
6FM Actueel
Radio 6FM, de streekomroep voor de
BEL-gemeenten en Huizen, is van
start gegaan met een nieuw actualitei-
tenprogramma: 6FM Actueel. 
In het programma wordt aandacht
besteed aan regionaal nieuws, politiek,
cultuur, sport en ook zijn er elk weekend
uitgaanstips. Door deze krachtenbunde-
ling zal de omroep nog adequater op het
nieuws uit de regio kunnen inspringen.
6FM Actueel wordt iedere zaterdag uit-
gezonden van 16.00 tot 18.00 uur. Heeft
u tips voor de redactie? Mail dan naar
info@6fm.nl. Voor ether- en kabelfre-
quenties zie www.6fm.nl.

Henk aan en op
de top!
‘Na 20 jaar reuma en dan dit: Ja, ik
ben boven gekomen. Donker, ijzige
wind, temperatuur onder nul, zeer stei-
le klim, minder dan 50 procent zuur-
stof en dan in alleen je korte broekie. 

Was geen zondagmiddag-wandelingetje
met een koffietentje voor een appeltaar-
tje met slagroom op de hoek. En dan nog
Piet Groot zijn spandoek op mijn rug.
Pas bij de top mijn jas aan. Werd toen
toch tijd. Zo verschrikkelijk koud en dan
in 48 uur op de top. 5895 meter vanaf het
hotel. Best pittig!’ 

Poëzievertaal-
wedstrijd 2014 
In hei & wei van 20 december 2013
maakten wij melding van de op hand
zijnde Poëzievertaalwedstrijd 2014.
Opdracht was om het gedicht
Conversation van Louis MacNeice te
vertalen. De tweede prijs werd toege-
kend aan de winnaar van de
Poëzievertaalwedstrijd van het jaar daar-
voor, onze dorpsgenoot Hans Huismans. 
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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

We hebben in Blaricum een Eerste
Molenweg, Tweede Molenweg, Korte
Molenweg en een Molenveenweg. Deze
wegen herinneren ons eraan dat er op het
punt van de Eerste en Tweede Molenweg
tot 1926 een heuse molen heeft gestaan.
De oude Blaricummers noemen het nog
steeds de ‘Molenberg’ (nu Tweede
Molenweg 49). Hier hebben twee
molens gestaan: eerst een ‘pinmolen’
waarvan niet precies bekend is wanneer
hij geplaatst is, maar hij komt op hele
oude pentekeningen al voor. Deze pin-
molen of standaardmolen werd in 1873
vervangen door een ‘zeskantige koren-
molen-grondzeiler’, een zogenaamde
bovenkruier. Deze molen kwam uit
Baarn uit het voormalige buurtschap
‘Santvoort’ en was daar gebouwd in
1759. U zult zich afvragen wat dit alle-
maal te maken heeft met het honderdja-
rig bestaan van ‘de Meelmuis’ … 

Molen van Puijk
… zo werd de molen ook wel genoemd,
omdat Willem Puijk de toenmalige mole-
naar was. Naast de molen – hier staan nu
huizen met de huisnummers 28, 30, 32 en
34 aan de Tweede Molenweg – stond een
boerderij (zie foto op volgende pagina)
waar het honderd jaar geleden allemaal
begonnen is. In deze boerderij woonde
Marritje, de weduwe van Harmen Vos.
Marritje was de zus van Willem Puijk de
molenaar.  Haar oudste zoon Jacob wilde
de molen overnemen, maar is later pom-
penboorder geworden (het maken van
bronbemalingen). Zijn broer Lammert
heeft toen het werk als molenaar overge-
nomen en heeft zich op 15 januari 1914
als zelfstandig molenaar in laten schrij-
ven bij de Kamer van Koophandel.
Lammert heeft tot 1920 in de molen van
Puijk gemalen. Naast de maalderij hield

door Frans Ruijter
Dat Blaricum verandert is geen nieuws, maar dat er sommige dingen zijn die
bijna niet veranderen in het dorp, maakt je wel een beetje blij. Dat is het geval
bij het mooie gezellige winkeltje ‘de Meelmuis’. Een zaak die in januari van
dit jaar een eeuw bestaat en waarvan Gerrie (79) de laatste vijftig jaar deel
uitmaakt.

‘De Meelmuis’ een eeuw lang een
geuzennaam

Fa. Wed. B. Vos
www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

Moeder Gerrie en zoon Lambert

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

Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50
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Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

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
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Gijsbrecht van Amstelstraat 198
Hilversum | T. 035-624 59 38 

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

Wij informeren u graag over de 
mogelijkheden bij u thuis. 
Neem vrijblijvend contact met ons op!

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

06-511 83 763 (dag en nacht)   www.akeruitvaarten.nl

AKER UITVAARTEN

Met de tijd mee
Eind jaren ’90 van de vorige eeuw is de
meer dan driehonderd jaar oude boerde-
rij in zijn geheel gerenoveerd door aan-
nemer E.Q.M. Calis uit Laren, onder lei-
ding van de bekende Blaricumse archi-
tect Jan Juffer jr. De kenmerken zijn
gebleven, inclusief het oude emaillen
reclamebord ‘P. Sluis Ochtendvoer’ op
de buitenmuur naast de ingang van de
winkel. 
Gerrie staat alleen nog in de winkel als
bijvoorbeeld Lambert is weggeroepen
voor de brandweer. Toch is ze altijd aan
het werk want, zoals ze altijd zegt: ‘Een
paardentand en een vrouwenhand staan
nooit stil.’ Bij de toonbank liggen, naast
de witte kat, de door haar in regenboog-
kleuren gebreide sokken en sloffen. Ze
borduurt op haar speciaal daarvoor aan-
geschafte machine handdoeken, slabbe-
tjes, paardendekens, tot zelfgemaakte
patchwork ‘wonderdekens’ die je tot een
kussen kan opvouwen. Creatief als ze is,

heeft Gerrie zelfs een opdracht voor het
breien van hoezen voor golfclubs gekre-
gen.
Lambert gaat, in zijn blauwe overall en
op klompen, meer en meer lijken op zijn
vader Driekus. Ook daardoor is het net
alsof je in de tijd teruggaat zodra je de
winkel instapt.  En dat is nog niet alles:
de lammerentijd komt er weer aan. Waar
maak je nog mee dat je niet alleen een
spierwitte kat als een levende sfinx op
de toonbank ziet zitten, maar waar af en
toe zomaar een lammetje achter
Lambert aan de winkel in huppelt? Niet
alleen kinderen vinden dat geweldig!

Bijna alles
‘De Meelmuis’ is net een Winkel van
Sinkel, van alles is er te koop: boeren-
bont en andere serviezen, huishoudelij-
ke artikelen, voer voor konijnen, kippen,
honden, hooi en stro, noem het maar op.
Wanneer je iets niet ziet staan, vraag er
dan gewoon naar. Hebben ze het niet in
voorraad dan bestellen ze het wel voor
je. Kortom, een zaak die je van harte
nog honderd jaar gunt. Wij van hei &
wei wensen dat ‘de Meelmuis’ van
harte.

Da’s Blaricum!

Nanda rijdt in haar auto over de
Torenlaan. Ter hoogte van banket-
bakker Wassenaar stopt ze. Voor
een rode kater. Die steekt vanaf de
winkel keurig via het zebrapad de
straat over. Da’s Blaricum.

Op de Dorpsstraat vervoert Bella
in haar bestelwagen omzichtig een
zwaar beeld. Ze heeft al drie
auto’s achter haar. Bij het
Fransepad slaat ze rechtsaf. In de
bocht stuit ze op een van rechts
komende SUV. Voorrang geven.
Achteruit kan ze niet vanwege de
auto’s achter haar. De SUV, zon-
der auto’s achter zich, blijft stok-
stijf stilstaan. Bella stapt uit, loopt
ernaartoe en zegt: ‘Mevrouw, kunt
u niet even achteruit rijden, ik zit
klem!’ De jonge blonde bestuur-
ster fluistert zenuwachtig: ‘Ik wil
wel, maar ik weet niet hoe ik ‘m in
z’n achteruit moet zetten.’ Da’s
Blaricum.

Ons dorp moest begin deze eeuw
zo nodig samengevoegd worden
met omringende gemeenten. De
gedeputeerde die dat wilde moest
uiteindelijk bakzeil halen. Hij trok
zich stilletjes terug op zijn boerde-
rij in Limburg, telde zijn pennin-
gen en gaf de pijp aan Maarten.
Da’s Blaricum.

