
Wandelen voor 
Water 
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goed dat jullie dit doen, zet ‘m op!

Zekveld 
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Onze adver-
teerder Ger-
dien Zekveld 
is verhuisd 
naar de 

Binnendelta 2-T. Dit grotere pand gaf 
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Uitbreiding in de samenwerking met  
Karlijn de Bruin, en net als Gerdien
huidtherapeute. En uitbreiding met een 
nieuwe behandelmethode voor laseront-
haring, met maximaal behandelcomfort, 
korte behandeltijd en een optimaal resul-
taat. zekveldhuidcentrum.nl

Goede vrijdag 
in de St Vitus
Een avond met een speciale dienst, 
waaraan het Goylants Kamerkoor, olv 
Bas Halsema, zijn medewerking ver-
leent.
Het koor zal de gemeenschapszang on-
dersteunen en zingt verschillende mo-
tetten voor de lijdenstijd. Deze keer ligt 
de nadruk op muziek van componisten 
uit de late renaissance, zoals Di Lasso, 
Viadana en Anerio. Maar er is ook een 
Ubi Caritas van Mariano Garau (geb 
1952), dat opvalt door zijn ontroerende 
eenvoud. Celebrant is Mikel Palic en het 
orgel wordt bespeeld door Richard Vos. 
St VitusKerk, vrijdag 15 april start 19.15 
uur. Er is een collecte bij de uitgang voor 
de vergoeding van de kosten.

Het gaat als de brandweer!

door Nelliëtte van Wijck
In 1938 ontstond in Blaricum de gemeentelijke brandweer. Voor die tijd had 
iedereen onder de 45 jaar de burgerplicht te helpen bij nood. Sinds 2009 maakt 
de brandweer in Blaricum deel uit van Brandweer Gooi en Vechtstreek. 

Aan het woord is Hans van Riet, sinds 
2004 actief bij Post Blaricum: ‘Mijn va-
der was bedrijfsbrandweerman en nam 
mij jaarlijks mee naar de brandweerwed-
strijden. Daar werd mijn interesse om bij 
de brandweer te gaan getriggerd.’ 

Wat doen ze? 
De werkzaamheden van de brandweer 
zijn zeer divers. De brandweer draagt 
zorg voor het beperken van gevaar en het 
bestrijden van incidenten in Blaricum en 
omgeving.  Zo rukte de brandweer meer 
dan 50 keer uit bij de afgelopen storm 
Eunice, veelal het vrijmaken van de we-
gen vol met boomstammen. Ook wordt 

de brandweer, naast brandbestrijding, 
ingeroepen bij hulpverlening en inciden-
ten met gevaarlijke stoffen. Hans: ‘Ieder 
lid van Post Blaricum kan op de diverse 
vormen van nood ingezet worden. Eens 
per week wordt er door de leden van 
Post Blaricum met veel enthousiasme 
getraind. Tijdens deze trainingen ko-
men alle vormen van incidentbestrijding 
langs.’

Brandbestrijding
Een specifiek risico in ons dorp zijn 
branden in rieten kappen. Er kunnen 
meerdere oorzaken voor rieten kap 

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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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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Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
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Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner
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T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54
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DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

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

Tel (035) 524 89 89
www.moulijn.nl

WWW.DRESSYOURPARENTS.COM

Kunsthandel Studio 2000
Blaricum

Dorpsstraat 9 b-c  1261 ES  Blaricum
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.

38e jaargang
nr. 462

16 januari 2015w
w

w
.h

ei
en

w
ei

.n
l

O
.A

. V
O

O
R

 O
U

D
E 

N
U

M
M

ER
S 

EN
 A

R
C

H
IE

F

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
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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
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gebracht tot 20% van mijn vroegere
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januari. Toegang is gratis, zolang er
kaartjes zijn, dankzij gulle sponsors en
organisator Rotaryclub Laren-Blaricum.
Kaarten bestellen via theaterkassa@sin-
gerlaren.nl onder vermelding van naam,
adres en telefoonnummer en het aantal
kaarten (max. 4 per gezin, max.1 vol-
wassene als begeleider). 

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

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

Verhuisplannen?

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

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

035-5313224
www.wexxs.nl

Achterom 7
Blaricum

035-2031035

Dé Value Belegger
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Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum
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Brandweer vrijwilligers Blaricum 2022

www.zmaakt.nl

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

www.descholeksterblaricum.nl
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Haagse Bluf op de 
Blaricummermeent 12 Blaricum heeft 

haar theater terug
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branden zijn zoals: 
Vuurwerk, bliksem, 
een stroomsto-
ring in huis of een 
schoorsteenbrand. 
Het hele team van 
Post Blaricum is 
gespecialiseerd in 
de brandbestrijding 
hiervan en heeft 
kennis van de ver-
schillende kapcon-
structies. 

Hulpverlening 
Hans vervolgt: 
‘Hulpverlening is 
zeer divers. Een kat 
hoog uit een boom halen of een paard 
uit de sloot redden, maar ook iemand na 
een botbreuk uit een huis takelen of ie-
mand bevrijden uit een voertuig. Voor dit 
laatste maken we gebruik van speciaal 
gereedschap. Post Blaricum is daarnaast 
gespecialiseerd in hulpverlening bij 
zwaardere incidenten met bijvoorbeeld 
bussen, treinen of vrachtwagens. Hier-
bij wordt dan met gespecialiseerd  ge-
reedschap gewerkt.  Daarnaast kan elke 
brandweerman en -vrouw ter plaatse eer-
ste hulp bieden en iemand reanimeren.’ 

Gevaarlijke stoffen
‘Bij vermoedens van een gaslek komen 
wij meten en zorgen wij ervoor dat mens 
en dier in de directe omgeving in veilig-
heid worden gebracht. Wij zorgen er ook 
voor dat het gaslek, in afwachting op een 
monteur van het gasbedrijf, tijdelijk ge-
dicht wordt.’
In de huidige tijd heeft de brandweer he-
laas ook geregeld te maken met gevaar-
lijke stoffen afkomstig van bijvoorbeeld 
drugslabs. ‘Dat kan afval zijn dat ergens 
gedumpt is of, bij tijdige ontdekking, het 
drugslab zelf. Natuurlijk komen er vele 
vormen van brandbestrijding, hulpver-
lening en gevaarlijke stoffen voor maar 
ik beperk me vanwege de lengte van dit 
interview tot de meest voorkomende si-
tuaties, om de lezers een kleine indruk 
te geven. Of je bij de brandweer nu be-
roeps of vrijwilliger bent, de opleiding 
is hetzelfde. De 
opleiding duurt on-
geveer twee jaar en 
alle verschillende 
werkzaamheden 
komen hierbij uit-
gebreid aan bod.’

Wedstrijden
Naast het wekelijks 
trainen en het uit-
rukken bij noodsi-
tuaties neemt Post 
Blaricum jaarlijks 
deel aan brand-
weerwedstrijden
Dit jaar doen er 
zeven Blaricumse 
ploegen mee. Ook 
is er één combi-
ploeg bestaande uit 
brandweerlieden 
van Post Blaricum, 

Post Laren, Post Nederhorst en Post Mui-
derberg. De laatste jaren eindigde Post 
Blaricum in de top negen en Blaricum 
is in de geschiedenis van de brandweer-
wedstrijden vijf keer landskampioen ge-
weest. Deze wedstrijden dragen bij aan 
teambuilding.

De Jeugd
Sinds september 2021 is er na een wer-
vingscampagne in de lokale media en bij 
de diverse scholen een jeugdbrandweer 
team gevormd. Dit team bestaat uit drie 
meisjes en zes jongens uit Blaricum, 
Eemnes en Laren (BEL). Zij hebben elk 
een eigen brandweeruniform en de nodi-
ge materialen. Elke maandagavond komt 
het jeugdteam bij elkaar om te trainen. 
De trainingen, theorie én praktijk, wor-
den gegeven op jeugdniveau. ‘Dit jaar 
gaat het team naar de brandweerjeugd-
wedstrijden om te kijken en we verwach-
ten in 2023 voor het eerst deel te nemen 
aan de wedstrijden. Ook gaan we binnen-
kort werven in de gemeente Laren.’ 

Post Blaricum bestaat momenteel uit 
twee beroepsbrandweerlieden en 28 vrij-
willigers en de brandweer in Blaricum is 
altijd op zoek naar enthousiaste mensen 
om het team te versterken. Dus mocht u 
geïnteresseerd zijn, neem dan contact op 
met de Postcoördinator, Hans van Riet, 
tel 0620789601 of kom langs op een 
dinsdagavond tussen 19.00 en 19.30 uur.

    


         


   

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

Herinneringen…

Soms vergeet je dat je ouder wordt 
en is de natuur nodig om je eraan 
te herinneren dat dit nu eenmaal 
een onontkoombaar proces is. Dat 
in feite geldt voor elk mens. Voor 
jong en oud.  Minder of meer, af-
hankelijk van een ieders toekomst-
verwachting. 
Dat ergens aan herinnerd worden 
kan soms plotseling gebeuren. Soms 
gaat het ook geleidelijk, wanneer je 
het van verre ziet aankomen. 

Wij werden op een ochtend opeens 
daaraan herinnerd. In de buurt 
werd een sierprunus met een grote 
kroon onverwacht omgezaagd. Dat 
gebeurde voorzichtig, bij stukjes en 
beetjes. Met eerbied, bijna plech-
tig. Deze koningin der prunussen 
waardig. Al vele decennia begroette 
zij elk voorjaar weer de nieuwe len-
te, met een majesteitelijke wit-roze 
bloemenzee, die haar weerga niet 
kende. De doodsoorzaak bleek een 
gevolg van ouderdom: Inzettende 
rot in de kern. Ons tot dan onbe-
kend. Een boomchirurg had met 
verzachtende zorgvuldigheid haar 
einde al aangekondigd. Haar rijke 
voorjaarsbloei was een jaarlijkse 
vreugde. Het beeld daaraan blijft 
verankerd in ons geheugen. Een 
schitterende, dierbare herinnering. 

Iets dat nog een, hopelijk draaglij-
ke, herinnering moet worden is de 
huidige dreiging van oorlogsgevaar. 
Als u dit leest, ik schrijf nu medio 
februari, leven wij elke dag weer in 
toenemende onzekerheid: Valt Rus-
land Oekraïne binnen of niet? Poe-
tin probeert vruchteloos het vrije 
westen de schuld te geven van wat 
hij gaat doen en Europa beeft. 

