 2022 bij de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage. Dit kan door 
een belanghebbende die bezwaar heeft tegen 
de wijzigingen die bij deze vaststelling zijn aan-
gebracht ten opzichte van de eerdere vaststel-
ling op 30 juni 2020. Heeft u al eerder beroep 
ingesteld tegen het raadsbesluit van 30 juni 
2020? U hoeft dit niet opnieuw te doen.

Blaricum, 10 oktober 2022

Inloopavond over vernieuwing Albert Heijn 
Albert Heijn is al enige tijd bezig met een plan om de vestiging aan de Huizerweg te vernieuwen. 
Voor de vernieuwing heeft de gemeente Blaricum een aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft 
het uitbreiden van de supermarkt, het realiseren van drie woningen en het veranderen van de 
inrit waarbij ook het bestaande parkeerterrein wordt vergroot.

Vernieuwing is nodig, omdat de huidige vestiging een te krappe en verouderde inrichting heeft. 
Functies en diensten passen bovendien niet meer in het huidige pand.

Op maandag 24 oktober is er een inloopbijeenkomst over de plannen. De bijeenkomst vindt plaats 
in het gemeentehuis (Kerklaan 16). U kunt dan binnenlopen tussen 19.30 en 21.00 uur. Tijdens de 
avond is er volop ruimte om uw vragen te stellen. Ook kunt u de bij de aanvraag behorende stuk-
ken inzien. 

Vooraf aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. 

•  Schans 38, 1261 MK, plaatsen 
dakkapel achterzijde woning, 
ingekomen 3 oktober 2022

•  Grenslaan 5, 1261 GS, vellen 2 
bomen, ingekomen 3 oktober 
2022

•  Torenlaan 50A, 1261 GE, vel-
len 2 bomen, ingekomen 4 
oktober 2022

•  Matthijssenhoutweg 49, 1261 
CK, isoleren en verbouwen 
bestaande woning en bijbou-
wen werkruimte, ingekomen 6 
oktober 2022

VERLENGEN BESLIS-
TERMIJN OMGEVINGS-
VERGUNNING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Jufferlaan 10, 1262 BB, realise-
ren erfafscheiding, verzonden 
30 september 2022
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Voortgang benoemingsprocedure 
nieuwe burgemeester

Op 15 september 2022 is de termijn om te reageren op de functie van burgemees-
ter van de gemeente Blaricum gesloten. Er solliciteerden zeventien personen naar 
deze functie: tien vrouwen en zeven mannen.

De komende periode gebruikt de provincie om meer informatie over de sollicitanten 
te krijgen. Op 10 november aanstaande haalt de vertrouwenscommissie de selectie 
van de kandidaten bij de provincie op. Daarna starten de sollicitatiegesprekken.
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GEMEENTE
NIEUWS

CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 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

ADVIESRAAD 
SOCIAAL 
DOMEIN HBEL 
ZOEKT NIEUWE 
VRIJWILLIGE 
LEDEN!

De adviesraad zoekt drie enthou-
siaste mensen uit de gemeente 
Blaricum, Eemnes of Laren die 
vrijwillig, vanuit hun betrokken-
heid, deskundigheid, beroeps-
praktijk, persoonlijke ervaring, 
interesse of netwerk kunnen 
adviseren over onderwerpen in 
het sociaal domein. Kijk op de 
website www.adviesraadsociaal 
domeinhbel.nl voor de volledige 
vacaturetekst.

Je ziet het niet, maar het is er wel… 
gezondheidsschade, rook- en 
geuroverlast van houtstook

Nu het kouder wordt, gaan op veel plekken de houtkachels en open haarden 
weer aan. Door de gestegen gasprijs neemt de verkoop van hout, houtkachels en 
haarden toe.

De rook die bij houtstook dan wel 
haardvuur vrijkomt, bevat schadelijke 
stoffen die luchtvervuiling veroorzaken. 
Ook zorgen de schadelijke stoffen voor 
schade aan de omgeving en aan de ge-
zondheid van uzelf en huisgenoten. Zelfs 
wanneer de rook niet te zien is. 

Overlast
Wist u dat ongeveer één op de drie 
Nederlanders last heeft van houtstook? 
Dit gaat vooral over geuroverlast, irrita-
ties van ogen en benauwd voelen door 
astmatische reactie van de luchtwegen, 
en het dicht moeten laten of zelfs dicht-
plakken van ramen en ventilatieroosters.

Stook wijs
Als u de komende tijd de haard gaat 

gebruiken dan kunt u de hoeveelheid 
schadelijke stoffen verminderen door de 
manier waarop u hout stookt. Gebruik 
uitsluitend gedroogd hout. Bij windstil 
of mistig weer zal de luchtvervuiling 
plaatselijk weer hoog oplopen. Dan zou 
u geen haard moeten aandoen. Kijk 
altijd vooraf op de Stookwijzer (www.
stookwijzer.nu) wanneer u gaat stoken 
en stook nooit bij een stookalert. Infor-
meer ook eens in de buurt of men last 
heeft gehad van uw houtrook en kom in 
gesprek. 

Meer informatie?
Op www.stookwijzer.nu vindt u infor-
matie over de weersomstandigheden. 
Ook op onze website www.blaricum.nl/
houtrook vindt u meer informatie. 

Onthulling beeld 
van Jan Hamdorff
Op vrijdag 7 oktober onthulde de 
burgemeester van Laren, samen met de 
burgemeester van Blaricum, het geres-
taureerde beeld van Jan Hamdorff op de 
Brink. Het beeld staat op een eervolle 
plek in Laren. 

Wie was Jan Hamdorff?
Jan Hamdorff (1860-1931) was in Laren 
op veel terreinen actief. Hij was een 
gedreven hotelier, makelaar, kunsthan-
delaar, raadslid en wethouder. Naast dit 
alles was zijn passie kunst. Zonder Jan 
Hamdorff waren de dorpen Laren en 
Blaricum niet gegroeid tot de kunste-
naarsdorpen in de eerste helft van de 
twintigste eeuw. In zijn hotel Hamdorff 
vonden dikwijls exposities plaats van de 
kunstenaarsvereniging Laren-Blaricum.

Restauratie
Ter erkenning van de verdiensten van Jan 
Hamdorff voor Laren en Blaricum heeft 
beeldhouwer Gerard Hoppen (1885-
1959) hem in steen vereeuwigd. Dit 
zandstenen beeld is beschadigd geraakt 
en staat in een kleine ruimte in het Jan 
Hamdorffcomplex.

