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den.
Gijsje werd ook wel het wondervrouwtje
genoemd. Er werden haar geneeskundige gaven toegedicht, maar haar brouwsels en adviezen pakten niet bij eenieder
goed uit. De verdachtmakingen van hekserij 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, hebben de Dooijewaards er tijdelijk in gewoond. In 1935 werd onder architectuur
van H.C. Elzinga het huidige dubbele
woonhuis gebouwd, waarvan de rechterkant is genummerd aan de Angerechtsweg.
Kameelwegje
De Polweg liep, zoals op deze foto te
zien is, met een bocht om het hek naar
rechts, stak de St. Josephweg over, richting de Angerechtsweg. Door de bouw
van de hier bovengenoemde seniorenwoningen 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 omdat langzamerhand langs deze wegen be-

bouwing was ontstaan, zonder dat deze
een naam hadden. Dat werd in het raadsvoorstel voor wat nu de Polweg is zo omschreven: ‘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 woonruimtevorderingscommissie die toen in Blaricum
bestond, wees de boerderij onder andere toe aan de families Van den Akker en
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Dick
Bakker, nog steeds een begrip!
Dankzij financiële steun van donateurs CBO zelfstandig elk jaar nieuwe groe-
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Sabine van Kleef
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Het
Gooiseerbetoon
Natuur Reservaat
Zorgboerderij ’t Werckpaert
Liefdevol
aan Ruud
door
Frans Ruijter
door Marjolijn Schat
(Rudmer)
& Desirée Bleeker
Niet voor de eerste keer dreigt er weer een schaalvergroting in onze regio aan
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.
FOTO: PETER VAN RIETSCHOTEN

te komen. Nadat deze in het onderwijs, politie en brandweer heeft plaatsgevonden,
het er Boezel-Spoor
nu naar uit dat het Goois Natuur Reservaat (GNR) de volgendoor ziet
Angélique
de
die opgaat
in een grotere organisatie.
De isdie-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
erfgenaam
van devan
Erfgooiers.
De
Het
plan
is datgezien
het GNR
samengaat
met aan
eerste
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vanaf
de Bergweg,
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het pad
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verkochten
in 1932
1600
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bankje.
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kleine
de rugleuning
trok
dehectare aan het net opgerichte GNR, met het
PWN.
Inderdaad,
‘onserop
eigen’
aandacht
en de tekst
liet waterleimenigeen schrikken.
dingbedrijf. De PWN beheert ook veel doel deze goed te beheren en de waarden
natuurgebieden, voornamelijk duinge- daarvan te bewaren tot in lengte van
bied in Noord-Holland. Als dit 'samen- jaren voor de generaties die na ons
gaan' doorgang vindt, zal vooral de komen. Het lijkt wel dat de besluitvorbestuurlijke betrokkenheid afstandelij- ming van deze samenvoeging zich een
ker worden. Het GNR is de enige echte beetje 'onder de horizon' afspeelt.

