
De KBS Bernardus opent het lustrumjaar met een eeuwfeest. De kleding is speciaal 
voor de gelegenheid gemaakt. Gedurende het jaar worden er bijzondere activiteiten 
gepland, zoals een pleinfeest met silent disco, speurtocht door het dorp en een kerst-
concert. Meer info g.braakhuis@atscholen.nl

Oppassen 
Geblazen
Op 12, 13 en 14 mei kunt u genieten 
van een blijspel van Toneelvereniging 
Blaricum.

U wordt meegenomen naar het huis van 
de pasgetrouwde Thijs en Lies Jansma. 
Tijdens hun wittebroodsweken wordt 
Thijs gevraagd om toch te gaan werken. 
Hij vraagt de twee (ouderwetse) buur-
mannen een oogje in het zeil te houden. 
Dan komt onverwachts tante Truus op 
bezoek…  
Vitus, kerklaan 10. Kaarten kun u reser-
veren via toneelverenigingblaricum.nl of 
06 - 22 19 68 51

Het Aspergediner 
Terug van weggeweest: Het Aspergedi-
ner op die prachtige plek aan de rand 
van de akker in Blaricum. 

Maarten en Caroline Beuningh ontvan-
gen jullie graag van 2 t/m 19 juni met een 
heerlijk aspergediner. De Blaricumsche 
Avond is dit jaar op maandag 6 juni. Voor 
meer informatie, prijzen en reserveringen  
hetaspergediner.nl.

De wereld is totaal veranderd…
door Frans Ruijter
Wat heel lang leek op wapengekletter van de Russen, werd op 24 februari jl. 
met de inval van het Russische leger in buurland Oekraïne helaas realiteit. 
Een oorlog in Europa op zo’n grote schaal had na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog gelukkig niet meer plaatsgevonden. Vrij snel dreigde Vladimir 
Poetin met het op scherp zetten van zijn atoomwapens. 

Bij mij riep dat direct angstige gevoe-
lens op die ik als jongen van elf jaar ook 
had tijdens de Cubacrisis (eind oktober 
1962). Toen stond de wereld ook aan 
de rand van een atoomoorlog. Ik zie de 
angst nog in de ogen van mijn ouders, 
die net als eenieder bang waren voor 
de Derde Wereldoorlog. Gelukkig kwa-
men de Russen onder leiding van Nikita 
Chroesjtsjov net op tijd op hun plannen 
terug om kernraketten op Cuba te plaat-
sen. De wereld haalde opgelucht adem. 
Met z’n allen hopen we dat dit nu ook 
gaat gebeuren. 

Allerlei spontane acties
Intussen zijn er in Nederland in zijn al-
gemeenheid en in Blaricum in het bij-
zonder allerlei initiatieven ontstaan om 

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

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

F
O

T
O

 P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

vervolg op pagina 2

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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e: blaricum@studio2000.nl - www.studio2000.nl
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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
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
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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

F
O

T
O

 P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

vervolg op pagina 2

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. 

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

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
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met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

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

 

Verhuisplannen?

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

 

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Achterom 7
Blaricum

035-2031035

Dé Value Belegger

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

Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum

www.zmaakt.nl

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

www.descholeksterblaricum.nl
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3 5 7Historische Kring 
Blaricum 40 jaar

Rik Felderhof, 
culturele 
globetrotter

Zomaar een prentje 
van ‘Blarikum’ 12 Vrijheid is nu 

actueler dan ooit! 

hei & wei
met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
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Bernardus een eeuw oud! 

Gitaarspel voor Oekraïne 

www.dressyourparents.com
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de vele vluchtelingen op te vangen. Er 
werd al heel snel een burgercomité Blari-
cum opgericht, waar hulp in welke vorm 
dan ook aangeboden kan worden via  
burgercomiteblaricum@gmail.com.
Maar ook bij de Blaricumse basisscholen 
worden activiteiten ontplooid, met maar 
één doel: Geld ophalen voor de vluch-
telingen uit Oekraïne. Zo hield Fedde 
Goes een spontane inzamelactie door 
gitaar te spelen in zowel Blaricum-Dorp 
als in Blaricum-Bijvanck. Maar ook de 
vele andere acties die door particulie-
ren worden ontwikkeld, verdienen alle 
waardering en respect. Het toont aan dat 
we als gemeenschap graag de helpende 
hand willen uitsteken. Volg in dit ver-
band de informatie in de (sociale) media. 

Hulpgoederen 
In Eemnes ontstond er een actie om 
hulpgoederen naar Hongarije te gaan 
brengen. Blaricummers Bruno Splint 
en Gerard Elbers deden hier met veel 
anderen aan mee om voor de organisa-
tie Kinderen in nood een hulptransport 
te organiseren. In zeer korte tijd werden 
er bij pensionstal de Heidehoek in Eem-
nes veel spullen bij elkaar gebracht om 
zes grote opleggers te vullen voor deze 
niet ongevaarlijke reis. In zeer korte tijd 
werd het geld voor brandstof voor deze 
reis van 3400 km bij elkaar gesponsord 
door de ondernemers uit Eemnes. Dit 
hulpkonvooi werd groots uitgezwaaid op 
donderdag 10 maart jl. in Eemnes. Na 
een indrukwekkende rit werd het eind-

doel bereikt in Balkány in Hongarije, 
100 km van de grens met Oekraïne. Daar 
werden de trucks uitgeladen met behulp 
van Hongaarse vrijwilligers van de stich-
ting Kinderen in nood. Zij hebben ervoor 
gezorgd dat de goederen op de plaats van 
bestemming kwamen, met alle gevaren 
van dien. Deze twaalf chauffeurs zijn 
stuk voor stuk mannen die van wanten 
weten, het type van ruwe bolster, blanke 
pit. Bruno: ‘Deze trip zal in de geheu-
gens van alle chauffeurs gegrift staan. 
Wat bijzonder mooi om deze rit te mo-
gen en kunnen maken en tegelijkertijd 
verschrikkelijk dat dit moest gebeuren. 
Maar als het nodig is, gaan we zo weer.’