Het is voor mij als het weer beleven 
van die onwezenlijke dagen van de 
Cubacrisis in oktober 1962. Toen ik 
in militaire dienst klaarstond om 
ingezet te worden aan het IJzeren 
gordijn, de grens met het Oostblok. 
Nadat de VS een scheepsblokkade 
rond Cuba hadden afgekondigd 
vanwege de raketten die daar door 
een oorlogszuchtige Chroetsjov 
werden geplaatst. Een directe be-
dreiging vormend voor de VS. De 
wereld stond toen aan de rand van 
een atoomoorlog. Dertien loodzwa-
re dagenlang, die gelukkig goed af-
liepen. Een kwade herinnering… 

De brandweer in actie bij storm Eunice 
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Afgelopen juli hielpen rietteams van Brandweer Blaricum 
en Brandweer Laren in de Bilt
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Brinkje aan de Polweg en St. Josephweg

door Frans Ruijter
Deze foto is gemaakt in 1961. Sinds 
1971 staan aan de rechterzijde senio-
renwoningen, welke genummerd zijn 
aan de Polweg. Het pand op de ach-
tergrond is genummerd aan de St. 
Josephweg. Op deze plaats stond een 
boerderij waar Jacob de Jong (1828-
1877) met zijn vrouw Gijsje de Jong-
Puijk (1832-1907) en hun gezin woon-
den. 

Gijsje werd ook wel het wondervrouwtje 
genoemd. Er werden haar geneeskundi-
ge gaven toegedicht, maar haar brouw-
sels en adviezen pakten niet bij eenieder 
goed uit. De verdachtmakingen van hek-
serij zijn nooit bewezen, maar de twijfel 
aangaande haar geestelijke vermogens 
blijkt wel uit haar bijnaam: Malle Gijsje. 
De boerderij werd daarom in Blaricum 
en omstreken Het Wonderhuis genoemd. 
Nadat Gijsje er rond 1900 uittrok, heb-
ben de Dooijewaards er tijdelijk in ge-
woond. In 1935 werd onder architectuur 
van H.C. Elzinga het huidige dubbele 
woonhuis gebouwd, waarvan de rechter-
kant is genummerd aan de Angerechts-
weg. 

Kameelwegje
De Polweg liep, zoals op deze foto te 
zien is, met een bocht om het hek naar 
rechts, stak de St. Josephweg over, rich-
ting de Angerechtsweg. Door de bouw 
van de hier bovengenoemde senioren-
woningen is dat veranderd. In augustus 
1927 stelde het toenmalige College van 
B & W aan de gemeenteraad voor om 
de straatnaamgeving in Blaricum uit te 
breiden. Dit vond men noodzakelijk om-
dat langzamerhand langs deze wegen be-

bouwing was ontstaan, zonder dat deze 
een naam hadden. Dat werd in het raads-
voorstel voor wat nu de Polweg is zo om-
schreven: ‘Voor den weg loopende van 
den Angerechtsweg (eersten weg links 
na den Mosselweg in de richting van de 
Meent) kruisende de St. Josephweg naar 
den Meentweg: KAMEELWEGJE’. 

Polweg
Vermoedelijk had deze naam te maken 
met de vorm van het dak van de boerderij 
met de naam De Pol die aan deze weg 
staat. Later is de weg dus omgedoopt in 
de Polweg, vernoemd naar Bart van de 
Pol die in de boerderij woonde wat nu 
Polweg 10 is. Deze boerderij is, omdat hij 
alleen als vakantiehuis gebruikt werd, in 
de jaren net na de Tweede Wereldoorlog 
gevorderd geweest om de woningnood 
enigszins te lenigen. De woonruimtevor-
deringscommissie die toen in Blaricum 
bestond, wees de boerderij onder ande-
re toe aan de families Van den Akker en 

Rosner. In september 1977 brandde het 
pand, dat toen eigendom was van dokter 
Tas, door blikseminslag volledig af, maar 
is gelukkig in boerderijstijl herbouwd. 

Rode dorp
Op de plaats waar in 1971 de senioren-
woningen zijn gebouwd, stonden socia-
le huurwoningen. Deze waren gebouwd 
in de jaren twintig van de vorige eeuw 
in opdracht van de Blaricumse woning-
bouwvereniging St. Joseph. Deze volde-
den niet meer aan de destijds geldende 
eisen en werden daarom gesloopt. Als 
dank voor het werk dat deze woning-
bouwvereniging heeft gedaan voor de 
sociale volkshuisvesting in Blaricum, 
werd deze weg St. Josephweg genoemd. 
Deze woningen waren witgepleisterd, 
geen Kabaz-huizen, en met rode dakpan-
nen gedekt. Er werd dan ook gesproken 
over het rode dorp, waar deze woningen 
stonden. Dit had absoluut geen politieke 
lading.

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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Bilthoven - Blaricum - De Bilt - Utrecht

Dick Bakker, nog steeds een begrip!
door Angélique Boezel-Spoor
De naam Dick Bakker lijkt alledaags. Een no-nonsense oer-Hollandse naam 
die naadloos aansluit bij andere veel voorkomende familienamen zoals bij-
voorbeeld De Boer en Jansen. Maar schijn bedriegt, want déze Dick Bakker is 
allesbehalve gewoon. Al bijna zestig jaar draait dit muzikale genie mee in zowel 
de nationale als internationale entertainmentindustrie. 

Wie zijn website bezoekt, wordt meteen 
van de sokken geblazen door de hoeveel-
heid bekenden die voorbijkomen. Even 
een kleine greep voor de oudere jonge-
ren onder ons: Tee Set, de Rudi Carrell 
Show, Wim Sonneveld, Shocking Blue 
en Toon Hermans vormen slechts een 
klein deel van de groepen en artiesten 
waar Dick voor heeft geschreven en mee 
heeft samen gewerkt. In grote getale 
trokken de coryfeeën richting Blaricum 
om in de Soundpush Studio, voorloper 
van de Bolland & Bolland Studio, hun 
werk op te nemen. In dat pand kwamen 
nu eenmaal de beste opnames van het 
land tot leven. In zijn gecombineerde 
functie van componist/arrangeur/produ-
cer, artistiek leider en chef-dirigent van 
het Metropole Orkest en het Dick Bak-
ker Orchestra heeft hij talloze groten der 
aarde mogen begeleiden. 

Maar Dick blijkt niet alleen op muzikaal 
gebied onnavolgbaar. Welk mens kan 
zich erop beroepen dat hij op 21 locaties 
heeft gewoond, waarvan de meeste in 
hetzelfde dorp en drie zelfs in dezelfde 
straat? Hoe bijzonder om als hobby een 
huis te laten bouwen/verbouwen en dan 
weer verder te kijken naar een volgende 
uitdaging. En hoe leuk als je die passie 

deelt met je echtgenote; jij doet de orga-
nisatorische kant en zij neemt de inrich-
ting voor haar rekening. 

Volop in het nieuws
Recent kwam Dick ineens weer volop 
in het nieuws. Paginagroot stond in de 
Telegraaf te lezen dat het multi-talent in 
Amerika weer hoog scoort. Want ook in 
het land van Uncle Sam brengen meer 
mensen hun tijd thuis door vanwege 
het coronaspook en herontdekten zijn 
muziek. Met een enorme booster op de 
streamingsdiensten als gevolg.

Blaricummer 
Als geboren en getogen Blaricummer 
weet Dick veel te vertellen over hoe het 
er in ons dorp in vroegere tijden aan toe 
ging. Zo herinnert hij zich nog gniffe-
lend dat eigenaar Ruijgrok van het naast 
de studio gelegen restaurant Ruimzicht, 
het huidige Bellevue, destijds kwam kla-
gen dat er zoveel decibellen vrijkwamen 
tijdens het musiceren. Waarop het hele 
gezelschap beloofde om na de sessie met 
zijn allen een sateetje te komen eten en 
de uitbater acuut zei veel minder last te 
hebben van het lawaai. Niet meer dan lo-
gisch dat er in 2017 een boek over Dick 
Bakker verscheen, van de hand van Bas 

Tukker met als alleszeggende titel ‘Ach-
ter de schermen van de muziek’. 

Nog volop aan het werk
Dick werkt nog steeds. Hij heeft een stu-
dio in het vernieuwde Rosa Spier Huis in 
Laren. Deze gemeenschap beschikt over 
een fantastische theaterzaal, waar hij 
onder andere een clip heeft opgenomen 
voor zijn laatste album en ook master-
classes geeft voor het componeren van 
filmmuziek. Met drie kinderen (waarvan 
één zoon in papa’s voetsporen is getre-
den), zeven kleinkinderen, een achter-
kleinkind op komst, een heerlijk huis èn 
nog beiden actief, kan een mens alleen 
maar bewondering hebben voor het echt-
paar Bakker en ze veel gezondheid en 
geluk voor de toekomst wensen.
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Zorgboerderij ’t Werckpaert 
door Marjolijn Schat
Midden in het centrum, aan de Gebroeders Dooijewaardweg 3, staat de 
monumentale boerderij van Nico de Jong en Margriet van ’t Klooster. Voor 
sommigen nieuw, voor anderen welbekend. Maar er is altijd wel een nieuwtje te 
vertellen.

De zorgboerderij biedt al achttien jaar 
dagbesteding aan zo’n veertien hulpboe-
ren met een lichamelijke, verstandelij-
ke en/of visuele beperking. Veel van de 
hulpboeren zijn hier al vanaf het begin. 
Samen met betrokken vrijwilligers wordt 
er door Nico en Margriet naar gestreefd 
om, met een-op-een begeleiding, de 
boeren zo zelfstandig mogelijk te laten 
werken, het vertrouwen in zichzelf te 
vergroten, een gevoel van samenzijn te 
ervaren en diverse vaardigheden te be-
houden en eventueel uit te breiden. Ge-
zamenlijk verzorgen ze het vee, helpen 
ze in de kas, fruit- en moestuin, wordt er 
hout gekloofd, de stallen uitgemest, ei-
tjes geraapt en kantinewerkzaamheden 
gedaan. De laatste jaren was ook zoon 
Joep na zijn studie actief in het bedrijf, 
maar sinds kort is hij gestart bij een bio-
logisch-dynamische landbouwschool als 
veehouder en praktijkbegeleider. Hij kan 
zo veel nieuwe ervaringen opdoen. 

Jantelier en de boerderijwinkel
De hulpboeren worden ouder en het fy-
sieke werk begint voor sommigen zwaar 
te worden. Er werd gezocht naar andere 
mogelijkheden. Dit werd het Jantelier, 
vernoemd naar de vorig jaar overleden 
dorpsgenoot Jan Andreae, die veel voor 
’t Werckpaert betekend heeft. In het Jan-
telier kunnen de hulpboeren knutselen. 
Er worden mooie ansichtkaarten gete-
kend, die ook in een oplage gedrukt wor-
den, en hulpboer Manon maakt prachti-
ge armbandjes. Deze producten worden 
verkocht in de boerderijwinkel, die Joep 
en Margriet vorig jaar gestart zijn. Alles 

wat hier verkocht wordt, is van Blaricum-
se bodem: Bloemen, (seizoens)groenten 
uit de moestuin, vlees van eigen koeien 
en varkens, eieren, honing en jam. Ook 
hier zijn de hulpboeren bij betrokken, 
zo stickeren ze de producten en snijden 
de groenten voor de maaltijden die door 
vrijwilligers gekookt worden en te koop 
zijn in de winkel. De boerderijwinkel 
wordt de komende tijd intern verbouwd 
en in een nieuw jasje gestoken. 