FOTO GERT-JAN DEN BESTEN

De zorgboerderij biedt al achttien jaar wat hier verkocht wordt, is van Blaricumdagbesteding aan zo’n veertien hulpboe- se bodem: Bloemen, (seizoens)groenten
ren met een lichamelijke, verstandelij- uit de moestuin, vlees van eigen koeien
ke en/of visuele beperking. Veel van de en varkens, eieren, honing en jam. Ook
hulpboeren zijn hier al vanaf het begin. hier zijn de hulpboeren bij betrokken,
Samen met betrokken vrijwilligers wordt zo stickeren ze de producten en snijden
er door Nico en Margriet naar gestreefd de groenten voor de maaltijden die door
om, met een-op-een begeleiding, de vrijwilligers gekookt worden en te koop
boeren zo zelfstandig mogelijk te laten zijn in de winkel. De boerderijwinkel
werken, het vertrouwen in zichzelf te wordt de komende tijd intern verbouwd
vergroten, een gevoel van samenzijn te en in een nieuw jasje gestoken.
ervaren en diverse vaardigheden te be10 punten over
het en
GNR
houden
eventueel uit te breiden. Ge- ‘t Werckpaert
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Ruud
handen vol
zaak,opmaar
ge armbandjes.
Deze
producten
worden
waartoestemming
niet alleen zij,
ook anderen
ze weer naar huis worden gebracht.’
ver- verkocht in de boerderijwinkel, die Joep
kunnen langs gaan. Zo houden we de ge- het is ronduit indrukwekkend om te inkomsten.
dachten aan Ruud en Desiree levend en nemen waar Desirée zich allemaal mee en Margriet vorig jaar gestart zijn. Alles
7) Het mogelijk
van Amsterdam
is door
sommigen
aangegrepen
bezighield.
Niet alleen
was zij
tijdens de om de toekomst van het GNR onzeker te noemen, hoewel de Amsterdamse
kan iedereen
ze als hetuitstappen
ware bezoeken.
gemakkelijk
is op te vangen;
bedrag
maakt per slot van rekening slechts 4,3 procent van alle inkomsten uit.
basisschooltijd
van haar het
kinderen
enorm
De locatie van financiële
het bankjebijdrage
is met zorg
uitgezocht, deels in de natuur en deels betrokken bij de OBB, ze stak ook veel
8) Deop
gesuggereerde
aanleiding
geweest
voor besprekingen
in haar
bestuursfunctie
bij Pro- met het provinciaal waterleidingsbedrijf PWN (dat gratis drinkwater uit de
uitkijkend
het dorp. Hetonzekerheid
gezin heeft is energie
GNR-gebieden
oppompt!),
om samenwerking
zelfseveneeen mogelijke overname van het GNR door PWN te onderzoeken.
motie Blaricum
waar ze aanenvele
destijds talloze wandelingen
gemaakt
heeft – zoen
is de
redenering
een afdeling
natuurbeheer
en door
menten
heeft meegeholpen.
Bovendien
is het GNR daarin te laten opgaan, is de toekomst van het Goois natuurbeheer
rond PWN
de Woensberg
paps
en mams– ook
gewaarborgd.
waren beide uitgesproken fans van de zij toen Ruud zijn gezondheid verslechaspergevelden. De plek is dus perfect en terde na diverse hartinfarcten verslech9) In de
visie zoals
van de
zo’n
wordt
82 jaar traditie, kennis en ervaring met het beheren van de unieke Gooise natuur
terde
bijsamenwerking/fusie
Primix meer taken gaan
overneomschrijft
precies
zijtegenstanders
waren; graag van
en is
er met
het GNR
niets
aan de hand
datCEO.
niet met degelijk management opgelost kan worden. Bovendien wijzen de tegenstanmen en trad
uiteindelijk
aan als
thuis verkwanseld
met de kinderen,
maar
ook met
veel helemaal
ders op het negeren van de duizenden donateurs en op het mogelijk wegvallen van de steun van de Postcodeloterij.
plezier erop uit.
Maar wat zullen de Bleekers trots van10) Het bestuur van het GNR heeftuit
hetdelaatste
Omdat dit bestuur (zoals gezegd) bestaat uit vertegenwoordigers van de Gooise
hemelwoord
toezieninopdeze
hun kwestie.
kroost! Julia
De liefdesgeschiedenis
gemeenten, Amsterdam
en de
beslissengewerkt
indirectbij
de onze
gemeenten
heeft jarenlang
Jelle, over het al dan niet zelfstandig voortbestaan van het GNR. In een aantal
De liefdesgeschiedenis
tussen Ruud
enprovincie,
(waaronder
en vorig
Blaricum)
heeftMaster
de gemeenteraad
heeft
jaar haar
Marketing al moties aangenomen waarin een zelfstandig GNR wordt bepleit.
Desirée begongemeenten
in 1986 toen
zij elkaarLaren
ontmoetten op de verjaardag van een ge- behaald en is nu werkzaam bij Adidas in
Leon Schouten
en Karel
Amsterdam.
Haar broer
werkt Hubert
aan een- Vrienden van het Goois Natuur Reservaat
meenschappelijke collega van het bedrijf Bron:
waar zij destijds werkten. Ruud wilde stage in investmentbanking en rondt koechter een stapje verder en startte samen mende zomer zijn Master in Finance af.