    


         


   

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

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 2
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Exclusieve matchmaking 
voor ondernemende en 
ontwikkelde singles

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

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

Van Weede Uitvaartzorg
betrokken, met aandacht en met respect

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

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

Corpus Analyser
De scan test 250 
lichaamsfuncties
voor slechts €60 

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

Column
door
Sybert Blijdenstein

Hazen en 
konijnen …

Dat is het begin van het oude gezeg-
de ‘Hazen en konijnen kun je villen, 
mensen moet je nemen zoals ze zijn.’ 
Nou ja, niet alle mensen. Ik kijk 
daarbij naar een krantenfoto van de 
Russische generaal Dvornikov, een 
starende, in gedachten verzonken 
grijsaard, met veel goud borduur-
werk op zijn pet en klep. Ook aan 
zijn bescheiden groene parka. Deze 
man is de wereldkampioen ‘bloed 
aan zijn handen’. In Syrië, jarenlang 
huisgehouden, heeft hij honderddui-
zenden doden op zijn geweten. Geen 
punt: Dát heeft hij niet. Hij kijkt een 
beetje omhoog. Naast hem staan of-
ficieren met astrakan bontmutsen. 
Kijkend in dezelfde richting. Dat 
moet je doen in het leger, opkijken 
naar je baas en het liefst nét zo.

Deze man gaat in de Oekraïne het 
Ardennenoffensief van de Russen 
leiden. De Donbas platbombarde-
ren, inclusief burgerij, en dat land 
winnen voor, ja voor wie eigenlijk? 
Althans als er nog wat van over-
eind staat. Lege, dode, vergiftigde 
vlakten. Ik hoop voor hem dat hij 
niet vergeet dat de burgerij daar 
grotendeels bestaat uit Russische 
separatisten en Russen. Dat zou een 
‘kleine’ vergissing worden. Hij móét 
bevrijden. Maar dat moesten zijn 
collega’s ook. Wie? De Oekraïners. 
Dát viel tegen. Geen mens die met 
bloemen langs de weg stond, tus-
sen de aan stukken geschoten Rus-
sische tanks. De grote baas P. kan 
zich vergist hebben. De lessen van 
Napoleon en Hitler lijken niet aan 
hem besteed. Die strandden op de 
Russische vlakten. En gingen met de 
staart tussen de benen aan flarden 
retour. Wie niet leert van het verle-
den is gedoemd enz. U kent de rest. 
Iedereen heeft recht op zijn eigen 
ondergang …

In de tuin bij ons keek ik naar de 
reiger. Die had de vijver gespot. Van 
vorig jaar dacht hij nog: ‘Ha, die 
lekkere kikkers daar.’ Maar hij vond 
niets. Ik had al het herfstblad erin 
laten liggen. Verstopplekken voor de 
kikkers. Goed zo.          

OBB doet sponsoorloop
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06-53612339 
www.madelinelindeman.nl

Hulpkonvooi met twaalf chauffeurs

Isa en haar moeder verkopen 
armbandjes 
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Geef de vrijheid door
door Frans Ruijter
Van ons voormalig redactielid, Adrie van Zon, kreeg ik het programma van de eerste Blaricumse 4 mei-herdenking na 
de oorlog in handen, waarvan hierbij het voorblad. Het document is op heel dun papier gedrukt, daardoor matig van 
kwaliteit. Om het te bewaren voor ons nageslacht heb ik het gedigitaliseerd. 

De eerste officiële nationale herdenking 
van de slachtoffers van de Tweede We-
reldoorlog vond plaats op 31 augustus 
1945 in het Olympisch 
Stadion, de verjaardag 
van koningin Wilhelmina. 
Koninginnedag stond toen 
grotendeels in het teken 
van de oorlog, die enkele 
maanden daarvoor was be-
eindigd. Die dag werd in 
het stadion een openlucht-
spel gehouden waarmee 
gebeurtenissen uit de peri-
ode van de Tweede Wereld-
oorlog werden gesymbo-
liseerd. Het was soms erg 
realistisch: Gewapende soldaten trokken 
bijvoorbeeld het stadion binnen en ‘ar-
resteerden’ de landverraders. Na dit oor-
logsspel legden prinses Juliana en prins 

Bernhard een krans ter nagedachtenis 
aan de omgekomen Nederlanders.

Eerste officiële 4 mei-
herdenking
De eerste officiële 4 mei-her-
denking vond plaats in 1946, 
eveneens in het Olympisch 
Stadion. Onder de titel Spel 
der bevrijding werd wederom 
een massaspel opgevoerd met 
een hoog realiteitsgehalte. 
Voor het eerst werd twee mi-
nuten stilte in acht genomen 
voor de oorlogsslachtoffers 
onder het luiden van een klok.