‘t Werckpaert
Zorgboerderij ’t Werckpaert dankt haar 
naam aan haar eerste werkpaard Ilse, 
vorig jaar overleden aan ouderdom. De 
jaarlijkse Lentemarkt en Oogstmarkt zijn 
een leuk moment om eens een kijkje te 
komen nemen. En natuurlijk een bezoek-
je aan de boerderijwinkel, geopend op 
dinsdag en donderdag van 10.00-12.30 
uur en zaterdag van 10.00-15.00 uur. 
Buiten deze openingstijden kun je iede-
re dag terecht bij de eierkast voor verse 
eitjes. 

Vrijwilligster Greet Volkers: ‘En dan 
lees ik ook nog zo’n klein half uur 
voor op de dinsdag. Manon kan niet 
zien en vindt het heerlijk. Jacques 
Vriens is de favoriete schrijver. Mijn 
hondje kruipt op haar schoot en ik 
lees voor. Langzaam druppelt de rest, 
na een dag hard werken, binnen en 
luistert mee. Heerlijk knus en gezellig 
komen ze zo een beetje tot rust voor 
ze weer naar huis worden gebracht.’

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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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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info@puinrecyclinghuizen.nl
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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.

Liefdevol eerbetoon aan Ruud 
(Rudmer) & Desirée Bleeker
door Angélique Boezel-Spoor
De die-hard Warandepark-bezoeker zal het niet zijn ontgaan. Een paar 
maanden geleden stond er van de ene op de andere dag aan het eind van de 
eerste akker, gezien vanaf de Bergweg, aan de rechterzijkant van het pad 
ineens een bankje. De glimmende kleine plaquette op de rugleuning trok de 
aandacht en de tekst erop liet menigeen schrikken.

Het was bekend dat Ruud Bleeker in 
september 2015 was overleden, tot groot 
verdriet van eenieder die deze lieve, 
grappige en hartelijke man kende. Maar 
dat zijn vrouw Desirée afgelopen mei 
hem gevolgd is naar het hiernamaals was 
een grote schok voor velen.

Het bankje
Het bankje blijkt een initiatief van de 
kinderen van het geliefde echtpaar, 
dochter Julia en zoon Jasper. Ze kwamen 
op het idee toen ze een dergelijk zitmeu-
bel aantroffen bij de Tafelberg, dat daar 
net geplaatst was. De achterliggende 
gedachte is dat er nu een plekje bestaat 
waar niet alleen zij, maar ook anderen 
kunnen langs gaan. Zo houden we de ge-
dachten aan Ruud en Desiree levend en 
kan iedereen ze als het ware bezoeken. 
De locatie van het bankje is met zorg 
uitgezocht, deels in de natuur en deels 
uitkijkend op het dorp. Het gezin heeft 
destijds talloze wandelingen gemaakt 
rond de Woensberg en paps en mams 
waren beide uitgesproken fans van de 
aspergevelden. De plek is dus perfect en 
omschrijft precies zoals zij waren; graag 
thuis met de kinderen, maar ook met veel 
plezier erop uit.

De liefdesgeschiedenis
De liefdesgeschiedenis tussen Ruud en 
Desirée begon in 1986 toen zij elkaar 
ontmoetten op de verjaardag van een ge-
meenschappelijke collega van het bedrijf 
waar zij destijds werkten. Ruud wilde 
echter een stapje verder en startte samen 

met Rob Beugels, die door de kinderen 
als bonusopa wordt betiteld, het metaal-
bedrijf Primix BV in Mijdrecht. Desirée 
werd door de heren mee gevraagd en dit 
resulteerde voor haar na vele jaren hard 
werken in een adjunct-directeursfunc-
tie. Desirée, meisjesnaam Van Faassen, 
kwam oorspronkelijk uit Weert. Ruud 
was een geboren en getogen Blaricum-
mer en Blaricum is dan ook de plaats 
waar zij in maart 1997 getrouwd zijn en 
hun gezamenlijke leven begonnen aan 
het Fransepad. In hetzelfde jaar verwel-
komden zij hun eerste spruit Julia en 
hun koningswens werd bezegeld met de 
komst van Jasper in 1999. Uiteraard had 
Ruud de handen vol aan zijn zaak, maar 
het is ronduit indrukwekkend om te ver-
nemen waar Desirée zich allemaal mee 
bezighield. Niet alleen was zij tijdens de 
basisschooltijd van haar kinderen enorm 
betrokken bij de OBB, ze stak ook veel 
energie in haar bestuursfunctie bij Pro-
motie Blaricum waar ze aan vele evene-
menten heeft meegeholpen. Bovendien is 
zij toen Ruud zijn gezondheid verslech-
terde na diverse hartinfarcten verslech-
terde bij Primix meer taken gaan overne-
men en trad uiteindelijk aan als CEO.

Maar wat zullen de Bleekers trots van-
uit de hemel toezien op hun kroost! Julia 
heeft jarenlang gewerkt bij onze Jelle, 
heeft vorig jaar haar Master Marketing 
behaald en is nu werkzaam bij Adidas in 
Amsterdam. Haar broer werkt aan een 
stage in investmentbanking en rondt ko-
mende zomer zijn Master in Finance af.
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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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Luchtbeschermingsdienst
door Frans Ruijter
Sinds 1945 leven wij hier in West-Europa gelukkig in vrijheid. 
Deze vrijheid moeten we koesteren. Er zijn over de hele wereld 
nog steeds gewapende conflicten waarbij helaas het verlies van 
mensenlevens is te betreuren. Een leger kan zich voorbereiden, 
voor de burgers is dit veel moeilijker. In 1939 probeerde Nederland 
de burgers voor te bereiden op een te verwachte Duitse inval met 
als doel om slachtoffers onder de burgerbevolking zoveel mogelijk 
te voorkomen. 

De Luchtbeschermingsdienst werd op-
gericht. Het was een maatregel om bur-
gers te beschermen tegen luchtaanvallen 
en werd over heel Nederland wijksgewijs 
uitgerold. De dienst was vertegenwoor-
digd in alle dorpen en steden. Per wijk 
was er een wijkleider, daaronder stonden 
de blokleiders. Voor de oorlog bestond 
de dienst uitsluitend uit vrijwilligers.

Dichtbij de burgers
Zo ook in Blaricum. Op de tekening is te 
zien dat het hier gaat om Wijk 4, Blok A. 
Globaal gelegen tussen de Angerechts-
weg, Mosselweg, Fransepad, Eemnes-
serweg, Raadhuisstraat, Schoolstraat en 
Middenweg. Zoals op de plattegrond te 
zien is, was Blok A minder bebouwd 
dan heden ten dage. Wijkleider was L. 
Weglau, wonend op Brinklaan 1. Blok-
leiders van blok A waren mejuffrouw A. 
Smit, zij woonde aan de Dorpsstraat 18 
en C. Limburg, wonend aan de Langeweg 
6. Een belangrijke taak van de Luchtbe-
schermingsdienst was het wijzen van de 
burgerbevolking op maatregelen die zij 
zelf konden nemen om zich te bescher-

men tegen luchtaanvallen. 
In de legenda van bijgaande 
kaart wordt aangegeven wat waar te vin-
den was. Vooral werd aangegeven waar 
men beschikte over een kelder in geval 
van een mogelijke luchtaanval. Het po-
litiebureau was toen op Brinklaan 2 ge-
vestigd, bemand door politieman Frans 
Jacobs en daarnaast, op Dorpsstraat 15, 
woonde veldwachter Willem Broer.  

In de oorlog
Nadat Nederland bezet was door de 
Duitsers wijzigde het takenpakket van de 
Luchtbeschermingsdienst. Een belang-
rijke taak werd het controleren op de ver-
plichte verduistering. Dit was een maat-
regel om te voorkomen dat geallieerde 
vliegtuigen de steden of dorpen konden 
gebruiken als herkenningsbaken. Voor 
verzetsmensen was het lidmaatschap 
van de Luchtbeschermingsdienst aan-
trekkelijk omdat zij ‘s nachts over straat 
konden. Rijkscommissaris van bezet 
Nederland, Arthur Seyss-Inquart, stelde 
in 1942 een luchtbeschermingsplicht 
in. Dat betekende dat het verrichten van 

diensten en het ter beschikking stellen 
van goederen verplicht kon worden ge-
steld. Zo moesten Blaricummers op de 
toren van de Dorpskerk aan de Torenlaan 
wacht lopen en luchtverkeersbewegin-
gen doorgeven aan de Duitse bezetter. 

Na de oorlog
Na de oorlog werd de Luchtbescher-
mingsdienst vervangen door de Dienst 
Bescherming Bevolking, de BB. Tijdens 
de Koude Oorlog voorzag deze het pu-
bliek van informatie over wat te doen in 
het geval van een atoomaanval. Voor de 
leden van de Luchtbeschermingsdienst 
werd in 1949 de Herinneringsmedaille 
Luchtbescherming 1940-1945 ingesteld. 
In de jaren zeventig werd er steeds meer 
bezuinigd op de BB. Op 7 december 
1981 deelde de minister van Binnen-
landse Zaken, Ed van Thijn, mee dat de 
BB geleidelijk en gefaseerd zou worden 
overgenomen door de brandweer. For-
meel werd de BB op 11 juni 1986 op-
geheven.

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

www.ijssalondehoop.nl

Samen in de sneeuw
door Marloek de Greeff
Al meer dan dertig jaar gaat Samen in de sneeuw op wintersport 
in Italië. Mensen met een verstandelijke beperking hebben samen 
met hun vrijwillige begeleiders een fantastische week waarin ze 
langlaufen, skiën of snowboarden. 

In januari zijn er twee reizen met de bus 
naar Italië. Deelnemers worden elk jaar 
met een andere begeleider gematcht. De 
hele groep ontmoet elkaar een paar we-
ken voor de reis. Daarna begint de voor-
pret, met vrolijke appjes en het vullen 
van koffers. Want je hebt niet alleen win-
tersportkleding nodig voor een Samen in 
de sneeuw-reis, maar ook dingen als ver-
kleedspullen en prijzen voor de bingo.

