
Blaricum 1931
door Marjolijn Schat
Het gaat niet om een naamswijziging, 
het blijft gewoon Blaricumse Voet-
balvereniging BVV’31 en dus ook de 
afkorting BVV kan in de lokale volks-
mond gebruikt blijven worden. De 
vereniging is wél in een nieuw jasje ge-
stoken met een eigentijds en toekomst-
bestendig logo. 

BVV Borne, BVV Barendrecht, BVV 
Den Bosch, BVV Blitterswijck … De 
afkorting BVV in het oude logo lever-

de regelmatig ver-
warring op met 

andere clubs. 
Het bestuur 
van de voet-
balvereniging 
wilde daarom 

graag een logo 
waarbij de her-

komst van de club 
meteen duidelijk is: Blaricum. En in 
2031 bestaat de club 100 jaar en dan zal 
de huidige datumnotatie ’31 in het logo 
niet meer verwijzen naar het oprichtings-
jaar 1931. Vandaar is in het nieuwe logo 
1931 voluit geschreven. De Blaricumse 
kleuren zijn gebleven; (tarwe)geel en 
(korenbloem)blauw. En in de bal, ver-
werkt in de vlakkenstructuur, zijn de ko-
renbloemen uit het wapen van ons dorp 
opgenomen. 

Het mooie en treffende logo wordt nu al 
gebruikt in de digitale communicatie, de 
uitingen rondom de velden en de kantine 
worden aangepast en bij de start van het 
nieuwe voetbalseizoen 2022-2023 zal 
gevoetbald worden met het nieuwe logo 
op de wedstrijdtenues.

PC Helpdesk is 
weer open!
De PC HelpdeskBEL gevestigd in Het 
Brinkhuis in Laren, is weer iedere 
werkdag geopend van 10.00-12.00 uur. 
 

Bent u de af-
gelopen feest-
dagen verrast 
met een nieuwe 
laptop, compu-
ter, smartphone 
of tablet? PC 

Helpdesk helpt u graag op weg met uw 
vragen en problemen met uw appara-
tuur. Dit geldt voor zowel uw Android, 
Windows of Apple-computer, tablet 
of  smartphone. Denkt u aan de corona 
checkapp als u langskomt? Heeft u de 
corona checkapp niet geïnstalleerd of 
geeft dat een probleem, dan kunt u hier 
ook hulp krijgen bij het installeren. 

Meer info pchelpdeskbel.nl

Blaricum beweeg!

door Marloek de Greeff
Sportverenigingen en sportscholen zijn weer open. Maar toch, die drempel… 
Misschien heb je wat aan deze tips om dichtbij huis of thuis de eerste stap te 
zetten?

Het advies is 10.000 stappen per dag, 
ongeveer 7,5 kilometer lopen. Daar kom 
je niet aan zonder wandeling. Vaste wan-
delmomenten maakt de kans groter dat je 
gaat. Zet de wekker wat eerder of loop ’s 
avonds voor je gaat slapen. Samen wan-
delen, naar een podcast of een boek luis-
teren onderweg (ken je de podcasts van 
de Deventer moordzaak of Echt gebeurd 
al?) of een route maken het leuker. Op de 
website of in de app van Komoot vind je 
er vast een. Je kunt ook zien of je langs 
een horecagelegenheid komt. 

Fietsen
Nog een paar aanmeldingen en dan heeft 
de wielerclub van Moeke Spijkstra meer 
dan tweehonderd leden. Word lid en fiets 
op dinsdag-, woensdag- en donderdag-
avond of vrijdag- en zondagochtend mee 
onder aanvoering van een wegkapitein. 
Zelf fietsen kan natuurlijk ook. Meer dan 
een goede fiets en een verrassend tochtje 
via Komoot heb je niet nodig!

Hardlopen
Hardloopschoenen, muziekje aan en 
gáán! Toewerken naar een afstand of 
snelheid zorgen voor uitdaging. Als je 

vijf kilometer wilt lopen, kun je begin-
nen bij de Tafelberg. Met je rug naar de 
trap ga je richting Huizen. Je loopt op een 
slingerend pad door het bos tot je linksaf 
kunt op het fietspad aan de Dr. Kuyper-
laan. Daar ga je linksaf. Aan het eind 
loop je door het bos tot de Crailoseweg. 
Dan linksaf tot aan De Goede Gooier. 
Niet zo gezellig langs een drukke weg, 
maar hee, dat stimuleert wat harder te lo-
pen. Bij het restaurant ga je linksaf,  tot 
aan De Eendracht. Daarna links richting 
de Tafelberg en je eerste vijf kilometer 
zitten erop.
 
Tabata
Dit is een intensieve thuistraining waar-
bij je in vier minuten acht oefeningen 
doet. Elke oefening duurt twintig secon-
den, gevolgd door tien seconden rust en 
daarna de volgende oefening. Als je op 
internet op Tabata zoekt, vind je vanzelf 
de muziek, de timer en leuke oefeningen: 
Squats, opdrukken, sit-ups, mountain 
climbers, lunges, knieheffen of planken. 
Je bepaalt zelf hoeveel sets en verschil-
lende oefeningen je doet per set. Zeker 
is dat de tranen van je vetcellen volop 
zullen stromen!

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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Kunsthandel Studio 2000
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t: 035 - 640 94 32

Open: di t/m za.13:00 - 17:00 uur
e: blaricum@studio2000.nl - www.studio2000.nl

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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kaartjes zijn, dankzij gulle sponsors en
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Nieuw bij De
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taxateurs in het Gooi, bieden nu ook
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De aanleiding om tot deze Blaricumse
NieuwjaarsZit te komen was het volgen-
de. Henk ging met z’n zoon Zeph (15) in
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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.
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er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
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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-
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eigen Blaricum. Onze eigen Henk van den Bergh met wie het allemaal begon-
nen is. In december 2013  dagelijks zwemmen in het Gooimeer voor z’n
gezondheid (reuma) en als conditietraining voor het beklimmen van de
Kilimanjaro (5895 m) in januari 2014.  

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE
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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
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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. 

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 1

Verhuisplannen?

Torenlaan 13 Laren  |  035 3035625  |  www.drieklomp.nl
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Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Binnendoor 5
Blaricum

035-2031035
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Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum
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www.zmaakt.nl

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

www.descholeksterblaricum.nl
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IJssalon De Hoop weer klaar 
voor de komende 100 jaar 
door Gerda Jellema
Het begon met Stoomzuivelfabriek Melkinrichting De Hoop van Lammert 
Kooij en IJke Kooij-van Ballegooijen. Daarna werd het Zuivelhuis de Hoop. 

In 1920 kon Kooij als eerste Blaricum-
se ondernemer zich een vrachtauto ver-
oorloven; de melk werd voortaan bij de 
boeren opgehaald. En, zoals het verhaal 
gaat, in zulke hoeveelheden dat de met 
volle melkbussen 
beladen wagen 
in 1931 in Laren 
door z’n as zakte. 
In 1978 werd het 
IJsbar de Hoop en 
sinds 1996 IJssa-
lon De Hoop. De 
Hoop een begrip 
in Blaricum en de 
rest van Neder-
land. Al meer dan 
100 jaar in de fa-
milie en miljoenen ijsjes verder wordt er 
nu verbouwd voor de komende 100 jaar. 
Sinds 2006 met SVH Meesterijsbereider 
Caroline Kooij, de vierde generatie, aan 
het roer.
Na de Hogere Hotelschool te Maastricht 
ging Caroline werken bij de Holland 
Amerika Lijn. Omstandigheden rie-
pen haar, ze dacht tijdelijk, terug naar  
Blaricum om te helpen in de zaak, maar 
ze bleef. Na het behalen van alle diplo-
ma’s voor ambachtelijke ijsbereiding was  
Caroline in 2011 de derde vrouw aan wie 
de hoogste graad van vakbekwaamheid 
SVH Meesterijsbereider werd toege-
kend. Caroline, haar man Daan en het 
team zetten alles in om aan de wensen 
van de liefhebbers van ijs te voldoen. Zij 
mochten zich dan ook enkele keren de 
beste ijssalon van Nederland noemen en 
Caroline behaalde in 2016 de titel Vak-
vrouw van het jaar.

Duurzaam ontwerp
Caroline: ‘Veel klanten vroegen zich af 
of de verbouwing wel nodig was want het 
zag er allemaal nog zo goed uit. Dat is een 
compliment natuurlijk, maar de appara-
tuur kreeg mankementen en je kunt vitri-
nes niet met pleisters bij elkaar houden, 

het interieur was echt aan vervanging 
toe. Samen met De Horecafabriek heb-
ben we een duurzaam ontwerp gemaakt. 
We maken gebruik van mooie materialen 
en het wordt kleurrijk met verrassende 

elementen. Onze 
huiskleur roze 
is iets meer roze 
geworden. Mijn 
moeder heeft dit 
ooit bedacht, ze 
zei: ‘In Parijs zijn 
alle goede terras-
sen bordeauxrood 
dus wij moeten 
ook met die kleur 
gaan werken, we 
maken de kleur 

meer roze wat beter bij ijs past.’ Alles 
wordt zowel binnen als buiten ruimer. 
Het is spannend, maar ik denk dat men-
sen als ze hier straks voorbijlopen zullen 
zeggen: ‘Wow, het is net alsof het altijd 
al zo geweest is.’ Wij staan te popelen om 
weer aan de slag te kunnen.’

De Hoop een uitje
‘Op mijn twaalfde zei ik al tegen mijn 
moeder dat ik gelukkig werd van het hel-
pen van de klanten. En nog steeds doe 
ik met plezier mijn werk. Mijn ouders 
en voorouders hebben hard gewerkt om 
het familiebedrijf te maken tot wat het 
is. Daar ben ik ze dankbaar voor en ik 
ben trots en blij dat we als een van de 
oudste familiebedrijven in ’t Gooi op-
nieuw iets bijzonders te bieden hebben 
voor jong en oud, waarbij een ijsje halen 
bij de Hoop een uitje is, met gastvrijheid 
in het vaandel.’ Mocht je nog een baan 
zoeken? Wellicht is werken bij IJssalon 
de Hoop iets voor je. Informeer naar de 
mogelijkheden. 5 Maart wordt de Hoop 
op een feestelijk manier geopend door de 
Burgemeester.

Meer info ijssalondehoop.nl en face-
book.com/IJssalonDeHoop

    


         


   

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

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

systeem en dus je weerstand. En hier-
door hebben ziekten minder kans je lijf
over te nemen.’

In gedachten... 

Mijn geliefde combiplek van nut
en gezelligheid is onze lokale
supermarkt. Op een dag, nog
nagenietend van het begerig
scharrelen langs de goedgevulde
schappen, kom ik met mijn volle
winkelkarretje bij de kassa’s.
Welke heeft de kortste rij? De
achterste. Het dichtstbij de grote
schuifdeuren. Buiten: storm en
regen. Binnen: knus en behaag-
lijk. Veel volk komt en gaat. De
schuifdeuren glijden voortdurend
open en dicht. De dame achter de
kassa niest, ingehouden.
‘Gezondheid!’ zeg ik. ‘Last van
de tocht?’ ‘Zou kunnen,’ zegt ze
sniffend. Mijn medeleven begint
warm te lopen en ik vraag:
‘Denkt u, komt dat door de
schuifdeuren?’ Ze knikt, maar
zegt niets. Ze is al bezig met het
aanslaan van mijn boodschap-
pen, terwijl ik tegen haar maar
doorkeuvel. Twee dingen tegelijk
dat kunnen vrouwen, toch? Dan
is ze klaar en reikt mij het bon-
netje aan en vraagt, nog in
gedachten: ‘Meneer, wilt u de
schuifdeuren mee?’

Ik sta in Bussum bij de slager,
wachtend achter een andere
klant. Ik wil twee ons rookvlees.
Nog niets gezegd, nog niets
besteld. Uit zichzelf begint een
winkelmeisje met de snijmachine
plakjes rookvlees af te snijden,
keurig twee ons. Ze legt het ver-
pakte beleg op de balie, kijkt me
vriendelijk aan en vraagt: ‘Heeft
u verder nog iets nodig?’ De sla-
ger ziet mijn opengevallen mond.
Hij buigt zich voorover en fluis-
tert: ‘Niets van zeggen, dat heeft
ze wel vaker. Ze vangt gedachten
op...’ 