Smederij
B.v.d. Bergh
Al 4 generaties kenmerkende uitvaarten
in Blaricum, Laren, Eemnes en omstreken.
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Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

t h u i s z o r g

01-03-2022 11:57

Oudste
niet-scharende Blaricumse
Luchtbeschermingsdienst
door Frans Ruijter overleden
erfgooier
Sinds 1945 leven wij hier in West-Europa gelukkig in vrijheid.

door
Ruijter
Deze Frans
vrijheid
moeten we koesteren. Er zijn over de hele wereld
Op
december
geboren
zijn enwaarbij
op 13 december,
welvan
94 jaar later,
nog 13
steeds
gewapende
conflicten
helaas hetmaar
verlies
begraven
worden.
hebben Een
het hier
ter Weijde. In Blaricum
mensenlevens
is teWe
betreuren.
legerover
kanMarinus
zich voorbereiden,
beter
bekend
alsisRinus
vanmoeilijker.
'Zwarte Ep'.
Hij werd
in 1920
geboren.
voor de
burgers
dit veel
In 1939
probeerde
Nederland
de burgers voor te bereiden op een te verwachte Duitse inval met
pensionering
heeft
hij samen met zijn
Zijn
ouders
Ep Teronder
Weijdede(1884als doel
om waren
slachtoffers
burgerbevolking
zoveel
mogelijk
1983)
en Wijntje van Breemen (1884- dochter Annemieke heel lang zijn vrouw
te voorkomen.
1972). Rinus is net als zijn zus Marie verzorgd. Maar na verloop van tijd werd
steeds
intensiever. Vooral toen
(1915-1996)
geboren in het huis
aanopde de
menzorg
tegen
luchtaanvallen.
De Luchtbeschermingsdienst
werd
zeven van
dagen
per week dag en
Dorpsstraat
ging na deomlagere
In de legenda
bijgaande
gericht. Het 4.
wasRinus
een maatregel
bur- Annie
zorg nodig
had, werd
het hem
als
school
de ambachtsschool
om tim- nacht
kaart wordt
aangegeven
wat waar
te vingers te naar
beschermen
tegen luchtaanvallen
werd opgemerman
te worden.
Om het wijksgewijs
vak goed te 73-jarige
den was. teveel.
Vooral Zijn
werdvrouw
aangegeven
waar
en werd over
heel Nederland
in Theodotion
in Laren.
leren,
kwam
te werken
bij zijn ome nomen
men beschikte
over een
kelderGelukkig
in geval
uitgerold.
Dehij
dienst
was vertegenwoordankzij luchtaanval.
het aangepaste
Willem
van dorpen
Breemen,
die eenPeraannevan Annie
een mogelijke
Hethuis,
podigd in alle
en steden.
wijk kon
aantal was
dagdelen
de rollytax
mersbedrijf
had in diedaaronder
tijd. Ookstonden
werkte een
litiebureau
toen opmet
Brinklaan
2 gewas er een wijkleider,
en zo door
hebben
zij 16 jaarFrans
lang
hij
nog een tijdje
bijde
deoorlog
timmerfabriek
vestigd, bemand
politieman
de blokleiders.
Voor
bestond thuiskomen
haarenoverlijden
2009 samen
Fecken
de Binnenweg.
Rinus was tot
Jacobs
daarnaast,inopmei
Dorpsstraat
15,
de dienstaan
uitsluitend
uit vrijwilligers.
een talentvolle voetballer in het eerste kunnen
woonde doorbrengen.
veldwachter Willem Broer.
van
RKBVV,
het latere BVV '31. Daar
Dichtbij
de burgers
maakte
hijBlaricum.
al op jeugdige
furore.
Zo ook in
Op deleeftijd
tekening
is te In de oorlog
Later
was
alsgaat
supporter
ook4,nog
vaak
zien dat
hethijhier
om Wijk
Blok
A. Nadat Nederland bezet was door de