Floris 
Dit jaar gingen er deelnemers en begelei-
ders mee uit Blaricum. Ik spreek Floris 
van der Heiden (25). Hij woont sinds 
kort niet meer in Blaricum, maar in een 
begeleid wonen project in Huizen. Vier 
dagen in de week fietst hij naar het Huis 
van Eemnes om te werken in de horeca. 
Maar in januari heeft hij altijd een week 
vrij, dan gaat hij met Samen in de sneeuw 
op wintersport. Hij kan heel goed snow-
boarden zie ik op een filmpje dat hij laat 
zien. Floris geniet in Italië: ‘We staan om 
7.00 uur op en na het ontbijt gaan we met 
de bus naar de pistes. Met je begeleider 
maak je voor en na de lunch tochtjes of 

doe je wedstrijdjes. Aan het 
eind van de dag is er après-
ski op de berg. Dat is altijd 
heel gezellig met muziek 
(Hollandse hits!) en dansen. 
Terug in het hotel gaan we, 
na het douchen en omkle-
den, eten. Er is elke dag ook 
een activiteit zoals bingo 
of karaoke, mijn favoriet is 
de vossenjacht. Een vol programma dus. 
Om 22.00 uur is iedereen daardoor best 
moe en gaan we lekker slapen.’ 

Bert en Arne 
Broers Bert en Arne uit Blaricum gingen 
dit jaar mee als vrijwillige begeleiders. 
‘Een bijzondere ervaring! De groep is 
heel vrolijk en het is leuk om bij te kun-
nen dragen aan een mooie vakantieweek. 
De één skiet heel goed, een ander vindt 
het toch best eng of vermoeiend. Ik be-
geleidde Sonja en zij wilde ’s middags 
soms liever op een terrasje naar jongens 
kijken’, vertelt Arne. Bert was de bege-
leider van Dennis. ‘Dat was een goede 
match! Dennis was heel enthousiast, zo-

wel bij het skiën als de karaoke.’ Het mo-
ment waarop deelnemer Titus een sere-
nade zong voor zijn Charlotte vonden de 
broers ook prachtig: ‘Recht uit het hart, 
Titus was zwaar verliefd geworden en 
dat mocht iedereen weten.’ Als ik Floris 
vraag of er wel eens iemand verliefd op 
hem is geworden tijdens een Samen in de 
sneeuwreis, zegt hij dat dat inderdaad zo 
is. Snap ik helemaal, Floris is hartstikke 
leuk! Helaas woonde zijn vlam te ver bij 
hem vandaan en gaan ze nu niet meer als 
stel, maar als vrienden mee met Samen 
in de sneeuw. Want daar is geen twijfel 
over mogelijk: Volgend jaar gaat Floris 
zeker weer mee!
Meer info samenindesneeuw.nl

  

06-53612339 
www.madelinelindeman.nl
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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.

VPTZ, mantelzorg en beroepsmatige zorg, de gouden driehoek

door Gerda Jellema
Het is iedere dag weer een enorme uitdaging voor de zorg om alle ouderen, 
chronisch en terminaal zieken de zorg te bieden waar ze behoefte aan hebben. 
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland is de koepel voor 
lokale en regionale vrijwilligersorganisaties in de palliatieve terminale zorg en 
telt ongeveer 12.000 vrijwilligers die zich inzetten zodat de laatste levensfase zo 
goed mogelijk doorleefd kan worden, thuis of in een instelling.

In onze regio biedt stichting VPTZ Gooi 
en Vechtstreek de helpende hand. De 
geschoolde en betrokken vrijwilligers 
bieden ondersteuning bij mensen voor 
wie geen genezende behandeling meer 
mogelijk is. Mantelzorgers worden zo 
ontlast en kunnen even tijd voor zichzelf 
nemen. De vrijwilligers 
verrichten geen medi-
sche handelingen, maar 
vullen datgene aan wat 
familieleden en vrien-
den zelf doen, zoals hulp 
bij persoonlijke verzorging, voorlezen of 
waken. De VPTZ staat voor een waar-
dige laatste levensfase op de plek van 
voorkeur met de inzet van vrijwilligers.

Hulp inschakelen
De hulp kan door iedereen in de Gooi 
en Vechtstreek worden aangevraagd, zo-
wel door zorgprofessionals als familie 
en naasten. Een telefoontje naar de co-

ordinator is voldoende. De coördinator 
komt op bezoek om de mogelijkheden 
te bespreken. Vervolgens wordt gekeken 
welke hulp kan worden geboden en wel-
ke vrijwilliger passend is. Uw wensen en 
behoeften zijn het uitgangspunt voor de 
te leveren zorg. De hulp is geheel kos-

teloos. In de laatste 
terminale fase wordt 
de zorg vaak inten-
siever en kan het 
wenselijk zijn dat er 
meerdere dagen per 

week hulp wordt verleend. Dit kan dan 
niet altijd door dezelfde vrijwilliger wor-
den gedaan zodat meerdere vrijwilligers 
worden ingezet. Nachtzorg is afhankelijk 
van de beschikbare vrijwilligers die dit 
willen bieden. Alle zorg gebeurt uiter-
aard altijd in overleg.

Een prachtige aanvulling
De vrijwilligers volgen eerst een 

basiscursus palliatieve zorg voordat 
zij worden ingezet bij de cliënten. 
De begeleiding van de vrijwilligers 
wordt door de ervaren coördinatoren 
van de VPTZ gedaan. Eenmaal aan 
het werk zijn er veel mogelijkheden 
tot vervolgopleidingen. Naast de 
professionele zorg door de reguliere 
thuiszorgorganisaties kan VPTZ een 
prachtige aanvulling bieden en samen 
met de mantelzorg een gouden driehoek 
vormen. De stichting VPTZ Gooi en 
Vechtstreek is een organisatie zonder 
winstoogmerk en ANBI geregistreerd. 
Simone Kleinsma, onze dorpsgenoot 
en kleinkunst kunstenares, is sinds 
kort toegetreden tot het comité van 

aanbeveling waarmee zij het belang van 
de stichting voor onze regio onderschrijft. 
Ook Claudia de Breij en Vivian Boelen 
zijn lid van het comité van aanbeveling. 

Je inzetten voor VPTZ
Door de toenemende vraag wil de VPTZ 
het vrijwilligerscorps in onze regio uit-
breiden. De vrijwilligers zijn evenwich-
tige mannen en vrouwen van alle leeftij-
den, die goed kunnen luisteren en zich 
aan kunnen passen aan de wensen van de 
cliënt, men heeft geen speciale opleiding 
of achtergrond nodig. Ook is er vraag naar 
een betrokken en ervaren bestuurslid. 
Meer info via vptzgooienvechtstreek.nl 
of bel met Loes Peters, 06-21227217.

Karpers rond een stukje brood
door Jan Greven
‘Blaricum behoudt bestuurskracht en blijft zelfstandig.’ Dat was de titel van 
het eerste hoofdstuk van het Coalitieakkoord 2018-2022. De tijd van dat 
Akkoord zit er bijna op. Na de raadsverkiezingen van zestien maart komt 
er een nieuw Akkoord met wellicht een andere coalitie. Wat me opvalt in 
de titel is de strijdbaarheid. Daar was toen reden voor. De Provincie Noord 
Holland wilde Blaricum op 1 januari 2021 samenvoegen met Huizen. 

We weten hoe het is afgelopen. In po-
litiek Den Haag is de herindelingswind 
gaan liggen. Op één januari 2021 sprak 
niemand meer over herindeling. Het 
was volop coronatijd. De Politiek had 
wel wat anders aan zijn hoofd. 
Goed om zo’n oud Akkoord nog eens 
na te lezen voor het verdwijnt in het 
archief. Zo veel komt op, beroert het 
gemoed, verdwijnt in het niets.
Het Akkoord was kritisch op de raads- 
en commissievergaderingen. Ze moes-
ten ‘aantrekkelijker, beter, gericht 
op kort, bondig en effectief.’ Dat zou 

mooi zijn. Toch heb ik niet de indruk 
dat daar de laatste vier jaar veel aan ge-
daan is. Ik moest denken aan de Ronde 
Tafel Gesprekken (RTG), waar burgers 
kunnen inspreken.

Zo’n inspreker krijgt vijf minuten. De 
manier waarop hem of haar dat voor de 
start wordt aangezegd, doet denken aan 
de indringendheid waarmee een kleuter 
gemaand wordt op de stoep te blijven. 
Toch wordt de inspreker, midden in 
zijn betoog, na vier minuten onderbro-
ken met de mededeling dat er nog maar 

één minuut rest. De meeste insprekers 
zijn geen professionals. Emotioneel 
zijn ze sterk bij hun onderwerp betrok-
ken. Ze proberen in hun vijf minuten 
zoveel mogelijk te zeggen. Daartoe 
spreken ze snel, beperken zich zelden 
tot het punt waarover het in hoofdzaak 
gaat en tonen zich nogal eens gefrus-
treerd als hun beurt voorbij is. Zo lang 
aan gewerkt, zo snel voorbij. 
Als ze uitgesproken zijn, kan de Raad 
informatieve vragen stellen. Na de 
raadsverkiezingen van 2018 waren er 
zes fracties. Intussen zijn dat er zeven. 
Alle zeven komen ze met hun informa-
tieve vragen aan de beurt. Ze moeten 
wel. Geen vragen stellen, wat je mis-
schien wel zou willen omdat je alles 
al wel gehoord hebt, is geen optie. Het 
zou uitgelegd kunnen worden als onge-
interesseerdheid en dat is politiek niet 
handig. 

Iedere inspraak, of het onderwerp nu 
klein is of groot, duurt zo minimaal 
drie kwartier. Twee insprekers op één 
avond is anderhalf uur. Dat zou niet erg 
zijn, als er in die tijd diepgaand op een 
probleem werd ingegaan. Maar door 
de gekozen opzet van vijf minuten in-
spraak en vervolgens zevenmaal infor-
matieve vragen, zit er veel herhaling op 
de lijn. Bij zo’n herhaalsessie moet ik 
altijd denken aan een groepje karpers 
dat hapjes neemt uit een drijvend stuk-
je brood. Daar zit weinig dynamiek in. 
‘Ons doel is om inwoners te bewegen 
zich meer betrokken te gaan voelen… 
en hier actief in te participeren’, zegt 
het oude Akkoord. Kijk eens naar dat 
RTG (Rondetafel Gesprek), zou ik zeg-
gen. Laat insprekers rustig hun verhaal 
doen en zorg ervoor dat ze zich niet 
alleen rationeel, maar ook emotioneel 
gehoord voelen.   
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Janah Louard: Haagse Bluf op de Blaricummermeent 
door Angélique Boezel-Spoor
Het schept meteen een band als je dezelfde geboortegrond deelt met diegene 
aan wie je een artikel gaat wijden. Ook Janah zag het levenslicht in de stad met 
de ooievaar in het wapen en kwam uiteindelijk in Blaricum terecht.