Ook in de buurt. Maar dan in
een cd-winkel. Ik zoek een pia-
noconcert van Beethoven. De wat
oudere, als Einstein ogende
eigenaar verkoopt niet alleen
cd’s, maar hij weet ook veel van
muziek. Eigenlijk te veel.
Dromerig begint hij over
Beethoven. Hij weet van geen
ophouden. 
Dan gaat de telefoon. Met een
verontschuldigende blik naar mij
neemt hij op: ‘Ja, met Beethoven,
wat kan ik u voor u doen?’
Ook hij in gedachten…

Column
door
Sybert Blijdenstein
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die schakelaar in ons hoofd kunnen
omzetten en onszelf dit laten ervaren,
ga je het voelen en dat voelen is ook
begrijpen. Ons oerinstinct, dat door
onze comfortabele levenswijze in verge-
telheid is geraakt, moet weer herleven.
Wanneer je dat doet kom je tot verras-
sende effecten, die voor iedereen weer
anders zijn. Koud douchen of een koud
bad is gewoon gezond. Rustgevend, je
slaapt beter, het activeert de vetverbran-
ding ( voor degenen die  willen afvallen)
en het is goed voor je huid en het haar.
Je wordt energieker en scherper. Het
wapent je tegen stress, activeert je lym-
fesysteem en versterkt je auto- immuun-

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

‘Na het grote succes van het
Bernardusconcert van vorig jaar staan de
kinderen, ouders en leerkrachten van de
Bernardus alweer te trappelen voor het
concert van dit jaar’, zegt directeur Guus
Braakhuis van de Bernardus. ‘Voor onze
kinderen is het een leerzame ervaring en
een spannende kennismaking met de
wereld van de klassieke muziek. Niet
alleen in de vorm van dit concert, maar
ook omdat we in de weken voor het con-
cert op verschillende manieren aandacht
besteden aan klassieke muziek in onze
lesprogramma’ s.’ Het concert is een
mooi evenement voor de kinderen,
ouders en leerkrachten, maar zeker ook
voor anderen die de Bernardus een warm
hart toedragen. Want iedereen die een
band voelt met onze school is van harte
welkom om naar ons concert te komen.

Peter Santa
Dit jaar treedt het Amsterdam Chamber
Orchestra, onder leiding van dirigent én
Bernardusvader Peter Santa, op met de
internationaal vermaarde cellist
Benedict Klöckner. Zij spelen werken
van Schumann, Dvořák en Tsjaikovski.
Een uniek programma, dat de volgende
avond in het Concertgebouw in
Amsterdam gespeeld wordt.

Twee optredens
Om zoveel mogelijk jonge én oudere
belangstellenden de gelegenheid te
geven dit gratis concert te bezoeken zijn 
er op 17 februari 2 uitvoeringen. 

Gratis kaarten
De gratis kaarten zijn vanaf half januari
verkrijgbaar via www.bernarduscon-
cert.nl. De kaarten kosten niets, vooral
dankzij een aantal gulle Blaricumse
ondernemers. Na afloop van het concert
kunnen bezoekers bij de uitgang een
financiële bijdrage leveren.

Tweede Bernardusconcert 
17 februari
Het Bernardusconcert is hard op weg een echte traditie te worden. Want op
dinsdag 17 februari vindt alweer de tweede editie van dit bijzondere school-
evenement plaats. De aula van de KBS Bernardus zal weer worden omge-
bouwd tot een heuse concertzaal, waar het Amsterdam Chamber Orchestra
die avond twee keer zal optreden.

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

doen aan het trainingsprogram-
ma dat binnenkort weer begint in
Heath Center Fit. Mooi voor een

Fitte start in 2015.
Informatie: 

www.healthcenterfit.nl of e-mail:
anne@healthcenterfit.nl.

Het programma ziet er als volgt
uit:

Concert 1: (jonge kinderen plus
ouders en andere belangstellenden) 

18.00-19.00 uur Tsjaikovski -
Rococo-variaties en Dvořák –

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

ouders en andere belangstellenden) 
20.00-21.00 uur Dvořák – Serenade

en R. Schumann – Celloconcert.
Na afloop van het concert is er

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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Exclusieve matchmaking 
voor ondernemende en 
ontwikkelde singles

Gijsbrecht van Amstelstraat 198 | Hilversum  
T. 035-624 59 38 www.t-parkethuys.nl

Voor een ruime keuze aan vloeren gaat u 
naar 't Parkethuys in Hilversum.  

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

De lekkerste 
BorrelBag van 
Gooische 
ondernemers!

Van Weede Uitvaartzorg
betrokken, met aandacht en met respect

Bel voor een vrijblijvende afspraak: 06 - 511 83 763
dag en nacht bereikbaar
www.carolinevanweede.nl

Blaricum, Laren, Huizen, Bussum, Naarden, Hilversum e.o.

Corpus Analyser
De scan test 250 
lichaamsfuncties
voor slechts €60 

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

Column
door
Sybert Blijdenstein

Economen zwijgen…

In het begin van de pandemie in 2020 
verging ons het lachen. Door econo-
men werd een economische terugval 
voorspeld, met als kenmerken een 
dalende vraag naar energie, grond-
stoffen en transportmiddelen. Drie 
essentiële onderdelen.  
Grote economieën, met name die in 
het Verre Oosten, anticipeerden me-
teen daarop en begonnen in stilte op 
deze onderdelen te bezuinigen. Aan 
prijsopdrijvende tekorten dacht nog 
niemand. De westerse consument die 
nog altijd goed is voor 90% van de to-
tale marktvraag ontging deze bezui-
nigingen. Die had wel andere zorgen.
   
Maar het tegenovergestelde gebeur-
de. Verbazend. De economen leken 
het mis te hebben. Ons bedrijfsleven 
bloeide als nooit tevoren en groeide 
spectaculair. Met uitzondering van 
het uitgaansleven en de cultuursector. 
Aanpassingsvermogen, inventiviteit 
en creativiteit floreerden. Beurskoer-
sen bereikten recordhoogten.  

De situatie leek even op die in ons 
land van de zeventiende eeuw. Toen 
begon onze economie, midden in de 
grootste, langste en bloedigste oor-
log, de Tachtigjarige Oorlog, aan 
haar grootste expansie ooit. Door 
veerkracht, inventiviteit en geloof in 
eigen kunnen en mogelijkheden. Ook 
dankzij het pijnlijke instituut van sla-
vernij, van gedwongen gratis arbeid. 
De Gouden Eeuw heeft wel bestaan, 
maar de naam is afgeschaft.     

Nu verkeren we in de situatie dat 
de schrijnende tekorten op deze on-
derdelen mondiaal tot ontwrichting 
leiden. Waardoor prijzen en inflatie 
stijgen. We beginnen het nu echt te 
voelen. De prijs van zo’n beetje al-
les gaat omhoog. Absolute oorzaak 
én koploper is daarbij de gasprijs, 
in de houdgreep van de Russen en de 
energietransitie. De energieprijs van 
de winnaar van de veiling in oktober 
2018 door Vereniging Eigen Huis is 
verdrievoudigd! Dit zullen alle huis-
houdens gaan voelen. Wat dit bete-
kent voor ons resterende uitgavenpa-
troon? Dat laat zich raden. Het wordt 
wanhopig zoeken naar goedkoop gas. 
Onze ‘gasreserves’ in Groningen ‘mo-
gen’ weer even open. Iedereen daar in 
een stuip. Laten we hopen dat deze 
prijswaanzin weer net zo snel ver-
dwijnt als die gekomen is. De econo-
men? Die zwijgen… 
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Jochem Mestriner winnaar Dooyewaard Stipendium

door Gerda Jellema
Het Dooyewaard Stipendium is een Nederlandse kunstprijs voor post-
academische talentontwikkeling. In de afgelopen jaren is het Dooyewaard 
Stipendium met name een prijs geweest voor hedendaags teken- en 
schildertalent en heeft het tot nu toe een kleine 30 jonge kunstenaars de ruimte 
gegeven om hun talent te ontwikkelen. Jochem Mestriner is de winnaar van 
seizoen 2021 – 2022. 

Jochem, geboren in Maastricht, koos 
na de middelbare school voor de Hoge-
school voor de Kunsten Utrecht (HKU) 
omdat daar eigen werkruimtes zijn voor 
de studenten, hij daar een docentenop-
leiding kon volgen en het tijd werd om 
buiten de grenzen van Maastricht te kij-
ken en op eigen benen te staan. Na een 
jaar docentenopleiding switchte hij naar 
de opleiding tot professioneel beeldend 
kunstenaar, hij was nog niet toe aan het 
lesgeven. Hij zocht en vond een weg om 
zijn ideeën om te zetten in beeld.

Transformatie 
en combinatie
Jochem, 24 jaar, was blij verrast toen hij 
het stipendium won en zit nu sinds no-
vember in Blaricum. Hij is een enthou-
siaste verteller over zijn passie. ‘Ik teken 
al vanaf mijn achtste, maar het schilde-
ren doe ik nu sinds drie jaar. Voor mijn 

eindopdracht aan de HKU ben ik ook 
gaan schrijven.’ Hij maakt geschilderde 
verhalen. Zijn inspiratie haalt hij overal 
vandaan, van lezen, van films en wat er 
op zijn pad komt. Zo kan de vogelpoep- 
spin tot werkstukken leiden. ‘Ik verdiep 
mij dan in deze spin, zo ontstaat een ver-
haal en leg ik het vast.’ Transformatie 
van het ene beeld naar het andere, trans-
formatie van een gelezen boek naar een 
eigen verhaal en dit gecombineerd met 
weer een ander verhaal levert een ver-
beelding op doek of papier. ‘Zo las ik De 
schipbreuk van de Méduse (1816) waar-
bij 150 mensen op een vlot moesten zien 
te overleven, vijftien lukten dit, van hen 
maakte ik portretjes. En het verhaal van 
het vlot combineerde ik met het idee dat 
vroeger na veldslagen harnassen, zwaar-
den en dergelijke tentoongesteld werden 
als trofee ter overwinning. Ik verbeeldde 
dit door middel van een schilderij met 

een vlot met le-
dematen van alle 
overledenen en ik 
bedacht me dat er 
dan ook een schil-
derij moest ko-
men met een tro-
fee van de rest van 
hen onder water.’ 
En zo geschiedde. 
Jochems kunst-
werken zijn dan 
ook fantasierijk 
met een vleug 
morbide humor, 
ongrijpbaar en 
zeker uniek. 

Prikkelende omgeving
Naast het lezen van vooral decadente en 
enigszins vervreemdende boeken, dat 
doorschemert in zijn werk, schilderen 
en verhalen bedenken staat het bezoeken 
van kerken op zijn lijstje, hij houdt van 
de architectuur en de sfeer. Jochem ge-
niet in Blaricum van wandelen en fietsen. 
Of hij gaat longboarden. Je kunt hem sa-
men met een andere kunstenaar van de 
Dooyewaard Stichting tegenkomen bij 
Rust Wat, terwijl daar de eenden en gan-
zen uit hun hand eten. ‘Ik vind het fijn 
om andere kunstenaars tegen te komen. 
Je kunt van elkaar leren. Dit is ook een 
van de redenen dat ik denk om de docen-
tenopleiding weer op te pakken. Het lijkt 
mij mooi om als kunstenaar te kunnen 
leven in combinatie met lesgeven aan 
toekomstige kunstenaars, zij zitten met 
ideeën, die een prikkelende omgeving 
leveren die mij dan weer kan stimuleren 
en inspireren tot nieuwe beeldende ver-
halen.’ Meer info jochemmestriner.com 
en dooyewaardstichting.nl 

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Centrum voor Cardiologie 
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Wordt Albert Heijn een buurtsuper? 
door Jan Greven

Ik weet nog hoe het was
De boerenkind’ren in de klas
Een kar die ratelt op de keien
Het raadhuis met een pomp ervoor
Een zandweg tussen koren door
Het vee, de boerderijen
Aldus Het Dorp, een droef chanson 
over voorbijgaan en achterlaten. 
Oorspronkelijk frans, prachtig ver-
taald, gezongen door Wim Sonne-
veld. Het eindigt ook zo mooi melan-
choliek:
Ik was een kind, hoe kon ik weten
Dat dat voorgoed voorbij zou gaan.

Het lied zweeft om me heen. Het is 
dinsdagavond 18 januari. Ik kijk via 
Teams naar een Ronde Tafel Gesprek 
(RTG) van de gemeenteraad. Aan de 
orde zijn de nieuwbouwplannen van 
Albert Heijn. De zaak speelt al langer. 
Om precies te zijn sinds 2012. Er zit 
urgentie op de lijn. Het hoofdkantoor 
in Zaandam vindt de winkel zoals die 
nu is te klein voor het huidige assor-
timent. De filiaalhouder moet kiezen. 
Uitbreiden of verder gaan als kleine 
buurtsuper. Er zijn maar liefst acht in-

sprekers. Allemaal tegen. Op één na. 
Maar die ene telt eigenlijk niet. Dat is 
Marieke Ton, de huidige filiaalhoudster, 
bedenker van de plannen. Natuurlijk is 
die vóór. De tegenstanders noemen ver-
schillende redenen waarom de nieuw-
bouw in deze vorm geen goed idee is. 
Het bestemmingsplan staat het niet toe. 
Zo’n uitgebreid filiaal trekt veel meer 
verkeer aan. Het dorp kan dat niet aan. 
Er zijn te weinig parkeerplaatsen voor-
zien. Het laden en lossen op de openba-
re weg wordt niet opgelost. De nieuw-
bouw vernietigt een stukje beschermd 
dorpsgezicht en is veel te massaal. Het 
woord megalomaan valt. 
 