De stichting Jan Hamdorff in Brons met 
als initiatiefnemer Hans Brölmann heeft 
de restauratie van het stenen beeld op 
zich genomen en een kopie laten gieten. 
Fotografe Marja van Hest heeft de res-
tauratie en de totstandkoming van het 
beeld uitvoerig in beeld gebracht.

Plaquette met QR-code
Het beeld krijgt een plaquette en QR-
code met uitleg over Jan Hamdorff en 
wat hij heeft betekend. Het is te zien op 
de Brink nabij de Coeswaerde. Daar kijkt 
hij uit op waar vroeger zijn hotel met het 
alom bekende ‘kroegje’ als Clubhuis van 
de kunstenaars stond.

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

•  Frederik van Eedenlaan 8, 1262 
AB, realiseren parkeervoorzie-
ning eigen terrein, ingekomen 26 
september 2022

•  Stobbe 6, 1261 PP, vellen 1 boom, 
ingekomen 14 september 2022

•  Torenlaan 63, 1261 GC, aanpassen 
kelder, ingekomen 28 september 
2022

•  Krijnenlaan 26, 1261 ZB, plaatsen 
dakkapel voorzijde woning, inge-
komen 28 september 2022

•  Bierweg 45, 1261 BK, vellen 52 
bomen, ingekomen 29 september 
2022

•  Laantje van Kaarsgaren 7, 1262 
BD, plaatsen erfafscheiding, inge-
komen 29 september 2022

•  Torenlaan 53, 1261 GC, vellen 
5 bomen, ingekomen 1 oktober 
2022
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GEMEENTENIEUWS

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

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. 
De formele rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst 
hiervan bekijkt u 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

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

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

•  Schans 33, 1261 MJ, plaatsen dakkapel, verzonden 27 september 
2022

•  Torenlaan 2, 1261 GD, verbouwen (rijks)monumentale boerderij, 
verzonden 6 oktober 2022

•  Het Domein 7, 1261 JP, realiseren 2x koekoek in kelderconstructie en 
deuruitsparing in dragende kelderwand, verzonden 6 oktober 2022

• William Singerweg 10, 1261 EJ, vellen 1 boom (herplantplicht), ver-
zonden 4 oktober 2022

•  Sint Vitusweg 2, 1261 TK, legaliseren uitrit met toegangspoort, ver-
zonden 7 oktober 2022

•  Holleweg 3, bouwen woning en vellen 6 bomen, verzonden 7 okto-
ber 2022

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekend-
making (=verzenddatum) van het betreffende besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure vindt u 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 voor-
lopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afde-
ling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 
3500 DA Utrecht.

BESTUURLIJKE LUS BESTEMMINGSPLAN ‘BLARICUM DORP,  
HERZIENING 2020’ VASTGESTELD
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat de gemeente-
raad het herstelbestemmingsplan ‘Blaricum Dorp, Herziening 2020’ (met code: NL.IMRO.0376.
BLCDorpHz2020-Va03) op 20 september 2022 heeft vastgesteld. 

Met dit herstelbesluit geven we uitvoering 
aan de tussenuitspraak van de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State (met 
registratienummer: 202004222/1/R1) van 22 
december 2021 over de bestemmingsplannen 
‘Blaricum Dorp 2018’ (vastgesteld op 6 maart 
2018) en ‘Blaricum Dorp, herziening 2020’ 
(vastgesteld op 30 juni 2020). 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State droeg de gemeente Blaricum op 
om een gewijzigde bestemmingsplanregeling 
voor de locatie Schapendrift 37 binnen het 
bestemmingsplan ‘Blaricum Dorp, herziening 
2020’ via bestuurlijke lus vast te stellen. In 
deze gewijzigde planregeling krijgt ‘Agrarische 
strook’, links van de woning Schapendrift 37, 
met ‘Tuinbestemming’ de aanduiding ‘[sba-1]/
specifieke bouwaanduiding -1’. Ter plaatse 
van deze aanduiding mogen de gronden niet 
worden beschouwd als ‘erf’ in de zin van artikel 
1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht 
(Bor). En omdat dat perceelgedeelte geen erf 
is, mogen ook geen vergunningvrije bijbeho-
rende bouwwerken (milieutechnische gevoe-
lige functies) worden gerealiseerd. Hiermee is 
een goede afweging gemaakt om de bestaande 

en feitelijke (richt)afstand tot het agrarische be-
drijf op Schapendrift 35a te respecteren, zodat 
met de nieuwe regeling de agrarische bedrijfs-
activiteiten niet kunnen worden beperkt.

Inzage 
Het vastgestelde herstelbestemmingsplan ligt 
van 10 oktober tot en met 20 november 2022 
ter inzage in het kantoor van de BEL Combi-
natie, Zuidersingel 5 in Eemnes. Inzage kan 
uitsluitend op afspraak, telefoonnummer 14 
035. Of bekijk het bestemmingsplan via www.
ruimtelijkeplannen.nl 

Beroep
Beroep instellen kan van 10 oktober tot en met 
20 november 2022 bij de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage. Dit kan door 
een belanghebbende die bezwaar heeft tegen 
de wijzigingen die bij deze vaststelling zijn aan-
gebracht ten opzichte van de eerdere vaststel-
ling op 30 juni 2020. Heeft u al eerder beroep 
ingesteld tegen het raadsbesluit van 30 juni 
2020? U hoeft dit niet opnieuw te doen.

Blaricum, 10 oktober 2022

Inloopavond over vernieuwing Albert Heijn 
Albert Heijn is al enige tijd bezig met een plan om de vestiging aan de Huizerweg te vernieuwen. 
Voor de vernieuwing heeft de gemeente Blaricum een aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft 
het uitbreiden van de supermarkt, het realiseren van drie woningen en het veranderen van de 
inrit waarbij ook het bestaande parkeerterrein wordt vergroot.

Vernieuwing is nodig, omdat de huidige vestiging een te krappe en verouderde inrichting heeft. 
Functies en diensten passen bovendien niet meer in het huidige pand.