Hagenezen zijn doorgaans niet op hun 
mondje gevallen en ook deze vader van 
drie jonge kinderen vormt daar geen 
uitzondering op. Geboren en getogen in 
de multiculturele Haagse Schilderswijk, 
vertelt hij met smaak hoe iedereen daar 
bij elkaar over de vloer kwam en ouders 
ook rustig andermans kinderen aftikten 
als die iets deden dat niet door de beugel 
kon. Vol respect en liefde spreekt hij over 
zijn alleenstaande moeder, die hem des-
tijds streng doch rechtvaardig opvoedde. 
Nog immer rijdt hij bijna dagelijks rich-
ting de hofstad om haar op te zoeken. 

Het artiestenleven
In tegenstelling tot veel andere artiesten 
is Janah niet pas na een reguliere baan het 
artiestenleven ingerold. Zijn middelbare 
schooljaren doorliep hij op de Groen 
van Prinstererschool, waar één van de 
leraren, Ed Buschgens, in het weekend 
optrad als zanger op bruiloften en partij-
en. Dit sprak zeer tot de verbeelding van 
de jongeman, die al zolang hij zich kon 

heugen uitermate geïnteresseerd was in 
muziek. Hierop vroeg hij Ed of hij eens 
een optreden mocht bijwonen en dat 
mocht. Dit werd strikt geregisseerd door 
moederlief, want die had de teugels over 
het leven van haar zoon stevig in de Ma-
rokkaanse handen. En meteen die eerste 
keer viel hij met zijn neus in de boter. De 
geluidsman kon die avond niet en Janah 
kreeg het aanbod hem te vervangen. Dit 
lukte wonderwel na een mini-spoedcur-
sus en toen bleek dat de betreffende tech-
nicus sowieso een ander pad voor ogen 
had, beschikte Janah ineens over een 
baantje in het weekend. 

De optredens van Buschgens, die zou 
uitgroeien tot een soort tweede vader, 
zorgden voor kriebels bij Janah. Dat 
zingen wilde hij zelf ook weleens pro-
beren. Het begon voorzichtig met één 
liedje, wat naderhand tot meerdere num-
mers per keer uitliep. Mensen begonnen  
hem steeds meer te waarderen en her-
kennen.

Hoogtepunten en vooruitkijken
Via een optreden in horecazaak Jungle 
in Scheveningen, waar toevallig Hennie 
Huisman aan de dis zat, kwam hij in 1999 
terecht in het circuit van de Soundmix-
show. Daar wist hij in de finale de derde 
plaats te bemachtigen met een lied van 
René Froger, van wiens muziek hij naar 
eigen zeggen idolaat was. Hiermee werd 
zijn bekendheid nationaal en kwamen er 
aanbiedingen uit alle windrichtingen. Er 
volgden vele hoogtepunten in de jaren 
daarop. Zo bezorgen de twee concerten 
in de Kurzaal in Scheveningen in 2019, 
compleet met achttienkoppige band en 
een achtergrondkoor, hem bijvoorbeeld 
nog steeds kippenvel. 

Sindsdien heeft Janah alleen maar voor-
uitgekeken. Inmiddels is hij driedimen-
sionaal bezig. Zo is hij zowel solo te 
boeken, evenals samen met de Gypsies 
waarmee hij muziek á la de Gypsy Kings 
maakt (waar zijn passie ligt), maar ook is 
in coronatijd een samenwerking ontstaan 
met kok Ray Katty (bekend van d’Ouwe 
Tak) met wie hij Private Dinner Shows 
verzorgt bij de mensen thuis. 
Janah ziet het brengen van ontspanning 
en vermaak als doel van zijn ambacht 

als entertainer. Muziek staat centraal 
als communicatiemiddel; het vormt een 
universele taal die wereldwijd wordt ver-
staan. 
Zie ook janahlouard.com 
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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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Maak kennis met het Sociaal wijkteam Blaricum

door Marjolijn Schat
Heeft u vragen voor uzelf of zorgen over een ander met betrekking tot zorg 
of welzijn, dan kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam Blaricum. 
Het Sociaal wijkteam Blaricum, een krachtenbundeling van sociaal werkers 
en wijkverpleegkundigen. 

Maakt u zich ook wel eens zorgen over 
een bewoner bij u in de straat of in het 
dorp? Soms kun je aanvoelen dat het niet 
goed gaat met deze persoon, maar weet 
je niet hoe je kunt helpen. Of bent u zelf 
eenzaam of op zoek naar hulp, maar u 
weet niet waar heen te gaan? Dan biedt 
het Sociaal wijkteam Blaricum hulp. 
Daar kunt u uw verhaal kwijt. Als het 
wijkteam een signaal heeft ontvangen, 
volgt een gesprek met de betrokkene. 

Het team bekijkt de situatie, verheldert 
de zorgvraag en zoekt naar antwoorden 

en oplossingen die passen bij de per-
soonlijke situatie. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van het sociaal netwerk van die 
persoon en de voorzieningen in de buurt. 
Het wijkteam wil voorkomen dat kwets-
bare mensen in de samenleving te lang 
op zichzelf zijn aangewezen waardoor ze 
in problemen kunnen komen. Denk aan 
eenzaamheid of zelfs een sociaal isole-
ment of psychische problemen. Door tij-
dig en snel ondersteuning te bieden, kan 
misschien voorkomen worden dat deze 
mensen later aangewezen zijn op zware 
zorg. 

Melding doen bij het Sociaal wijkteam
U kunt een melding doen via: sociaalwijkteam@blaricum.nl, 035-750 41 
38 of aanmeldformulier op blaricum.nl Mocht u een persoonlijk gesprek 

willen dan kunt u iedere dinsdag van 12.30-13.30 uur in dorpshuis Blaercom 
terecht. Hier komen de leden van het Sociaal Wijkteam wekelijks bijeen.

Dorine Eggink, 
wijkverpleegkundige 
Amaris

Serena Stad, 
sociaal werker 
Versa Welzijn

Marjan de Groot, 
wijkverpleegkundige 
Vivium
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Hoogste punt

Vorige week bereikte Thuis in Bouwen, de bouwer van de allerlaatste woning in 
De Blaricummermeent, het hoogste punt. 

Wethouders Anne-Marie Kennis en Gerard Knoop stonden stil bij dit bijzondere 
moment voor de wijk en wensten de toekomstige bewoners een mooie toekomst op 
deze prachtige plek.

Brandweerlieden bedankt!

Dinsdagavond 22 
februari overhan-
digde locoburge-
meester Anne-
Marie Kennis een 
heerlijke taart aan 
brandweerkorps 
Blaricum. 

Namens de 
gemeente 
bedankte zij de 
brandweerlieden 
voor het 
ontzettend goede 
werk dat zij tijdens 
en na storm 
Eunice hebben 
verricht.
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Meneer en mevrouw wonen aan het Fransepad, in het huis waar mevrouw 
al vanaf haar tweede jaar met veel plezier woont. Allereerst woonden zij op 
zolder. Toen de ouders verhuisden, kocht het echtpaar het huis over. Ze hebben 
een dochter en een zoon en vier kleinkinderen. 

Zestig jaar geleden trouwden ze in 
Blaricum. Hun trouwfeest was in 
restaurant Ruimzicht, het huidige 
Bellevue, met achteraf toch nog 
heel veel gasten. De trouwfoto is 
genomen in het park in Blaricum. 
De bruidsmeisjes zijn nichtjes en de 
bruidsjonker is de zoon van een van 
de toenmalige wethouders.

Meneer en mevrouw vierden hun jubileum in de avond met een etentje met 
hun kinderen en kleinkinderen.

DIAMANTEN HUWELIJK VOOR ECHTPAAR PAAUW-DEKKER
Echtpaar Paauw-Dekker is zestig jaar getrouwd! Reden voor locoburgemeester Anne-Marie Kennis om op hun 
huwelijksdag, donderdag 24 februari, een felicitatiebezoek te brengen. 

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

•  William Singerweg 14, 1261 EJ, realiseren van een bijgebouw, ingekomen  
14 februari 2022

•  Torenlaan 2, 1261 GD, verbouwen van de woonboerderij, ingekomen 15 februari 
2022

•  Smedenweg 2, 1261 BH, vellen van 1 boom, ingekomen 18 februari 2022
•  Schapendrift 66, 1261 HR, bouwen van een nieuwe woning, ingekomen  

17 februari 2022
•  Kogge 2, 1261 VK, vellen van 1 boom, ingekomen 21 februari 2022
•  Eemnesserweg 29, 1261 HH, realiseren van een aanbouw, ingekomen 17 februari 

2022
•  Koggewagen 29, 1261 KA, plaatsen van een dakkapel, ingekomen 25 februari 

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
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Jufferlaan 1 en 3, 1262 BB, plaatsen van een keerwand, verzonden 17 februari 
2022

•  Bierweg 45, 1261 BK, bouwen van een woning, verzonden 17 februari 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.

VOORNEMEN TOT VERLENEN VAN OMGEVINGSVERGUNNING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevingsvergunning onderdeel milieu te verlenen voor 
het oprichten van een onbemand tankstation Fieten Olie B.V. aan Middenweg 17 in 
Blaricum.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn tot en met 
28 maart 2022 voor iedereen in te zien. Het is niet mogelijk om de stukken in te 
zien op het gemeentehuis. U kunt de stukken wel digitaal opvragen bij de BEL 
Combinatie via info@belcombinatie.nl of via telefoonnummer 14 035.

Zienswijzen
Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling 
zienswijzen inbrengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het bevoegd gezag 
p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Postbus 2341, 
8203 AH Lelystad. Een zienswijze bevat tenminste uw naam en adres, de datum, 
een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht en 
een motivering. U moet de zienswijze ondertekenen. Voor het geven van een 
mondelinge zienswijze maakt u via het secretariaat van de OFGV een afspraak, 
telefoonnummer 088 - 633 30 00.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer 
088 - 633 30 00 of e-mail info@ofgv.nl Kenmerk: Z2021-012290
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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

Blaricum naar de stembus
Woensdag 16 maart is het zover! Dan 
is de verkiezing voor de gemeenteraad. 
Op www.blaricum.nl/verkiezingen 
vindt u meer informatie over de 
politieke partijen die deelnemen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen. Houd u 
tijdens het stemmen aan de geldende 
coronamaatregelen.

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. 
Goed om te weten: eerder stemmen is mogelijk voor iedereen, dus niet alleen voor 
personen met een kwetsbare gezondheid. 