Blaricum heeft 730 rietgedekte
panden. Merendeels van histori-
sche waarde en beschermd. De
Blaricumse brandweer is gespeci-
aliseerd in bestrijding van rietkap-
branden. Met jaren ervaring. En
een keurkorps aan vrijwilligers. In
1696 brandde de helft van het
dorp af. Brandbestrijding? Met
emmertjes. Vandaar. Nu zijn er
twee fikse spuitauto’s. Het gaat
nog net, op die 730 panden. Maar
nu moet er één weg. Bezuiniging.
De regio zal wel komen helpen als
de rode haan kraait over het dorp.
Het dorp gelooft dat niet. Pikt dat
niet. Vecht. Da’s Blaricum.

De provincie wil een lange, brede
gracht graven dwars door
Blaricum. Voor openbaar snelver-
voer. Zonder toegevoegde waarde.
Kosten? Gelijk aan 400 brand-
weerwagens… Het dorp pikt dat
niet en vecht door tegen de verant-
woordelijke gedeputeerde. En die
zal het weten ook... Da’s
Blaricum!

Column
door
Sybert Blijdenstein
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hij ook nog een schaar (15 stuks) koeien.
Hij hoorde even later van zijn tante dat
de molen verkocht zou worden aan de
gezusters Virieux Fürstner die een
enorm hoog bedrag boden. Ze wilden er
een woonhuis van maken maar Lammert
kreeg de eerste keuze. In die tijd werd
Lammert door een fabriek benaderd die
elektrische molens fabriceerde. Omdat
zo’n elektrische molen de helft goedko-
per was dan het overnemen van de wind-
molen heeft hij gekozen voor de elektri-
sche molen. Een keuze waar hij veel spijt
van heeft gehad. Later kon namelijk de
molen van de gemeente kopen, maar
toen bleek dat door de planning van de
bouw van 25 woningen hem letterlijk ‘de
wind uit de zeilen’ gehaald zou worden,
heeft hij van de koop afgezien. De
dames Virieux Fürstner en de gemeente
konden het niet eens worden, waardoor
de in verval geraakte molen in 1926 na
ruim vijftig dienstjaren werd gesloopt. 

Brand
Lammert Vos trouwde op 11 mei 1923
met Aalbertha de Wit uit Stoutenburg.
Zij kregen vier kinderen: Herman, die in
de voetsporen trad van zijn ome Jacob,
hij werd ook pompenboorder, en Tonia,
Driekus en Mia. Op 7 januari, in de
strenge winter van 1929, brandde de
hele boerderij  aan de Tweede
Molenweg af. Oorzaak: kortsluiting bij
de aandrijving van de elektrische maal-
stoel. Moeder Bertha was op dat
moment hoogzwanger van haar jongste
dochter Mia. Het gezin Lammert Vos
verhuisde naar het pand op de hoek van
de Meentweg en de Burgemeester
Heerschopweg. Hier werd de maalderij
en fouragehandel voortgezet.   
Zijn zoon Driekus nam de zaak over van
zijn ouders. Driekus trouwde op 8 april
1964 met Gerrie Post uit Eemnes van
het loonbedrijf aan de Meentweg. Toen
Driekus plotseling overleed op 20
augustus 1984, één dag voor zijn 58e
verjaardag, stonden Gerrie en haar twee
zoons, Lambert en Henk er alleen voor.
Dat was geen gemakkelijke opgave,
maar ook deze slag, hoe zwaar ook,
kwamen zij te boven. 

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

Op de foto van links naar rechts: Jan Vos de Molenaar (1884), Willem Vos de wagenma-
ker (1883), Lammert Vos de Molenaar, Jacob Vos de Pompenboorder (1877), Joanna Vos
(1886), en Moeder Maria Vos-Puijk, Wed. (1844). Huisnummer 73 is op 7-1-1929 in een
hele strenge winter door kortsluiting tot de grond toe af gebrand



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)

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

 
  
 

  
  
  

Remedial teaching
lezen, rekenen, taal

Torenlaan 5, 1261GA Blaricum
www.lrt.nu

Maud Goedhart
Daniëlle de Wit

telefoon 06 21288318
telefoon 06 53405907
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www.vogelinterieurs.nl

Op 18 januari stierf een grote kleine
man, de markante kunstschilder
Bob ten Hoope

door Gerda Jellema en Cees Wijsman
Cornelis Jan (Bob) ten Hoope, schilder, etser en tekenaar, werd in 1920 in
Bussum geboren. En in Bussum is hij overleden. Bob had zijn atelier in
Blaricum aan de Eemnesserweg.

Bob volgde opleidingen aan de
Kunstnijverheidsschool (tegenwoordig
de Gerrit Rietveld Academie), de
Rijksnormaalschool voor tekenleraren
en de Rijksacademie van Beeldende
Kunsten te Amsterdam. In 1949 hield
Bob ten Hoope zijn eerste solotentoon-
stelling in de kunstzaal van hotel
Hamdorff in Laren en werd zijn eerste
portrettekening aangekocht door het
Rijksprentenkabinet in Amsterdam.
Vanaf 1949 maakte hij diverse studierei-
zen naar België en Frankrijk en reisde hij
tussen 1950 en 1953 naar Egypte. In
Caïro hield hij een solotentoonstelling.
In 1954 vertrok Ten Hoope naar

Frankrijk, naar Pont en Royans, dit werd
zijn ‘tweede’ thuis, of misschien beter
zijn ‘eerste’ thuis. De natuur hier raakte
en inspireerde hem. Tot op hoge leeftijd
heeft hij de reis naar Frankrijk in zijn
auto ondernomen. 

Werk 
In 1987 maakte hij samen met de dichter
Adriaan Morriën het boek ‘Annette’ en
in 1989 verscheen het boekje
‘Schilderen met Bob in Frankrijk’.
Vooral over het eerste boekje was Bob
erg enthousiast. Vier jaar geleden, in
2010, kreeg Bob in ‘Singer’ de Jan
Hamdorffprijs uitgereikt en werd hij
benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Op zijn verjaardag, 14
februari, werd Bob in ’t Bonte Paard
benoemd tot ‘Ritmeester van ’t Bonte

Paard’. In dit café heeft hij veel van zijn
tekeningen gemaakt, onder andere op
bierviltjes. Eind van datzelfde jaar had
hij een tentoonstelling in het BEL-kan-
toor. Bob heeft in zijn lange werkzame
leven veel exposities gehouden in ver-
schillende landen en diverse prijzen in
de wacht gesleept.
Bob ten Hoope was gefascineerd door
menselijke en natuurlijke vormen. Zijn
schilderij ‘Het grote naakt’ (1.80 m
hoog), waarmee hij zijn academietijd
afsloot, was het begin van een lange
reeks naakten. Blaricumse schonen heb-
ben voor hem geposeerd. Bob had altijd
een stukje houtskool in zijn broekzak en
tekende op dat wat voorhanden was. Bob
was kritisch over zijn eigen werk en ook
trots over wat hij gemaakt had. 

Bob
Met diezelfde kritische ogen keek hij
ook naar het werk van anderen en had
daar zijn mening over. Zat hij op zijn
praatstoel dan kwam de hele wereld aan
je voorbij: verleden, heden en toekomst,
en Bob had zijn ideeën. In Blaricum was
Bob eredeelnemer van de stichting
Kunst en cultuur Blaricum. In 2008 heeft
de stichting een filmpje gemaakt en ver-
toond in Blaercom. Hier liet hij ook zijn
‘ijdele’ kant zien door te informeren wat
hij tijdens ‘zijn’ avond het beste aan kon
trekken. Hij hield er niet van om zelf het
woord te voeren voor een groep. Deze
avond werd door de Blaricumse kunste-
naar Cees Wijsman ingeleid. Bob en
Cees etsten samen. Cees: ‘Elke maan-

dag, zo tegen lunch-
tijd, kwam Bob aan-
tuffen, stipt om half
één. Na een broodje
naar mijn atelier, dat
wel twee trappen
hoog ligt.
Vervolgens begon
Bob ingespannen en
geconcentreerd in
het metaal te kras-
sen, drie uur lang,
vaak met verbazing-
wekkend resultaat.
Wel was te merken
dat het hem de laat-
ste tijd wat meer
moeite kostte. Maar

ja, als je 93 bent is dat begrijpelijk. Na
zo�n sessie stapte Bob voldaan in zijn
auto en reed (soms) enigszins slingerend
weg, waarop ik de goden aanriep. En dan
komt het moment dat je een telefoontje
krijgt, dat Bob plotseling overleden is.
Dat valt niet mee als je meer dan 30 jaar
lang met hem hebt samengewerkt, lief en
leed met hem hebt gedeeld. Het waren
fijne jaren, met veel hoogtepunten. Eén
daarvan was toen Bobs etsen werden uit-
gegeven en tentoongesteld door de
Historische Kring Blaricum. Anders niet
altijd even enthousiast, was Bob deze
keer enorm tevreden. Ik heb hem nog
niet vaak zo blij gezien. Ik ben een
bevoorrecht mens met een zo’n groot
kunstenaar zo lang te hebben mogen
samenwerken. Ik zal hem nooit verge-
ten.’