Eigenlijk vreemd. De winkel van Al-
bert Heijn is by far de grootste pu-
bliekstrekker van het dorp. Er zijn al-
tijd mensen. Een populaire plek zou je 
zeggen. Maar nu, nu het voor de winkel 
gaat om To be or not to be.  Nu de toe-
komst afhangt van goedkeuring van de 
nieuwbouwplannen en de bewoners er 
iets over kunnen zeggen, is het net of 
Albert Heijn geen vrienden heeft. Ze-
ven tegenstanders pleiten tegen. Alleen 
de eigenaar pleit voor. Ieder voor ei-
gen zaak. Niemand pleit uit sympathie 

voor de winkel. De tegenstanders zijn 
omwonenden. Ze komen op voor hun 
eigen woonomgeving. Ze vrezen meer 
verkeer, meer mensen, meer beweging. 
Hoe warm het hart ook is dat ze de win-
kel en de familie Ton toedragen, voor 
de keus gesteld, kiezen ze ervoor dat de 
winkel uit het dorp verdwijnt of verder 
gaat als dorpswinkel. Zij zijn niet meer 
als de kinderen uit het lied van Sonne-
veld. Zij weten dat er dingen voorgoed 
voorbij kunnen gaan en verzetten zich 
daartegen. 

En de Blaricummer? Ik weet wel wat 
die wil. Geen buurtsuper. Maar ook 
geen Super super. Iets daar tussenin. 
Iets dat zo onopvallend mogelijk past 
in de gevelrij van de Huizerweg, maar 
natuurlijk wel een eerste klas super-
markt, want we zijn kritisch.  

Tijdens de RTG werd voorgesteld de 
Blaricummers expliciet naar hun me-
ning te vragen. Een goed plan. De 
opkomst bij het RTG laat zien dat het 
uiten van een eigen mening, tenzij om 
duidelijk te maken dat je het ergens niet 
mee eens bent, in ons dorp geen van-
zelfsprekendheid is. 
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Het Pand Achterom

door Marjolijn Schat
Achterom 1, een beeldschoon pandje. Gebouwd in de 18e eeuw. Een rijks-
monument. Met een prachtige grote tuin. Het behoort toe aan de Protestantse 
Gemeente Blaricum, de Dorpskerk. 

Het huis heeft in het verre verleden 
dienstgedaan als kosterswoning. Vervol-
gens als school. We schrijven dan 1815 
en ons dorp telde 700 inwoners waarvan 
55 kinderen. Achterom 1 was toen de 
ambtswoning van het hoofd van de school 
en in een aanbouw van slechts 21m2 
werden de kinderen onderwezen. Niet 
ideaal en in 1840 verhuisde de school. 
Het Achterom 1 kwam in eigendom van 
de gemeente en werd, vaak kortstondig, 
verhuurd. In de zestiger en zeventiger 
jaren van de vorige eeuw werd het huis 
voor lange tijd aan mevrouw Soetekouw 
verhuurd. Ze was maatschappelijk werk-
ster en mocht vanuit die functie het huis 
van de gemeente huren. Ze woonde er 
met haar vriendin en bleef er ook na haar 
pensionering wonen. Bij de kerntaken-
discussie van de gemeente werd later be-
sloten gemeentelijke eigendommen die 
niet nodig waren voor de uitvoering van 
een gemeentelijke dienst te verkopen. Zo 
kon de gemeente zich niet meer mengen 
in de volkshuisvesting. 

Het Achterommaal
Het pand werd in 2017 uiteindelijk door 
de Dorpskerk gekocht. Het huis, om-
gedoopt in Pand Achterom, wordt nu 
gebruikt voor diverse diaconale en pas-
torale bijeenkomsten, zoals vergaderin-
gen en verschillende gespreksgroepen.  
Bij mooi weer wordt er zondags na de 
dienst koffiegedronken in de tuin. De 
nieuwe dominee Jurjen Zeilstra houdt 
op de bovenverdieping kantoor en voert 
er pastorale gesprekken. En wist u dat u 
ook als gemeentelid het huisje en/of de 

tuin kunt huren om een activiteit te or-
ganiseren? 

Het Achterommaal 
Een heel mooi initiatief dat in het Pand 
Achterom plaatsvindt, is het Achterom-
maal. Eens per maand op drie avonden 
ontmoet een vaste groep alleenstaande 
dorpsgenoten (in samenstellingen con-
form de geldende coronaregels) elkaar 
hier om van een heerlijke maaltijd te 
genieten. De gasten worden zo nodig 
thuis opgehaald en weer thuisgebracht 
door chauffeurs. Tijdens de maaltijd 
is een gastvrouw aanwezig die de tafel 
mooi dekt en hen onderhoudt door tal-
loze en verschillende onderwerpen aan 
te snijden. En een team van enthousiaste 
koks verzorgt heerlijke driegangenmaal-
tijden. Alles wordt gedaan door vrijwilli-
gers, wel of niet aan de kerk verbonden, 
en georganiseerd door Henriette van  
Meeuwen en Wil Vooijs. Er zijn mo-
menteel zo’n vijftien tot twintig vaste 
gasten, heel gemêleerd qua achtergrond, 
sommigen zijn verbonden aan de kerk en 
anderen weer niet. Voor slechts € 7,50 
kunnen zij genieten van een heerlijke 
avond. Het pand en de wijn wordt door 
de diaconie ter beschikking gesteld. 
Henriette en Wil: ‘Het voldoet aan een 
behoefte. Samenzijn. Een verzorgd 
avondje uit. Samen eten. En er wordt 
flink gegeten hoor. Op verzoek ook 
geen culinaire hoogstandjes maar voor-
al gewoon lekker en goed eten. Er zijn 
vriendschappen gesloten. En er worden 
heel mooie gesprekken gevoerd. Het is 
mooi en dankbaar werk.’

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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www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gRoenaf vaL en a /B /c Hout.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINES

 @vosuitvaart | www.vosuitvaart.nl   

 06 - 39 55 04 63

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

Welkom in Blaricum… 
Suzana en Louran van Keulen
door Marloek de Greeff
Sinds mei 2021 woont er een leuk, sportief stel aan de Meentweg. De kinderen 
van Suzana en Louran van Keulen zijn de deur uit. Tenminste, zoon Luuk gaat 
voor zijn opleiding bij Defensie naar Den Helder. Hij heeft zijn kamer in Weesp 
opgezegd en zal in Blaricum zijn als hij met verlof is. 

Suzana en Louran hadden hiervoor een 
appartement in Hilversum. ‘Op de acht-
ste etage in hartje Hilversum. Het steeds 
op de lift wachten beviel niet. En we mis-
ten een tuin.’ Het stel keek uit naar een 
woning in Laren of Blaricum. Toen ze dit 
huis zagen, ging het snel. ‘Twee dagen na 
de bezichtiging was alles rond en na een 
maand woonden we er. Het huis was af 
en naar onze zin, dat heeft de aannemer, 
die toevallig ook onze buurman is, goed 
gedaan!’ Vanaf het begin voelde het alsof 
ze op vakantie waren. Veel buiten, lekker 
hardlopen, wandelen, fietsen of tennis-
sen. ‘Vaak staan we drie kwartier eerder 
op om te rennen. Zo door het bos naar de 
Woensberg of de hei, fantastisch.’

Ondernemers 
Louran heeft een hardloopspeciaalzaak 
in Hilversum, Suzana een sportwinkel in 
Laren. ‘Dus we kenden de omgeving al 
en kwamen regelmatig in Blaricum. Het 
is zo lekker dorps, we vinden het prach-
tig dat je hier aardbeien, groenten, vlees 
en eitjes bij de boerderijen kunt kopen. 
Maar er is ook leuke horeca, er zijn win-
kels en altijd mensen op straat.’ 

Boekweit 
Wat Suzana opvalt aan Blaricum, is dat 
het heel groen is en goed onderhouden. 
En het verraste haar dat er boekweitvel-
den zijn: ‘Ik kom uit Slovenië en daar 
wordt veel boekweit gegeten. Wist je dat 

het heel gezond is?’ Over een minpunt 
moet ze even nadenken, maar dan komt 
er toch eentje: ‘Dat de meeste wegen in 
Blaricum bol zijn, is wel heel karakteris-
tiek, maar niet prettig voor de knieën van 
hardlopers of voor fietsers als het glad 
is.’  

Lokale politiek 
Louran vertelt dat ze een welkomstborrel 
voor de buren organiseerden. ‘Aardige 
mensen en allemaal echte Blaricummers. 
Ze gaven ons een boek cadeau over de 
Erfgooiers. De vader van één van onze 
buren komt er in voor. Mooi toch, verbin-
ding met het verleden en je omgeving? 
Wat dat laatste betreft spreekt het me aan 
om me te verdiepen in de lokale politiek. 
Misschien wil ik me wel inzetten als vrij-
williger bij een politieke partij.’ 
Als ik vraag of ze nog iets willen we-
ten over Blaricum, ben ik blij dat er een 
vraag komt die ik kan beantwoorden 
zonder dat ik Frans Ruijter hoef te bel-
len. ‘We zien bij sommige huizen de Bla-
ricumse vlag buiten hangen. Waarom is 
dat? En mag je die alleen buiten hangen 
als je een echte Blaricummer bent?’ Ik 
vertel dat de dorpsvlag te koop is bij de 
Blaricumse IJzerhandel. En dat iedereen 
deze mag ophangen. En wat mij betreft 
mag je zelf bepalen of je een échte Bla-
ricummer bent. Als je net zo blij bent om 
in het dorp te wonen als jullie Suzana en 
Louran, kan dat prima!
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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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Ganzen in de polder

door Dick A. Jonkers 
Het hele jaar door zijn er zowel in de polders boven de Goyergracht aan de 
oostzijde van de A27 in Blaricum als in de westelijke  Eempolders (Eemnes) 
ganzen aanwezig.  Het overgrote deel houdt zich op in de laatstgenoemde 
gebieden. In het broedseizoen gaat het om grauwe ganzen. Zij worden 
aangeduid als zomerganzen. Vanaf de herfst worden hun aantallen aangevuld 
met overwinteraars en doortrekkende ganzensoorten uit Noord- Europa en 
Siberië.  

Het gaat dan om grote aantallen kolgan-
zen en brandganzen en ook wel rietgan-
zen. Zij worden aangetrokken door de 
relatieve rust in de hiervoor genoemde 
uitgestrekte gebieden en graslanden, die 
mogelijkheden bieden om in te foerage-
ren.  Daarnaast is het voorkomen van het 
Eemmeer van groot belang. In de avond-
schemer is het een heel spektakel, wan-
neer voortdurend grote groepen ganzen 
luid roepend overvliegen op weg naar de 
slaapplaatsen op het open water. 

Toenemende aantallen
De voortdurend toenemende aantallen 
van zomer- en winterganzen in ons land 
in de afgelopen decennia hebben tot pro-
blemen geleid. Zo zijn agrariërs over het 
algemeen niet zo gelukkig met het voor-
komen van ganzen op hun landerijen. 
Door hun begrazing en grote aantallen 
kunnen zij grote schade toebrengen 
aan gewassen, zoals in Eemland aan de 
graslanden. In gebieden waar grauwe 
ganzen zich al dan niet ophouden als 
broedvogel doen zich ook andere proble-
men voor. Aantasting van de waterkwa-
liteit, vervuiling van terreinen door uit-
werpselen en vraat aan of vertrapping 
van riet. Verder zijn er negatieve effecten 
voor andere broedvogels en bijzondere 
planten. Bij overlast wordt plaatselijk 
door het prikken van eieren en afschot 
aan populatiebeheer gedaan. Ook door 
de winterganzen kunnen zich moeilijk-
heden bij boeren voordoen, waardoor 
o.a. de melkproductie wordt benadeeld. 
Om een en ander te voorkomen, is er een 
Beleidskader Faunabeheer, onder an-
dere met ruim 80.000 ha opvanggebied 

voor overwinterende ganzen. Buiten die 
opvanggebieden worden de kolgans, 
grauwe gans en van de eenden de smient 
actief verjaagd en indien nodig afscho-
ten. De eveneens talrijke brandgans is 
beschermd.

Ganzenflappers                                                                                                                
Wat maar weinig mensen weten, is dat er 
in de polders hier en daar ganzenflappers 
actief zijn. Zij vangen wilde ganzen met 
slagnetten en met hulp van handtamme 
soortgenoten die fungeren als lokkers. 
Het is een heel oude vangtechniek die al 
sinds de middeleeuwen bestaat. Het was 
een bijverdienste van boeren om extra in-
komsten te bemachtigen en brood op de 
plank te krijgen. De flappers vingen om 
de dood. Zij en hun familie aten de gan-
zen op, of verhandelden ze. Het beroep 
werd van vader op zoon overgedragen. 
Tegenwoordig worden hun bezigheden 
om niet uitgeoefend door hun nazaten of 
vrijwillige ganzenvangers.  
De huidige flappers, en dat zijn er nog 
maar heel weinig, vangen de ganzen 
sinds de jaren ’50 niet meer om ze te do-
den. Zij leveren een bijdrage aan weten-
schappelijk onderzoek. De bemachtigde 
ganzen krijgen een genummerde meta-
len pootring en soms ook een gekleurde 
nekring waardoor zij gevolgd kunnen 
worden. Dat gebeurt eveneens door vrij-
willigers met verrekijkers en telesco- 
pen. 
Ook komt het voor dat geringde ganzen 
door andere flappers in ons land worden 
teruggevangen. Verder zijn er terug-
meldingen van gevonden of geschoten 
exemplaren tot in Siberië toe.