Waar kan ik stemmen op 16 maart?
• Gemeentehuis, Kerklaan 16
• Dorpshuis Blaercom, Schoolstraat 3
• Het Vitus, Kerklaan 10
• OBS de Bijvanck, Levensboom 4
• De Malbak, Wetering 122
• Experience Centre De Blaricummermeent, Deltazijde 3 03
• Lawn Tennis Vereniging de Bijvanck, Stichtseweg 1

Wanneer is de uitslag bekend?
Op 16 maart worden alle stemmen geteld. Aan het einde van de avond is er een 
voorlopige uitslag. De definitieve uitslag wordt vastgesteld op 21 maart om 10.00 
uur. Dit gebeurt in een openbare zitting van het hoofd- en centraal stembureau in het 
gemeentehuis van Blaricum. U mag hier bij zijn. Wilt u de zitting online volgen? Stuur 
dan uiterlijk vrijdag 18 maart een e-mail naar griffier@blaricum.nl Daarna ontvangt u 
een link waarmee u op 21 maart om 10.00 uur (start zitting) wordt toegelaten.

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

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

•  Schapendrift 76, 1261 HR, vellen van 3 knotten van 14 bomen, verzonden  
8 februari 2022

•  Zwaluwenweg 16, 1261 GJ, legaliseren van een erfafscheiding in het 
achtererfgebied, verzonden 17 februari 2022

•  Huizerweg 8, 1261 AW, aanpassen van de bestaande luifel en herstellen van de 
scheuren in de rollaag, verzonden 17 februari 2022

•  Tweede Molenweg 18, 1261 HC, plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, verzonden 24 februari 2022

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van 
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester 
en wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure 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 voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.
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• De Malbak, Wetering 122
• Experience Centre De Blaricummermeent, Deltazijde 3 03
• Lawn Tennis Vereniging de Bijvanck, Stichtseweg 1

Wanneer is de uitslag bekend?
Op 16 maart worden alle stemmen geteld. Aan het einde van de avond is er een 
voorlopige uitslag. De definitieve uitslag wordt vastgesteld op 21 maart om 10.00 
uur. Dit gebeurt in een openbare zitting van het hoofd- en centraal stembureau in het 
gemeentehuis van Blaricum. U mag hier bij zijn. Wilt u de zitting online volgen? Stuur 
dan uiterlijk vrijdag 18 maart een e-mail naar griffier@blaricum.nl Daarna ontvangt u 
een link waarmee u op 21 maart om 10.00 uur (start zitting) wordt toegelaten.

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

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

•  Schapendrift 76, 1261 HR, vellen van 3 knotten van 14 bomen, verzonden  
8 februari 2022

•  Zwaluwenweg 16, 1261 GJ, legaliseren van een erfafscheiding in het 
achtererfgebied, verzonden 17 februari 2022

•  Huizerweg 8, 1261 AW, aanpassen van de bestaande luifel en herstellen van de 
scheuren in de rollaag, verzonden 17 februari 2022

•  Tweede Molenweg 18, 1261 HC, plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, verzonden 24 februari 2022

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van 
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester 
en wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure 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 voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.
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Ontwikkelingen wijkcentrum De Malbak

De Malbak is een ontmoetingsplaats voor jong en oud in de Bijvanck. De gemeente startte vorig jaar met een onderzoek 
naar mogelijke verbeteraanpassingen voor De Malbak. 

Daarvoor zijn de behoeften en wensen van bewoners in beeld 
gebracht. Ook zijn er gesprekken gevoerd met Versa Welzijn en de 
gemeente. Onder andere is er samen gekeken naar het activiteiten-
aanbod en een andere inrichting en indeling van het gebouw.

Bij de laatste overleggen heeft ook het bestuur van dorpshuis Blaer-
com meegedacht. De buurthuizen onderzoeken samen hoe zij het so-
ciale werk in Blaricum kunnen verbeteren. Beide buurthuizen beschik-
ken over eigen kennis en kunde, en zien mogelijkheden om elkaar te 
versterken. De gesprekken zijn op dit moment gaande en we houden u 
op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Groenere pleinen in De Blaricummermeent
De gemeente gaat dit voorjaar vier pleinen in De Blaricummermeent groener maken. Dit betreft het Rode Beukplein, Treur-
beukplein, Groene Treurbeukplein en het Eikenplein. Deze pleinen zijn aangelegd met sierbestrating, met daarin een alleen-
staande grote boom. Deze bomen hebben het moeilijk. Daarom wordt een flink deel van de bestrating rondom de bomen 
weggehaald en vervangen door lage beplanting. 

Door de beplanting krijgen de wortels 
van de bomen meer lucht en kan het 
regenwater beter de grond in trekken. 
Ook hebben de bomen minder last 
van warmte die door de tegels wordt 
weerkaatst. De beplanting verschilt per 
plein, en biedt van voor- tot najaar een 
kleurrijk beeld.

Wethouder Anne-Marie Kennis: “Op dit 
moment is het misschien nog niet zo 
zichtbaar, maar de bomen op de pleinen 
hebben het zwaar. Door de bestrating 

hebben ze last van droogte en hitte. 
Door de verharding rondom de bomen 
te verwijderen en te vervangen door 
planten, helpen we de bomen om tot 
volle wasdom te komen. Daarnaast is 
het toevoegen van groen een natuurlijke 
bestrijding tegen de hitte in de zomer.”

De werkzaamheden aan de pleinen 
starten medio maart en duren, voor alle 
pleinen samen, ongeveer vijftien werk-
dagen. Omwonenden worden hierover 
per brief geïnformeerd. 
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WERKZAAMHEDEN 
IN DE BIJVANCK

De Bijvanck is een wijk uit de 
jaren zeventig en toe aan een 
totale opknapbeurt. 

In de wijk pakken we meerdere 
onderdelen aan, zoals het groen, 
de speelplekken, de fietspaden en 
de wegen. Bewoners uit de wijk 
konden hier al over meedenken. 
Het voorlopig ontwerp voor de 
wijk is nu afgerond.

Stand van zaken
Op dit moment zijn we bezig met 
het vormen van een bouwteam: 
een projectteam waarvan ook de 
aannemer deel uitmaakt. Zodra 
het bouwteam gevormd is en de 
aannemer bekend, betrekken 
we wijkbewoners opnieuw om 
het voorlopig ontwerp verder 
uit te werken. Hiervoor worden 
er later dit jaar bijeenkomsten 
georganiseerd. Bewoners van 
de Bijvanck worden hier voor 
uitgenodigd.

Meer informatie
Meer informatie over de aanpak 
van de Bijvanck en het voor-
lopig ontwerp vindt u via 
www.blaricum.nl/bijvanck

Samen zoeken naar een veiligere oversteek Floris V Dreef

Afgelopen december heeft de gemeente Blaricum toegezegd om samen met omwonenden van de Floris V Dreef oplossingen 
te zoeken om de kruisingen daar veiliger te maken. Het is nu vooral voor voetgangers en fietsers lastig oversteken op de 
Floris V Dreef. Begin dit jaar zijn de bewoners van De Blaricummermeent uitgenodigd om hierover mee te denken.

Inmiddels zijn zo’n vijfentwintig 
bewoners al twee keer digitaal bij 
elkaar gekomen. In totaal gaat het om 
zo´n drie tot vier sessies. De aanwezige 
bewoners gaven aan ook hun afwezige 
buren naar mogelijke ideeën en 
oplossingen te vragen.

Eerste sessie
In de eerste sessie gaven bewoners 
op een plattegrond alle problemen 
en mogelijke oplossingen voor de 
kruisingen aan. Het ingenieursbureau 
dat de avonden leidt, schetste op basis 
hiervan een aantal oplossingen. Hierbij 
bleek dat sommige oplossingen, zoals 

een rotonde, niet in te passen zijn of 
juist minder veiligheid bieden dan de 
bestaande situatie.

Tweede sessie
Twee mogelijke oplossingen zijn in de 
tweede sessie door de bewoners verder 
bekeken. Bij de ene oplossing lagen 
de aanpassingen vooral op de Floris V 
Dreef, bij de andere werden de aanpas-
singen meer in de zijstraten gezocht. In 
de volgende sessie worden deze ideeën 
verder uitgewerkt. Duidelijk is dat de 
bewoners dertig kilometer per uur voor 
de Floris V Dreef willen en geen extra 
verkeersstromen door de wijk. 

De sfeer tijdens de sessies was positief. 
Zoals een deelnemer na de laatste 
sessie aangaf: “het was weer een goede 
bijeenkomst en ik heb nu al zin in de 
volgende keer”. 

Vervolg
Na afloop van alle sessies gaan 
de uitkomsten hiervan naar de 
gemeenteraad, voor een definitief 
besluit. Hierover wordt te zijner tijd 
gecommuniceerd via de hei & wei en 
www.blaricum.nl 

Meld ‘t 
en de gemeente 
herstelt ‘t

Losse stoeptegel, overhangend groen 
of straatverlichting stuk? Als u het 
meldt dan herstellen wij het. U kunt 
uw melding doen via www.blaricum.nl 
(Wegen en groen > Melding openbare 
ruimte). 

Geeft u hierbij aan wat er aan de hand is, 
de exacte locatie en indien van toepassing 
het nummer van de lantaarnpaal. Heeft 
u deze gegevens niet, meld het dan 
telefonisch via 14 035. 

Het meldpunt is bereikbaar op maandag 
tot en met donderdag van 08.30 tot
17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 
uur.
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Landelijke Opschoondag 
19 maart 2022

Op zaterdag 19 maart 2022 is het Landelijke Opschoondag. De Rotaryclub 
Blaricum-Centaurea gaat dan aan de slag met het opruimen van zwerfafval. 
Wie wil meehelpen is van harte welkom! 

De opruimactie is van 10.00 tot 14.00 
uur. Meedoen? Meld u dan zaterdag 
bij de kraam op de parkeerplaats van 
Bellevue aan de Huizerweg/Bergweg. 
Daar kunt u hesjes, handschoenen, een 
vuilniszak en een grijper afhalen. Er staat 
ook nog een beloning tegenover. Wie 
een volle vuilniszak inlevert, ontvangt 
een ijsje van IJssalon De Hoop. 

De gemeente zorgt voor het ophalen van 
de vuilniszakken. Let bij het opruimen 
ook op uw eigen veiligheid! Het kan 
soms best druk zijn op straat en op de 
weg. Zorg ervoor dat u gezond en veilig 
weer thuiskomt! 

Zo werken we samen aan een schoon 
Blaricum, want een schone omgeving 
nodigt uit om de omgeving ook schoon 
te houden! 

Advies over leren of werken? 
Kom naar het spreekuur van het Leerwerkloket
Bent u toe aan een nieuwe stap in uw carrière of zit u op een plek waar u zich onvoldoende kunt ontwikkelen? 
Bij het Leerwerkloket Gooi en Vechtstreek krijgt u advies over hoe u zich kunt ontwikkelen in uw werk. 