Henk de Koning
90 jaar

door Aty Lindeman-Strengholt
Hij woont al 50 jaar in Blaricum en
kent het dorp nog steeds op zijn
duimpje. Het is buitengewoon hoe
goed zijn geheugen is, hij kan alles
uitleggen en vertellen over de vele
zaken die hij in al die jaren heeft
meegemaakt.

In het dagelijks leven was hij directeur
Gemeentewerken en 23 jaar commandant
van het korps Vrijwillige Brandweer...
De Vuurvreters: Blaricumse stoere
kerels, een korps uit de bevolking. De
Koning werd in 1984 opgevolgd door
Anton van de Koot, die ook alweer 23
jaar penningmeester van de vereniging
De Vuurvreters was. Henk de Koning is
dankbaar voor al zijn herinneringen:
contacten met de welstandscommissie,
de bestemmingsplannen, het beschermd
dorpsgezicht, het conserveren van
bouwprojecten; alle plattegronden kent
hij nog precies. En af en toe boze gezich-
ten als er een afwijzing kwam! 

Hij weet het allemaal nog, en noemt en
roemt alle namen van ‘zijn’ vuur vreten-
de jongens uit die tijd. ‘Jammer, dat er
nu zoveel afgebroken wordt, niet alleen
hier, maar overal,’ zegt hij zuchtend.
Maar nu viert hij zijn verjaardag en hei
& wei feliciteert hem hartelijk!

‘Krasse Knarren’

Onder de naam ‘Krasse Knarren’
organiseert Amazone Body & Mind
Pilates en yoga oefeningen terwijl u op
een stoel zit. 
De yogaoefeningen in de les hebben een
gunstig effect op het zenuwstelsel, de
klieren en andere belangrijke organen.
Met de Pilates-oefeningen werkt u aan
coördinatie, spierkracht en souplesse.
Op 24 februari van 13.00 tot 14.00 uur is
er een gratis kennismakingsles in
Blaercom. Bij voldoende belangstelling
start vervolgens een wekelijkse les. 

U kunt zich opgeven bij 
Hester Koldeweij, 06-50546562 

of via e-mail: 
info@amazonebodyandmind.nl.  



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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

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

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl
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In het artikel van Edward B. Koster
wordt de bouwer van het huis, de schil-
der Evert Pieters, onderbelicht genoemd.
Honderdtwaalf jaar later is die conclusie
eveneens op z’n plaats. Het door hem
gebouwde huis stond in ons artikel in het
brandpunt, maar waar het de toelichting
betrof op bouwer en eerste bewoner
Evert Pieters, bleken slechts weinig
bronnen voorhanden. De bron die Lex
Abels aanboorde kwam daarom zeer
gelegen.

Doyen
‘Deze schilder, Hollander van Geboorte,
maar door een lang verblijf in
Vlaanderen voor een deel vervlaamscht
en daardoor in ons land niet zo bekend
als hij verdiende te zijn, is op ’t oogen-
blik de doyen van de te Blaricum geves-
tigde schilderskolonie. Daar in dat echt-
landelijke dorp met de mulle paden, ’t
eenvoudige Protestantse kerkje, de lage
boerenhuizen met de bemoste rieten
daken en heerlijk tonig-verweerde
muren, begrensd door begroeide zand-
bulten, waarachter de eng, zwellend van
vruchtbaarheden in de vollen zomer pra-
lent met goeddeinend graan, op enkle
plekken hel gemoderniseerd door schil-
derswoningen, daar leeft en werkt Evert
Pieters, dien ik ’t genoegen heb hierbij
aan de lezers van dit tijdschrift te intro-
duceren.’

Zeer oude doos
Boeiende journalistiek uit een zeer oude
doos, maar nog steeds weinig informatie
over de persoon Pieters. Auteur Edward
B. Koster had een bezoek van vier dagen
uitgetrokken om hem te interviewen.
Kom daar nu eens om. ‘Wij lagen in ’t
gras te staren naar een dennenbosch in de
verte,’ geeft Koster een nader inzicht in
zijn werkmethode in een zin die ik tot een
derde heb afgeknot. De auteur heeft erg
veel ruimte nodig om zichzelf neer te zet-
ten als een dekselse kunstkenner. Belezen
en tot oordelen bevoegd waar het gaat om
de beeldende kwaliteiten van Pieters, die
uitsluitend in de derde persoon enkelvoud
wordt opgevoerd in de lange beschrijvin-
gen van zijn interviewer.

Kolorist-virtuoos?
Moet Pieters worden gezien als ‘een
kolorist-virtuoos dan wel als een stem-
mingkunstenaar?’ vraagt Edward B. zich
af. Zo’n honderdveertig woorden lang
worstelt hij met het antwoord zonder op
het idee te komen even aan Evert te vra-
gen hoe die erover denkt. ‘Ik zou zeggen
beiden,’ houdt zijn bezoeker zich uitein-
delijk op de vlakte. ‘Hij is kolorist zoo-
wel als tonalist, met in de laatste jaren
merkbare voorliefde voor stillere dingen.
Maar daarom is zijn hevig aangedaan
zijn voor kleur, vroeger zijn kenmerken-
de eigenschap, nog niet verdwenen. Ik
zag op zijn atelier een aangesmeerd
doek, wagen met wit paard, waarop hout
wordt geladen, al dateerend van ander-

half jaar geleden, en waarvoor de inspi-
ratie ter voltooiing nog niet was geko-
men, met felle vegen op ’t doek geblik-
semd, de lichtflitsen schampend langs ’t
paardenlijf en slaand tegen alles wat in ’t
bereik van hun ijlzoekend geweld
kwam.’

Speciaal voor de (alleenstaande) senio-
ren uit Blaricum organiseert Rotaryclub
Blaricum-Centaurea op vrijdag 21 maart
in samenwerking met Versa Welzijn een
bijzondere middag. Tijdens een sfeervol-
le ‘high tea’ kunt u elkaar in een vrolijke
ongedwongen lente-sfeer ontmoeten.
Bekenden, onbekenden, iedereen is van
harte welkom. En behalve dat er voor
een lekker hapje en drankje wordt
gezorgd, komt Frans Ruijter van de

Tientallen onderbouwgroepen nemen
deel aan speciale programma’s zoals
‘Het Voorleesparcours’, ‘Professor
Pinguïn’ en ‘Lettersoep’. Het gezamen-
lijke aanbod van bibliotheken wordt jaar-
lijks onder de aandacht gebracht met
verschillende producten en diensten op

het gebied van Leesplezier, wegwijs in
de bibliotheek, mediawijsheid, cultuur,
activiteiten voor leerkrachten en ouders
en collecties op school. Uit de enthousi-
aste reacties van de begeleidende leer-
krachten blijkt het aanbod goed aan te
slaan bij de leerlingen.

Schilder Evert Pieters
door Hidde van der Ploeg
Lex Abels, een complimenteuze lezer, maakte ons attent op een interview
in Elsevier’s Geïllustreerde Maandschrift uit 1902. Dit naar aanleiding van
Aze ick kan in ons nummer van 17 januari van dit jaar dat handelt over
de villa op Achterom 13 met bovenstaande bijnaam en ook bekend als het
huis met de witte olifant.

Historische Kring een mooi verhaal over
Blaricum vertellen.

Blaricumse Lente High Tea 
De eerste klokjes piepen uit de grond en de dagen gaan weer lengen. De lente
breekt weldra aan! Tijd voor de Blaricummers om elkaar weer te ontmoeten.