langs
de gelegen
lijn te vinden.
Rinus bijna Duitsers wijzigde het takenpakket van de
Globaal
tussenToen
de Angerechtstwintig
jaar was,Fransepad,
brak de EemnesTweede Luchtbeschermingsdienst. Een belangweg, Mosselweg,
Wereldoorlog
uit. Voor een
jongen op die
serweg, Raadhuisstraat,
Schoolstraat
en rijke taak werd het controleren op de verleeftijd
geen Zoals
goed op
vooruitzicht.
Rinus
Middenweg.
de plattegrond
te plichte verduistering. Dit was een maatwist,
door
bemiddeling
van familie
van regel om te voorkomen dat geallieerde
zien is,
was
Blok A minder
bebouwd
garage
van ten
Mill,
op Wijkleider
een vissersboot
te vliegtuigen de steden of dorpen konden
dan heden
dage.
was L.
komen
in Duitsland
op paling
vis- gebruiken als herkenningsbaken. Voor
Weglau,om
wonend
op Brinklaan
1. te
Bloksen.
Zovan
is voorkomen
dat mejuffrouw
hij werd ingeleiders
blok A waren
A. verzetsmensen was het lidmaatschap
deeld
Arbeidseinsatz.
Smit, bij
zij de
woonde
aan de Dorpsstraat 18 van de Luchtbeschermingsdienst aanen C. Limburg, wonend aan de Langeweg trekkelijk omdat zij ‘s nachts over straat
Na
de oorlog
6. Een
belangrijke taak van de Luchtbe- konden. Rijkscommissaris van bezet
Rinus
werd door Fecken
schermingsdienst
was het uitgeleend
wijzen vanaan
de Nederland, Arthur Seyss-Inquart, stelde
Eggenkamp.dieHier
het
aannemersbedrijf
burgerbevolking
op maatregelen
zij in 1942 een luchtbeschermingsplicht
is
hijkonden
zijn hele
verdere
leven in. Dat betekende dat het verrichten van
zelf
nemen
omarbeidzame
zich te bescherblijven werken. Aan vele huizen in deze
omgeving heeft hij helpen bouwen en/of
verbouwen. In die naoorlogse jaren leerde hij zijn latere vrouw, Annie Kersten
(1927-2009) uit Huissen kennen. Zij was
in
de Marloek
oorlog in de
Laren
bij de familie Bon
door
Greeff
aan
de Smeekweg
geëvacueerd
en in
is de sneeuw op wintersport
Al meer
dan dertig jaar
gaat Samen
nadien
inMensen
Laren gebleven.
Zij zijn bijna beperking hebben samen
in Italië.
met een verstandelijke
58
geweest
en kregen
metjaar
hungetrouwd
vrijwillige
begeleiders
eendrie
fantastische week waarin ze
dochters.
Als
kersvers
stel hebben zij
langlaufen,
skiën
of snowboarden.
eerst ingewoond bij Klaas Zeegers,
Dorpsstraat
5, daar
waar
nu het
Kruidvat
In januari zijn
er twee
reizen
met
de bus doe je wedstrijdjes. Aan het
is,
links
aanDeelnemers
de kant van wat
nu deelk
Outlet
naar
Italië.
worden
jaar eind van de dag is er aprèsingang
is. Dochters
Nanny De
en Marinus
Weijde,
ski op deterberg.
DatinisBlaricum
altijd beter
met een andere
begeleider gematcht.
Annemieke
zijn daarelkaar
geboren.
1955
is bekend
als Rinusmet
van muziek
‘Zwarte Ep’
heel gezellig
hele groep ontmoet
eenInpaar
wede
naar
Kerkpad
16 (Hollandse hits!) en dansen.
ken familie
voor de verhuisd
reis. Daarna
begint
de voorwaar
hij vrolijke
tot nu appjes
toe heeft
gewoond.
Terug in het hotel gaan we,
pret, met
en het
vullen Uitgestorven
laatste
vijf jaar