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

www.ijssalondehoop.nl

Foeragerende brandganzen.                     
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In Memoriam

Helly Lanphen-
Pesschier
*  Bussum, 14 november 1960  
†  Blaricum, 28 september 2021

door Frans Ruijter
Een mooi mens is van ons heengegaan
Mooi was ze… volgens oud klasgeno-
ten het mooiste meisje van de klas…

Helly was de oudste dochter van Hennie 
en Gerard Pesschier, de tegelzetter van 
de Venenweg. Helly trouwde met Ruud 
Lanphen en samen kregen zij vier kinde-
ren die zijn opgegroeid aan de Statenka-
mer. Het feit dat die woningen er nu nog 
staan, hebben we aan de inzet van Helly 
te danken. Door haar inzet is de sloop 
ervan voorkomen. Naast moeder was zij 
ook oma van twee mooie dochters van 
haar oudste dochter Ines.  

Sociaal
Helly had een gezonde dosis fanatisme in 
alles wat zij deed. Velen kennen haar als 
handbalster, organisator van de avond-
vierdaagse, lid van de ouderraad en over-
blijfmoeder op de Bernardusschool. Ook 
was zij actief voor de Oranjevereniging; 
zij was de drijfveer achter en jurylid van 
de versierde fietsjes tijdens de kermis. 
En bij wie moest je verzamelen met je 
lampion om als stoet naar het vuurwerk 
te vertrekken… juist, bij Helly! Zij was 
bestuurslid van de Oranjevereniging van 
10 januari 2007 tot 10 maart 2011.

Voelenderwijs
In haar werkzame leven was zij ook veel-
zijdig: Medewerkster bij een touropera-
tor in Amsterdam, medewerkster bij een 
bruidswinkel in Huizen, medewerkster 
bij de theetuin in Eemnes en na een ge-
slaagde studie voor holistisch massage- 
therapeut werd zij eigenaresse/masseuse 
van haar eigen zaak Voelenderwijs. Helly 
is helaas veel te vroeg overleden. Zij laat 
een grote leegte achter. De strijd tegen 
kanker heeft zij bijna vier jaar moeten 
voeren, met alle ups en downs. We heb-
ben afscheid van haar genomen op 4 ok-
tober jl. Ruud reed in haar fraaie Morris 
Minor voor de uitvaartstoet uit. Het was 
die dag mooi weer, zelfs dát had zij nog 
geregeld…
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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
****

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.
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Henk de Boer van The Graveyardshift
door Angélique Boezel-Spoor
Bij legio mensen rijzen de haren ten berge bij de gedachte aan een begraafplaats. In hun fantasie zien zij een duistere 
plek met verzakte grafstenen, verwelkte bloemen, mistslierten in de schemering en wellicht een verdwaalde zombie. 
Met de videoclip Thriller van Michael Jackson in het achterhoofd. 

Wie van deze nachtmerrie genezen wil 
worden, wordt aangeraden een bezoek 
te brengen aan de Blaricumse Begraaf-
plaats aan de rand van het Warandepark. 
De strak onderhouden gedenkplekken 
zien er prachtig uit en stralen één en al 
liefde uit door de vele uiteenlopende 
beelden en andere creaties die de graven 
sieren. 

Henk de Boer
De begraafplaats zelf is eerder al het on-
derwerp geweest van een artikel, maar 
wie het verdient om eens nader onder de 
loep te worden gelegd is beheerder Henk 
de Boer. Hij is de man die de gravey-
ardshift verricht, al speelt dat zich in zijn 
geval af in de daguren, terwijl de Engel-
se uitleg van deze term juist nachtelijke 
werkuren betreft. Op een fulltime basis 
wordt door hem op bewonderenswaardi-
ge wijze de vinger aan de pols gehouden. 
Wie met Henk in gesprek raakt, heeft 
binnen drie minuten al in de gaten dat 
hij een heel bijzonder mens is, echt een 
‘buiten man’. Een soort Winnetou van de 

lage landen, die alles wat maar met de 
natuur te maken heeft diep in zijn hart 
koestert. Geboren in Weesperkarspel, 
groeide hij op in Muiden en begon zijn 
middelbare schoolcarrière aan het Wil-
lem de Zwijger College in Bussum met 
Gymnasium advies. De hersens waren in 
ruime mate aanwezig, maar de interesse 
des te minder met als gevolg dat hij in 
de vierde klas bleef zitten en van school 
moest. De decaan opperde een beroeps-
keuzetest en daaruit kwam Henks liefde 
voor de natuur naar voren. Hierop werd 
er ingeschreven bij de tuinbouwschool, 
landbouwschool en bosbouwschool en 
bij die eerste is het toen begonnen. 

Beheerder
Inmiddels is het alweer 26 jaar geleden 
dat Henk is toegetreden als werknemer 
bij de begraafplaats. In eerste instantie 
als assistent beheerder, maar door ziekte 
van beheerder Leo Bruggeman nam hij 
diens werkzaamheden al binnen een paar 
maanden over en viel naderhand bij hem 
het woordje assistent weg. Op zich wor-

den alle werkzaamheden op het terrein 
door hem uitgevoerd en komen er alleen 
bij begrafenissen andere personen aan 
te pas. Interessant is om te horen, dat de 
laatste rustplaatsen nog niet eens zo lang 
geleden gewoon met de hand werden 
uitgegraven; daar waren twee man een 
dagdeel mee zoet. Henk blikt terug op de 
strenge winter van ’96/‘97 toen de laat-
ste Elfstedentocht werd gereden; toen 
was een graf delven in die diepgevroren 
grond bijkans niet te doen. 
In de loop der tijd zijn er meerdere uit-
breidingen van de begraafplaats geweest 
en ook een grote ruiming. Saillant detail: 
Tegenwoordig zijn de uit te geven lig-
plaatsen alleen nog maar bedoeld voor 
mensen die in Blaricum staan ingeschre-
ven óf gedurende de afgelopen 25 jaar 
minimaal 5 jaar onafgebroken in de ge-
meente hebben gewoond. 
Dit artikel had tien keer zo lang kunnen 
zijn, want de informatie die Henk ver-
strekt is allemaal even interessant. Zijn 
jarenlange ervaring op een landgoed, 
de honderden Latijnse bloemen- en bo-

mennamen die hij uit zijn hoofd moest 
leren, zijn tijd bij de commandos, de 
samenwerking met de collega’s van be-
graafplaatsen in de BEL-gemeenten en 
ga zo maar door; als toehoorder hang je 
aan zijn lippen en vind je het vreselijk 
jammer dat je artikel maar een maximum 
aantal woorden mag tellen…

Dragon Lady
door Sybert Blijdenstein
Wij spreken met onze dorpsgenoot Dick van der Aart, militaire luchtvaartonderzoeker van internationale bekendheid en 
auteur van meerdere spraakmakende boeken over luchtvaartspionage. Onlangs verscheen zijn nieuwste boek: U-2 Hoog-
vlieger met geheimen, een historie van list en bedrog rond de clandestiene operaties van een berucht spionagevliegtuig.

Hierin beschrijft Dick de intrigerende ge-
schiedenis (1955 - 2021) van de U-2, bij-
genaamd Dragon Lady, het ultrageheime 
verkenningsvliegtuig dat de VS in 1955 
presenteerde voor weerkundig onderzoek 
in hogere luchtlagen. Dit toestel opereer-
de echter op voor toenmalige luchtafweer 
onbereikbare hoogte van 20 km. Het 
boek bevat het diepgaande relaas van dit 
spookachtige vliegtuig dat in de Koude 
Oorlog van de vorige eeuw enkele keren 
sensationeel in het nieuws kwam. En dat 
ook nu nog (!) succesvolle geheime mis-
sies over de gehele wereld uitvoert.     

Geheime archieven geopend
Als journalist, NRC en NOS Journaal, 
schreef Dick al eerder over de U-2. Maar 
dat was nog voordat in 2019 de VS en 
Groot-Brittannië hun geheime archieven 
verder openstelden en duizenden pagi-
na’s aan onbekend materiaal over dit toe-
stel openbaar werden. De rode draad in 

zijn boek is hoe de VS en met name de 
CIA onder valse dekmantels en met dik-
ke rookgordijnen jarenlang geprobeerd 
hebben de illegale activiteiten van dit 
toestel geheim te houden. 

Chroetsjov en Kennedy
Sensationeel was in oktober1960, in de 
volle zaal van de VN in New York, ook 
het optreden van de Russische president 
Chroetsjov. Luidkeels protesterend sloeg 
hij met beide vuisten op tafel. Nadat 
daarbij zijn horloge sneuvelde vervolg-
de hij zijn protest door enkele malen met 
zijn schoen op tafel te slaan. De oorzaak 
was dat het de Russen in mei 1960, na  
4 jaren machteloos de U-2 op 20 kilome-
ter hoogte te zien overvliegen, daarbij al 
hun geheime installaties fotograferend, 
eindelijk gelukt was een U-2 neer te 
halen. Uiterst pijnlijk voor de VS. Daar-
entegen waren de voor Kennedy beslis-
sende foto’s van Russische raketten op 

Cuba in 1962 een duidelijk succes voor 
de U-2.      

Superieur technologisch ontwerp 
De eerste vlucht van de U-2 was op 4 au-
gustus 1955. Nu bijna 67 jaar later is dit 
Amerikaanse spionagetoestel, continue 
aangepast aan de nieuwste eisen van de 
tijd, nog steeds actief. Mogelijk zelfs nog 
tot 2040. Aanvankelijk eenzaam en al-
leen vliegend in de donkere stratosfeer is 
de nieuwste U-2 S een Artificial Intelli-
gence (AI) platform, vrijwel onzichtbaar 
op 22 kilometer hoogte, werkend binnen 
één geïntegreerd systeem met satellieten 
en drones. Binnen enkele seconden komt 
zo de gevraagde informatie haarscherp 
beschikbaar. Geregistreerd door elek-
tronische sensoren en multispectrale ca-
mera’s, onder andere infrarood, die 200 
kilometer zijwaarts reiken. Dit maakt het 
mogelijk buiten de vijandelijke grenzen 
vast te leggen wat ver daarachter ge-

beurt. Nu waarschijnlijk ook aan de Rus-
sische grens met Oekraïne. De U-2 S kan 
tot 12 uur in de lucht blijven en 10.000 
kilometer afleggen. Flexibel, zonder een 
voorspelbare vaste baan, in tegenstelling 
tot die van de militaire satellieten. 
De U-2 S, een tijdloos superieur techno-
logisch ontwerp. 
U-2 Hoogvlieger met geheimen, ISBN 
9789402113396, € 24,50
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Recharge your body,  van race-engineer naar Boutique gym
door Nelliëtte van Wijck
Erik Zurlohe, 45 jaar, is eigenaar van sportschool Recharge your body, 
gevestigd in de Blaricummermeent. ‘Op mijn vijftiende begon ik fanatiek met 
fitness en dat doe ik nu nog steeds. In de loop der jaren zijn daar verschillende 
sporten bijgekomen. (Kite)surfen, wielrennen, indoor klimmen en diverse 
martial arts waaronder budokai, aikido, judo en kickboksen. Toch heb ik eerst 
in een andere tak van sport gewerkt.’ 

Zijn ervaring heeft hij grotendeels, zo’n 
achttien jaar, opgedaan in de interna-
tionale autosport. ‘Door hard werken, 
inzet tonen en nooit opgeven, heb ik 
daar het hoogst haalbare niveau bereikt. 
Het draaide hierbij om het verzamelen 
en analyseren van data van de races om 
vooruitgang en ontwikkeling te blijven 
maken.’ 

Sport en voeding 
Sinds 2012 heeft hij zijn passie voor 
sport op een andere manier ingevuld. ‘Ik 
heb veel opleidingen op het gebied van 
sport en voeding gevolgd en uiteindelijk 
de stap gemaakt en mijn eigen bedrijf 
opgezet om mijn passie voor gezondheid 
over te brengen op iedereen die daarvoor 
openstaat en gelukkig met veel succes!’

Zo begon het
‘Tijdens het fitnessen merkte ik dat men-
sen mij om hulp vroegen en met mij 
wilden trainen. Ik denk dat een aantal 
mensen om mij heen al veel langer een 
sportleraar in mij zag en ik zelf moest 
wennen aan het feit dat men mij wilde 
inhuren om aan hun gezondheid te wer-
ken.’

De sportmogelijkheden
Men kan bij de sportschool terecht 
voor personal training, samen trainen, 
en personal coaching, samen trainen 
plus voedingsadvies. Daarnaast kun je 
er terecht voor bodytec electro muscle 
stimulation (EMS), zuurstof therapie 
passief en actief/exercise with oxygen 
training en non invasive cellulaire analy-
ses (NICA). Summier uitgelegd betekent 
bodytec EMS een veilige, zeer effectieve 
en enorm tijdbesparende manier van het 
trainen van het lichaam. Een trainings-
sessie duurt slechts twintig minuten. Met 
behulp van de nieuwste technologie en 
innovatieve software is het NICA-sys-
teem in staat om een individueel en ho-
listische analyse te maken van jouw li-
chamelijke toestand.