Het evenement zal plaatsvinden in wijkcentrum De Malbak van 15.00 tot
17.00 uur. Deelname is kosteloos. Aanmelden kan bij Versa Welzijn. 

Email: gvliet@versawelzijn.nl, tel.: 5262902.

Nationale Voorleesdagen
Het primair onderwijs in het Gooi weet de weg te vinden naar de vestigingen
van de bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum. Het merendeel van de scholen
bezoekt de bibliotheek rondom de jaarlijks georganiseerde Nationale
Voorleesdagen, eind januari.

Doel is om onze oudere medeburgers in
staat te stellen zo lang en zo goed moge-
lijk zelfstandig te laten blijven wonen.
De stichting draagt bij aan projecten
waarvoor geen of onvoldoende financië-
le steun is. Afgelopen jaren hebben wij
activiteiten gesteund zoals de jaarlijkse
vrijwilligersdag, het Repaircafé en de
Rolleybus. Om iets voor onze ouderen te
kunnen betekenen doen wij een beroep
op uw bijdrage. Klein of groot, de oude-
ren zullen u er dankbaar voor zijn. Voor

meer informatie over de stichting en hoe
u kunt bijdragen: 
www.vriendenouderenwerk.nl. 

Ouderenwerk BEL 
De Stichting Vrienden van het Ouderenwerk BEL zet zich in om financiële
steun te geven aan het ouderenwerk in de BEL-gemeenten. De financiële mid-
delen komen van donaties, legaten e.d. van inwoners uit de BEL-gemeenten. 
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Het motto van de stichting is: ‘Ouderen hebben de toekomst’.

Het interview in Elsevier’s Geïllustreerde Maandschrift uit 1902 kunt u lezen op
www.elseviermaandschrift.nl/EGM/1903/07/19030701/EGM-19030701-0286/story.pdf.

De schilder Evert Pieters op 70-jarige leef-
tijd in zijn atelier
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piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

uw complete woninginrichter

Kerkstraat 14 Fax 035 - 525 66 17 
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tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat

Tijd om te gaan praten met de man die
daar allemaal verantwoordelijk voor is:
Frans Wassenaar, die mij ontvangt in zijn
kantoortje op de bovenverdieping van
het uit 1895 daterende pand, waar alles
nog als vanouds is en waarvan de ouders
van Harrie van Bohemen de laatste
bewoners waren. De ouders van Frans
(51) hadden een bakkerij in de
Naarderstraat in Laren en een filiaal in
Eemnes. Onze bakker begint dagelijks in
alle vroegte. Door de week om 4 uur,
vrijdags om 3 uur en zaterdags om 24
uur. Hij heeft drie bakkers in dienst. In
totaal werken er ruim 20 mensen, inclu-
sief de extra hulpen in de winkel zater-
dags. Ik vertel hem dat in mijn jeugd de
bakker met z’n huifkar dagelijks bij ons
aankwam met
drie soorten
brood: wit,
tarwe en rogge-
brood. Bakker
Wassenaar bakt
70 soorten
brood in zijn
klassieke brood-
bakkerij. Hij is
de enige
ambachtelijke
bakkerij in Blaricum, Eemnes en Laren
die alles zelf produceert. Vanuit de oven
rechtstreeks de winkel in zonder distri-
butie voor filialen. Frans Wassenaar ver-
telt over z’n speltbrood, zuurdesem-
brood, stokbrood (baguette tradition),
volkorenboord en over boekweit.

Speltbrood 
Spelt is een zeer oude graansoort en
voorloper van de huidige graansoorten.
Het werd 5000 jaar geleden al verbouwd
in het dal van de Nijl. Spelt vereist een
kostbare dubbele bewerking en heeft
een lagere opbrengst per hectare in ver-
gelijking met tarwe, waardoor het van
de Nederlandse akkers verdween. Spelt
is echter weer in opkomst. Het kan toe
met weinig kunstmest, kan makkelijk
biologisch worden geteeld en is van
nature goed bestand tegen insectenvraat
en ziektes. Bovendien is spelt beter ver-
teerbaar, goed voor het darmstelsel en
gezonder dan tarwe, dankzij meer oplos-
bare eiwitten, licht verteerbare koolhy-
draten, onverzadigde vetzuren en vitale
stoffen zoals vitamines, mineralen en
sporenelementen. Het verlaagt boven-
dien de cholesterolspiegel. Spelt is niet
geschikt voor mensen met een glutenal-
lergie.

Blaricums speltbrood
Achter de engen op een akker van Nico
de Jong (van de zorgboerderij) aan de
Houtwal groeit op dit moment spelt voor
bakkerij Wassenaar. Dit wintergraan
groeit goed en snel en kan 130 centimeter
hoog worden. Om het kaf van het koren te
scheiden moet het graan een extra bewer-
king ondergaan en dat kan alleen maar in
een speciale molen. Als alles goed gaat
kunnen we deze zomer origineel spelt-
brood van Blaricumse bodem eten.

Desembrood
Tot ver in de 19e eeuw liet men brood-
deeg uitsluitend rijzen met zuurdesem en
niet met gist. Het gebruik van zurig deeg
is een natuurlijk proces en duurt enkele

dagen.
Industriële bak-
kerijen mengen
wat zuurdesem-
poeder door het
brood waardoor
een zurige
smaak ontstaat,
maar het is ver-
der ‘normaal’
brood dat in zo
kort mogelijke

tijd rijst. Het krijgt ten onrechte het pre-
dicaat van zuurdesembrood. Ga dus als
je gezondheidsvoordelen zoekt naar een
echte bakker die je vertrouwt. Ongeveer
1500 jaar voor Christus werd het eerste
brood op deze manier gebakken. 

Stokbrood
Vorig jaar is Frans Wassenaar met een
groepje bakkers naar Frankrijk getogen
om daar te leren hoe stokbrood moet
worden gebakken. Het resultaat mag er
zijn: een baguette tradition en een met
zaden: een baguette graines. Een groot
succes. De bloem
hiervoor komt uit
Frankrijk en is vol-
gens de Franse tra-
ditie met 100%
desem geproduceerd, waardoor je het
specifieke Franse aroma krijgt. Het pro-
ductieproces van deze stokbroden duurt
24 uur. Deeg een dag laten rusten en rij-
pen en dan pas de oven in.

Volkorenbrood
Bij volkorenbrood wordt de volledige
tarwekorrel gebruikt, dus zowel het
meellichaam als de vezelrijke zemel als
de voedingsrijke kiem, die tal van vita-
minen en mineralen bevat.
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Ons dagelijks brood
door Adrie van Zon
Bij bakker Wassenaar vraag ik om een speltbrood. ‘Wilt u
een speltwitbrood, een speltdesembrood, een speltvolkoren-
brood of een spelt rogge volkorenbrood? We hebben ook nog
biologisch speltbrood, speltbolletjes, speltcrackers en speltei-
erkoeken,’ zegt de charmante mevrouw achter de toonbank.
Op het briefje van thuis staat speltbrood en ik weet dus niet
wat te doen. ‘Doe dan maar een desembrood’ is mijn verweer.
‘U kunt een keuze maken desembrood wit, desembrood vol-
koren of speltvolkorenbrood.’ Ik zoek steun bij de andere
klanten in de winkel, maar die wagen zich niet aan een
advies. Ten einde raad ga ik met een gewoon tarwebrood naar
huis. 

Boekweit 
Boekweit is in feite een graansoort, maar
bevat in tegenstelling tot spelt en tarwe
geen gluten, waardoor je er geen brood
van kunt bakken. Daarvoor zijn gluten
nodig, een eiwitachtige voedingsstof
(soort ‘ballonnetjes’) die structuur geeft

aan brood. Wel kunnen we van boekweit
pannenkoeken bakken. We mengen ook
boekweit met tarwe of spelt, zoals in ons
Goois heidenbrood gebeurt.