Herdenking 4 mei
In 1946 ging men in Blaricum in stille 
tocht vanaf de muziektent via de Naar-
derweg en Boissevainweg naar de her-

denkingsplaats achter de Kolonel Palm-
kazerne in Bussum, waar de gevallenen 
werden herdacht en een bloemenhulde 
werd gebracht. Deze stille tocht kwam te 
vervallen toen op 4 mei 1948 het huidi-
ge oorlogsmonument officieel werd ge-
presenteerd in wat nu het Burgemeester 
Klaarenbeekpark heet. Gelukkig neemt 
de belangstelling elk jaar weer toe, het 
aantal jongeren navenant. Want vrijheid 
doorgeven moet op de eerste plaats aan 
de kinderen gedaan worden. Helaas 
gooide in 2020 en 2021 de Coronapan-
demie roet in het eten, maar gelukkig 
zal het dit jaar wel doorgang vinden. Het 
hele programma vindt u in het gemeen-
tedeel in deze hei & wei. We hopen u te 
zien op 4 mei, want u wilt de vrijheid 
toch ook doorgeven? 

Bron: oneindig Noord-Holland                                           

Historische Kring Blaricum 40 jaar
door Frans Ruijter
Dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan verzekert Joep Vos, die al 21 jaar 
‘de hamer mag hanteren’ als voorzitter van de Kring, zoals hij het zelf noemt.

Er komt een jubileumboek uit met de 
titel Vijftig winters over Blaricum, van 
W.G.F. Oversteegen. Gedurende de peri-
ode 1908-1958 heeft W.G.F. Oversteegen 
82 tekeningen gemaakt van Blaricumse 
boerderijen en woningen. Al deze te-
keningen heeft hij beschreven. In dit 
unieke boek komen de tekeningen op de 
rechter pagina, de originele beschrijving 
van zijn hand op de linker pagina alsme-
de een foto van de huidige situatie. De 
tekeningen zijn beschikbaar gesteld door 
zijn kleizoon Hubert Jan Oversteegen. 
Dit jubileumboek is voor de leden gratis 
en vanaf zondag 15 mei a.s. van 13.00 
uur tot 17.00 uur af te halen Achter de 
Deel aan Brinklaan 4a. 

Enthousiaste vrijwilligers 
De Kring gaat intussen ook gewoon door 
met al haar activiteiten waarvoor ze 40 
jaar geleden zijn opgericht, namelijk de 
geschiedenis van Blaricum levend hou-

den in woord en geschrift door foto’s, 
documenten en andere voorwerpen te 
archiveren en lezingen en rondwandelin-
gen te verzorgen. Ook is hier de perio-
dieke uitgave van het orgaan Deelgenoot 
onderdeel van. Dit alles gebeurt door een 
twintigtal enthousiaste vrijwilligers. Er 
wordt wel halsreikend uitgekeken naar 
verjonging in deze vrijwilligersgroep, 
dus voelt u zich aangesproken, schroom 
niet om u aan te melden.     

Meer boeken en/of lid worden
Als leden of niet-leden meerdere boeken 
willen aanschaffen, bijvoorbeeld als ver-
jaardags- of jubileumcadeau, kan men 
uiteraard ook bij de Historische Kring 
aan Brinklaan 4a terecht. De aanschaf-
prijs bedraagt €15. ‘Als u er dan toch 
bent, dit geldt vooral voor niet-leden, 
wordt dan direct even lid. Voor €15 bent 
u al lid en helpt u mee om de geschiede-
nis van ons mooie dorp Blaricum te be-
waren voor degenen die na ons komen’, 
zegt voorzitter Joep Vos.

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

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

Biedt f inanciële ondersteuningfinanciële ondersteuning 
aan activiteiten  

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

dorpsgenoten bevorderen.

Bilthoven - Blaricum - De Bilt - Utrecht

De GGD en de stokjesfee
door Greet Volkers
Eindelijk na ruim twee jaar mocht het weer. Een concert in Amsterdam 
bezoeken en van tevoren een hapje eten. Eten lekker, concert top. Ik liep op 
rozen. Tot… een paar dagen later de telefoon gaat, mijn vriendin… ‘Eh ja, ik 
vind het vervelend, maar ik heb corona.’

Samen in de auto, samen eten, naast el-
kaar bij het concert. Mijn rozengevoel 
was in één klap weg. Na een paar dagen 
thuis vond ik het nodig een stokjescon-
trole te doen. Ik had een test in huis. 
Eerlijk gezegd had ik het schrikbeeld 
voor ogen van al die in elkaar krimpende 
mensen op tv met een stok in hun neus. 
Maar goed. Ik controleer het stokpak-
ketje en zie de houdbaarheidsdatum, 
januari 2020. Overtijd. Dan nog maar 
even wachten. Zaterdagnacht word ik 
wakker en maak me toch zorgen. Dus ik 
op mijn Ipadje kijken waar de dichtstbij-
zijnde testlocatie is. Op zondagmorgen 

vanaf 07.00 uur kan ik in de buurt van 
de Vituskerk terecht. Was toch wakker, 
dus om 08.00 uur sta ik op de stoep en ja 
hoor, de deur is open. Achter een tafel-
tje zit een nog wat slaperige jongeman. 
Verder natuurlijk geen hond. ‘Heeft u 
een afspraak?’ Nou nee, wist ik veel. 
Na wat geharrewar maakt de jongeman 
met mijn telefoon eerst een afspraak. 
Nou daar gaat ie dan. Stok in mijn keel, 
stok in mijn neus. Daarna een uitleg hoe 
het werkt. Het viel allemaal reuze mee 
en een half uur later… geen corona. Wat 
een gedoe. Ben voor de zekerheid nog 
maar een paar dagen thuisgebleven. En 

toch blij dat ik op een zondagmorgen om 
08.00 uur heb geleerd hoe het werkt. Zo 
zie je maar, op je oude dag kun je nog 
wat leren. 