Groepslessen
Medewerkster Yvonne Meijning geeft 
al jaren groepslessen. De groep bestaat 
uit maximaal twaalf personen en de cli-
ent kan zich inschrijven voor pilates, 
body-shape, Tabata-trainingen en car-
dio-lessen. De Tabata-trainingen zijn in-
tervaltrainingen en bestaan uit een com-
binatie van kracht- en cardiotraining.

Let food be your medicine and 
medicine your food (Hippocrates)
Deze slogan is de reden dat Erik zijn 
passie voor sport en gezondheid wil uit-
breiden. Naast sporten is voeding heel 
belangrijk. ‘Het idee van Recharge your 
body is; problemen zijn er om opgelost 
te worden en hierbij wil ik maximaal 
ondersteunen. Hoe meer we weten, hoe 
gerichter we kunnen trainen en werken 
naar resultaat. Daarom werk ik ook sa-
men met een orthomoleculair therapeute 
en mijn nieuwste ontwikkeling NICA. 
Ik investeer graag in de gezondheid van 
mijn cliënten, waarbij ik altijd op zoek 
ga naar nieuwe methodes en technieken 
die ook daadwerkelijk werken!

Voor de lezers van hei & 
wei heeft Erik een leuke 
kennismakingsaanbieding:
EMS Bodytec: 
viermaal van €130 voor € 99,95
Zuurstoftherapie: 
viermaal van €100 voor € 79,95
NICA: de eerste tien aanmeldingen 
20% korting
Groepsles: gratis proefles, bij 
inschrijving de eerste maand 50%
Vermeld hei & wei als kortings- 
code op het contactformulier via  
rechargeyourbody.nl
Meer info info@rechargeyourbody.nl 
of tel. 06-11361724
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benoeming van Anneke Le Coultre (wet-
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bebouwde Bijvanck van begin af aan een
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om traag. Uiteindelijk gingen de nodige
heipalen de grond in. En Wieringa kwam
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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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Vliegweg 1
door Frans Ruijter
Bijgaande tekening is van het huis dat ooit gestaan heeft op het perceel Vlieg-
weg 1, dat gelegen is tegenover Vliegweg 10 en 12. Het huis was van aannemer 
Willem van Breemen, wonende aan de Schapendrift. 

Klaas Raven (1896-1963) en zijn vrouw 
Cor Raven-de Boer (1907-1981) en hun 
gezin huurden het vanaf 1939. Er was 
in de jaren vijftig en zestig van de vo-
rige eeuw ook al een groot gebrek aan 
betaalbare huurwoningen. Om die reden 
heeft dochter Bep Raven met haar gezin 
verschillende jaren in de garage van het 
pand gewoond. Later gingen zij wonen 
in het huis van haar oudste broer Cobus, 
aan de William Singerweg. Hij emigreer-
de met zijn gezin naar Californië. Na het 
overlijden van Klaas Raven verhuisde 
zijn vrouw Cor naar een seniorenwo-
ning aan de Hazeleger. De woning aan 
de Vliegweg werd gesloopt om ruimte 

te maken voor de woning die er nu nog 
steeds staat.

Foto’s?
Bijgaande tekening is gemaakt door 
Yvonne Hardy. Zij is de vrouw van een 
kleinzoon van Klaas en Cor Raven, Nico 
Hardy. Zij wil heel graag weten of er 
nog mensen zijn die foto’s hebben van 
het pand van Klaas Raven. Zelfs de His-
torische Kring Blaricum heeft ze niet... 
Mocht iemand er foto’s van hebben, laat 
het mij dan graag weten, zodat we weer 
een stukje geschiedenis kunnen vast- 
leggen voor de generaties die na ons ko-
men. 
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Gemeenteraadsverkiezing
Woensdag 16 maart is het zover! Dan is 
de verkiezing voor de gemeenteraad. 

Op de websites van de politieke partijen 
die deelnemen aan de gemeenteraads-
verkiezingen vindt u informatie over de 
partijen en hun standpunten. En wist u 
dat u ook al eerder kunt stemmen?

Eén stembureau al open op 
14 en 15 maart 
Om drukte in coronatijd te spreiden, 
is er op maandag 14 maart en dinsdag 
15 maart alvast een stembureau open. 
Dit stembureau bevindt zich in het 

gemeentehuis van Blaricum, Kerklaan 16 
in Blaricum. U kunt hier stemmen van 
07.30 tot 21.00 uur.

Stempas en machtigen
Uiterlijk woensdag 2 maart ontvangt u 
thuis uw stempas. Bent u zelf niet in de 
gelegenheid om naar het stembureau 
te gaan of heeft u op de dag dat u gaat 
stemmen corona of klachten (zoals hoes-
ten, verkoudheid, koorts) of huisgenoten 
die dat hebben? Dan is het advies om 
niet zelf te stemmen, maar iemand te 
machtigen. Wat u hiervoor moet doen, 
leest u op www.blaricum.nl/verkiezingen 

Veilig stemmen
Ook tijdens het stemmen is het belang-
rijk dat u zich aan alle coronamaatre-
gelen houdt. Bij elk stembureau is een 
gastheer/vrouw aanwezig om het stem-
men veilig te laten plaatsvinden. Vergeet 
ook uw mondkapje niet!

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op 
www.blaricum.nl/verkiezingen of ga naar 
www.elkestemtelt.nl

In gesprek met een zorgprofessional over corona? 
Bel 0800 - 770 77 07  
Mogelijk heeft u vragen over corona of de coronavaccina-
tie. Bijvoorbeeld over bijwerkingen, mogelijke gevolgen van 
het virus, testen of thuisblijven. In alle gevallen kan het fijn 
zijn om te praten met een onafhankelijke zorgprofessional 
om u goed te laten informeren.

De zorgprofessionals zijn telefonisch bereikbaar en in 
een later stadium ook via de chat via de website 
www.vragenovercorona.nl Zij zullen zo goed mogelijk helpen 
met het beantwoorden van persoonlijke vragen en u on-
afhankelijk te woord staan. Het telefoonnummer 0800 - 770 
77 07 is dagelijks beschikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur. 
Meer informatie is te vinden op www.vragenovercorona.nl
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2022

Eind februari valt uw aanslag voor de gemeentelijke belastingen 2022 op de mat. Op het aanslagbiljet van de 
gemeentelijke belastingen staat welke belastingen u moet betalen, hoe hoog de bedragen zijn, hoe en wanneer u 
betaalt en wat de nieuwe WOZ-waarde is van uw pand. 

De WOZ-waarde is belangrijk voor 
onder andere de hoogte van de on-
roerendezaakbelasting. De gemeente 
stelt elk jaar de waarde van alle 
onroerende zaken binnen de ge-
meentegrenzen vast. Daarom taxeert 
de gemeente elk jaar alle woningen, 
bedrijfspanden, bouwkavels en ander 
onroerend goed. Dat taxeren gebeurt 
geautomatiseerd. 

Wilt u meer weten over de WOZ 
of andere belastingen? Kijk op 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen 

onder het kopje ‘Waardering on-
roerende zaken (WOZ)’ voor meer 
informatie. Heeft u vragen over uw 
aanslagbiljet? Neem dan telefonisch 
contact op met de gemeente via 14 
035 of per mail: info@blaricum.nl 
Uw vraag nemen wij dan samen met 
u door.

Commerciële bezwaarmakers
De gemeente handelt de bezwaren 
tegen uw aanslag het liefst snel zelf af. 
Als blijkt dat wij een fout hebben ge-
maakt, dan passen we deze graag aan. 

Er zijn bureaus die adverteren dat zij 
(gratis) bezwaar kunnen maken tegen 
de hoogte van de aanslag. 
Dat klinkt mooi, maar het leidt tot 
hogere kosten voor u als belasting-
betaler, en voor de gemeente. Deze 
bureaus krijgen vergoedingen als het 
bezwaar is toegekend. Zij kunnen 
hier wel tot € 650,- per bezwaar aan 
verdienen. Deze kosten moet de 
gemeente betalen en worden dus 
opgebracht door álle inwoners. 

BEL-Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit 

Iedere dinsdag – in de oneven 
weken – via MS Teams. Kijk voor de 
agenda op www.mooisticht.nl 

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

•  Baars 8, 1261 PE, plaatsen van een ver-
legde nok op het voordakvlak, ingekomen 
17 januari 2022

•  Bussummerweg 15, 1261 BX, plaatsen van 
een erfafscheiding en vellen van 2 bomen, 
ingekomen 20 januari 2022

•  Langwagen 38, 1261 KL, plaatsen van een 
dakkapel op het voordakvlak, ingekomen 
23 januari 2022

•  Evenaar 23, 1261 VN, uitbreiden van de 
woning aan de achterkant en vervangen 
van kozijn, ingekomen 24 januari 2022

•  Van Vrieslandlaan 2, 1262 AR, plaatsen van 
een dakkapel op het voordakvlak, ingeko-
men 25 januari 2022

•  Bussummerweg 6 (kavels 1034, 1035 en 
1854), 1261 CA, verbouwen van de wo-
ning, bouwen van carport, vervangen van 
dakpannen voor rieten dak en plaatsen van 
dakkapel, ingekomen 25 januari 2022

•  Meerkoet 26, 1261 RR, realiseren van een 
overkapping in de achtertuin, ingekomen 
25 januari 2022

•  Huizerweg 8, 1261 AW, aanpassen van de 
bestaande luifel en herstellen van scheuren 
in metselwerk, ingekomen 26 januari 2022

•  Naarderweg 31, 1261 BR, aanpassen van 
de voorgevel en nokhoogte, ingekomen 27 
januari 2022

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

VERLENGEN BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Floris V Dreef 35, 1261 ZH, plaatsen van 
een dakkapel, verzonden 18 januari 2022

•  Huizerweg 8, 1261 AW, uitbreiden van de 
supermarkt, realiseren van 3 woningen en 
veranderen van een inrit, verzonden 25 
januari 2022

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.

Gaan mijn buren 
verbouwen?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app
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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

Klacht over zorg?
In het Gemeentenieuws Blaricum van 7 januari stond een artikel over het indie-
nen van klachten over onze dienstverlening. Er staat een onjuist telefoonnummer 
in het artikel van de klachtencoördinator van Maatschappelijke Zaken HBEL. Het 
juiste telefoonnummer is: 035 - 528 12 47. Mocht u klachten hebben op het ge-
bied van zorg en ondersteuning, inkomen, werk en welzijn, dan kunt u terecht bij 
de klachtencoördinator Maatschappelijke Zaken HBEL. U kunt de klacht ook per 
mail doorgeven via gemeente@huizen.nl t.a.v. de klachtencoördinator. Op onze 
website is meer informatie te vinden over het indienen van klachten over andere 
onderwerpen.  

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uit onderzoek van gemeente Blaricum blijkt dat onderstaande betrokkene niet 
meer woont op het adres waar hij/zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 
staat ingeschreven.

Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze betrok-
kene op te schorten per 7 januari 2022. Dit betekent dat hij/zij daardoor formeel 
niet meer op dat adres staat ingeschreven. 

Geslachtsnaam  Adres Woonplaats Datum besluit
en voorletters  
Weidner, M. Carmiggeltlaan 12 Blaricum 04-02-2022

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u hiertegen bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. De 
termijn is ingegaan op 4 februari 2022.

In uw bezwaarschrift staat in ieder geval uw naam en adres, de datum, het besluit 
waar u het niet mee eens bent, waarom u het niet eens bent met dit besluit, uw 
handtekening. 

Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes.

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

•  Noolseweg 25, 1261 EA, vellen van 
1 boom (herplantplicht), verzonden 
29 december 2021

•  Jufferlaan 8, 1262 BB, plaatsen 
van een dakkapel op het voordak-
vlak van de woning, verzonden 18 
januari 2022

•  Schapendrift 83, 1261 HP, vellen 
van 5 bomen (herplantplicht), 
verzonden 13 januari 2022

•  Zwaluwenweg 24B, 1261 GJ, 
realiseren van een padelbaan in de 
achtertuin, verzonden 21 januari 
2022

•  Meentzoom 61, 1261 XA, verbre-
den van de dakkapel in het voor-
dakvlak, plaatsen van een dakkapel 
in het achterdakvlak en realiseren 
van een uitbouw aan de achter-
zijde van de woning, verzonden 21 
januari 2022

•  Stichtseweg kadastraal perceel-
nummer 5804 C, vellen van 49 
bomen (herplantplicht), verzonden 
20 januari 2022

•  Stachouwerweg 9, 1261 HT, vellen 
van 1 boom (herplantplicht), ver-
zonden 24 januari 2022

•  Schapendrift 76, 1261 HR, verbou-
wen van het woonhuis, verzonden 
24 januari 2022

Tegen de genoemde besluiten kun-
nen 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 burge-
meester 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.

Gaan mijn buren 
verbouwen?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app
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Gemeenteraadsverkiezing
Woensdag 16 maart is het zover! Dan is 
de verkiezing voor de gemeenteraad. 