Wilt u meer weten? De loopbaanadviseurs helpen u graag! Ga naar gooienvechtstreek.leerwerkloket.nl voor meer 
informatie. Of kom langs bij één van de inloopspreekuren! Onder andere in het Brinkhuis, Brink 29 in Laren.

Op zoek naar personeel? 
De jobhunter van de gemeente helpt!

Eric van Amerongen werkt als jobhunter voor de HBEL-gemeenten (Huizen, 
Blaricum, Eemnes en Laren). Eric verbindt lokale werkgevers en werkzoekenden. 

De werkzoekenden worden door de gemeenten ondersteund bij het vinden van 
werk. Eric kan meedenken, de werkgever ontzorgen en kansen bieden. Dus geen 
ingewikkelde procedures, kosten of administratie. Meer weten? Neem contact op! 
Telefoonnummer: 06 - 16 38 50 28 of e-mail: zichtopwerk@huizen.nl

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. Kijk voor de agenda op www.mooisticht.nl 

Concert vierhandig piano 
in de Blaercom
Op 11 maart geven Annette Middelbeek en Willem Poot een concert in de 
Blaercom. Het programma bestaat geheel uit muziek voor piano à quatre 
mains. Door met vier handen te spelen, krijgt de piano een veel vollere klank. 
Verschillende componisten - en zeker niet de minsten - hebben daarvoor muziek 
geschreven.

Het programma opent met twee korte 
stukken van Mozart. Daarop volgt de 
adembenemende Fantasie in f klein 
van Schubert. Ook de Franse componist 
Debussy schreef een prachtig stuk 
voor vierhandig piano: Petite Suite. 
Hoewel dit stuk vooral bekend is 
geworden in een (latere) versie voor 
orkest, is toch ook de oorspronkelijke 
quatre-mains zetting zeker de moeite 
van het aanhoren waard. Daarna volgt 
een eigen bewerking van de tango ‘L’ 
Invierno Porteño van Astor Piazzolla. 
Het programma wordt afgesloten met 
twee Hongaarse Dansen van Johannes 
Brahms.

Annette Middelbeek studeerde Piano 
aan de conservatoria in Utrecht en 
Amsterdam, alsmede Muziekwetenschap 
aan de Universiteit in Utrecht. Naast 

haar carrière als concertpianiste heeft zij 
een bloeiende praktijk als pianodocente. 
Daarnaast vormt zij met haar man 
Willem een pianoduo.

Willem Poot studeerde Orgel en 
Muziektheorie aan het conservatorium 
in Amsterdam. Aanvankelijk aan de 
conservatoria in Amsterdam en later 
in Utrecht gaf hij les in Algemene 
Theoretische Vakken, Arrangeren 
en Muziekgeschiedenis. Hij speelt in 
ensembleverband regelmatig Basso 
Continuo op zowel orgel als clavecimbel. 

Het concert begint om 20.15 uur in de 
Blaercom. U kunt er vanaf 19.15 terecht. 
Toegangsprijs is € 15,- en voor kinderen 
tot twaalf jaar € 7,50. Reserveren kan op 
www.scarbomusica.nl/bespreking.php of 
via 035 - 538 08 27.
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Ontwikkelingen wijkcentrum De Malbak

De Malbak is een ontmoetingsplaats voor jong en oud in de Bijvanck. De gemeente startte vorig jaar met een onderzoek 
naar mogelijke verbeteraanpassingen voor De Malbak. 

Daarvoor zijn de behoeften en wensen van bewoners in beeld 
gebracht. Ook zijn er gesprekken gevoerd met Versa Welzijn en de 
gemeente. Onder andere is er samen gekeken naar het activiteiten-
aanbod en een andere inrichting en indeling van het gebouw.

Bij de laatste overleggen heeft ook het bestuur van dorpshuis Blaer-
com meegedacht. De buurthuizen onderzoeken samen hoe zij het so-
ciale werk in Blaricum kunnen verbeteren. Beide buurthuizen beschik-
ken over eigen kennis en kunde, en zien mogelijkheden om elkaar te 
versterken. De gesprekken zijn op dit moment gaande en we houden u 
op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Groenere pleinen in De Blaricummermeent
De gemeente gaat dit voorjaar vier pleinen in De Blaricummermeent groener maken. Dit betreft het Rode Beukplein, Treur-
beukplein, Groene Treurbeukplein en het Eikenplein. Deze pleinen zijn aangelegd met sierbestrating, met daarin een alleen-
staande grote boom. Deze bomen hebben het moeilijk. Daarom wordt een flink deel van de bestrating rondom de bomen 
weggehaald en vervangen door lage beplanting. 

Door de beplanting krijgen de wortels 
van de bomen meer lucht en kan het 
regenwater beter de grond in trekken. 
Ook hebben de bomen minder last 
van warmte die door de tegels wordt 
weerkaatst. De beplanting verschilt per 
plein, en biedt van voor- tot najaar een 
kleurrijk beeld.

Wethouder Anne-Marie Kennis: “Op dit 
moment is het misschien nog niet zo 
zichtbaar, maar de bomen op de pleinen 
hebben het zwaar. Door de bestrating 

hebben ze last van droogte en hitte. 
Door de verharding rondom de bomen 
te verwijderen en te vervangen door 
planten, helpen we de bomen om tot 
volle wasdom te komen. Daarnaast is 
het toevoegen van groen een natuurlijke 
bestrijding tegen de hitte in de zomer.”

De werkzaamheden aan de pleinen 
starten medio maart en duren, voor alle 
pleinen samen, ongeveer vijftien werk-
dagen. Omwonenden worden hierover 
per brief geïnformeerd. 
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WERKZAAMHEDEN 
IN DE BIJVANCK

De Bijvanck is een wijk uit de 
jaren zeventig en toe aan een 
totale opknapbeurt. 

In de wijk pakken we meerdere 
onderdelen aan, zoals het groen, 
de speelplekken, de fietspaden en 
de wegen. Bewoners uit de wijk 
konden hier al over meedenken. 
Het voorlopig ontwerp voor de 
wijk is nu afgerond.

Stand van zaken
Op dit moment zijn we bezig met 
het vormen van een bouwteam: 
een projectteam waarvan ook de 
aannemer deel uitmaakt. Zodra 
het bouwteam gevormd is en de 
aannemer bekend, betrekken 
we wijkbewoners opnieuw om 
het voorlopig ontwerp verder 
uit te werken. Hiervoor worden 
er later dit jaar bijeenkomsten 
georganiseerd. Bewoners van 
de Bijvanck worden hier voor 
uitgenodigd.

Meer informatie
Meer informatie over de aanpak 
van de Bijvanck en het voor-
lopig ontwerp vindt u via 
www.blaricum.nl/bijvanck

Samen zoeken naar een veiligere oversteek Floris V Dreef

Afgelopen december heeft de gemeente Blaricum toegezegd om samen met omwonenden van de Floris V Dreef oplossingen 
te zoeken om de kruisingen daar veiliger te maken. Het is nu vooral voor voetgangers en fietsers lastig oversteken op de 
Floris V Dreef. Begin dit jaar zijn de bewoners van De Blaricummermeent uitgenodigd om hierover mee te denken.

Inmiddels zijn zo’n vijfentwintig 
bewoners al twee keer digitaal bij 
elkaar gekomen. In totaal gaat het om 
zo´n drie tot vier sessies. De aanwezige 
bewoners gaven aan ook hun afwezige 
buren naar mogelijke ideeën en 
oplossingen te vragen.

Eerste sessie
In de eerste sessie gaven bewoners 
op een plattegrond alle problemen 
en mogelijke oplossingen voor de 
kruisingen aan. Het ingenieursbureau 
dat de avonden leidt, schetste op basis 
hiervan een aantal oplossingen. Hierbij 
bleek dat sommige oplossingen, zoals 

een rotonde, niet in te passen zijn of 
juist minder veiligheid bieden dan de 
bestaande situatie.

Tweede sessie
Twee mogelijke oplossingen zijn in de 
tweede sessie door de bewoners verder 
bekeken. Bij de ene oplossing lagen 
de aanpassingen vooral op de Floris V 
Dreef, bij de andere werden de aanpas-
singen meer in de zijstraten gezocht. In 
de volgende sessie worden deze ideeën 
verder uitgewerkt. Duidelijk is dat de 
bewoners dertig kilometer per uur voor 
de Floris V Dreef willen en geen extra 
verkeersstromen door de wijk. 

De sfeer tijdens de sessies was positief. 
Zoals een deelnemer na de laatste 
sessie aangaf: “het was weer een goede 
bijeenkomst en ik heb nu al zin in de 
volgende keer”. 

Vervolg
Na afloop van alle sessies gaan 
de uitkomsten hiervan naar de 
gemeenteraad, voor een definitief 
besluit. Hierover wordt te zijner tijd 
gecommuniceerd via de hei & wei en 
www.blaricum.nl 

Meld ‘t 
en de gemeente 
herstelt ‘t

Losse stoeptegel, overhangend groen 
of straatverlichting stuk? Als u het 
meldt dan herstellen wij het. U kunt 
uw melding doen via www.blaricum.nl 
(Wegen en groen > Melding openbare 
ruimte). 

Geeft u hierbij aan wat er aan de hand is, 
de exacte locatie en indien van toepassing 
het nummer van de lantaarnpaal. Heeft 
u deze gegevens niet, meld het dan 
telefonisch via 14 035. 

Het meldpunt is bereikbaar op maandag 
tot en met donderdag van 08.30 tot
17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 
uur.
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Landelijke Opschoondag 
19 maart 2022

Op zaterdag 19 maart 2022 is het Landelijke Opschoondag. De Rotaryclub 
Blaricum-Centaurea gaat dan aan de slag met het opruimen van zwerfafval. 
Wie wil meehelpen is van harte welkom! 

De opruimactie is van 10.00 tot 14.00 
uur. Meedoen? Meld u dan zaterdag 
bij de kraam op de parkeerplaats van 
Bellevue aan de Huizerweg/Bergweg. 
Daar kunt u hesjes, handschoenen, een 
vuilniszak en een grijper afhalen. Er staat 
ook nog een beloning tegenover. Wie 
een volle vuilniszak inlevert, ontvangt 
een ijsje van IJssalon De Hoop. 

De gemeente zorgt voor het ophalen van 
de vuilniszakken. Let bij het opruimen 
ook op uw eigen veiligheid! Het kan 
soms best druk zijn op straat en op de 
weg. Zorg ervoor dat u gezond en veilig 
weer thuiskomt! 

Zo werken we samen aan een schoon 
Blaricum, want een schone omgeving 
nodigt uit om de omgeving ook schoon 
te houden! 

Advies over leren of werken? 
Kom naar het spreekuur van het Leerwerkloket
Bent u toe aan een nieuwe stap in uw carrière of zit u op een plek waar u zich onvoldoende kunt ontwikkelen? 
Bij het Leerwerkloket Gooi en Vechtstreek krijgt u advies over hoe u zich kunt ontwikkelen in uw werk. 