Suiker
De laatste tijd is er nogal wat te doen
geweest over brood, aardappelen, rijst en
pasta’s, waarvan het zetmeel wordt
omgezet in (trage) suikers. De verkoop
van brood zou zelfs minder zijn gewor-
den. In zijn boek ‘Broodbuik’ zegt
William Davis dat minder tarwe nuttige
en positieve gevolgen kan hebben voor
de gezondheid. Ook Chris Verburgh
heeft in zijn boek ‘De voedselzandloper’
kritiek op brood. Volgens Fred Brouns,
hoogleraar Health Food Innovation aan
de universiteit van Maastricht, zijn deze
boeken slecht onderbouwd. Hoe zit dat
nou precies met dat zetmeel en met sui-
ker? Bakker Wassenaar: ‘Ons lichaam
heeft suiker nodig als brandstof. Ik denk
dat we op een aantal andere manieren

veel (snelle) suikers
binnenkrijgen, bij-
voorbeeld door tus-
sendoortjes, fris-
dranken en wat er

allemaal in andere voedingsmiddelen zit.
Maar ook hier geldt: alles met mate!
Brood is gewoon gezond, zeker als het
op ambachtelijke wijze gebakken wordt.’

P.S. Inmiddels ben ik er uit met m’n brood.
Op advies van de bakker heb ik zijn volko-
ren speltbrood geprobeerd. Dat brood met
zonnebloempitjes en wat sesamzaad,
besmeerd met enkel een vleugje roomboter
of een dun laagje (Blaricumse) honing, is
heel lekker!

Nico de Jong (r) en Frans Wassenaar bij de akker met spelt
aan de Houtwal 
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Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

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

Het café is de hele week geopend.  
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
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Marion Smit fietst pelgrims-
route

door Gerda Jellema
In hei & wei nummer 401 van augustus 2012 zei Marion Smit over haar
medicatie tegen diabetes: ‘Oh, maar daar kom ik ook vanaf.’ Een door
haarzelf bedacht aangepast voedselpatroon en een bewegingsplan had-
den haar geholpen om haar lichaam weer in evenwicht te brengen, en
haar zelfvertrouwen gegeven en de hoop dat ze een lang gekoesterde
wens om de Camino de Santiago de Compostela te fietsen in vervulling
zou zien gaan.

En nu is het dan bijna zover. Zondag 25
mei gaat Marion van start. De route is tot
in de details uitgewerkt, de benodigde
kaarten en boekjes liggen te wachten om
gebruikt te worden. En natuurlijk een
goede fiets, een Gazelle e-bike met 24
versnellingen. Een fiets die
ze uitvoerig heeft getest
o.a. op de Alpe d’Huez en
langs de Atlantische kust.
Op www.marionswereld.nl
kun je haar voorbereidin-
gen lezen en de route vol-
gen die afgelegd gaat wor-
den. Omdat ze, gezien haar
diabetesverleden, op haar
voeding en rust moet let-
ten, gaat haar man (en de
hond) met de camper mee.
Aan het eind van een fiets-
dag staan die haar op te
wachten.

Marions doel
Marion fietst deze route
voor haarzelf en zoals ze
zegt: ‘Uit geloofsovertui-
ging en de spirituele gedachtegang, maar
daarnaast kan ik nog wel 1001 redenen
opnoemen waarom ik deze tocht ga
maken; het feit dat ik mijn diabetes heb
overwonnen, het onderweg zijn, het
avontuur enzovoort.’ Daarnaast fietst ze
voor een goede doel en wel voor VUmc
Kinderstad. VUmc Kinderstad is een
speelstad van twee verdiepingen boven-
op het VU medisch centrum, pal naast de
kinderkliniek, en is mogelijk gemaakt
door het Ronald McDonald
Kinderfonds.

Het goede doel
VUmc Kinderstad zorgt ervoor dat kin-
deren die een moeilijke tijd doormaken
in het ziekenhuis voldoende afleiding
krijgen zodat hun verblijf zo plezierig
mogelijk is. In VUmc Kinderstad is van
alles te beleven. Zo is er bijvoorbeeld het
Ajax spelershome met een indoor voet-
balveldje en een minivliegtuig met
negen echte vliegtuigstoelen. VUmc

Kinderstad krijgt geen overheidssteun en
is daarom afhankelijk van donaties en
sponsoring. Marion gaat 2.500 km fiet-
sen en hoopt 2.500 euro op te halen.
Sponsoren kan per kilometer, je kan zelf
kiezen welke kilometers je wilt sponso-

ren en de sponsor komt met logo op de
site van Marion. 

Blaricum Santiago
De afgelopen jaren waren niet gemakke-
lijk voor Marion. Ze heeft gevochten en
niet opgegeven. Nu gaat ze in 27 dagen
weer een strijd aan, maar een strijd die ze
al tijden aan wil gaan. Haar eerste etap-
pe van Blaricum naar Oosteind is 91,4
km lang, gelijk een mooie binnenkomer,
maar ja, alle begin is moeilijk. 

door Ilse Bloemen

Waarom woon je in
Blaricum?
‘Ruim veertig jaar geleden
zijn mijn man en ik vanuit
de buurt van Den Haag
richting het Gooi getrok-
ken. Wij konden in
Bussum een nieuwe dro-
gisterij/parfumerie opstar-
ten en hebben deze kans
met beide handen aange-
pakt. Na een aantal jaar
boven de zaak gewoond te
hebben, hadden we daar op
een gegeven moment genoeg van en
zijn naar Blaricum verhuisd. We zijn
begonnen in het oude dorp, daarna
hebben we in de Bijvanck gewoond
en inmiddels wonen we al weer een
tijdje in de Blaricummermeent. We
kennen Blaricum dus best goed.’

Wat maakt de Blaricummermeent
voor jou zo bijzonder?
‘We hadden geen zin meer in het
onderhoud dat een tuin met zich mee-
brengt en hadden onze zinnen gezet
op een appartement. Die zijn er bijna
niet in Blaricum. Maar gelukkig wel
in de Blaricummermeent. In het begin
waren er maar 8 van de 42 apparte-
menten bewoond. Dat was best een-
zaam. In die tijd is er ook bij ons
ingebroken. Niet echt heel fijn.
Inmiddels wonen we hier nu zo’n 2
jaar en is dit complex eindelijk vol.
De laatste mensen zijn nu aan het ver-
huizen. Ik kan echt zeggen dat ik hier
met heel veel plezier woon!’

Wat doe je in je vrije tijd?
‘Ik heb de afgelopen 16 jaar gewerkt
bij Escada in Laren en ben nu dus
echt van mijn vrije tijd aan het genie-
ten. Ik tennis veel en gym elke week
in Blaercom. Verder doe ik graag
leuke dingen met mijn vriendinnen.’

Met wie zou je wel eens een borrel
willen drinken?
‘Met Cathelijne Gieske. Zij verzorgt
de gymlessen die ik al jaren volg,
maar daarnaast doet zij nog zoveel
andere dingen zoals de de Cabaret
Cats, daar zou ik wel eens meer over
willen horen.’

Twitter en/of Facebook?
‘Geen van beiden. Heb ik geen tijd
voor.’

Vakantie zomer en/of winter?
‘En en. In de winter gingen we vroe-
ger vaak naar Oostenrijk,
Zwitserland of Italië. Italië was
eigenlijk het hele jaar door favoriet.
Maar aangezien onze zoon sinds een
paar jaar in Hong Kong woont zijn
onze vakanties de laatste jaren meer
op Azië gericht.’

Wat is een echte Ineke eigen-
schap?
Ik ben sociaal en zorgzaam en geniet
erg van het oma-zijn voor mijn
kleindochter Emelie.

Aan wie geef je het stokje door?
Aan Joke Bosch, die heeft wel wat te
vertellen!

Even voorstellen… 
Ineke 
de Vries

Wilt u haar sponsoren 
of wilt u geld doneren? 

Uitgebreide informatie hierover 
is te vinden op haar site 

www.marionswereld.nl en op
www.helpookmee.nl. 

U kunt haar ook bellen op 
06-53859540. 



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

Wim Woensdregt is als architect bekend
van o.a. de Nederlandsche Bank,
Achmea en Staalprijs voor Nedtrain.
Suzanne Holtz van o.a. het ontwerp en
bouwmanagement van het
nieuwe pand van reclamebu-
reau TBWA\, Ebbinge &
Company en diverse interi-
eurontwerpen voor de Park
Plaza Hotel Group. Het is
een zorgvuldige afweging
tussen architecten geweest,
waarbij creativiteit en effec-
tief omgaan met budget de
speerpunten waren.
Kenmerkend in hun plan is
een kleurrijke en transparan-
te as in het hart van het
gebouw, op een hoger gele-
gen niveau. Deze extra laag

brengt de kernfuncties van het gebouw
samen en oogt zeer modern en uitnodi-
gend. Het ontwerp geeft lucht en ruimte,
uitzicht en sfeer. 