Op maandag 24 oktober is er een inloopbijeenkomst over de plannen. De bijeenkomst vindt plaats 
in het gemeentehuis (Kerklaan 16). U kunt dan binnenlopen tussen 19.30 en 21.00 uur. Tijdens de 
avond is er volop ruimte om uw vragen te stellen. Ook kunt u de bij de aanvraag behorende stuk-
ken inzien. 

Vooraf aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. 

•  Schans 38, 1261 MK, plaatsen 
dakkapel achterzijde woning, 
ingekomen 3 oktober 2022

•  Grenslaan 5, 1261 GS, vellen 2 
bomen, ingekomen 3 oktober 
2022

•  Torenlaan 50A, 1261 GE, vel-
len 2 bomen, ingekomen 4 
oktober 2022

•  Matthijssenhoutweg 49, 1261 
CK, isoleren en verbouwen 
bestaande woning en bijbou-
wen werkruimte, ingekomen 6 
oktober 2022

VERLENGEN BESLIS-
TERMIJN OMGEVINGS-
VERGUNNING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Jufferlaan 10, 1262 BB, realise-
ren erfafscheiding, verzonden 
30 september 2022
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Week van de Veiligheid: 
gedigitaliseerde criminaliteit
In de week van 10 oktober is het de Week van de Veiligheid. Dit jaar staat in het teken van 
digitale criminaliteit.  

Wat zijn digitale criminelen?
Cybercriminelen proberen op veel verschil-
lende manieren de telefoon of computer 
binnen te komen en schade aan te richten. 
Cybercriminelen zijn moeilijk op te sporen. 
Ze opereren vaak vanaf verschillende plek-
ken en wisselen regelmatig van server. Veel 
mensen worden benaderd door criminelen. 
Via SMS- of WhatsApp-berichten, de mail of 
zelfs via de telefoon. 

Wat kunt u hiertegen doen?
Digitale veiligheid is helaas niet te garan-
deren. U kunt het cybercriminelen wel 
moeilijker maken. Bijvoorbeeld door de be-
veiligingssoftware up-to-date te houden op 
uw computer, telefoon en tablet. Geef nooit 
uw inloggegevens af en wees ook alert als 
er een vreemd berichtje op uw telefoon ver-
schijnt. Onthoud altijd: appt een bekende 
u met het verzoek om geld over te maken? 
Betaal nooit voordat u diegene hebt gebeld 
of fysiek hebt gesproken. 

Meer tips 
U vindt nog veel meer tips op de website 
www.veiliginternetten.nl of op www. 

maakhetzeniettemakkelijk.nl  Heeft u te ma-
ken gehad met cybercriminaliteit? U kunt 
dit melden bij www.fraudehelpdesk.nl Op 
deze website staat heel veel informatie over 
digitale oplichting. 

Digitale wijkagent
Wist u dat bij de politie ook digitaal wijk-
agenten werken? Zij houden zich bezig met 
het bestrijden van digitale criminaliteit. 
Denk aan opsporing van hacks of de aanpak 
van klassieke misdaad met een digitale com-
ponent. Bijvoorbeeld oplichting via Markt-
plaats of WhatsApp. In Blaricum en Laren 
werkt Chris Beniest als digitaal wijkagent. 
Heeft u vragen over digitale criminaliteit? 
U kunt bellen naar 0900 - 8844, mailen, 
maar natuurlijk ook contact leggen via de 
social media kanalen.

Contactgegevens digitale 
wijkagent 
Mail:  chris.beniest@politie.nl
LinkedIn:  Chris Beniest
Facebook:  Digiwijk Chris Beniest
Instagram:  digitaal_wijkagent_gnv_noord
Twitter:  @BeniestChris

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING,   
ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN  
BOUWPLAN ALBERT HEIJN HUIZERWEG 8 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Blaricum maken bekend 
dat zij het voornemen hebben om 
met toepassing van art. 2.12, lid 1, 
sub a, onder 3o van de Wabo af te 
wijken van het geldende bestem-
mingsplan ten behoeve van de 
uitbreiding van de Albert Heijn, het 
realiseren van 3 woningen, het ver-
anderen van de inrit (uitweg) waarbij 
ook het bestaande parkeerterrein 
wordt vergroot.

Aanleiding
Albert Heijn is al enige tijd bezig met 
een plan om de vestiging aan de Hui-
zerweg te vernieuwen. De gemeente 
Blaricum heeft hiervoor een aanvraag 
ontvangen. Om hieraan medewerking 
te kunnen verlenen, moet afgeweken 
worden van het bestemmingplan, 
omdat: 
•  de bouwhoogte aan de achterzijde 

afwijkt van de toegestane bouw-
hoogte; 

•  er gedeeltelijk buiten de bouwvlak-
ken wordt gebouwd. Een bouwvlak 
is een duidelijk omlijnd stuk grond 
(vlak) waarbinnen volgens de regels 
van het bestemmingsplan gebouwd 
mag worden; 

•  het bestaande parkeerterrein wordt 
vergroot. 

 
Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning
De gemeente kan een omgevingsver-
gunning waarbij afgeweken wordt 
van het bestemmingsplan verlenen 
als de ‘activiteit’ niet in strijd is met 
een goede ruimtelijke ordening (ar-
tikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3o 
Wabo). De aanvrager heeft hiervoor 
de benodigde ruimtelijke onderbou-
wing aangeleverd. 

Ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen
De afwijking van het bestemmings-
plan kan pas worden verleend als 
de gemeenteraad heeft aangegeven 
dat zij geen bedenkingen heeft tegen 
het plan (artikel 6:5 van het Besluit 
omgevingsrecht). Op 25 januari 2022 
heeft de gemeenteraad in ontwerp 
‘een verklaring van geen bedenkingen’ 
onder voorwaarde afgegeven. De aan-
vrager heeft de afgelopen maanden de 
aanvraag aangepast op deze door de 
gemeenteraad gestelde voorwaarde.

De stukken inzien
U kunt het ontwerpbesluit voor het 
verlenen van de omgevingsvergun-
ning en de ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen inzien. Deze liggen 
vanaf 14 oktober 2022 tot en met 24 
november 2022 ter inzage bij de balie 
Vergunningen van de BEL Combinatie, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt voor 
inzage een afspraak maken via het 
Klant Contact Centrum, telefoonnum-
mer 14 035. Ook kunt u de stukken 
raadplegen via www.ruimtelijke 
plannen.nl 

Op 24 oktober 2022 kunt u de stuk-
ken ook inzien tijdens een inloopbij-
eenkomst van 19.30 tot 21.00 uur 
in het gemeentehuis van Blaricum, 
Kerklaan 16. Tijdens deze avond kunt 
u ook vragen stellen. 