Bedankt Stokjesfee (… een jongeman 
kan immers ook een fee zijn). 
En dank aan alle stokjesfeeën in het land 
voor jullie werk de afgelopen jaren, jul-
lie werk zit er nu grotendeels op!



Geen lekker begin voor de nieuwe raad
door Jan Greven
Hoe vaak ging het in de Blaricumse raad al niet over de nieuwbouw op het 
terrein van v/h melkfabriek De Verwachting? In het eerste Ronde Tafel 
Gesprek (RTG) van de 16 maart nieuwgekozen raad was het woensdag 
13 april meteen alweer raak. 

Er waren maar liefst vier insprekers. 
Allemaal waren ze tegen de nieuw-
bouwplannen en niet zo’n beetje. Al-
lemaal vrouwen. Toeval? Of zouden de 
minder geduldige mannen hun energie 
niet meer in nutteloze exercities steken? 
Ik kan de bezwaren langzamerhand uit 
mijn hoofd opdreunen. De nok van de 
nieuwbouw is te hoog, steekt boven alle 
daken in de omgeving uit en is door 
zijn hoogte veel te dominant. De tuin-
tjes zijn te klein, de huizen te dicht op 
elkaar gepropt. De parkeerdruk neem 
toe met zeven auto’s waarvoor ergens 
een plek gezocht moet worden, terwijl 
het er al moeilijk parkeren is. Samen-

gevat: te hoog, te veel op elkaar, geen 
oog voor de sociale ruimte. En dat ter-
wijl aansluiting bij aard en karakter van 
het Blaricumse dorpsgezicht bij nieuw-
bouw één van de prioriteiten van ge-
meentelijk ruimtelijk beleid is. Althans, 
dat is de theorie.

Er was die woensdag nog een vijfde 
inspreker. Hij constateerde in het al-
gemeen dat de burger in ons dorp zich 
niet gehoord voelt en vroeg aan de 
nieuwe raad bij belangrijke beleidsbe-
sluiten vooraf burgerparticipatie toe te 
passen en niet pas achteraf. 
Toen dat woord burgerparticipatie viel, 

moest ik terugdenken aan die donkere 
novemberavond van het vorige jaar. De 
verkiezingen kwamen eraan en de raad 
keek terug. Het ging, daar heb je het, 
over burgerparticipatie. Op tafel: een 
initiatiefvoorstel van alle politieke par-
tijen om de burgers meer bij het raads-
beleid te betrekken. In mijn hoofd klonk 
de markante stem van het intussen ver-
trokken VVD-raadslid Jan Hoijtink die 
pleitte voor actieve deelname van bur-
gers bij het denken over gemeentelijk 
beleid. ‘We moeten naar de burgers toe. 
De gemeente moet initiatief nemen en 
niet reactief een beetje afwachten.’, zei 
hij. Het was een mooi pleidooi. De hele 
raad was voor. De vijfde inspreker van 
het RTG van 13 april zei bijna letterlijk 
hetzelfde. Toch zei geen van de raadsle-
den dat zij in november al precies het-
zelfde hadden bepleit. 
Misschien maar goed ook. Zelden zag 

ik een diepere kloof tussen voornemens 
van de politiek en wensen van de bewo-
ners als bij de nieuwbouw van v/h De 
Verwachting. 
Ik sprak de insprekers nog even. ‘He-
lemaal niets bereikt.’, zeiden ze, ‘Het 
gaat gewoon door.’ Ik ben bang dat ik 
ze gelijk moet geven. 

Voor burgerparticipatie is meer no-
dig dan een voornemen daar meer aan 
te gaan doen.  Burgerparticipatie gaat 
over macht. Over ruimte bieden aan al-
ternatieven, ook als ze geld kosten. Bij 
de plannen voor de nieuwbouw op het 
terrein van v/h de Melkfabriek was die 
ruimte er niet. Pijnlijk dat dat op de al-
lereerste bijeenkomst van de gloednieu-
we, nog maar net geïnstalleerde raad, al 
zonneklaar bleek. 

Geen lekker begin. 