Op de websites van de politieke partijen 
die deelnemen aan de gemeenteraads-
verkiezingen vindt u informatie over de 
partijen en hun standpunten. En wist u 
dat u ook al eerder kunt stemmen?

Eén stembureau al open op 
14 en 15 maart 
Om drukte in coronatijd te spreiden, 
is er op maandag 14 maart en dinsdag 
15 maart alvast een stembureau open. 
Dit stembureau bevindt zich in het 

gemeentehuis van Blaricum, Kerklaan 16 
in Blaricum. U kunt hier stemmen van 
07.30 tot 21.00 uur.

Stempas en machtigen
Uiterlijk woensdag 2 maart ontvangt u 
thuis uw stempas. Bent u zelf niet in de 
gelegenheid om naar het stembureau 
te gaan of heeft u op de dag dat u gaat 
stemmen corona of klachten (zoals hoes-
ten, verkoudheid, koorts) of huisgenoten 
die dat hebben? Dan is het advies om 
niet zelf te stemmen, maar iemand te 
machtigen. Wat u hiervoor moet doen, 
leest u op www.blaricum.nl/verkiezingen 

Veilig stemmen
Ook tijdens het stemmen is het belang-
rijk dat u zich aan alle coronamaatre-
gelen houdt. Bij elk stembureau is een 
gastheer/vrouw aanwezig om het stem-
men veilig te laten plaatsvinden. Vergeet 
ook uw mondkapje niet!

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op 
www.blaricum.nl/verkiezingen of ga naar 
www.elkestemtelt.nl

In gesprek met een zorgprofessional over corona? 
Bel 0800 - 770 77 07  
Mogelijk heeft u vragen over corona of de coronavaccina-
tie. Bijvoorbeeld over bijwerkingen, mogelijke gevolgen van 
het virus, testen of thuisblijven. In alle gevallen kan het fijn 
zijn om te praten met een onafhankelijke zorgprofessional 
om u goed te laten informeren.

De zorgprofessionals zijn telefonisch bereikbaar en in 
een later stadium ook via de chat via de website 
www.vragenovercorona.nl Zij zullen zo goed mogelijk helpen 
met het beantwoorden van persoonlijke vragen en u on-
afhankelijk te woord staan. Het telefoonnummer 0800 - 770 
77 07 is dagelijks beschikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur. 
Meer informatie is te vinden op www.vragenovercorona.nl
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2022

Eind februari valt uw aanslag voor de gemeentelijke belastingen 2022 op de mat. Op het aanslagbiljet van de 
gemeentelijke belastingen staat welke belastingen u moet betalen, hoe hoog de bedragen zijn, hoe en wanneer u 
betaalt en wat de nieuwe WOZ-waarde is van uw pand. 

De WOZ-waarde is belangrijk voor 
onder andere de hoogte van de on-
roerendezaakbelasting. De gemeente 
stelt elk jaar de waarde van alle 
onroerende zaken binnen de ge-
meentegrenzen vast. Daarom taxeert 
de gemeente elk jaar alle woningen, 
bedrijfspanden, bouwkavels en ander 
onroerend goed. Dat taxeren gebeurt 
geautomatiseerd. 

Wilt u meer weten over de WOZ 
of andere belastingen? Kijk op 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen 

onder het kopje ‘Waardering on-
roerende zaken (WOZ)’ voor meer 
informatie. Heeft u vragen over uw 
aanslagbiljet? Neem dan telefonisch 
contact op met de gemeente via 14 
035 of per mail: info@blaricum.nl 
Uw vraag nemen wij dan samen met 
u door.

Commerciële bezwaarmakers
De gemeente handelt de bezwaren 
tegen uw aanslag het liefst snel zelf af. 
Als blijkt dat wij een fout hebben ge-
maakt, dan passen we deze graag aan. 

Er zijn bureaus die adverteren dat zij 
(gratis) bezwaar kunnen maken tegen 
de hoogte van de aanslag. 
Dat klinkt mooi, maar het leidt tot 
hogere kosten voor u als belasting-
betaler, en voor de gemeente. Deze 
bureaus krijgen vergoedingen als het 
bezwaar is toegekend. Zij kunnen 
hier wel tot € 650,- per bezwaar aan 
verdienen. Deze kosten moet de 
gemeente betalen en worden dus 
opgebracht door álle inwoners. 

BEL-Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit 

Iedere dinsdag – in de oneven 
weken – via MS Teams. Kijk voor de 
agenda op www.mooisticht.nl 

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

•  Baars 8, 1261 PE, plaatsen van een ver-
legde nok op het voordakvlak, ingekomen 
17 januari 2022

•  Bussummerweg 15, 1261 BX, plaatsen van 
een erfafscheiding en vellen van 2 bomen, 
ingekomen 20 januari 2022

•  Langwagen 38, 1261 KL, plaatsen van een 
dakkapel op het voordakvlak, ingekomen 
23 januari 2022

•  Evenaar 23, 1261 VN, uitbreiden van de 
woning aan de achterkant en vervangen 
van kozijn, ingekomen 24 januari 2022

•  Van Vrieslandlaan 2, 1262 AR, plaatsen van 
een dakkapel op het voordakvlak, ingeko-
men 25 januari 2022

•  Bussummerweg 6 (kavels 1034, 1035 en 
1854), 1261 CA, verbouwen van de wo-
ning, bouwen van carport, vervangen van 
dakpannen voor rieten dak en plaatsen van 
dakkapel, ingekomen 25 januari 2022

•  Meerkoet 26, 1261 RR, realiseren van een 
overkapping in de achtertuin, ingekomen 
25 januari 2022

•  Huizerweg 8, 1261 AW, aanpassen van de 
bestaande luifel en herstellen van scheuren 
in metselwerk, ingekomen 26 januari 2022

•  Naarderweg 31, 1261 BR, aanpassen van 
de voorgevel en nokhoogte, ingekomen 27 
januari 2022

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

VERLENGEN BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Floris V Dreef 35, 1261 ZH, plaatsen van 
een dakkapel, verzonden 18 januari 2022

•  Huizerweg 8, 1261 AW, uitbreiden van de 
supermarkt, realiseren van 3 woningen en 
veranderen van een inrit, verzonden 25 
januari 2022

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.

Gaan mijn buren 
verbouwen?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app
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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

Klacht over zorg?
In het Gemeentenieuws Blaricum van 7 januari stond een artikel over het indie-
nen van klachten over onze dienstverlening. Er staat een onjuist telefoonnummer 
in het artikel van de klachtencoördinator van Maatschappelijke Zaken HBEL. Het 
juiste telefoonnummer is: 035 - 528 12 47. Mocht u klachten hebben op het ge-
bied van zorg en ondersteuning, inkomen, werk en welzijn, dan kunt u terecht bij 
de klachtencoördinator Maatschappelijke Zaken HBEL. U kunt de klacht ook per 
mail doorgeven via gemeente@huizen.nl t.a.v. de klachtencoördinator. Op onze 
website is meer informatie te vinden over het indienen van klachten over andere 
onderwerpen.  

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uit onderzoek van gemeente Blaricum blijkt dat onderstaande betrokkene niet 
meer woont op het adres waar hij/zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 
staat ingeschreven.

Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze betrok-
kene op te schorten per 7 januari 2022. Dit betekent dat hij/zij daardoor formeel 
niet meer op dat adres staat ingeschreven. 

Geslachtsnaam  Adres Woonplaats Datum besluit
en voorletters  
Weidner, M. Carmiggeltlaan 12 Blaricum 04-02-2022

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u hiertegen bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. De 
termijn is ingegaan op 4 februari 2022.

In uw bezwaarschrift staat in ieder geval uw naam en adres, de datum, het besluit 
waar u het niet mee eens bent, waarom u het niet eens bent met dit besluit, uw 
handtekening. 

Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes.

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

•  Noolseweg 25, 1261 EA, vellen van 
1 boom (herplantplicht), verzonden 
29 december 2021

•  Jufferlaan 8, 1262 BB, plaatsen 
van een dakkapel op het voordak-
vlak van de woning, verzonden 18 
januari 2022

•  Schapendrift 83, 1261 HP, vellen 
van 5 bomen (herplantplicht), 
verzonden 13 januari 2022

•  Zwaluwenweg 24B, 1261 GJ, 
realiseren van een padelbaan in de 
achtertuin, verzonden 21 januari 
2022

•  Meentzoom 61, 1261 XA, verbre-
den van de dakkapel in het voor-
dakvlak, plaatsen van een dakkapel 
in het achterdakvlak en realiseren 
van een uitbouw aan de achter-
zijde van de woning, verzonden 21 
januari 2022

•  Stichtseweg kadastraal perceel-
nummer 5804 C, vellen van 49 
bomen (herplantplicht), verzonden 
20 januari 2022

•  Stachouwerweg 9, 1261 HT, vellen 
van 1 boom (herplantplicht), ver-
zonden 24 januari 2022

•  Schapendrift 76, 1261 HR, verbou-
wen van het woonhuis, verzonden 
24 januari 2022

Tegen de genoemde besluiten kun-
nen 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 burge-
meester 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.

Gaan mijn buren 
verbouwen?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app
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Gemeenten en waterschap pakken samen Gooiergracht aan
De gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren (BEL) en waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
(AGV) gaan samen een visie opstellen voor de aanpak van de Gooiergracht. Op 
basis van die visie wordt de Gooiergracht verbeterd. 

Dit is hard nodig, omdat de waterbodem 
is vervuild, er veel achterstallig onder-
houd is en de Gooiergracht nu niet klaar 
is voor de toekomst. Dat komt omdat het 
klimaat verandert en er daarom rekening 
moet worden gehouden met meer, maar 
ook met minder water. 

De partijen maken goede afspraken over 
het toekomstig onderhoud van de gracht 
zelf, de oevers en de directe omgeving. 
Zodat het klaar is voor de toekomst en 
het een prettig verblijfgebied is. De drie 
gemeenten en het waterschap hebben 
dit vastgelegd in de ‘Intentieverklaring 
integrale aanpak Gooiergracht’. De 
partijen hebben deze op woensdag 26 
januari gezamenlijk ondertekend.

De Gooiergracht voert regenwater uit 
het Gooi af naar het Eemmeer en kan 
water bergen en vasthouden. Ook voert 
de gracht het gezuiverde rioolwater af 

van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in 
Hilversum en Blaricum. De Gooiergracht 
ligt precies op de grens van de gemeen-
ten Blaricum, Eemnes en Laren. En ook 
op de grens van twee waterschappen en 
twee provincies.

Waarom moet de Gooiergracht 
worden aangepakt?
De Gooiergracht kampt met veel achter-
stallig onderhoud. Door de onduidelijke 
verantwoordelijkheden is hier in het ver-
leden te weinig aan gedaan. Peter Calis, 
wethouder van Laren, zegt er namens 
de drie gemeenten Blaricum, Eemnes 
en Laren over: “Wat we gaan oplossen is 
dat het beheer van de Gooiergracht zeer 
versnipperd was tussen de drie aangren-
zende gemeenten, het waterschap AGV, 
de waleigenaren (veelal particulieren) en 
uiteraard het Rijk dat extra geld be-
schikbaar stelt voor de sanering van de 
waterbodem.”

Peter Smit, lid dagelijks bestuur van het 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, zegt 
erover: “Het waterschap werkt er elke 
dag aan om ervoor te zorgen dat ons 
water veilig en schoon is, en we een 
robuust en toekomstbestendig systeem 
hebben en houden. Toen we na de 
waterschapsverkiezingen een bestuurs-
akkoord sloten, stond de Gooiergracht 
er daarom nadrukkelijk in. Ik ben er dan 
ook trots op dat we de Gooiergracht 
op deze manier nu samen aanpakken 
en dat die daarna weer klaar is voor de 
toekomst.”

Wat gaat er gebeuren?
Allereerst wordt het achterstallig onder-
houd aangepakt. De waterbodem wordt 
schoongemaakt en oevers worden na-
tuurvriendelijker gemaakt. Ook wordt er 
gekeken naar de mogelijkheid om de ca-
paciteit van de gracht te vergroten voor 

periodes van extreme hoosbuien of juist 
droogte. Ook wordt er aandacht besteed 
aan de landschappelijke inpassing van de 
Gooiergracht en haar oevers, zodat het 
een fijn gebied blijft om te wandelen en 
fietsen. 2022 is het jaar van de plannen 
uitwerken, met uitvoering in 2023.

Bijzondere samenwerking
De afgelopen jaren vonden er gesprek-
ken plaats tussen de drie gemeenten en 
het waterschap over het onderhoud van 
de watergang en haar oevers. Dit heeft 
geleid tot de ‘Intentieverklaring Integrale 
aanpak Gooiergracht’. De partijen ver-
klaren hiermee dat ze zich gezamenlijk 
inzetten voor het opstellen van een visie 
en een uitvoeringsprogramma. De visie 
moet aangeven welke ingrepen er nodig 
zijn, wie deze gaat uitvoeren en wan-
neer. De visie wordt in samenspraak met 
de omgeving opgesteld.