van zijn leven kon
Dochter
Marianne
Kerkpad
na het
douchen
en omklevan koffers.
Want jezag
hebtop
niethet
alleen
win- De
zoals
datdag
altijd
het
levenslicht.nodig
Ook voor
aan dit
heeft
den, eten.
Er ishijelke
ookgraag wilde,
tersportkleding
eenhuis
Samen
in Rinus,
blijven wonen.
hij
in de loop der
jaren
verbouwd.
een activiteit
zoals Ondanks
bingo zijn afnede sneeuw-reis,
maar
ookveel
dingen
als ver- thuis
gezondheid,
maar dankzij
de hulp
Toen
bleek dat
vrouw
onge- mende
of karaoke,
mijn favoriet
is
kleedspullen
en zijn
prijzen
voorAnnie
de bingo.
vooral Annemieke,
steun en dus.
toeneeslijk ziek was (multiple sclerose) en van
de vossenjacht.
Een volzijn
programma
de uur
medewerkers
het wijkin
een rolstoel door het leven moest, verlaat,
Om 22.00
is iedereen van
daardoor
best
Floris
van
de we
thuiszorg
en de dagopvang
hetgingen
huis daarop
aangepast
(1980) team
werd
moe en
gaan
lekker slapen.’
Dit jaar
er deelnemers
en begeleizodatmee
Annie
kon blijven
wonen Floris
en zo 'de Wingerd' was het mogelijk zijn laatders
uit erBlaricum.
Ik spreek
goedder
mogelijk
kon(25).
functioneren.
Bertlevensjaren
en Arne zo aangenaam mogelijk
van
Heiden
Hij woont sinds ste
latenBert
verlopen.
OpBlaricum
Sinterklaasdag
Broers
en Arne uit
gingen
kort niet meer in Blaricum, maar in een te
tochals
nog
onverwacht
een eind
Gekraaktwonen project in Huizen. Vier kwam
dit jaarermee
vrijwillige
begeleiders.
begeleid
boeiende ervaring!
leven. Met
is in
Een leuke
hierbij
is dat
‘Eendit
bijzondere
Dehem
groep
is
dagen
in deanekdote
week fietst
hij naar
hetgeduHuis aan
de familie
uitrendeEemnes
de bouwtijd
er natuurlijk
ergens mannelijke
heel vrolijklijn
en het
is leuk Ter
om Weijde
bij te kunvan
om te werken
in de horeca.
Maar
devakantieweek.
oudste nietgewoond
moest heeft
worden,
maar een
er was
in gestorven.
nen dragen aan
eenook
mooie
Maar
in januari
hij altijd
week
Erfgooier
uit een
Blaricum
is nu
Blaricum
nergens
een vrije
De één skiet
heel goed,
ander vindt
vrij,
dan gaat
hij met Samen
in de woning
sneeuw scharende
hei & wei, wensen
beschikbaar.
Rinus
heeftheel
toen
het snowtijde- heengegaan.
het toch bestWij
engvan
of vermoeiend.
Ik beop wintersport.
Hij kan
goed
kinderen,
achterlijk
leegstaande
de Dorpsstraat
geleidde
Sonja kleinkinderen
en zij wilde ’senmiddags
boarden
zie ik oppand
een aan
filmpje
dat hij laat zijn
Dit leven
beëinhoek
Middenweg,
soms liever opsterkte.
een terrasje
naarisjongens
zien. Floris
geniet in waar
Italië: nu
‘Werestaurant
staan om kleinkinderen
maar
de Arne.
herinneringen
hem
Blaer
Deze gaan
heldendaad
kijken’,
vertelt
Bert was aan
de bege7.00 uurzit,
op gekraakt.
en na het ontbijt
we met digd,
voortleven
en die
je
heeft
gehaald.
hebben zullen
leider nog
van lang
Dennis.
‘Dat was
eenmoet
goede
de buszelfs
naardedekrant
pistes.
Met je Zij
begeleider
daar
een en
halfnajaar
Na zijn
match! Dennis was heel enthousiast, zomaakruim
je voor
de gewoond.
lunch tochtjes
of koesteren.