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

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

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erfgenaam van de Erfgooiers. De
Erfgooiers verkochten in 1932 1600 hec-
tare aan het net opgerichte GNR, met het
doel deze goed te beheren en de waarden
daarvan te bewaren tot in lengte van
jaren voor de generaties die na ons
komen. Het lijkt wel dat de besluitvor-
ming van deze samenvoeging zich een
beetje 'onder de horizon' afspeelt. F
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herman van der heiden
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 locatie  Randweg 4, 1272LZ Huizen
035 - 525 74 53 / 538 36 20

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

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

gRoenaf vaL en a /B /c Hout.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINES

 @vosuitvaart | www.vosuitvaart.nl   

 06 - 39 55 04 63

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

Eduard Veterman, een buitengewoon verzetsman

door Sybert Blijdenstein
De bevrijding wordt weer herdacht. Vrijheid, ons kostbaarste goed. Kleinkin-
deren vertellen de herinneringen van hun ouders over hun grootouders in de 
oorlog. Wij spreken met Pépé Veterman, over haar grootvader Eduard Veter-
man (1901-1946), schilder, illustrator, schrijver (romans, dramaturg), regisseur, 
ontwerper van decors en kostuums en journalist. In de oorlog ontwikkelde hij 
zich als Prof. Dr. Eduard J. Necker, hoogleraar Kunstgeschiedenis, tot de beste 
vervalser van het verzet van zo’n 2000 persoonsbewijzen. 

Pépé: ‘Eind 1939 keert Eduard na een 
kortstondig verblijf in Menton aan de 
Franse Riviera, met zijn vrouw Katy 
en dochtertje Etty, mijn moeder, terug 
naar ons land. Ze betrekken hier het huis  
Heideweide aan de Eemnesserweg. 
Eduard had al het speelgoed van mijn 
moeder verzameld en rondom het huis 
gelegd. Mochten de moffen komen als 
het donker was dan zouden ze hierover 
vallen en dan wist hij dat ze er waren. 
Op 10 mei 1940 overvallen ze ons land. 
Hij sluit zich aan bij het verzet en gaat 
persoonsbewijzen vervalsen. Via ver-
zetsvrouw Truus van Krimpen leren ze 
Hugo en Tonny Schöne-Bresser en hun 
dochters Netty en Suus kennen. Hugo 
is bankier. Met zijn neef Onno Schöne 
is hij verbonden aan het bekende bedrijf   
Schöne Edelmetaal (1739) in Amsterdam.’ 
 
Onderduiken, verraad en 
gevangenschap
Begin 1941 moet het gezin Veterman 
zich als Joden laten registreren. Uit vei-

ligheid verlaten zij Blaricum. Ze ves-
tigen zich aan de Keizersgracht 763 in 
Amsterdam.Omdat het te gevaarlijk 
werd moest Etty (4) onderduiken. Pépé: 
‘In het voorjaar van 1942 brengt mijn 
grootmoeder haar naar het kantoor van 
Schöne aan het Rokin. Hugo neemt haar 
mee naar zijn Blaricumse woning, een 
veilig onderduikadres, met later ook een 
gaarkeuken. Kleine Etty woont er als 
Etty Schöne.’ Andere onderduikers: de 
Van der Heijden’s uit Arnhem (huis ge-
bombardeerd) en Wil Cohen (vriendin 
van hun dochters en student medicijnen). 
Ondanks meerdere invallen van de SD 
overleeft iedereen daar de oorlog dank-
zij het koelbloedige optreden van Tonny. 
Een bevriend acteur, Rob de Vries, de 
vader van Edwin, maakt ook deel uit van 
hun verzetsgroep. In 1943 wordt Eduard 
gearresteerd. In een brief waarschuwt 
hij Rob. Hij belandt in de beruchte 
Scheveningse gevangenis. Begin 1944, 
op weg naar de krijgsraad, ziet hij zijn 
brief aan Rob in de tas van zijn Duitse 

begeleider. Hij vist die eruit en vernie-
tigt hem. Rob blijft vrij. Daarna volgt 
zijn overplaatsing naar de gevangenis in 
Lüttringhausen, waar hij in 1945 door de 
Amerikanen wordt bevrijd. Zijn hierop 
gebaseerde toneelstuk Oranje Hotel is 
een groot succes: 150 keer opgevoerd. 
Van zijn boek Keizersgracht 763 worden 
op voorhand vele duizenden exemplaren 
verkocht.    

Het dodelijke ‘ongeluk’
Etty heeft na de oorlog nog korte tijd bij 
haar ouders in Bilthoven gewoond. Na  

hun dodelijke auto-ongeluk in 1946 is 
zij teruggekeerd naar de familie Schöne, 
waar ze is gebleven tot haar 17e. Pépé: 
‘Mijn grootouders hebben postuum nooit 
enige erkenning gekregen van het esta-
blishment voor wat ze hebben gedaan.
Mijn grootvader wist gewoon teveel 
van dubieus gedrag van hooggeplaatste 
militairen en politici. Het ongeluk was 
duidelijk opzet. Maar bleef onbewezen.’ 
Etty was er gelukkig niet bij. Overleefde. 
Zij overleed op 4 mei 2019 en dus is al-
leen Pépé er nog om jullie dit te kunnen 
vertellen.  

Etty (m) in gesprek met Paul de Leeuw (l) en Hans Kesting (r) 



Rik Felderhof, culturele globetrotter

door Angélique Boezel-Spoor
Officieel resideert hij al vijftien jaar in Blaricum, maar daar is hij niet altijd 
te vinden. Met grote regelmaat bevindt Rik Felderhof zich op verschillende 
continenten. Oorden als Tanzania, Bonaire en Zuid-Frankrijk mag hij graag 
bezoeken, vaak voor langere tijd. De schoonheid van de natuur en de afwe-
zigheid van hectiek geven hem de rust om tot literaire prestaties te komen. De 
buitenlandse verblijven vinden vaak hun oorsprong in programma’s die er 
destijds gemaakt zijn, waardoor er affiniteit met het oord tot stand kwam en er 
ook vriendschappen ontstonden met mensen aldaar. 