Zienswijze indienen
Gedurende de bovengenoemde 
termijn van zes weken kan een ieder 
een zienswijze indienen tegen het 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
en/of tegen de ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen. 

Zienswijzen tegen het ontwerpbe-
sluit omgevingsvergunning moeten 
worden ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
Blaricum (Postbus 71, 3755 ZH, Eem-
nes), onder vermelding van: Ziens-
wijze ontwerpbesluit AH Huizerweg 8 
te Blaricum. 

Een zienswijze tegen de ontwerpver-
klaring van geen bedenkingen moet 
worden ingediend bij de gemeente-
raad van Blaricum (Postbus 71, 3755 
ZH, Eemnes), onder vermelding van: 
Zienswijze VVGB AH Huizerweg 8 te 
Blaricum.

Ook het indienen van een mondelin-
ge reactie is mogelijk. Hiervoor maakt 
u, binnen de termijn van terinzage-
legging, een afspraak met mevrouw 
Loman van de BEL Combinatie, tele-
foonnummer 14 035. Een mondelinge 
reactie kan tot drie werkdagen vóór 
de afloop van de termijn van terinza-
gelegging worden ingepland. Het is 
niet mogelijk telefonisch of via e-mail 
uw zienswijze kenbaar te maken.

Blaricum, 13 oktober 2022

Sluitende meerjarenbegroting
Voor de komende drie jaren hebben wij ondanks de financieel moeilijke tijden 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. Door een 
verlaging van de algemene uitkering in 2026 laat dat jaar vooralsnog een tekort zien. 
Wij hebben er echter vertrouwen in dat wij dit in de komende jaren zullen kunnen 
herstellen. 

De begroting 2023 geeft invulling aan de opgaven waar het huidige college zich voor 
gesteld ziet. Deze opgaven staan in het collegeprogramma ‘Vandaag aan de slag voor 
het Blaricum van morgen’. Het collegeprogramma vindt u op de gemeentelijke web-
site. Naast de zaken die in het collegeprogramma staan, blijft optimale aandacht voor 
de primaire dienstverlening, die door de inwoners dagelijks wordt ervaren, voor het 
college zeer belangrijk. Ook is er blijvend aandacht voor het behoud van het dorpska-
rakter en aan het geven van kwaliteitsimpulsen aan de centrumgebieden. 

Begroting in één oogopslag: 
de kosten
De totale kosten (lasten) van de ge-
meente Blaricum zijn € 29,8 miljoen. 
De kosten zijn behoorlijk verschillend 
en bestaan onder andere uit de kosten 
in de openbare ruimte, zoals wegen, 
openbaar groen en afschrijvingen van 
investeringen. Onder de maatschappe-
lijke opgaven binnen het sociaal domein 
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 kun-
nen komen of werkeloos zijn geworden. 
Subsidies en bijdragen aan verschillende 
instanties en natuurlijk de salariskosten 
en de kosten van de ambtelijke uitvoe-
ringsorganisatie (BEL Combinatie). In de 
begroting vindt u het overzicht van de 
kosten per programma. 

Begroting in één oogopslag: 
de opbrengsten
De totale opbrengsten (baten) van de 
gemeente Blaricum zijn € 30,6 miljoen. 
De inkomsten bestaan uit de gemeente-
lijke belastingen, de algemene uitkering 
uit het gemeentefonds en de overige 
eigen inkomsten. Ook ontvangt de 
gemeente zogenaamde doelheffingen. 
Dit zijn opbrengsten waarbij het vastligt 
waar de gemeente het geld aan moet 
uitgeven. Het gaat om heffingen die zijn 
bedoeld om bepaalde gemeentelijke 
taken te kunnen betalen. 
Denk aan de af-
valstoffen- en 
rioolheffing, 
maar ook 
de leges 
voor pas-
poorten 
en rijbe-
wijzen.

 

Ontvangsten 
Rijk; 59%

Onroerende 
zaakbelasting 

(OZB); 16%

Overige 
opbrengsten; 

25%
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Het college van B&W presenteert hierbij haar eerste begroting van deze collegeperiode. 

Sluitende begroting
Wij zijn verheugd om in deze financieel lastige tijden 
voor het komende en volgende jaren opnieuw een 
sluitende begroting te kunnen presenteren.

Belangrijke ontwikkelingen
De uitbraak van COVID-19 heeft gedurende twee 
jaar een grote impact op de organisatie gehad. 
Begin 2022 werd opnieuw een zware opgave bij de 
gemeenten neergelegd vanwege de oorlog tussen 
Rusland en Oekraïne. Dit leidde tot een grote stroom 
van vluchtelingen naar Nederland en naar onze 
regio. Het adequaat uitvoeren van de opvang en 
alle daarbij voorkomende zaken trok wederom een 
zware wissel op onze organisatie. Er is gedurende 
deze periode geprobeerd zoveel mogelijk toch de 
reguliere werkzaamheden te laten doorgaan. 

De komende jaren gaan wij aan de slag met 
de daadwerkelijke uitvoering van een aantal 
infrastructurele projecten. Denk aan de integrale 
aanpak van de Bijvanck, de Bouwvenen en de Le 
Coultredreef. Ook op het gebied van openbare 
ruimte zal nog fors geïnvesteerd gaan worden. 

Binnen het sociaal domein kijken we naar mogelijke 
noodzakelijke maatregelen om de grote problemen 
waarmee onze inwoners momenteel geconfronteerd 
worden te ondersteunen. 

De uitvoeringsorganisaties
Per 1 januari 2023 bestaat de BEL Combinatie 
vijftien jaar. De BEL Combinatie is onze ambtelijke 
organisatie en voert het beleid uit voor Blaricum, 
Eemnes en Laren. Ook wordt op een aantal onder-
delen samengewerkt met de gemeente Huizen en de 

Regio Gooi en Vecht-
streek. Mede door deze 
samenwerkingsverban-
den is onze gemeente 
in staat zelfstandig te 
blijven. 