Samen in de sneeuw

Expositie
Bijzonder- en
Monumentaal
Blaricum

Meeuw 5
1261 RS Blaricum
Tel: 035 5244651 Mob: 06 22421139
06-53612339
Fax: 035 5244623
E-mail: info@wivi.nl

Van 22 januari 2015 tot medio mei
www.madelinelindeman.nl
www.wivi.nl
2015 wordt door de Historische
Kring Blaricum een expositie onder
de naam ‘Bijzonder – en
Monumentaal Blaricum’ georganiseerd.
diensten en het ter beschikking stellen
Blaricum
herbergt
eenkongroot
aantal
van goederen
verplicht
worden
gemonumenten
(74 Rijksen 83 gemeentesteld. Zo moesten
Blaricummers
op de
lijke),
terwijl
er hiernaast
aantal
toren van
de Dorpskerk
aannog
de een
Torenlaan
beeldbepalende
beeldondersteunende
wacht lopen enenluchtverkeersbeweginpanden
is. Het is
dan
nietbezetter.
voor niets
gen doorgeven
aan
deook
Duitse
www.ijssalondehoop.nl
dat de kern van het dorp op 8 augustus
1967
‘Beschermd dorpsgezicht’ is
Na de tot
oorlog
verklaard.
Na de oorlog werd de LuchtbescherIn
2009 verscheen
het boek
mingsdienst
vervangen
door ‘Blaricum
de Dienst
haar
landhuizen
en villa’s,
atelierBescherming
Bevolking,
de haar
BB. Tijdens
woningen
en hutten,
haardeze
bijzondere
de Koude Oorlog
voorzag
het pubewoners’,
geschreven
door
bliek van informatie
over
watGé
te van
doender
in
Pol
van GerbeVoor
van der
het met
gevalmedewerking
van een atoomaanval.
de
Woude.
Ditdeboek
was in 2013 de basis
leden van
Luchtbeschermingsdienst
voor
op initiatief
van Carien Bölger
werd een,
in 1949
de Herinneringsmedaille
Zwaluwenweg 2-c, 1261 GJ Blaricum
georganiseerde,
Luchtbeschermingexpositie
1940-1945‘Bijzonder
ingesteld.
Tel./Fax 035 538 44 70
Blaricum’
in galerie
Vlierhove.
In de jaren zeventig
werdDe
er steeds
meer
Tevens
werd,
aanleiding
hiervan,
bezuinigd
op naar
de BB.
Op 7 december
een
boekje
onder diezelfde
naam,
1981nieuw
deelde
de minister
van BinnenHoefsmederij s. v.d. BergH
uitgebracht.
werd
landse Zaken,Een
Ed veertigtal
van Thijn, foto’s
mee dat
de
geselecteerd
vanenpanden
die in
boekBB geleidelijk
gefaseerd
zouhetworden
N, at..... at..!!!
OpOara
je
beschreven werden
anderszins Foreen
overgenomen
door deofbrandweer.
.... a
D
UlK
ijdOONs .o...p m
t
ILa
bijzondere
in het
meel werd uitstraling
de BB op 11
junidorp
1986hebopU
E t
W r
T M aa GE jze
ben.
Deze foto’s werden groot afgedrukt
geheven.
NIJ stTEF hoefi
S.v.d.Bergh tef S
Vereniging
en gebruikt voor de expositie in De
SBEL kt jeLid Nederlandse
van Hoefsmeden.
a
a
Vlierhove. Thans stelt mevrouw Bölger
m 06 53 27 1637
enM.:
de foto’s beschikbaar voor de door de
Statenkamer
1261 XK
Blaricum
Windvang
12 12612,TS Blaricum
Telefoon:
035 531 96 50 Mob: 06 53 27
Historische Kring Blaricum te organises . c d . b e r g h @- hwww.smidstef.nl
etnet.nl
s.vd.bergh@hetnet.nl
ren expositie. Het boekje ‘Bijzonder
Blaricum’ was uitverkocht maar is nu in
herdruk genomen en weer verkrijgbaar.
Piano en
gitaarlessen
piano,
gitaar
en keyboardlessen
In beide vermelde boeken wordt ook
Casper Lucas
uitgebreid ingegaan op de architecten
BERG ADVER 55 x40 MM_JM2.indd 1 C. Lucas
09-08-2021 11:24
van de panden. Deze expositie wordt
www.casperlucas.nl
gezien als schakel tussen verleden en
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6
toekomst.
ng