Met name de woning die hij in Oost-Afri-
ka bezit, mag als zeer bijzonder worden 
gezien, aangezien hij die zelf heeft ont-
worpen. Zoals hij het zelf met veel vol-
doening zegt: ‘Ik heb daar mijn eigen 
huis getekend.’ Op die plek schreef hij 
zijn trilogie De Vliegenvanger, die hij 
uitbracht onder het pseudoniem Ravelli. 

Van radio naar televisie
Ooit begon hij bij de radio, om na twin-
tig jaar door te stromen naar televisie en 
heden ten dage ligt de focus merendeels 
op het schrijven. Bij al deze media lo-
pen als rode draad het verhalen vertellen, 
met name levensverhalen die door hem 
in een voor iedereen te begrijpen vorm 
worden gegoten. Bij de televisie begon 
het met het programma De Stoel, waarbij 
bijzondere mensen plaats namen in een 
rieten stoel en vervolgens door Rik wer-
den geïnterviewd. Saillant detail hierbij 
is, dat hij niet in beeld kwam, alleen 
zijn stem was te horen. Er waren alleen 
contouren te zien van een man met een 
hoed. Herkenning op straat bleef dus 

vooralsnog uit. DE stoel (ok, één van de 
destijds gebruikte exemplaren) staat nu 
te ‘vegeteren’ in zijn tuin en een te schat-
tige kleine kind-replica trekt de aandacht 
in de lichte, aantrekkelijke woonkamer. 
Het gevolg van de populariteit van dit 
programma was dat hem werd gevraagd 
een talkshow te gaan doen, waar hij in 
eerste instantie niets voor voelde. Aan 
een tafeltje zitten en mensen ontvangen 
deden al zovelen. Bovendien voelde hij 
als zijn eigen kracht het improviseren 
en niet oeverloos repeteren; anders is de 
energie al verbruikt voordat er überhaupt 
iets wordt opgenomen. Toch werd hij op-
nieuw aan zijn jasje getrokken voor een 
programma en bedacht toen het omge-
keerde concept om gasten niet naar een 
studio te laten komen, maar naar ‘zijn’ 
huis in Zuid-Frankrijk, een soort pensi-
on, waar mensen konden komen logeren 
en in ruil voor onderdak en verzorging 
hun levensverhaal kwamen vertellen. 
Villa Felderhof (en ook Winter Villa) 
werd in het leven geroepen en de rest is 
geschiedenis.

Schrijver
Naast zijn schrijven wordt Rik met regel-
maat nog gepolst voor side-opdrachten. 
Zo was er vorig jaar de 90ste verjaardag 
van Jan Terlouw, waarbij hij specifiek 
door familie en vrienden van de jarige 
werd gevraagd om het vraaggesprek ter 
ere van deze mijlpaal af te nemen. 
Treffend is ook zijn omschrijving van het 
creëren (van wat dan ook): je maakt iets 
wat er nog niet was, het schenkt voldoe-
ning en geeft zin aan het leven. Zeker als 
andere mensen er gelukkig van worden.

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

Mob: 06 22421139
E-mail: info@wivi.nl

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

Kerkstraat 45 Fax 035 - 525 66 17 
1271 RL Huizen e-mail: info@gordijnspecialist.nl 
Tel. 035 - 525 22 25 www.gordijnspecialist.nl
 

tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

Windvang 12 1261 TS Blaricum Telefoon: 035 531 96 50 Mob: 06 53 27 16 37
s . c d . b e r g h @ h e t n e t . n l

ng

S.v.d.Bergh

Zijn ouders waren Ep Ter Weijde (1884-
1983) en Wijntje van Breemen (1884-
1972). Rinus is net als zijn zus Marie
(1915-1996) geboren in het huis aan de
Dorpsstraat 4. Rinus ging na de lagere
school naar de ambachtsschool om tim-
merman te worden. Om het vak goed te
leren, kwam hij te werken bij zijn ome
Willem van Breemen, die een aanne-
mersbedrijf had in die tijd. Ook werkte
hij nog een tijdje bij de timmerfabriek
Fecken aan de Binnenweg. Rinus was
een talentvolle voetballer in het eerste
van RKBVV, het latere BVV '31. Daar
maakte hij al op jeugdige leeftijd furore.
Later was hij als supporter ook nog vaak
langs de lijn te vinden. Toen Rinus bijna
twintig jaar was, brak de Tweede
Wereldoorlog uit. Voor een jongen op die
leeftijd geen goed vooruitzicht. Rinus
wist, door bemiddeling van familie van
garage van Mill, op een vissersboot te
komen om in Duitsland op paling te vis-
sen. Zo is voorkomen dat hij werd  inge-
deeld bij de Arbeidseinsatz. 