Blaricums architectenduo
Theater de Flint heeft, na een uitgebreide aanbestedingsprocedure, de opdracht
voor een grote facelift van het theater- en evenementencentrum aan architec-
tenduo gegeven. Het duo bestaat uit Wim Woensdregt, van ADP architecten uit
Amsterdam en Suzanne Holtz van Suzanne Holtz Studio uit Blaricum. 

Blaricum toen...

Postkantoor
Dit beeldbepalende pand werd in 1919 in gebruik genomen. Bij Koninklijk
Besluit werd per 1 april 1919 als directeur benoemd de heer D.A. Kakebeen.
De heer Kakebeen was al snel maatschappelijk betrokken bij Blaricum. Hij

heeft zich op veel gebieden ingezet, vooral voor de zelfstandigheid van
Blaricum, wat toen een actueel onderwerp was. Ook de na hem komende

directeuren deden op dat vlak van zich spreken: M.D. Schadee organiseerde
o.a. de eerste bejaardenuitstapjes na de oorlog, en G. Hoonhorst was jaren
lang voorzitter van Vlugheid & Kracht. Wil de Leeuw heeft er ook verschil-
lende jaren de scepter gezwaaid. Hij was ook maatschappelijk actief in zijn

woonplaats Laren. Aan de zijde van het Achterom was de Rijkspolitie
gehuisvest. Nu is het pand alweer verschillende jaren een notariskantoor.

Aangeleverd door Frans Ruijter

Blaricum@Blaricumnieuws 
Altijd binnen 1 oogopslag het allerlaatste nieuws over
Blaricum. Mis vanaf nu helemaal niks meer. CHECK:
http://regio.newslocker.nl/blaricum/  

't Meenthuis@opdemeent
De eerste #eitjes van onze eigen #kip! @opdemeent
pic.twitter.com/1aiVjpdnNV

Busbaan nee@BusbaanNee
Eervolle vermelding? Of tijd voor heroverweging? 
HOV-busbaan in landelijke Top-10 Nodeloze Prestige-pro-
jecten! 

Kunstenares Maja Boot laat haar onstui-
mige karakter zien in haar schilderijen.
Het is de wereld van ‘dromen en vergan-
kelijkheid’ die ze wil vangen op haar doe-
ken die altijd in beweging lijken te zijn.
Haar laatste serie ‘Drooggevallen Boten
op het Wad’ is een bijzonder robuuste
collectie schilderijen
die letterlijk door zilt
en roest lijken te zijn
aangevreten.

Angeline Rijkeboer
schildert voornamelijk
dieren en landschap-
pen, aanvankelijk in
aquarel, de laatste tien
jaar vooral in acryl op
doek. In de loop der
jaren heeft zij een
eigen stijl ontwikkeld:
realistisch, maar nét
even anders, waarbij
de krachtige kleuren
kenmerkend zijn. 
Beelden maken is haar
lust en leven voor
beeldhouwer Els de
Graaf.

Wat de meeste beelden gemeen hebben,
zowel de figuratieve als abstracte, is
geborgenheid.
Ze hebben een grote aaibaarheidsfactor.
Zij werkt in steen, brons en hout.

BEL-Art expositie
Tot en met 26 maart 2014 tijdens kantooruren van het BEL-kantoor zijn
werken te zien van de kunstschilders Maja Boot en Angeline Rijkeboer en
beelden van Els de Graaf.



01 | 14 februari 2014 | week 7 | Gemeentenieuws

14-02 
2014

GEMEENTE
NIEUWS

CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

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 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Inspirerende ideeën voor De Blaricummermeent 

Een Groene Meent of grond ‘uitlenen’ 

15 hectare bouwgrond in De Blaricum-

-
baar. Dat werd donderdag 6 februari 

-
meester Joan de Zwart-Bloch en wethou-
der Peter Smit. 

-

circa 15 hectare bouwgrond in De 

-

-

waaronder de winnaar van de Publieks-

in overleg om te onderzoeken of hun 

worden.

-

Polis en het bureau Urban Management. 

Een overzicht met de winnaars van de 

op www.blaricum.nl. Voor alle inzendin-

www.wachtendland.nl

Foto: Projectbureau De Blaricummermeent

Informatiebijeenkomst Natuurbrug Laarderhoogt

Ook kunt u meer horen over de proce-
dure voor de bouwvergunningen en de 

-

Goois Natuurreservaat en aannemers-

om u te woord te staan.

Wegafsluitingen

-
dagmiddag 1 maart tot en met woensdag-
ochtend 4 maart wordt de Naarderstraat 

waterleiding te kunnen vervangen. Het 

-
rende twee nachten om de liggers van 

op de Naarderstraat in september enige 
hinder te verwachten als de liggers van het 
ecoduct Naarderstraat worden geplaatst. 
Het verkeer wordt dan meerdere malen 

Natuurbrug Laarderhoogt
Met het oog op de diversiteit van dier- en 
plantensoorten wil de overheid natuurge-
bieden in Nederland met elkaar ver-
binden. In het geval van de Natuurbrug 

provincie Noord-Holland, het Goois Na-
tuurreservaat en de gemeente Laren en 
Blaricum zich sterk om natuurgebieden in 
het Gooi aan elkaar te knopen. Met twee 
ecoducten, over de A1 en Naarderstraat, 

de mens een aaneengesloten natuurge-
bied van de Blaricummerheide naar de 
Bussumer- en Westerheide.

Op de hoogte blijven?
Over de Natuurbrug Laarderhoogt ver-

aangeven dat u deze wilt ontvangen.

Op dinsdag 18 februari organiseert Rijkswaterstaat een inloopbijeenkomst over de 
aanstaande werkzaamheden voor de Natuurbrug Laarderhoogt. Tussen 19.00 en 
21.30 uur krijgt u in basisschool Florencius (Leemzeulder 29 in Laren) een toelich-

-
den in de komende periode en mogelijke hinder.

10-JARIG JUBILEUM ZORGBOERDERIJ ‘T WERCKPAERT

-

Gemeente 
Blaricum 
op Twitter
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen 
• 1261 LD, het aanleggen 

2014;
•

en vervangen rieten kap, ingekomen  

•  kruispunt met de Scha-

vellen van 2 bomen, ingekomen  
4 februari 2014;

•  1261 BD, het vel-
len van 1 boom, ingekomen 5 februari 
2014;

•  1261 AJ, het vel-
len van 2 bomen, ingekomen 5 februari 
2014;

•  1261 GE, het plaatsen 
-

men 6 februari 2014.

De aanvragen kunnen worden ingezien 

Voornemen tot verlenen van 
een omgevingsvergunning
om een Rijksmonument te verstoren, te 
verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen 
•  

en vervangen rieten kap.

gevraagde omgevingsvergunning te 
verlenen. Aan de vergunning worden 

van het monument. Het ontwerpbesluit 
en de relevante stukken liggen vanaf de 
eerstvolgende werkdag van deze publi-

-

wethouders.

Verleende vergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Verleende 
omgevingsvergunningen
•   1261 TT, het vellen van  

•  1261 CL, het 
vellen van 1 Amerikaanse vogelkers,  

en 1 Amerikaanse eik, verzonden  

•  1261 BZ, het plaat-
sen van een toegangspoort en aanleg 

van een bestaande uitweg, verzonden 

•   1261 JJ, het aanleggen van 

een bestaande uitweg, verzonden  

•   1261 BS, het vellen 
van 3 douglassparren, verzonden  

• 1261 CC, het vellen van  
 

6 douglassparren en 2 ruwe berken, 
verzonden 6 februari 2014.

Overige vergunningen
door burgemeester 
•  Voor het exploiteren van een openbare 

-

verzonden 7 februari 2014.

door de burgemeester en burgemeester 
en wethouders, ieder voor zover het hun 

•  Voor het evenement ‘Asperges in de 
Akker’ op de asperge-akkers aan de 

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de Alge-

6 weken na bekendmaking van het betref-
-
-

houders. De datum van bekendmaking is 
per besluit aangegeven. De besluiten met 

de balie Vergunningen. 

Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzie-
ningen.