Begrotingsbehandeling door 
gemeenteraad
De gemeenteraad behandelt de begroting in de 
raadsvergadering op 25 oktober 2022. Wilt u ook 
meeluisteren? Wees welkom, het is een openbare 
vergadering. De stukken zijn te vinden op www.
blaricum.nl 

Namens het college van B&W van de gemeente 
Blaricum,
Anne-Marie Kennis, wethouder financiën

Begroting gemeente Blaricum 2023

Meerjarenperspectief 2023-2026 Begroting Begroting Begroting Begroting 
  2023 2024 2025 2026 

 Opbrengsten (baten)  30.558.800 28.635.700 29.429.900 28.562.900 
 Kosten (lasten)  29.786.300 28.284.400 28.605.400 28.964.700 
Begotingsresultaat 772.500 351.300 824.500 -401.800 

 

Het college van B&W biedt de gemeenteraad jaarlijks een begroting aan waarin de 
opbrengsten en kosten voor het komende jaar staan. Ook geeft de begroting een 
doorkijk naar de komende jaren 2024 tot 2026. de gemeenteraad behandelt de 
begroting op 25 oktober in een openbare raadsvergadering.

 

Sociaal 
Domein; 

35%

Overhead; 
18%

Bouwen 
en wonen; 

11%

Wegen, 
groen, 

water en 
verkeer; 

15%

Overige 
progamma's 

16%

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

gaan het OZB-tarief voor 2023 verla-

gen met de (gemiddelde) waardestijging 
van de woningen in onze gemeente. Op 
deze manier blijven de OZB-lasten ge-
middeld gelijk. Wel hebben wij in de kos-
ten, en daarmee ook in de opbrengsten, 
van de lokale lasten rekening gehouden 
met een inflatiecorrectie.

Waar vind ik alle informatie?
De programmabegroting 2023 ligt tot aan de behandeling door de 
gemeenteraad 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 > 

Gemeenteraad > Raadsvergaderingen 
> Raadsvergadering 25 oktober 2022).
TIP! Altijd al willen weten hoe de 
gemeente Blaricum er voor staat 

op gemeentelijke thema’s, zoals 
financiën, duurzaamheid en jeugd? 
Of vindt u het leuk om de cijfers van 
Blaricum te vergelijken met die van 
andere gemeenten of het gemiddelde 
in Nederland? Bezoek hiervoor   
www.waarstaatjegemeente.nl
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Week van de Veiligheid: 
gedigitaliseerde criminaliteit
In de week van 10 oktober is het de Week van de Veiligheid. Dit jaar staat in het teken van 
digitale criminaliteit.  

Wat zijn digitale criminelen?
Cybercriminelen proberen op veel verschil-
lende manieren de telefoon of computer 
binnen te komen en schade aan te richten. 
Cybercriminelen zijn moeilijk op te sporen. 
Ze opereren vaak vanaf verschillende plek-
ken en wisselen regelmatig van server. Veel 
mensen worden benaderd door criminelen. 
Via SMS- of WhatsApp-berichten, de mail of 
zelfs via de telefoon. 

Wat kunt u hiertegen doen?
Digitale veiligheid is helaas niet te garan-
deren. U kunt het cybercriminelen wel 
moeilijker maken. Bijvoorbeeld door de be-
veiligingssoftware up-to-date te houden op 
uw computer, telefoon en tablet. Geef nooit 
uw inloggegevens af en wees ook alert als 
er een vreemd berichtje op uw telefoon ver-
schijnt. Onthoud altijd: appt een bekende 
u met het verzoek om geld over te maken? 
Betaal nooit voordat u diegene hebt gebeld 
of fysiek hebt gesproken. 

Meer tips 
U vindt nog veel meer tips op de website 
www.veiliginternetten.nl of op www. 

maakhetzeniettemakkelijk.nl  Heeft u te ma-
ken gehad met cybercriminaliteit? U kunt 
dit melden bij www.fraudehelpdesk.nl Op 
deze website staat heel veel informatie over 
digitale oplichting. 

Digitale wijkagent
Wist u dat bij de politie ook digitaal wijk-
agenten werken? Zij houden zich bezig met 
het bestrijden van digitale criminaliteit. 
Denk aan opsporing van hacks of de aanpak 
van klassieke misdaad met een digitale com-
ponent. Bijvoorbeeld oplichting via Markt-
plaats of WhatsApp. In Blaricum en Laren 
werkt Chris Beniest als digitaal wijkagent. 
Heeft u vragen over digitale criminaliteit? 
U kunt bellen naar 0900 - 8844, mailen, 
maar natuurlijk ook contact leggen via de 
social media kanalen.

Contactgegevens digitale 
wijkagent 
Mail:  chris.beniest@politie.nl
LinkedIn:  Chris Beniest
Facebook:  Digiwijk Chris Beniest
Instagram:  digitaal_wijkagent_gnv_noord
Twitter:  @BeniestChris

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING,   
ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN  
BOUWPLAN ALBERT HEIJN HUIZERWEG 8 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Blaricum maken bekend 
dat zij het voornemen hebben om 
met toepassing van art. 2.12, lid 1, 
sub a, onder 3o van de Wabo af te 
wijken van het geldende bestem-
mingsplan ten behoeve van de 
uitbreiding van de Albert Heijn, het 
realiseren van 3 woningen, het ver-
anderen van de inrit (uitweg) waarbij 
ook het bestaande parkeerterrein 
wordt vergroot.

Aanleiding
Albert Heijn is al enige tijd bezig met 
een plan om de vestiging aan de Hui-
zerweg te vernieuwen. De gemeente 
Blaricum heeft hiervoor een aanvraag 
ontvangen. Om hieraan medewerking 
te kunnen verlenen, moet afgeweken 
worden van het bestemmingplan, 
omdat: 
•  de bouwhoogte aan de achterzijde 

afwijkt van de toegestane bouw-
hoogte; 

•  er gedeeltelijk buiten de bouwvlak-
ken wordt gebouwd. Een bouwvlak 
is een duidelijk omlijnd stuk grond 
(vlak) waarbinnen volgens de regels 
van het bestemmingsplan gebouwd 
mag worden; 

•  het bestaande parkeerterrein wordt 
vergroot. 

 
Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning
De gemeente kan een omgevingsver-
gunning waarbij afgeweken wordt 
van het bestemmingsplan verlenen 
als de ‘activiteit’ niet in strijd is met 
een goede ruimtelijke ordening (ar-
tikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3o 
Wabo). De aanvrager heeft hiervoor 
de benodigde ruimtelijke onderbou-
wing aangeleverd. 

Ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen
De afwijking van het bestemmings-
plan kan pas worden verleend als 
de gemeenteraad heeft aangegeven 
dat zij geen bedenkingen heeft tegen 
het plan (artikel 6:5 van het Besluit 
omgevingsrecht). Op 25 januari 2022 
heeft de gemeenteraad in ontwerp 
‘een verklaring van geen bedenkingen’ 
onder voorwaarde afgegeven. De aan-
vrager heeft de afgelopen maanden de 
aanvraag aangepast op deze door de 
gemeenteraad gestelde voorwaarde.

De stukken inzien
U kunt het ontwerpbesluit voor het 
verlenen van de omgevingsvergun-
ning en de ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen inzien. Deze liggen 
vanaf 14 oktober 2022 tot en met 24 
november 2022 ter inzage bij de balie 
Vergunningen van de BEL Combinatie, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt voor 
inzage een afspraak maken via het 
Klant Contact Centrum, telefoonnum-
mer 14 035. Ook kunt u de stukken 
raadplegen via www.ruimtelijke 
plannen.nl 

Op 24 oktober 2022 kunt u de stuk-
ken ook inzien tijdens een inloopbij-
eenkomst van 19.30 tot 21.00 uur 
in het gemeentehuis van Blaricum, 
Kerklaan 16. Tijdens deze avond kunt 
u ook vragen stellen. 

Zienswijze indienen
Gedurende de bovengenoemde 
termijn van zes weken kan een ieder 
een zienswijze indienen tegen het 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
en/of tegen de ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen. 

Zienswijzen tegen het ontwerpbe-
sluit omgevingsvergunning moeten 
worden ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
Blaricum (Postbus 71, 3755 ZH, Eem-
nes), onder vermelding van: Ziens-
wijze ontwerpbesluit AH Huizerweg 8 
te Blaricum. 

Een zienswijze tegen de ontwerpver-
klaring van geen bedenkingen moet 
worden ingediend bij de gemeente-
raad van Blaricum (Postbus 71, 3755 
ZH, Eemnes), onder vermelding van: 
Zienswijze VVGB AH Huizerweg 8 te 
Blaricum.

Ook het indienen van een mondelin-
ge reactie is mogelijk. Hiervoor maakt 
u, binnen de termijn van terinzage-
legging, een afspraak met mevrouw 
Loman van de BEL Combinatie, tele-
foonnummer 14 035. Een mondelinge 
reactie kan tot drie werkdagen vóór 
de afloop van de termijn van terinza-
gelegging worden ingepland. Het is 
niet mogelijk telefonisch of via e-mail 
uw zienswijze kenbaar te maken.

Blaricum, 13 oktober 2022

Sluitende meerjarenbegroting
Voor de komende drie jaren hebben wij ondanks de financieel moeilijke tijden 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. Door een 
verlaging van de algemene uitkering in 2026 laat dat jaar vooralsnog een tekort zien. 
Wij hebben er echter vertrouwen in dat wij dit in de komende jaren zullen kunnen 
herstellen. 

De begroting 2023 geeft invulling aan de opgaven waar het huidige college zich voor 
gesteld ziet. Deze opgaven staan in het collegeprogramma ‘Vandaag aan de slag voor 
het Blaricum van morgen’. Het collegeprogramma vindt u op de gemeentelijke web-
site. Naast de zaken die in het collegeprogramma staan, blijft optimale aandacht voor 
de primaire dienstverlening, die door de inwoners dagelijks wordt ervaren, voor het 
college zeer belangrijk. Ook is er blijvend aandacht voor het behoud van het dorpska-
rakter en aan het geven van kwaliteitsimpulsen aan de centrumgebieden. 

Begroting in één oogopslag: 
de kosten
De totale kosten (lasten) van de ge-
meente Blaricum zijn € 29,8 miljoen. 
De kosten zijn behoorlijk verschillend 
en bestaan onder andere uit de kosten 
in de openbare ruimte, zoals wegen, 
openbaar groen en afschrijvingen van 
investeringen. Onder de maatschappe-
lijke opgaven binnen het sociaal domein 
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 kun-
nen komen of werkeloos zijn geworden. 
Subsidies en bijdragen aan verschillende 
instanties en natuurlijk de salariskosten 
en de kosten van de ambtelijke uitvoe-
ringsorganisatie (BEL Combinatie). In de 
begroting vindt u het overzicht van de 
kosten per programma. 

Begroting in één oogopslag: 
de opbrengsten
De totale opbrengsten (baten) van de 
gemeente Blaricum zijn € 30,6 miljoen. 
De inkomsten bestaan uit de gemeente-
lijke belastingen, de algemene uitkering 
uit het gemeentefonds en de overige 
eigen inkomsten. Ook ontvangt de 
gemeente zogenaamde doelheffingen. 
Dit zijn opbrengsten waarbij het vastligt 
waar de gemeente het geld aan moet 
uitgeven. Het gaat om heffingen die zijn 
bedoeld om bepaalde gemeentelijke 
taken te kunnen betalen. 
Denk aan de af-
valstoffen- en 
rioolheffing, 
maar ook 
de leges 
voor pas-
poorten 
en rijbe-
wijzen.
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Het college van B&W presenteert hierbij haar eerste begroting van deze collegeperiode. 

Sluitende begroting
Wij zijn verheugd om in deze financieel lastige tijden 
voor het komende en volgende jaren opnieuw een 
sluitende begroting te kunnen presenteren.

Belangrijke ontwikkelingen
De uitbraak van COVID-19 heeft gedurende twee 
jaar een grote impact op de organisatie gehad. 
Begin 2022 werd opnieuw een zware opgave bij de 
gemeenten neergelegd vanwege de oorlog tussen 
Rusland en Oekraïne. Dit leidde tot een grote stroom 
van vluchtelingen naar Nederland en naar onze 
regio. Het adequaat uitvoeren van de opvang en 
alle daarbij voorkomende zaken trok wederom een 
zware wissel op onze organisatie. Er is gedurende 
deze periode geprobeerd zoveel mogelijk toch de 
reguliere werkzaamheden te laten doorgaan. 