GEMEENTENIEUWS
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Van links naar rechts: de heer Theo Reijn (wethouder Eemnes), de heer Peter Smit 
(lid dagelijks bestuur waterschap AGV), de heer Peter Calis (wethouder Laren) en 
mevrouw Maria Klingenberg-Klinkhamer (wethouder Blaricum)

Fotograaf: Ron Offermans

Blaricum zet eerste stap naar aardgasvrij 

De gemeenteraad heeft eind december 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld. 
Hiermee is een eerste stap gezet naar een aardgasvrij Blaricum. In de visie staat op 
welke manier, wanneer, en in welke volgorde de buurten in Blaricum aardgasvrij 
gemaakt worden. En welke oplossingen daarbij voor de hand liggen. 

In Blaricum worden in ieder geval tot 
2030 geen buurten van het gas gehaald. 
Wel gaat de gemeente dit jaar starten 
met een nadere verkenning. De Bijvanck 
is daarvoor aangewezen als verkennings-
buurt. Uit de verkenning zal meer duide-
lijk worden over wat nodig is om van het 

aardgas af te komen. De gemeente wil 
hiervoor op korte termijn een bijeen-
komst organiseren. Dit is een voortzet-
ting van de eerdere bijeenkomst uit 2019 
die samen met bureau Overmorgen was 
georganiseerd. 

De route naar een aardgasvrij Blaricum 
is sowieso niet in beton gegoten. De ko-
mende decennia kan er nog veel veran-
deren in betaalbare en breed toepasbare 
energiebronnen of technieken. Daarom 
wordt de visie iedere vijf jaar opnieuw 
bekeken en zullen nieuwe inzichten 
opgenomen worden.

Meer informatie
Op www.blaricum.nl/duurzaam kunt u 
de Transitievisie Warmte in zijn geheel 

nalezen. Op de website staat ook een 
eenvoudige samenvatting van de visie, 
met veel beeld- en kaartmateriaal.

Ook vindt u er meer informatie over wat 
u nu zelf al kunt doen als voorbereiding 
op aardgasvrij wonen. En hoe de ge-
meente, energiecoöperatie Hut van Mie 
en Duurzaam Bouwloket u bij het treffen 
van deze energiebesparende maatrege-
len kunnen helpen. 

GEMEENTENIEUWS
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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

Ergert u zich ook zo aan rotzooi 
in de buurt? 
Leen gratis de zwerfafvalaanhanger!
Zwerfafval staat met stip op nummer één als het gaat om grootste ergernissen 
van Nederlanders. Daarom stellen de BEL-gemeenten kosteloos een 
zwerfafvalaanhanger met gereedschap ter beschikking. 

Hiermee wordt het opruimen van zwerf-
afval in uw buurt of het schoonmaken 
van groenstroken een makkie! 

Ook voor kleine klusjes
De zwerfafvalaanhanger is een initia-
tief van de gemeenten om inwoners, 
buurtverenigingen en scholen actief te 
betrekken bij het onderhoud van hun 
leefomgeving. Het opruimen en opknap-
pen van de leefomgeving is tenslotte niet 
alleen een taak van de gemeente, maar 
ook van inwoners.

In de aanhanger zitten onder andere 
vegers, schoffels, vuilknijpers, snoei-
scharen, afvalzakken, veiligheidsvestjes, 
werkhandschoenen, een kruiwagen, 
pionnen en zelfs een EHBO-koffer. Ook 
bevat de aanhanger spullen om kleine 
klusjes in de wijk mee op te knappen. 

Zoals voor het rechtzetten van paaltjes 
of borden. Behalve gereedschap biedt de 
aanhanger zelfs de mogelijkheid om na 
afloop de handen te wassen. 

Reserveren van de aanhanger
Iedere wijkraad, buurtvereniging, 
school of inwoner kan de aanhanger 
reserveren. Dit kan telefonisch door te 
bellen met de werfbeheerder via het 
gemeentelijke telefoonnummer 14 035 
(elke werkdag van 08.00 tot 16.00 uur). 
Bij het reserveren kunt u ook direct een 
afspraak maken voor advies over de uit 
te voeren werkzaamheden of over het 
afvoeren van het verzamelde (snoei)
afval. De aanhanger haalt u op bij de 
gemeentewerf, Zuidersingel 2 in Eemnes. 
Na gebruik moeten alle gereedschap-
pen weer volledig en schoon worden 
ingeleverd. 

Even voorstellen: 
de digitale wijkagent
Bij de politie werken ook digitaal 
wijkagenten. Zij houden zich bezig met het 
bestrijden van digitale criminaliteit. 

Denk aan opsporing van hacks of aan 
aanpak van klassieke misdaad met een 
digitale component, zoals oplichting via 
Marktplaats of WhatsApp. In onze regio 
zijn twee wijkagenten werkzaam. In dit 
artikel stellen we Chris Beniest voor. 
Blaricum valt onder zijn werkgebied.

Wat doet een digitale wijk-
agent?
Wij houden de cybercrime en gedigi-
taliseerde criminaliteit in de gaten en 
zorgen dat deze zaken bij de juiste afde-
lingen terechtkomen. Verder kijken we 
naar online informatie om zo strafbare 
feiten en personen op te sporen. Als 
we signalen zien, kunnen we snel zaken 
oppakken. Ook is er contact met jeugd 
via social media. Hierdoor zijn we beter 
te benaderen voor de jeugd, die minder 
snel naar de bureaus komt om zaken te 
melden. We verzorgen voorlichting op 
de scholen over de gevaren van social 
media en cybercrime. De digitale wijk-
agent is het online gezicht van de politie. 

Waarom is er een digitale wijk-
agent in deze regio nodig? 
Iedereen is tegenwoordig online. Je 
kan niet meer om digitalisering heen. 
Datzelfde geldt ook voor digitale 
criminaliteit. De digitaal wijkagent is 
gespecialiseerd in deze materie en legt 
snel verbanden. Door onze online zicht-
baarheid en bereikbaarheid kunnen wij 
een belangrijke schakel zijn tussen de 
inwoner en de online specialisten bij de 
politie. Ook willen we inwoners advise-
ren om zich goed te beschermen tegen 
digitale criminaliteit. 

Met welke vragen kunnen 
inwoners bij de wijkagent 
terecht? 
Wij richten ons vooral op de zaken met 
een digitaal component. Maar we zijn 
ook bereikbaar voor andere vragen die 
politiewerk aangaan. Onze kracht is dat 
wij ook digitaal benaderbaar zijn, via 
diverse social media kanalen.

Welke voorbeelden zijn er te 
noemen waarvoor de digitale 
wijkagent bevraagd kan wor-
den?
We krijgen bijvoorbeeld vragen om op 
social media mensen uit de anonimiteit 
te halen. Dat betekent dat we nagaan of 
internetgebruikers niet onder een valse 
naam allerlei berichten plaatsen. Een 
ander voorbeeld is dat we vragen krijgen 
van personen die (online) gestalkt wor-
den. Dan proberen wij te bepalen wat er 
precies aan de hand is en adviseren we 
over hoe de stalking gestopt of vervolgd 
kan worden. Ook zijn wij continu bezig 
met het bijhouden van social media op 
het gebied van ordeverstoringen. Door 
signalen al snel op te pakken, kunnen 
we ook al snel handelen. 

Hoe kunnen inwoners in 
contact komen met de digitale 
wijkagent?
Wij zijn bereikbaar via 0900 - 8844, via 
de mail, maar natuurlijk ook via onze 
social media kanalen:
Mail: chris.beniest@politie.nl
LinkedIn: Chris Beniest
Facebook: Digiwijk Chris Beniest
Instagram: 
digitaal_wijkagent_gnv_noord
Twitter: @BeniestChris
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Gemeenten en waterschap pakken samen Gooiergracht aan
De gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren (BEL) en waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
(AGV) gaan samen een visie opstellen voor de aanpak van de Gooiergracht. Op 
basis van die visie wordt de Gooiergracht verbeterd. 

Dit is hard nodig, omdat de waterbodem 
is vervuild, er veel achterstallig onder-
houd is en de Gooiergracht nu niet klaar 
is voor de toekomst. Dat komt omdat het 
klimaat verandert en er daarom rekening 
moet worden gehouden met meer, maar 
ook met minder water. 

De partijen maken goede afspraken over 
het toekomstig onderhoud van de gracht 
zelf, de oevers en de directe omgeving. 
Zodat het klaar is voor de toekomst en 
het een prettig verblijfgebied is. De drie 
gemeenten en het waterschap hebben 
dit vastgelegd in de ‘Intentieverklaring 
integrale aanpak Gooiergracht’. De 
partijen hebben deze op woensdag 26 
januari gezamenlijk ondertekend.

De Gooiergracht voert regenwater uit 
het Gooi af naar het Eemmeer en kan 
water bergen en vasthouden. Ook voert 
de gracht het gezuiverde rioolwater af 

van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in 
Hilversum en Blaricum. De Gooiergracht 
ligt precies op de grens van de gemeen-
ten Blaricum, Eemnes en Laren. En ook 
op de grens van twee waterschappen en 
twee provincies.

Waarom moet de Gooiergracht 
worden aangepakt?
De Gooiergracht kampt met veel achter-
stallig onderhoud. Door de onduidelijke 
verantwoordelijkheden is hier in het ver-
leden te weinig aan gedaan. Peter Calis, 
wethouder van Laren, zegt er namens 
de drie gemeenten Blaricum, Eemnes 
en Laren over: “Wat we gaan oplossen is 
dat het beheer van de Gooiergracht zeer 
versnipperd was tussen de drie aangren-
zende gemeenten, het waterschap AGV, 
de waleigenaren (veelal particulieren) en 
uiteraard het Rijk dat extra geld be-
schikbaar stelt voor de sanering van de 
waterbodem.”

Peter Smit, lid dagelijks bestuur van het 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, zegt 
erover: “Het waterschap werkt er elke 
dag aan om ervoor te zorgen dat ons 
water veilig en schoon is, en we een 
robuust en toekomstbestendig systeem 
hebben en houden. Toen we na de 
waterschapsverkiezingen een bestuurs-
akkoord sloten, stond de Gooiergracht 
er daarom nadrukkelijk in. Ik ben er dan 
ook trots op dat we de Gooiergracht 
op deze manier nu samen aanpakken 
en dat die daarna weer klaar is voor de 
toekomst.”

Wat gaat er gebeuren?
Allereerst wordt het achterstallig onder-
houd aangepakt. De waterbodem wordt 
schoongemaakt en oevers worden na-
tuurvriendelijker gemaakt. Ook wordt er 
gekeken naar de mogelijkheid om de ca-
paciteit van de gracht te vergroten voor 

periodes van extreme hoosbuien of juist 
droogte. Ook wordt er aandacht besteed 
aan de landschappelijke inpassing van de 
Gooiergracht en haar oevers, zodat het 
een fijn gebied blijft om te wandelen en 
fietsen. 2022 is het jaar van de plannen 
uitwerken, met uitvoering in 2023.

Bijzondere samenwerking
De afgelopen jaren vonden er gesprek-
ken plaats tussen de drie gemeenten en 
het waterschap over het onderhoud van 
de watergang en haar oevers. Dit heeft 
geleid tot de ‘Intentieverklaring Integrale 
aanpak Gooiergracht’. De partijen ver-
klaren hiermee dat ze zich gezamenlijk 
inzetten voor het opstellen van een visie 
en een uitvoeringsprogramma. De visie 
moet aangeven welke ingrepen er nodig 
zijn, wie deze gaat uitvoeren en wan-
neer. De visie wordt in samenspraak met 
de omgeving opgesteld.
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Van links naar rechts: de heer Theo Reijn (wethouder Eemnes), de heer Peter Smit 
(lid dagelijks bestuur waterschap AGV), de heer Peter Calis (wethouder Laren) en 
mevrouw Maria Klingenberg-Klinkhamer (wethouder Blaricum)

Fotograaf: Ron Offermans

Blaricum zet eerste stap naar aardgasvrij 

De gemeenteraad heeft eind december 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld. 
Hiermee is een eerste stap gezet naar een aardgasvrij Blaricum. In de visie staat op 
welke manier, wanneer, en in welke volgorde de buurten in Blaricum aardgasvrij 
gemaakt worden. En welke oplossingen daarbij voor de hand liggen. 

In Blaricum worden in ieder geval tot 
2030 geen buurten van het gas gehaald. 
Wel gaat de gemeente dit jaar starten 
met een nadere verkenning. De Bijvanck 
is daarvoor aangewezen als verkennings-
buurt. Uit de verkenning zal meer duide-
lijk worden over wat nodig is om van het 

aardgas af te komen. De gemeente wil 
hiervoor op korte termijn een bijeen-
komst organiseren. Dit is een voortzet-
ting van de eerdere bijeenkomst uit 2019 
die samen met bureau Overmorgen was 
georganiseerd. 

De route naar een aardgasvrij Blaricum 
is sowieso niet in beton gegoten. De ko-
mende decennia kan er nog veel veran-
deren in betaalbare en breed toepasbare 
energiebronnen of technieken. Daarom 
wordt de visie iedere vijf jaar opnieuw 
bekeken en zullen nieuwe inzichten 
opgenomen worden.