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit

Iedere dinsdag - in de oneven weken - 
in het BEL-kantoor,  Zuidersingel 5 in 

1.  als onbezoldigde gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeente-
-

 • de specialist Invordering

2.  als onbezoldigde gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeente-
-

 • de medewerker Invordering

-

 • de specialist Invordering

trekken. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking. De 

Het college van burgemeester en wet-

-

personen, vastgesteld. Het Reglement 
-

ingetrokken. 

Het reglement gaat over het verstrekken 
van persoonsgegevens voor zover dit niet 

-

sonen. Het reglement treedt in werking 

personen in werking is getreden.

De volledige tekst van het reglement met 
-

durende 6 weken ter inzage in het kantoor 

Publiek, team Burgerzaken. Ook kunt u de 
stukken inzien op www.blaricum.nl

Aanwijzingsbesluit invorderings-
ambtenaren/belastingdeurwaarder

Reglement Wet basisregistratie 
personen

volgende straatnaam vast te stellen:

Het toekennen van een naam op grond van de verordening is een besluit in de zin 
van de Algemene Wet bestuursrecht en staat open voor bezwaar en beroep. 

-

STRAATNAAMGEVING
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met 4% gedaald ten opzichte van 2012. 

Midden-Nederland. De daling in Blaricum 
wordt mede veroorzaakt door minder 

-

en het aantal auto-inbraken met 37%.

Woninginbraken
Het aantal woninginbraken in Blaricum 
is in 2013 met 23% gedaald ten opzichte 
van 2012. Regionaal daalde het aantal 

groter dan regionaal. In de eerste vier 
maanden van 2013 was er een toename 

Echter in de daaropvolgende maanden 
was er sprake van een forse daling. 

Veelvoorkomende criminaliteit
-

de trend van het aantal auto-inbraken. 
Ook in 2013 is het aantal auto-inbraken 

-

inbraken met 5% gedaald. Het aantal 

vernielingen is met 32% afgenomen. 

Geweld

gedaald met 31% ten opzichte van het 
-

Jeugd
Ten opzichte van 2012 is het aantal 

-

gebeld.

Veiligheidsplan 2014

Midden-Nederland worden opgenomen 
-

heid 2013. Op basis van onder andere 

april wordt het veiligheidsplan 2014 in 
de raadscommissie besproken.

Veiligheidsbeeld Blaricum 2013
Het 4 mei Comité Blaricum is op zoek naar nieuwe Comitéleden. Ieder jaar 
organiseert het Comité een herdenking bij het monument voor de gevalle-

-
burgers die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Het Comité bestaat op dit moment uit een aantal trouwe bestuursleden en 

Wat wordt er van nieuwe leden verwacht?
In de aanloop naar 4 mei wordt een aantal keer vergaderd. Momenteel is het 
comité bezig met de voorbereidingen voor de aanstaande herdenking. 

secretariaat op 035 – 751 32 25.

COMITÉ 4 MEI ZOEKT NIEUWE COMITÉLEDEN

-
-

zoek uit. Met dit onderzoek wil de GAD achterhalen hoe de 
inwoners uit de Gooi en Vechtstreek tegenover de dienstver-
lening van de GAD staan. Ook wil de GAD de kwaliteit van de 
dienstverlening meetbaar en zichtbaar maken. 

Onderzoek
-

worden adressen in de negen regiogemeenten geselecteerd. Deze huishou-

Mocht u geen brief ontvangen, maar wel mee willen doen, dan kunt u een 
e-mail sturen naar info@gad.nl waarin u uw naam, postcode en e-mailadres 

die deel nemen aan het onderzoek. De resultaten worden in april bekend 
gemaakt. 

Klanttevredenheidsonderzoek GAD

In september 2013 is de gemeente be-
gonnen met het opnieuw betegelen van 

-
laan. Ook is een deel van het riool ter 
hoogte van de Professor van Reeslaan in 

deze werkzaamheden afgerond. Verder 
wordt gewerkt aan het verhogen van de 
bestaande bushaltes. 

Verhogen bushaltes
In februari 2014 worden 4 bushaltes 
verhoogd aangelegd, zodat reizigers 

-

-

duren ongeveer 2 weken. 

Contact

de heer H. Peters van Ton, telefoon 06 – 
-

de uitvoering.
Voor alle andere vragen kunt u contact 
opnemen met de heer B. Heerschop van 
de afdeling Aanleg en Beheer van de BEL 

met donderdag te bereiken via telefoon-
nummer 14 035.

Werkzaamheden Torenlaan

De toren van De Dorpskerk is weer zo goed als nieuw! Met zijn nieuwe leien op het 
-

gers zijn daarom alvast verwijderd. Naarmate het werk vordert dalen de steigers.

De toren is in eigendom van de gemeente. Het kerkgebouw is van de Protestantse 
Gemeente Blaricum.

Toren Dorpskerk weer als nieuw

de Gooi & Vechtstreek plaats. Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen met au-

Teunisse en Dr. Emma van Daalen geven die dag een lezing over onder andere de 

Informatie 
U bent maandag 31 maart van harte welkom in de Regenboogkerk, Nassaulaan 22 in 

Regionale Autismedag
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Gemeentevlag kopen?
-

-

• 70 x 100 cm  € 38,12
• 100 x 150 cm € 63,53

VRAAG VAN DE MAAND

‘ALCOHOL MAG PAS VANAF 18. 
HOE HELP IK MIJN TIENER ZICH AAN 

-

Gevolgen
Bespreek van tevoren de gevolgen voor het niet naleven van de gemaakte 

gedrag.

 

toe te geven.

Blijf betrokken
Houd zicht op wat uw kind doet. Niet door hem voortdurend te controleren, 

en of het gelukt is niet te drinken. Veroordeel hem niet en maak geen ruzie als 

websites:
www.alcoholinfo.nl

www.ggdgooi.nl

De publieksbalies werken op afspraak. 
-

tellen wat u mee moet nemen. 
Bel 14 035 voor het maken van een af-
spraak. Dat kan op maandag tot en met 
donderdag tussen 08.30 en 17.00 uur. 

 
Voor een aantal diensten kunt u 24 uur 
per dag terecht op www.blaricum.nl 

Heeft u al een 
afspraak gemaakt?

Gemeente zet samenwerking met 
Wecycle voort

Nieuwe overeenkomst

huidige overeenkomsten lopen per 14 februari 2014 af. Dat komt door veranderin-

Over Wecycle

-
-

-

-
dankte elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) die inwoners inleveren 

 

Foto: Wecycle



Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter. 
PC Helpdesk Bent u 50+, zit u met een
probleem met uw PC, tablet, iPad?
Advies van maandag tot vrijdag tussen
10.00-12.00 uur in het Brinkhuis. Info:
www.pchelpdeskbel.nl. Op maandag 24
februari themabijeenkomst: ‘Uw vakan-
tie plannen via internet!’ van 14.00-
16.00 uur in het Brinkhuis. Aanmelden
per mail, voorzien van uw naam en tele-
foonnummer:
themabijeenkomst@pchelpdeskbel.nl.
De kosten, incl. koffie/thee zijn € 6,- p.p.
Blaercom Lezingen van Het
Theosofisch Genootschap op 11 maart
Reïncarnatie, een logische gedachte?
10 april Wat is nu toch de waarheid over
wie en wat we zijn? 15 mei Verandering
is de enige constante en op 19 juni Waar
je tegen strijdt, blijft bestaan. Aanvang
20.00 uur. Info: 06-12025743 en
www.theosofie.net. 
De Malbak 21 maart van 15.00-17.00
uur Blaricumse Lente High Tea georga-
niseerd door Rotaryclub Blaricum-
Centaurea en Versa Welzijn. Deelname
is kosteloos. Aanmelden via
gvliet@versawelzijn.nl of 5262902.
Eigen potje koken vindt plaats op de
laatste dinsdag van de maand van 15.30-
18.30 uur voor kinderen van 9-12 jaar.