Na de oorlog
Rinus werd door Fecken uitgeleend aan
het aannemersbedrijf Eggenkamp. Hier
is hij zijn hele verdere arbeidzame leven
blijven werken. Aan vele huizen in deze
omgeving heeft hij helpen bouwen en/of
verbouwen. In die naoorlogse jaren leer-
de hij zijn latere vrouw, Annie Kersten
(1927-2009) uit Huissen kennen. Zij was
in de oorlog in Laren bij de familie Bon
aan de Smeekweg geëvacueerd en is
nadien in Laren gebleven. Zij zijn bijna
58 jaar getrouwd geweest en kregen drie
dochters. Als kersvers stel hebben zij
eerst ingewoond bij Klaas Zeegers,
Dorpsstraat 5, daar waar nu het Kruidvat
is, links aan de kant van wat nu de Outlet
ingang is. Dochters Nanny en
Annemieke zijn daar geboren. In 1955 is
de familie verhuisd naar Kerkpad 16
waar hij tot nu toe heeft gewoond.
Dochter Marianne zag op het Kerkpad
het  levenslicht. Ook aan dit huis heeft
hij in de loop der jaren veel verbouwd.
Toen bleek dat zijn vrouw Annie onge-
neeslijk ziek was (multiple sclerose) en
in een rolstoel door het leven moest,
werd het huis daarop aangepast (1980)
zodat Annie er kon blijven wonen en zo
goed mogelijk kon functioneren. 

Gekraakt
Een leuke anekdote hierbij is dat gedu-
rende de bouwtijd er natuurlijk ergens
gewoond moest worden, maar er was in
Blaricum nergens een vrije woning
beschikbaar. Rinus heeft toen het tijde-
lijk leegstaande pand aan de Dorpsstraat
hoek Middenweg, waar nu restaurant
Blaer zit, gekraakt. Deze heldendaad
heeft zelfs de krant gehaald. Zij hebben
daar ruim een half jaar gewoond. Na zijn

pensionering heeft hij samen met zijn
dochter Annemieke heel lang zijn vrouw
verzorgd. Maar na verloop van tijd werd
de zorg steeds intensiever. Vooral toen
Annie zeven dagen per week dag en
nacht zorg nodig had, werd het hem als
73-jarige teveel. Zijn vrouw werd opge-
nomen in Theodotion in Laren. Gelukkig
kon Annie dankzij het aangepaste huis,
een aantal dagdelen met de rollytax
thuiskomen en zo hebben zij 16 jaar lang
tot haar overlijden in mei 2009 samen
kunnen doorbrengen.

Uitgestorven
De laatste vijf jaar van zijn leven kon
Rinus, zoals hij dat altijd graag wilde,
thuis blijven wonen. Ondanks zijn afne-
mende gezondheid, maar dankzij de hulp
van vooral Annemieke, zijn steun en toe-
verlaat, de medewerkers van het wijk-
team van de thuiszorg en de dagopvang
'de Wingerd' was het mogelijk zijn laat-
ste levensjaren zo aangenaam mogelijk
te laten verlopen. Op Sinterklaasdag
kwam er toch nog onverwacht een eind
aan dit boeiende leven. Met hem is in
mannelijke lijn de familie Ter Weijde uit-
gestorven. Maar ook de oudste niet-
scharende Erfgooier uit Blaricum is nu
heengegaan. Wij van hei & wei, wensen
zijn kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen sterkte. Dit leven is beëin-
digd, maar de herinneringen aan hem
zullen nog lang voortleven en die moet je
koesteren. 

Oudste niet-scharende Blaricumse
erfgooier overleden
door Frans Ruijter
Op 13 december geboren zijn en op 13 december, maar wel 94 jaar later,
begraven worden. We hebben het hier over Marinus ter Weijde. In Blaricum
beter bekend als Rinus van 'Zwarte Ep'. Hij werd in 1920 geboren. 

Marinus ter Weijde, in Blaricum beter
bekend als Rinus van ‘Zwarte Ep’

Expositie
Bijzonder- en
Monumentaal
Blaricum
Van 22 januari 2015 tot medio mei
2015 wordt door de Historische
Kring Blaricum een expositie onder
de naam ‘Bijzonder – en
Monumentaal Blaricum’ georgani-
seerd. 

Blaricum herbergt een groot aantal
monumenten (74 Rijks- en 83 gemeente-
lijke), terwijl er hiernaast nog een aantal
beeldbepalende en beeldondersteunende
panden is. Het is dan ook niet voor niets
dat de kern van het dorp op 8 augustus
1967 tot ‘Beschermd dorpsgezicht’ is
verklaard. 
In 2009 verscheen het boek ‘Blaricum
haar landhuizen en villa’s, haar atelier-
woningen en hutten, haar bijzondere
bewoners’, geschreven door Gé van der
Pol met medewerking van Gerbe van der
Woude. Dit boek was in 2013 de basis
voor een, op initiatief van Carien Bölger
georganiseerde, expositie ‘Bijzonder
Blaricum’ in galerie De Vlierhove.
Tevens werd, naar aanleiding hiervan,
een nieuw boekje onder diezelfde naam,
uitgebracht. Een veertigtal foto’s werd
geselecteerd van panden die in het boek-
je beschreven werden of anderszins een
bijzondere uitstraling in het dorp heb-
ben. Deze foto’s werden groot afgedrukt
en gebruikt voor de expositie in De
Vlierhove. Thans stelt mevrouw Bölger
de foto’s beschikbaar voor de door de
Historische Kring Blaricum te organise-
ren expositie. Het boekje ‘Bijzonder
Blaricum’ was uitverkocht maar is nu in
herdruk genomen en weer verkrijgbaar.
In beide vermelde boeken wordt ook
uitgebreid ingegaan op de architecten
van de panden. Deze expositie wordt
gezien als schakel tussen verleden en
toekomst.

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

14.00 tot 16.00 uur en 
donderdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur.