035 - 526 29 73
035

Lid vakgroep
musici -Kunstenbond
Gediplomeerd
lid KNTV

wel bij het skiën als de karaoke.’ Het moment waarop deelnemer Titus een serenade 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
Zwaluwenweg
atelier III
is. Snap ik helemaal,
Floris is hartstikke
leuk! Helaas woonde zijn vlam te ver bij
hem vandaan en gaan ze nu niet meer als
Openingstijden
Historische
Kring:
stel,
maar als vrienden
mee met
Samen
zaterdagmiddag
in de sneeuw.
Want daar isvan
geen twijfel
14.00 tot
16.00 uur
over mogelijk:
Volgend
jaar en
gaat Floris
donderdagavond
van
zeker weer
mee!
tot 22.00 uur.
Meer info20.00
samenindesneeuw.nl
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De Bijvanck
veertigenjaar
VPTZ,
mantelzorg
beroepsmatige zorg, de gouden driehoek
door Sybert Blijdenstein
Na jaren
van
zorgvuldige voorbereiding begonnen in 1973 de bouwwerkzaamdoor
Gerda
Jellema
heden
in de Bijvanck.
woningen
werden
in zorg
1974 om
opgeleverd.
Dat is
Het
is iedere
dag weer De
eeneerste
enorme
uitdaging
voor de
alle ouderen,
een goede en
veertig
jaar geleden.
Reden
hei &waar
wei ze
ombehoefte
aan de boeiende
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De begeleiding van de vrijwilligers
wordt door de ervaren coördinatoren
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de lijn. Bij zo’n herhaalsessie moet ik
altijd denken aan een groepje karpers
dat hapjes neemt uit een drijvend stukje brood. Daar zit weinig dynamiek in.
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Je inzetten voor VPTZ
Door de toenemende vraag wil de VPTZ
het vrijwilligerscorps in onze regio uitbreiden. De vrijwilligers zijn evenwichtige mannen en vrouwen van alle leeftijden, 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
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Café d’Ouwe Tak:
Het café waar je óók kunt eten!
EemnesserwegB13,
B13,1261
1261HD
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035-5314300,www.ouwetak.com
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Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Bij HR INJECTABLES kunt u terecht voor subtiele
gelaatsMEENTWEG
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verjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur en
7635424
botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk035
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zien.
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INJECTABLES

MAKELAAR O.G.

Wilt u een afspraak
maken voor een consult
WWW.ARTOFLIVINGBYMARQUIETTE.COM
Dr. Holtmannweg 24, Laren
of een behandeling?
VERKOOP I AANKOOP
I ONROEREND GOED I VERKOOPSTYLING
Tel. 035 260 10 60
www.hrinjectables.nl

adv Hei&Wei 2.indd 1

Hei&wei_nr556.indd 7

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

23-10-20 12:12

01-03-2022 11:58

GEMEENTE 04-03

NIEUWS 2022
CONTACTGEGEVENS

Brandweerlieden bedankt!

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Dinsdagavond 22
februari overhandigde locoburgemeester AnneMarie Kennis een
heerlijke taart aan
brandweerkorps
Blaricum.

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

AA

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

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

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

•W
1
•T
2
•S
•S
1
•K
•E
2
•K
2

u tijdens de openingstijden bellen met

De
van
is p

14 035 of maak een afspraak via
www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl
of per telefoon: 14 035

VE

––––

•J
2
•B

DIAMANTEN HUWELIJK VOOR ECHTPAAR PAAUW-DEKKER

Sociale wijkteams

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

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Telefoon: 035 - 750 41 38
Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Hoogste punt

De
van
is p

VO

––––

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.
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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.