Wilt u meer weten? De loopbaanadviseurs helpen u graag! Ga naar gooienvechtstreek.leerwerkloket.nl voor meer 
informatie. Of kom langs bij één van de inloopspreekuren! Onder andere in het Brinkhuis, Brink 29 in Laren.

Op zoek naar personeel? 
De jobhunter van de gemeente helpt!

Eric van Amerongen werkt als jobhunter voor de HBEL-gemeenten (Huizen, 
Blaricum, Eemnes en Laren). Eric verbindt lokale werkgevers en werkzoekenden. 

De werkzoekenden worden door de gemeenten ondersteund bij het vinden van 
werk. Eric kan meedenken, de werkgever ontzorgen en kansen bieden. Dus geen 
ingewikkelde procedures, kosten of administratie. Meer weten? Neem contact op! 
Telefoonnummer: 06 - 16 38 50 28 of e-mail: zichtopwerk@huizen.nl

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. Kijk voor de agenda op www.mooisticht.nl 

Concert vierhandig piano 
in de Blaercom
Op 11 maart geven Annette Middelbeek en Willem Poot een concert in de 
Blaercom. Het programma bestaat geheel uit muziek voor piano à quatre 
mains. Door met vier handen te spelen, krijgt de piano een veel vollere klank. 
Verschillende componisten - en zeker niet de minsten - hebben daarvoor muziek 
geschreven.

Het programma opent met twee korte 
stukken van Mozart. Daarop volgt de 
adembenemende Fantasie in f klein 
van Schubert. Ook de Franse componist 
Debussy schreef een prachtig stuk 
voor vierhandig piano: Petite Suite. 
Hoewel dit stuk vooral bekend is 
geworden in een (latere) versie voor 
orkest, is toch ook de oorspronkelijke 
quatre-mains zetting zeker de moeite 
van het aanhoren waard. Daarna volgt 
een eigen bewerking van de tango ‘L’ 
Invierno Porteño van Astor Piazzolla. 
Het programma wordt afgesloten met 
twee Hongaarse Dansen van Johannes 
Brahms.

Annette Middelbeek studeerde Piano 
aan de conservatoria in Utrecht en 
Amsterdam, alsmede Muziekwetenschap 
aan de Universiteit in Utrecht. Naast 

haar carrière als concertpianiste heeft zij 
een bloeiende praktijk als pianodocente. 
Daarnaast vormt zij met haar man 
Willem een pianoduo.

Willem Poot studeerde Orgel en 
Muziektheorie aan het conservatorium 
in Amsterdam. Aanvankelijk aan de 
conservatoria in Amsterdam en later 
in Utrecht gaf hij les in Algemene 
Theoretische Vakken, Arrangeren 
en Muziekgeschiedenis. Hij speelt in 
ensembleverband regelmatig Basso 
Continuo op zowel orgel als clavecimbel. 

Het concert begint om 20.15 uur in de 
Blaercom. U kunt er vanaf 19.15 terecht. 
Toegangsprijs is € 15,- en voor kinderen 
tot twaalf jaar € 7,50. Reserveren kan op 
www.scarbomusica.nl/bespreking.php of 
via 035 - 538 08 27.
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Ambassador Vermogensbeheer B.V. 
naar het Achterom
door Marjolijn Schat
Achterom 7, het pand waar ooit door Willem Duijs en Pim Jacobs restaurant 
De Graaf werd geopend en waar later Rieke Wattimena er haar levenswerk 
van maakte om heel lekker Indonesisch te koken in haar bekende restaurant 
Merpatis, zit nu onze adverteerder Ambassador Vermogensbeheer.

Ambassador is een niche speler in ver-
mogensbeheerland en belegt volgens de 
principes van de value investing filoso-
fie. In essentie komt deze filosofie erop 
neer dat ze bedrijven selecteren, waar-
van de prijs die ze betalen met een flinke 
korting noteert ten opzichte van de door 
hun zelf berekende intrinsieke waarde 
van het betreffende bedrijf. Zie het als 
een ambachtelijke manier van beleggen 

waarbij met eigen research posities wor-
den opgebouwd in individuele effecten. 
‘Dit past ook goed bij de historie van het 
pand’, aldus directeur Erik Nugteren. 
‘Wij zijn onwijs blij met de overstap van 
het Binnendoor naar het Achterom. Een 
prachtige A-locatie in het dorp waar wij 
onze verdere groei goed kunnen realise-
ren.’
ambassadorvermogensbeheer.nl

Blaricum heeft haar theater terug

Het Theater Blaricum is op 12 februari officieel geopend en is nu weer een plek waar 
het draait om ontmoeting en het maken van verbinding. Waar iedereen zich thuis voelt 
en van harte welkom is! Voor programmering zie hettheater.nl

In Memoriam

Antonius 
(Tonnie) 
Schaapherder

*  Laren, 13 augustus 1949  
†  Laren, 20 december 2021

door Frans Ruijter
In hei & wei nummer 552 van 12 no-
vember 2021 heb ik een artikel ge-
schreven over Het Tolhuisje. De eerste 
alinea luidde: 

Tolhuisje
Het mooie rijksmonument aan de 
Eemnesserweg 29 hoek Schapendrift 
staat sinds korte tijd leeg. De laatste 
bewoner, Tonnie Schaapherder, kon 
helaas niet meer zelfstandig wonen en 
is naar de Stichtse Hof verhuisd.

Tonnie was een kleinzoon van Mie 
Schaapherder-Rigter. Zij bewoonde een 
hut vlakbij de Mauvevijver, ook wel de 
Hut van Mie genoemd. Tonnie was enig 
kind en bleef ongetrouwd. Hij was geen 
druktemaker. Tonnie reed graag motor 
en deed mee met tochten voor oude trac-
toren in de regio. 

Daarnaast was paling- en makreelroken 
een hobby van hem. Dat veroorzaakte 
nog weleens een melding bij de 
brandweer van grote rookwolken rond 
het Tolhuisje, maar dan stond Tonnie de 
brandweermensen goedlachs te woord 
en met een beloofd maaltje gerookte vis 
werd de zaak gesloten. Helaas heeft hij 
niet lang in de Stichtse Hof mogen blijven 
en overleed hij daar op 20 december. 
Blaricum is weer een bijzonder mens 
armer.

Familieberichten
Overleden
30-01-2022   Adriana Theresia (Rie) 

Heerschop – Post,  
geboren op 04-01-1929

01-02-2022   Evert den Bouwmeester, 
geboren op 22-02-1940

02-02-2022   Arnold Rokebrand, 
geboren op 01-04-1944

Colofon
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Hei & wei niet ontvangen?
Of heeft u een vraag over de bezorging, of 
een beschadigd exemplaar ontvangen? 
Stuur dan een e-mail naar heienwei@jm2.nl 
o.v.v. ‘hei & wei bezorging’. U kunt op 
werkdagen ook bellen met 5316520
Oplage: 5.642

Volg ons ook op Facebook, 
Instagram of heienwei.nl

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

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

Contactgroep mantelzorgers 
De contactgroep voor mantelzorgers 
van een familielid of naaste met (be-
ginnende) dementie of niet aangebo-
ren hersenletsel (NAH) gaat weer van 
start. U bent welkom om ervaringen en 
tips te delen, informatie te verkrijgen 
over woonzorglocaties, activiteitencur-
sussen, alarmering etc. Vanaf 7 maart 
iedere eerste maandag van de maand, 
10.00 tot 11.30 uur in De Malbak. 
Deelname gratis. Meer info Versa Wel-
zijn, Serena Stad, tel. 06-31995656, 
sstad@versawelzijn.nl

Repair Café Blaricum 
Reparatie van huishoudelijke appara-
tuur. Inbreng vanaf 10.00 tot 11.00 uur 
en ophalen tussen 12.30 en 13.00 uur. 
Er zijn geen kosten aan verbonden,
wel wordt een vrijwillige bijdrage op 
prijs gesteld.
Zie ook repaircafeblaricum.nl in wijk-
centrum De Malbak, Blaricum.

SeniorWeb 
Inloopochtend maandag 21 maart van 
10.00 tot 12.00 uur. Workshops, speci-
aal voor senioren die net de boot heb-
ben gemist op de golf van thuiscom-

puters en internet. De cursussen zijn 
afgestemd op senioren en zij worden 
stap voor stap begeleid. Denk hierbij 
aan trainingen in Windows 10 en 11, 
Apple Mac, iPhone en iPad, wacht-
woorden beheren, WhatsApp en digi-
tale nalatenschap. Ook persoonlijke 
les is mogelijk. 
Meer info seniorweblarennh.nl of tel. 
06-46175271.

Gemeenteraad verkiezingsmarkt
Zaterdag 12 maart wordt er een len-
temarkt in het teken van deze verkie-
zingen georganiseerd in De Malbak 
tussen 12.00 en 16.00 uur. Deze mid-
dag kunt u nog even wat beter kennis 
maken met alle politieke partijen in 
Blaricum. Ook zullen er activiteiten 
plaatsvinden voor kinderen en jonge-
ren, waar natuurlijk een springkussen 
niet zal ontbreken. 
Meer info via De Malbak info@ 
versawelzijn.nl

Amnesty collecte
In de week van 14 t/m 19 maart kunt 
u een Amnesty International collec-
tant aan de deur verwachten. Amnesty 
streeft naar een rechtvaardige wereld 

waarin iedereen gelijke mensenrechten 
heeft en in vrijheid kan leven.

Kerkcafé Dorpskerk
Het Kerkcafé comité organiseert dit 
voorjaar drie thema-avonden. De spre-
ker is dr. Jurjen Zeilstra. Hij is theo-
loog en historicus. Sinds november 
vorig jaar is dr. Zeilstra verbonden aan 
de Dorpskerk als predikant. Het over-
koepelende thema is ‘De wereld en het 
ik’. Start donderdag 24 maart 20.00 
uur in de Dorpskerk.

Rondje Blaricum
Stichting Wandelvierdaagse Het Gooi 
heeft voor zondag 13 maart een prach-
tige lentetocht uitgezet, waarbij de 
deelnemers vier ‘bergen’ moeten ‘be-
klimmen’. De circa 18 km lange rou-
te voert het gezelschap naar landgoed 
Larenberg, de Tafelberg, het Huizer-
hoogt en de Woensberg. Halverwege is 
er een koffiestop bij de handbalclub in 
Blaricum. Start- en finishplaats is SV 
Laren, waar belangstellenden zich tus-
sen 8.45 en 9.15 uur kunnen aanmel-
den, Deelname kost 4 euro, inclusief 
koffie met koek! 
Meer info wandelvierdaagsehetgooi.nl
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