Kosten € 3,75 per keer. Info en aanmel-
den bij Irene Vos: tel. 06-33103836, e-
mail: ivos@versawelzijn.nl. Elke don-
derdagmiddag ‘meidenmiddag’ (Girls
Place) van 16.00-18.00 uur. Voor meiden
van 9 t/m 12 jaar. Info: tel. 52562902. 
GeheugenHuis het inloop- en ontmoe-
tingscentrum voor en door mensen met
(beginnende) geheugenproblemen en
hun mantelzorgers. Dinsdag- of donder-
dagochtend tussen 9.30-12.30 uur
(wijkcentrum De Draaikom, Draaikom
2, Huizen). Info: tel. 5288260 of tel.
5288275, e-mail: 
geheugenhuis@versawelzijn.nl,
www.versawelzijn.nl/geheugenhuis.
Ook nieuwe vrijwilligers zijn van harte
welkom.
Brinkhuis Schilderskring (vrij tekenen
en schilderen) in het atelier op dinsdag
van 13.30-16.30 en van 19.30-22.30 uur.
Info en aanmelden 
cursusbureau@versawelzij.nl of tel.
6299838. Rechtswinkel, juridische vra-
gen snel beantwoord, elke maandag-
avond van 19.30 tot 20.30 uur kunt u bin-
nenlopen, de rechtswinkel zit in kamer
‘Oker’ op de eerste etage. 17 februari
20.00-22.00 uur lezing Magie van het
jaren 30 huis door Joost Kingma. Kosten
€ 10,-. Kaarten kunt u bestellen via
www.volksuniversiteitlaren.nl onder
‘lezingen’. Gooische Vrouwen Zaken
(GVS) organiseert bijeenkomsten op 20

EXPOSITIES
Historische Kring Blaricum t/m 19
april tentoonstelling van de werken van
de Blaricumse schilder Sal Meijer.
Donderdag van 20.00-22.00 uur en
zaterdag van 14.00-16.00 uur. 
Info: www.hkblaricum.nl.
De Trappenberg t/m 19 februari jubile-
umtentoonstelling 25 jaar kunstroute
Louette Fontein. Ma t/m vrij van 9.00-
18.00 uur en zondag van 13.30-18.00
uur. 
Singer t/m 18 mei tentoonstelling
Mauve tot Mondriaan. 
Info: www.singerlaren.nl. 
Rosa Spier Huis t/m 6 april tentoon-
stelling van schilderijen en tekeningen
van Els ter Horst en ruimtelijk werk van
Liesbeth Pallesen. Dagelijks tussen
10.00-16.00 uur. 
Torenhof t/m 6 maart expositie van
schilderijen van Els Bus-Gevers. 

WELZIJN/CULTUUR
BEL-kantoor Lunchpauzeconcerten
concerten 3e donderdag van de maand.
Aanvang 12.30 uur, afloop 13.15 uur,
zaal open om 12.00 uur. Toegang € 10,-
incl. broodje en koffie/thee. 20 februari
nog niet bekend wie, 20 maart Sjoerd
Kloppenborg - piano, 17 april David
Mannesse - piano, 15 mei  Lodewijk
Crommelin - piano en 19 juni Lisette
van de Loo - piano.

maart en 15 mei van 11.00-14.00 uur,
kosten per bijeenkomst € 19,75, inclu-
sief koffie en lunch. Info en reserve-
ren: reserveren@hartvanlaren.nl, tel.
7513991. 
BVV’31 tombola loten kopen via
www.bvv31.nl.
Vitus 15 februari Cool & Fresh voor
12-15 jaar van 20.00-00.30 uur.
Kaartverkoop bij Albert Heijn,
Blaricumsche Boekhandel of via 06-
52372029. 
Sint Jansbasiliek 8 maart 14.30 uur
de familiemusical (5-11 jaar) De
Barmhartige Vader met KISI-God’s
singing kids. Gratis toegang.
Marloes Eerden cursussen: beeldjes
in was maken en schilderen. 
Info: tel. 5250807 of e-mail
docart@worldonline.nl. 

BIBLIOTHEEK
Boekenweek van 8 t/m 16 maart. Het
thema is reizen. Tommy Wieringa
schrijft het boekenweekgeschenk en
Jelle Brandt Corstius het boekenweek-
essay.
Huizen tel. 5257410. 17 februari
Tablet Café 18.00 t/m 20.00 uur. 
19 februari 10.45 t/m 12.00, inloop-
ochtend: Hoe werkt Thuiszorg in de
laatste levensfase?
Laren tel. 5382612. 
www.bibliotheekhlb.nl. 

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.

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

Kopij aanleveren en informatie: 
redactie@heienwei.nl 
tel. 06-50593402 of 06-25098485
Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma, Marjolijn Schat
Correctie: Satyamo Uyldert en Piet Niks
Webbeheer: Satyamo Uyldert en Ria Bulten- 
van der Mik
Redactie: Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen,
Helena ter Haar, Gerda Jellema, Aty
Lindeman, Elisabeth Loudon, Robert Molijn,
Daniëlle Mouissie, Hidde van
der Ploeg, Frans Ruijter, Adrie van Zon
Medewerkers: Anneke Bruggeman,
Linda Eggenkamp, Nico de Gooijer, Christa
Hogenkamp, Corryn de Vrieze
Foto’s: Peter van Rietschoten en
Gerbe van der Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel. 5313162,
e-mail: gesink@solcon.nl
Voor tarieven zie www.heienwei.nl
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Pim Baljet
Secretariaat: Jacqueline Gesink,
e-mail: gesink@solcon.nl
Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer, tel. 5310984
e-mail: ristbrouwer@hotmail.com
Banknr. 12.66.37.296
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

Hei & wei is een tweewekelijkse uitga-
ve. Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl. 

Kopij

Hei & wei niet 
ontvangen?

De Blaricumse Partij

De VVD is erin
geslaagd een kieslijst
samen te stellen die
bijna voor de helft
bestaat uit nieuwe,
enthousiaste leden. 
De VVD gaat met de
volgende mensen de
gemeenteraadsverkie-
zingen 2014 in:
Rosmarijn Boender
lijsttrekker en campagneleider, Jasper
Vermeer nummer 2 en campagneleider,
Peter Smit (wethouder) nummer 3,
Dennis van Dalen nummer 4, Ralf van
Vegten nummer 5, Rolf van den Breemer
nummer 6, Erik Gierveld nummer 7 en
Rob Smeets nummer 8. 
Info: www.vvdblaricum.nl. 

Onlangs stelde De Blaricumse
Partij het verkiezingspro-
gramma en de kandidatenlijst
vast.  
Liesbeth Boersen voert de lijst
aan gevolgd door Bea
Kukupessy-Rokebrand, Ineke
Breet en Rene Kemperman.
Opvallend is dat de helft van de
lijst bestaat uit mensen die van
een oeroud Blaricums geslacht
afstammen dan wel  geboren en
getogen Blaricummer zijn. U
treft o.a. namen aan als  Vos,  de
Gooijer, Lanphen, Calis en
Rigter. Verder staan er evenveel mannen
als vrouwen op de lijst  en de Bijvanck en
het oude dorp zijn even goed vertegen-
woordigd. Zie voor de volledige lijst en

verdere info www.deblaricumsepartij.nl.
U kunt zich hier ook aanmelden voor
onze digitale nieuwsbrief ‘De
Korenbloem’. 

Nieuw in
Blaricum
Ballonnenfestival is een nieuwe onder-
neming in de Bijvanck en opgezet
door Ronald Vierkant.
Voor elke gelegenheid wat wils.
Ballonnen in de meest mooie vormen en
kleuren spreken tot ieders verbeelding.
Ronald: ‘Je kunt mij inhuren voor ver-
jaardagen, bruiloften, familiedagen,
bedrijfsopeningen enzovoort. Met bal-
lonnen zorg ik voor een fantastische
sfeer op je feest. Dat kan zijn door het
maken van ballonfiguren en/of met het
verzorgen van de aankleding van je feest
met ballondecoraties. Mijn werk is nooit
standaard en elke creatie is uniek. Ik
werk in heel Nederland.’ Info: tel.
5242481,  ronaldvierkant@ziggo.nl en
www.ballonnenfestival.nl. 

Familieberichten
Overleden
09-01-2014 Henny Scholten-

Pleging, geboren 
06-03-1919

11-01-2014 Christina Helena
Johanna (Stien)
Straver, geboren 
06-01-1928

11-01-2014 Geertruida Cornelia
Calis-Loman, 
geboren 03-03-1936

24-01-2014 Oedilia Johanna
Maria (Dilia)
Bakker-Calis, 
geboren 05-05-1931

Dorpsagenda

Op de voorgrond zittend v.l.n.r.: Liesbeth Boersen-de
Jong en Bea Kukupessy-Rokebrand. Staand v.l.n.r.:
Lyoba Kukupessy, René Kemperman, Ineke Breet-
Roestenburg en Co Vos

Rosmarijn
Boender

VVD Blaricum