Meer informatie
Op www.blaricum.nl/duurzaam kunt u 
de Transitievisie Warmte in zijn geheel 

nalezen. Op de website staat ook een 
eenvoudige samenvatting van de visie, 
met veel beeld- en kaartmateriaal.

Ook vindt u er meer informatie over wat 
u nu zelf al kunt doen als voorbereiding 
op aardgasvrij wonen. En hoe de ge-
meente, energiecoöperatie Hut van Mie 
en Duurzaam Bouwloket u bij het treffen 
van deze energiebesparende maatrege-
len kunnen helpen. 
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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

Ergert u zich ook zo aan rotzooi 
in de buurt? 
Leen gratis de zwerfafvalaanhanger!
Zwerfafval staat met stip op nummer één als het gaat om grootste ergernissen 
van Nederlanders. Daarom stellen de BEL-gemeenten kosteloos een 
zwerfafvalaanhanger met gereedschap ter beschikking. 

Hiermee wordt het opruimen van zwerf-
afval in uw buurt of het schoonmaken 
van groenstroken een makkie! 

Ook voor kleine klusjes
De zwerfafvalaanhanger is een initia-
tief van de gemeenten om inwoners, 
buurtverenigingen en scholen actief te 
betrekken bij het onderhoud van hun 
leefomgeving. Het opruimen en opknap-
pen van de leefomgeving is tenslotte niet 
alleen een taak van de gemeente, maar 
ook van inwoners.

In de aanhanger zitten onder andere 
vegers, schoffels, vuilknijpers, snoei-
scharen, afvalzakken, veiligheidsvestjes, 
werkhandschoenen, een kruiwagen, 
pionnen en zelfs een EHBO-koffer. Ook 
bevat de aanhanger spullen om kleine 
klusjes in de wijk mee op te knappen. 

Zoals voor het rechtzetten van paaltjes 
of borden. Behalve gereedschap biedt de 
aanhanger zelfs de mogelijkheid om na 
afloop de handen te wassen. 

Reserveren van de aanhanger
Iedere wijkraad, buurtvereniging, 
school of inwoner kan de aanhanger 
reserveren. Dit kan telefonisch door te 
bellen met de werfbeheerder via het 
gemeentelijke telefoonnummer 14 035 
(elke werkdag van 08.00 tot 16.00 uur). 
Bij het reserveren kunt u ook direct een 
afspraak maken voor advies over de uit 
te voeren werkzaamheden of over het 
afvoeren van het verzamelde (snoei)
afval. De aanhanger haalt u op bij de 
gemeentewerf, Zuidersingel 2 in Eemnes. 
Na gebruik moeten alle gereedschap-
pen weer volledig en schoon worden 
ingeleverd. 

Even voorstellen: 
de digitale wijkagent
Bij de politie werken ook digitaal 
wijkagenten. Zij houden zich bezig met het 
bestrijden van digitale criminaliteit. 

Denk aan opsporing van hacks of aan 
aanpak van klassieke misdaad met een 
digitale component, zoals oplichting via 
Marktplaats of WhatsApp. In onze regio 
zijn twee wijkagenten werkzaam. In dit 
artikel stellen we Chris Beniest voor. 
Blaricum valt onder zijn werkgebied.

Wat doet een digitale wijk-
agent?
Wij houden de cybercrime en gedigi-
taliseerde criminaliteit in de gaten en 
zorgen dat deze zaken bij de juiste afde-
lingen terechtkomen. Verder kijken we 
naar online informatie om zo strafbare 
feiten en personen op te sporen. Als 
we signalen zien, kunnen we snel zaken 
oppakken. Ook is er contact met jeugd 
via social media. Hierdoor zijn we beter 
te benaderen voor de jeugd, die minder 
snel naar de bureaus komt om zaken te 
melden. We verzorgen voorlichting op 
de scholen over de gevaren van social 
media en cybercrime. De digitale wijk-
agent is het online gezicht van de politie. 

Waarom is er een digitale wijk-
agent in deze regio nodig? 
Iedereen is tegenwoordig online. Je 
kan niet meer om digitalisering heen. 
Datzelfde geldt ook voor digitale 
criminaliteit. De digitaal wijkagent is 
gespecialiseerd in deze materie en legt 
snel verbanden. Door onze online zicht-
baarheid en bereikbaarheid kunnen wij 
een belangrijke schakel zijn tussen de 
inwoner en de online specialisten bij de 
politie. Ook willen we inwoners advise-
ren om zich goed te beschermen tegen 
digitale criminaliteit. 

Met welke vragen kunnen 
inwoners bij de wijkagent 
terecht? 
Wij richten ons vooral op de zaken met 
een digitaal component. Maar we zijn 
ook bereikbaar voor andere vragen die 
politiewerk aangaan. Onze kracht is dat 
wij ook digitaal benaderbaar zijn, via 
diverse social media kanalen.

Welke voorbeelden zijn er te 
noemen waarvoor de digitale 
wijkagent bevraagd kan wor-
den?
We krijgen bijvoorbeeld vragen om op 
social media mensen uit de anonimiteit 
te halen. Dat betekent dat we nagaan of 
internetgebruikers niet onder een valse 
naam allerlei berichten plaatsen. Een 
ander voorbeeld is dat we vragen krijgen 
van personen die (online) gestalkt wor-
den. Dan proberen wij te bepalen wat er 
precies aan de hand is en adviseren we 
over hoe de stalking gestopt of vervolgd 
kan worden. Ook zijn wij continu bezig 
met het bijhouden van social media op 
het gebied van ordeverstoringen. Door 
signalen al snel op te pakken, kunnen 
we ook al snel handelen. 

Hoe kunnen inwoners in 
contact komen met de digitale 
wijkagent?
Wij zijn bereikbaar via 0900 - 8844, via 
de mail, maar natuurlijk ook via onze 
social media kanalen:
Mail: chris.beniest@politie.nl
LinkedIn: Chris Beniest
Facebook: Digiwijk Chris Beniest
Instagram: 
digitaal_wijkagent_gnv_noord
Twitter: @BeniestChris
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Sherpa in de Blaricummermeent

door Nelliëtte van Wijck
Enige tijd geleden heeft Vincent Ohlrichs in hei & wei gestaan. Hij was een 
van de gelukkigen die naar het nieuwe Sherpa-gebouw mocht verhuizen. 
Ondertussen woont hij er, en met veel plezier!

Vincent: ‘De appartementen zijn natuur-
lijk nieuw en een stuk ruimer dan op de 
oude locatie. De lichtinval is fantastisch 
en door de grote raampartijen heb ik 
mooi zicht naar buiten. Het gebouw ligt 
aan een wandel- en fietspad. Hierdoor 
zie ik veel mensen voorbijkomen. Het is 
fijn wonen hier!’

Tachtig woningen 
Sherpa ondersteunt mensen met een be-
perking en streeft ernaar voor hen een 
fijne passende woonplek te verzorgen. 
De organisatie helpt hierbij door de juis-
te ondersteuning te bieden in de tachtig 
verschillende woonlocaties in ’t Gooi, 
Eemland en Vechtstreek. Zoals in de 
prachtige nieuwe locatie aan de Reuter-
laan. De locatie biedt 29 zelfstandige en 
ruime tweekamerappartementen met alle 
voorzieningen (eigen voordeur, keuken, 
badkamer en een terras of balkon).  

Woonvorm 
Sherpa bekijkt samen welke woonvorm 
het beste past bij de persoon. Zelfstan-
dig wonen, logeren of samenwonen 
in een groep. Wilt u meer weten over 
Sherpa? Neem dan contact op met Sher-
pa Zorgbemiddeling 035-6463752 of  
zorgbemiddeling@sherpa.org

In Memoriam

Gerardus 
Meeuwis Joseph 
(Gert) Töpfel
*  Blaricum, 11 maart 1938  
†  Hilversum, 26 december 2021

door Frans Ruijter
Wie kende hem niet in Blaricum en 
ver daarbuiten… Gert, de kapper aan 
de Meentweg 4. Gert wilde eerst tuin-
man worden, maar gaandeweg kreeg 
hij toch meer interesse in het knip-
pen en barbieren van mensen dan het 
knippen en scheren van de hagen. 

Niet dat hij dat verwaarloosde, de ha-
gen rond zijn pand zagen er altijd goed 
verzorgd uit. Tot op hoge leeftijd bleef 
hij zijn klantjes knippen. Op de vraag: 
‘Gert, ga je niet met pensioen?’, ant-
woordde hij: ‘Daar heb ik het geld niet 
voor.’ Je kwam niet makkelijk dichtbij 
Gert. Ik heb hem verschillende keren 
gevraagd om hem eens voor hei & wei 
te interviewen. Ik had zelfs al een mooie 
toepasselijke titel voor het artikel, name-
lijk: De man die het meest in zijn eigen 
spiegel kijkt. Maar Gert wilde er niets 
van weten.

Markante Blaricummer
Toen hij zichzelf niet meer kon verzor-
gen liet hij toch hulp toe van zijn vaste 
verzorgers van het Vivium wijkteam, 
Bouk en Marjan. Al mopperend respec-
teerde hij hen wel degelijk. Na diverse 
ziekenhuisopnamen werd duidelijk dat 
een appartement in Johanneshove in La-
ren een goede oplossing voor Gert zou 
zijn. Hier kwam het ritme er weer snel 
in, elke dag zijn loopje met een schuifel-
bezoek aan de Jumbo en een kopje koffie 
bij de Prinsemarij. Gert had het naar zijn 
zin in Johanneshove en genoot van zijn 
rust. Na een kort ziekbed overleed deze 
markante Blaricummer op tweede kerst-
dag in Hilversum. 

Micky 
Adriaansens
door Marjolijn Schat
In september 2020 schreven wij in hei 
& wei over drie Blaricumse vrouwen 
die bevlogen en met zeer veel plezier 
hun werk in de Eerste Kamer doen. 
Een van hen is Micky Adriaansens 
(57). 

Sinds 2019 vertegenwoordigde Micky de 
VVD met een zetel in de senaat en was 
ze voorzitter van de vaste Eerste Kamer-
commissie Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. Op 10 januari is ze benoemd 
tot minister van Economische Zaken en 
Klimaat in het kabinet Rutte IV. Micky: 
‘Bijzonder om deze functie te mogen 
vervullen. Ik kijk er naar uit om me in 
zetten voor de Nederlandse samenle-
ving met een focus op de economische 
ontwikkeling en alle uitdagingen die er 
zijn.’ Wij wensen Micky heel veel succes 
in haar nieuwe functie. 

Kopij hei & wei  
Heeft u iets te melden over uw vereniging, 
evenement of iets anders in Blaricum? 
Laat het ons weten via redactie@ 
heienwei.nl. Kopij voor het volgende num-
mer, verschijning 4 maart, aanleveren voor 
15 februari a.s. 

Familieberichten
Overleden
20-12-2021   Antonius (Tonnie) 

Schaapherder,  
geboren 13-08-1949,

25-12-2021   Gineke Weert-Postma, 
geboren 05-12-1930

26-12-2021   Gerardus Meeuwis Joseph 
(Gert) Töpfel,  
geboren 11-03-1938

30-12-2021   Traute van der Veer-Peters,  
geboren 25-04-1936

04-01-2022   Gerardus Hubertus Maria 
(Gerard) Post,  
geboren 11-06-1950 

Geboren
03-11-2021  Charlotte Sophie 

Bastiaans
03-11-2021  Juliette Stephanie 

Bastiaans
14-11-2021  Fréderique Josephine 

Willemijn Hickinson
23-11-2021  Isabella Sophia Hanime 

van Solt
23-11-2021 Manno van de Pol
23-11-2021 Benjamin Hendrik Dörr
06-12-2021 Lucas Tygo Osseweijer
06-12-2021 Flore Inger Hensen
09-12-2021  Aâl-Imraân Elbachir El Jari
11-12-2021 Liyana Chohou
12-12-2021  Valérie Elize Josephine van 

de Schootbrugge
17-12-2021  Olivia Elsje Theresia van 

der Plas
29-12-2021  Jurre Jos Jan van Klooster

Gehuwd/partnerschap 
01-11-2021  Michal Karol de Vries en 

Rinske Hendrika Stephanie 
de Rooij

15-11-2021  Yannick Dreier Gligoor 
en Chantal Lidia Esther 
Koelewijn

30-12-2021  Robert Anton Jan Bunt 
en Gerdina Wilhelmina 
Stappenbelt

Colofon

Kopij aanleveren en informatie:
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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 
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Muziek in 
Blaercom 
De Colombiaanse pianist Fabián 
Fernández en de Nederlandse cellist 
Detmar Leertouwer spelen een recital 
met muziek van Ludwig van Beetho-
ven en Johannes Brahms. 

De bijzondere samenwerking stamt uit 
de tijd dat Detmar aan de Universidad 
Central doceerde. Fabián was de pianist 
van zijn celloklas. Blaercom, 11 februari 
20.15, toegang € 15,- per persoon. 
Reserveren 
scarbomusica.nl/bespreking.php

Fabián (l) en Detmar
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Planning 2022  

Editie  Deadline kopij
4 maart 15 februari 
1 april 15 maart 
29 april 12 april 
27 mei  10 mei 
24 juni 7 juni
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