De komende jaren gaan wij aan de slag met 
de daadwerkelijke uitvoering van een aantal 
infrastructurele projecten. Denk aan de integrale 
aanpak van de Bijvanck, de Bouwvenen en de Le 
Coultredreef. Ook op het gebied van openbare 
ruimte zal nog fors geïnvesteerd gaan worden. 

Binnen het sociaal domein kijken we naar mogelijke 
noodzakelijke maatregelen om de grote problemen 
waarmee onze inwoners momenteel geconfronteerd 
worden te ondersteunen. 

De uitvoeringsorganisaties
Per 1 januari 2023 bestaat de BEL Combinatie 
vijftien jaar. De BEL Combinatie is onze ambtelijke 
organisatie en voert het beleid uit voor Blaricum, 
Eemnes en Laren. Ook wordt op een aantal onder-
delen samengewerkt met de gemeente Huizen en de 

Regio Gooi en Vecht-
streek. Mede door deze 
samenwerkingsverban-
den is onze gemeente 
in staat zelfstandig te 
blijven. 

Begrotingsbehandeling door 
gemeenteraad
De gemeenteraad behandelt de begroting in de 
raadsvergadering op 25 oktober 2022. Wilt u ook 
meeluisteren? Wees welkom, het is een openbare 
vergadering. De stukken zijn te vinden op www.
blaricum.nl 

Namens het college van B&W van de gemeente 
Blaricum,
Anne-Marie Kennis, wethouder financiën

Begroting gemeente Blaricum 2023

Meerjarenperspectief 2023-2026 Begroting Begroting Begroting Begroting 
  2023 2024 2025 2026 

 Opbrengsten (baten)  30.558.800 28.635.700 29.429.900 28.562.900 
 Kosten (lasten)  29.786.300 28.284.400 28.605.400 28.964.700 
Begotingsresultaat 772.500 351.300 824.500 -401.800 

 

Het college van B&W biedt de gemeenteraad jaarlijks een begroting aan waarin de 
opbrengsten en kosten voor het komende jaar staan. Ook geeft de begroting een 
doorkijk naar de komende jaren 2024 tot 2026. de gemeenteraad behandelt de 
begroting op 25 oktober in een openbare raadsvergadering.
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Woonlasten inwoners
Om het nieuwe OZB-percentage te 
berekenen, hebben we net als voor-
gaande jaren rekening gehouden 
met de verwachte waardestijging 
van woningen en niet-woningen. Wij 

gaan het OZB-tarief voor 2023 verla-

gen met de (gemiddelde) waardestijging 
van de woningen in onze gemeente. Op 
deze manier blijven de OZB-lasten ge-
middeld gelijk. Wel hebben wij in de kos-
ten, en daarmee ook in de opbrengsten, 
van de lokale lasten rekening gehouden 
met een inflatiecorrectie.

Waar vind ik alle informatie?
De programmabegroting 2023 ligt tot aan de behandeling door de 
gemeenteraad 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 > 

Gemeenteraad > Raadsvergaderingen 
> Raadsvergadering 25 oktober 2022).
TIP! Altijd al willen weten hoe de 
gemeente Blaricum er voor staat 

op gemeentelijke thema’s, zoals 
financiën, duurzaamheid en jeugd? 
Of vindt u het leuk om de cijfers van 
Blaricum te vergelijken met die van 
andere gemeenten of het gemiddelde 
in Nederland? Bezoek hiervoor   
www.waarstaatjegemeente.nl
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Kim de Graaf, ten voeten uit een 
enthousiaste pedicure
door Angélique Boezel-Spoor
Het oogt knus en efficiënt, de werkruimte waar Kim de Graaf sinds begin juli 
haar pedicure kennis praktiseert. De salon bevindt zich boven de Blaricumse 
Haarzaak aan de Dorpsstraat. 

Iedere donderdag zijn klanten van harte 
welkom om van haar expertise gebruik 
te maken. Men kan er terecht voor di-
verse behandelingen, van een simpe-
le basis sessie tot een uitgebreid Spa 
voet-verwenpakket. Uiteindelijk is het 
de bedoeling om van de huidige één dag 
per week uit te breiden naar twee of drie 
dagen, afhankelijk van de vraag, maar 
ook van hoe dit valt in te plannen met het 
thuisfront (vriend en 1-jarig zoontje) en 
haar andere werkdagen als administratief 
medewerkster. Oorspronkelijk deed Kim 
haar pedicure-werkzaamheden thuis en 
aan huis, naast haar andere werk. Maar 
een andere zelfstandige locatie bleek 
toch beter bij haar plannen te passen. 
Voordat het pedicuren haar passie werd, 
heeft zij overigens 
een kappersoplei-
ding gedaan en dit 
beroep ook daadwer-
kelijk uitgeoefend, 
maar haar interesse 
ging toch een andere 
kant op. Kim komt 
oorspronkelijk uit 
Eemnes, maar ver-
telt trots dat haar opa 
wel een echte Blari-
cummer is. Zo ook 
haar grote liefde, 
waarna de overstap 
naar ons dorp snel 
gemaakt werd. Haar 
woon-werkverkeer komt in de praktijk 
neer op enkele minuten met de fiets. 

Wildvreemde voeten
Voor een leek als ondergetekende lijkt 
het contact met ‘wildvreemde voeten’ 
een nogal onsmakelijke aangelegenheid. 
Zeker gezien het feit, dat daar natuurlijk 
ook weleens, laat ik het netjes zeggen, 

‘niet geheel naar wens verzorgde’ exem-
plaren tussen zullen zitten. Zo gek lijkt 
dit niet bedacht, want Kim geeft toe ook 
weleens te hebben moeten slikken, met 
name tijdens haar opleiding. Maar zoals 
ze zelf zegt, op een gegeven moment 
gaat er gewoon een knop om en neemt 
je professionaliteit het over. Bovendien 
gebeuren deze confrontaties maar zelden 
en áls het voorkomt, zijn de betreffende 
cliënten vaak heel dankbaar na de behan-
deling, wat het doorstane leed dan weer 
meer dan goed maakt. 