Zi

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

He
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL
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

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

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.

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

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.

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.

Ter inzage

Waar kan ik stemmen op 16 maart?

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

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

• 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
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Groenere pleinen in De Blaricummermeent
De gemeente gaat dit voorjaar vier pleinen in De Blaricummermeent groener maken. Dit betreft het Rode Beukplein, Treurbeukplein, Groene Treurbeukplein en het Eikenplein. Deze pleinen zijn aangelegd met sierbestrating, met daarin een alleenstaande 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 werkdagen. Omwonenden worden hierover
per brief geïnformeerd.

Stand van zaken

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 activiteitenaanbod en een andere inrichting en indeling van het gebouw.

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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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 over de aanpak
van de Bijvanck en het voorlopig 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 aanpassingen 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”.
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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
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Meer informatie

Bij de laatste overleggen heeft ook het bestuur van dorpshuis Blaercom meegedacht. De buurthuizen onderzoeken samen hoe zij het sociale werk in Blaricum kunnen verbeteren. Beide buurthuizen beschikken 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.

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).

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.

Ontwikkelingen wijkcentrum De Malbak

Meld ‘t
en de gemeente
herstelt ‘t

WERKZAAMHEDEN
IN DE BIJVANCK
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Landelijke Opschoondag
19 maart 2022

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

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!

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

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!

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

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

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.

en

ef.

de

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.
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Colofon

Blaricum heeft haar theater terug

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
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Familieberichten

In Memoriam

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

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 vermogensbeheerland en belegt volgens de
principes van de value investing filosofie. In essentie komt deze filosofie erop
neer dat ze bedrijven selecteren, waarvan 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 worden 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 realiseren.’
ambassadorvermogensbeheer.nl

Antonius
(Tonnie)
Schaapherder
* Laren, 13 augustus 1949		
† Laren, 20 december 2021

Dorpsagenda
De onderstaande activiteiten worden georganiseerd met inachtneming van de coronaregels.
Contactgroep mantelzorgers
De contactgroep voor mantelzorgers
van een familielid of naaste met (beginnende) dementie of niet aangeboren hersenletsel (NAH) gaat weer van
start. U bent welkom om ervaringen en
tips te delen, informatie te verkrijgen
over woonzorglocaties, activiteitencursussen, 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 Welzijn, Serena Stad, tel. 06-31995656,
sstad@versawelzijn.nl

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, wachtwoorden beheren, WhatsApp en digitale nalatenschap. Ook persoonlijke
les is mogelijk.
Meer info seniorweblarennh.nl of tel.
06-46175271.

Repair Café Blaricum
Reparatie van huishoudelijke apparatuur. 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 wijkcentrum De Malbak, Blaricum.

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

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

Amnesty collecte
In de week van 14 t/m 19 maart kunt
u een Amnesty International collectant aan de deur verwachten. Amnesty
streeft naar een rechtvaardige wereld
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waarin iedereen gelijke mensenrechten
heeft en in vrijheid kan leven.
Kerkcafé Dorpskerk
Het Kerkcafé comité organiseert dit
voorjaar drie thema-avonden. De spreker is dr. Jurjen Zeilstra. Hij is theoloog en historicus. Sinds november
vorig jaar is dr. Zeilstra verbonden aan
de Dorpskerk als predikant. Het overkoepelende 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 prachtige lentetocht uitgezet, waarbij de
deelnemers vier ‘bergen’ moeten ‘beklimmen’. De circa 18 km lange route voert het gezelschap naar landgoed
Larenberg, de Tafelberg, het Huizerhoogt en de Woensberg. Halverwege is
er een koffiestop bij de handbalclub in
Blaricum. Start- en finishplaats is SV
Laren, waar belangstellenden zich tussen 8.45 en 9.15 uur kunnen aanmelden, Deelname kost 4 euro, inclusief
koffie met koek!
Meer info wandelvierdaagsehetgooi.nl

door Frans Ruijter
In hei & wei nummer 552 van 12 november 2021 heb ik een artikel geschreven 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 tractoren 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.
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