Pas bij 40 jaar!
Navraag leert dat de gemiddelde leeftijd 
van een pedicure-ganger pas bij 40 jaar 
begint. Wellicht dat er bij de iets ouderen 

onder ons dan pas spe-
cifieke klachten komen. 
Wat niet wil zeggen dat 
er nooit jeugdige typjes 
over de vloer komen, 
maar dat is dan meer 
voor een gellakje op de 
nagels. Eveneens inte-
ressant om te horen, is 
dat de klandizie in de 
zomer veel hoger ligt 
dan in de wintermaan-
den, wat als je erover na-
denkt ook heel logisch 
is, want dan lopen men-
sen met slippers en san-
dalen en willen zij dat 

hun voeten er verzorgd uitzien. Dus…
wie lijdt onder een likdoorn, kloven, 
een ingegroeide teennagel of juist hele-
maal nergens last van heeft en de trou-
we onderdanen weleens lekker wil laten 
verwennen met een massage en een ont-
spannend bad, doet er goed aan zich met 
gezwinde spoed te begeven naar Kim’s 
Pedicure, kimspedicure@gmail.com

Dorpsagenda
Dag van de Mantelzorg 
Mantelzorgers verdienen het in de 
schijnwerpers te worden gezet. Ver-
sa Welzijn biedt activiteiten als cre-
atieve workshops, stoelmassages, 
een muzikale lunch en een high tea 
tussen 8 en 11 november. Deelna-
me is gratis voor de mantelzorgers 
uit HBEL. Meer info Marjolijn van 
Hilten, mhilten@versawelzijn.nl,  
Marloes Meulman, mmeulman@ 
versawelzijn.nl,  of Serena Stad, 
sstad@versawelzijn.nl  

De natuur van de Erfgooiers
Het Gooi en de Erfgooiers zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden. De 
herinnering aan deze voormalige Gooi-
se boeren wordt nog altijd levend ge-
houden, zo ook met de jaarlijkse Week 
van de Erfgooier. BEL-Art organiseert 
van 7 oktober tot en met 15 november 
een tentoonstelling in gemeentehuis 
BEL, Eemnes. 
 
Open Horeca Bridgdedrive 
De Bridge Gooiers organiseren in sa-

menwerking met vijf horecagelegenhe-
den een bridgedrive op zaterdagmiddag 
29 oktober. Veertig paren kunnen zich 
inschrijven. De bridgedrive is gratis 
voor leden van de Bridge Gooiers. Niet 
leden €10 per persoon (€20 per paar). 
Inclusief een kopje koffie/thee, heerlij-
ke hapjes en verrassende prijzen. De 
middag start om 12.00u in Blaercom 
en de prijsuitreiking is 16.45u. Meer 
info paulinevanveen@hotmail.com

Ying Yang Yoga met harpklankbad 
Activeer, stimuleer en ontspan je lijf en 
hoofd met aansluitend na elke les een 
heerlijk klankbad van de harp. Met me-
ditatie, ademoefeningen en zowel yin- 
als yang-yogahoudingen. Elke dins-
dagmiddag in de Malbak van 15.30u 
tot 17.00u voor € 7,50. Meer info 
Chantal Dreier Gligoor info@tuszen 
hemelenaarde.nl

Collecteweek Alzheimer Nederland
In de week van 6 tot en met 12 no-
vember vindt de collecte van Al-
zheimer Nederland plaats. De groep 

mensen met dementie groeit snel 
en is erg kwetsbaar. Elk jaar gaat er 
meer geld naar onderzoek. En dat 
is hard nodig! Wilt u in 2022 hier-
aan een steentje bijdragen? Kijk op 
alzheimer-nederland.nl/collecteren 

Kerkcafé van de Dorpskerk 
Het programma voor het najaar is 
zeker de moeite waard: 27 oktober 
Krijn Poppe, Wek geen valse ver-
wachtingen over de landbouwtran-
sitie. 24 november Prof. Dr. Dorien 
Pessers, De geloofsartikelen van  
de rechtsstaat. 15 december Tony  
van der Togt, Achtergrond oorlog  
Oekraïne. Meer info Dorpskerk  
Blaricum pgblaricum.nl

In Memoriam avond 
Jaarlijkse lichtjesavond ter herden-
king van dierbare overledenen. Vrijdag 
4 november van 17.30u tot 21.30u.  
Algemene Begraafplaats, Woensberg-
weg 11. Meer info 
haselagermascha@hotmail.com

Colofon
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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

In Memoriam

Maarten Johannis 
van Weel

* Medan (Indonesië), 
    9 februari 1950   
†  Hilversum, 26 augustus 2022

door Frans Ruijter
Maarten was de oudste in een gezin 
van zeven kinderen. Hij groeide op in 
Bussum. Daar doorliep hij de Mon-
tessorischool, Vondelschool en het 
Goois Lyceum. In 1968 begon hij bij 
de Rijkspolitie, met als standplaats 
Blaricum. 

Op 30 december 1971 trouwde hij met 
Alice Perfors. Het jonge stel ging wonen 
aan de Ekelshoek. Hier werden ook hun 
zonen Marco en Eric geboren. Nadat hij 
bij de meldkamer in Amsterdam ging 
werken, was hij als politieman minder 
in Blaricum te zien. Dat gold niet voor 
zijn andere activiteiten. Hij was ooit dui-
venmelker en is hij jaren bestuurslid van 
de duivenvereniging PV Union geweest. 
Maarten was een echte doener, altijd be-
zig en bereid te helpen. Hij was een van 
de eersten in Blaricum die zijn zelfge-
kweekte druiven en fruit langs de weg 
zette zodat anderen daar ook van konden 
genieten. 

Een groot verlies
In 2010 ging Maarten met prepensioen 
en zette een adviesbureau op. Hij maakte 
zich hierbij sterk voor Politiekeurmerk 
Veilig Wonen, Keurmerk Veilig On-
dernemen en trok op verzoek rond met 
een informatiewagen betreffende veilig-
heid rond huis en tuin. Op 23 april 2018 
overleed zijn vrouw Alice, die hij uiterst 
liefdevol heeft verzorgd. Maarten was 
vooral gek op zijn drie kleinkinderen. 
Ondanks zijn moeizame gezondheid de 
laatste jaren bleef hij een bijzonder op-
timistisch mens. Vrijdag 2 september 
verliet hij, uitgezwaaid door zijn naas-
ten, onder politie-escorte en begeleid 
door duiven, na ruim een halve eeuw ons 
dorp. Op zijn rouwkaart stond: ‘Ik heb 
van het leven genoten’. 

Wie heeft er niet een kopje koffie gedron-
ken of er een on the go meegenomen? Na 
acht jaar sluiten helaas de deuren van 
Blushing. 
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