Zwaluwenweg atelier III
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Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
    

Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

 

Gordijnen, Tapijten, Harde vloeren, Zonwering, 
Behang, Decoratie, Meubelsto ering
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Hoefsmederij s. v.d. BergH

NIJT MEUILUK DOON,

BEL ST
EF GEWOON........

.....

M.: 06 53 27 1637
Statenkamer 2,  1261 XK  Blaricum

s.vd.bergh@hetnet.nl  - www.smidstef.nl

Lid Nederlandse Vereniging 
van Hoefsmeden.
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Zwaluwenweg 2-c, 1261 GJ Blaricum
Tel. 035 538 44 70

www.ijssalondehoop.nl

HIER KOMT:

Saar aan Huis
Mantelzorgondersteuning

035-2062737 
saaraanhuis.nl

Marcher avec plaisir oftewel: Wandelen op z’n Frans
door Marloek de Greeff
Op zaterdag 5 maart stond er een groep van dertig mensen bij de Dorpskerk 
voor een wandeling met een heuse gids. Deze arriveerde en de energie spatte er 
meteen vanaf. 

In ruim anderhalf uur vertelde Frans 
Ruijter interessante en grappige dingen 
over ons mooie dorp. 
Hij begon bij het begin en vertelde hoe 
het van oorsprong agrarische Blaricum 
in beeld kwam door de aanleg van de 
spoorlijn Amsterdam-Amersfoort. Hil-
versum kreeg toen zijn Oosterspoorplein 
en snel daarna kwam de tramverbinding 
van Hilversum, via Laren, Blaricum, 
Huizen, Naarden en Muiden naar Am-
sterdam. Eerst kwamen er schilders die 
het landschap en de arme boerenbevol-
king portretteerden. Later kwamen de 
zomergasten en vervolgens nieuwe per-
manente bewoners. Dit werden er zelfs 
zoveel, dat Blaricum met de wijken 
Crailo, Bijvanck en Blaricummermeent 
flink uitbreidde en qua inwoneraantal 
groter werd dan buurgemeente Laren. 

Levend(ig)e geschiedenis
Frans vertelde over de invloed van diver-
se burgemeesters en waarom sommige 
parken en straten naar hen vernoemd 
zijn. We begonnen bij de kerk en het 
Burgemeester Klaarenbeekpark en wan-

delden langzaam verder door het dorp. 
De groep stond na een klein stukje lopen 
stil bij een plek waar iets over te vertel-
len was. En hoe! 
Prachtige anek-
dotes, goed en vol 
humor verteld en 
mooi in de tijd-
geest geplaatst. 
Frans is geboren 
en getogen Bla-
ricummer. Bo-
vendien werkte hij bij de gemeente. Als 
tijdens het werk de ‘dodenklok’ om 12 
uur luidde als teken dat er iemand van de 
parochie was overleden, werd daarover 
gepraat door de collega’s. Er werden her-
inneringen aan de overledene opgehaald, 
over waar diegene woonde en hoe de fa-
milie in elkaar stak. Frans sloeg alles op 
en houdt al die verhalen levend. 

Verhalen van Frans
Van de oudste huizen, de plekken waar 
schilders of schrijvers gewoond hebben, 
de geschiedenis van IJssalon De Hoop, 
uitleg over straatnamen, onze gids praat-

te met gemak de tijd vol. Leuk om te 
horen wat zich vroeger allemaal in Het 
Theater of in het ‘vegetarisch pension’ 
afspeelde en waarom er bij boerderijen 
altijd notenbomen en vlieren geplant 
werden. En wist jij dat er vroeger een 
grote brand geweest is in Blaricum, wat 
een T-boerderij is, dat we een armenhuis 

hadden en een 
postbode die, 
tegen betaling, 
brieven schreef 
en voorlas voor 
inwoners die 
niet konden 
lezen en schrij-
ven?

Tijdens de wandeling kwamen er aller-
lei mensen langs die even zwaaiden naar 
Frans of een grapje maakten. Iedereen 
kent hem en hij kent iedereen. Fantas-
tisch toch, iemand die zoveel weet van 
het dorp en dat allemaal wil delen?

Als je ook zin hebt in zo’n wandeling, 
kun je hiervoor terecht bij de Volksuni-
versiteit. Maar lid worden van de Histo-
rische Kring kan ook. Je draagt dan bij 
aan de instandhouding van het historisch 
erfgoed van Blaricum en kunt meedoen 
aan activiteiten als dorpswandelingen 
met Frans Ruijter. 



Lang zullen we wonen

door Marjolijn Schat
Een van de doelstellingen van Versa Welzijn is om mensen te helpen die een 
steuntje in de rug nodig hebben, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving 
en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn. Zo willen veel ouderen graag zo 
lang mogelijk thuis blijven wonen, daar voelen ze zich veilig en vertrouwd. 

Gerichte ondersteuning kan hierbij hel-
pen, zoals huishoudelijke hulp of hulp 
met klussen, maaltijdservice, personen-
alarmering of thuiszorg. Versa Welzijn 
informeert onze 80-plussers via een 
eenmalig preventief huisbezoek over 
alle mogelijkheden. Besproken wordt 
onder meer het wonen, de woonomge-
ving, mobiliteit en vervoer, gezondheid, 
zelfredzaamheid, financiën, mantelzorg, 
sociale contacten en vrijetijdsbesteding. 
Men wordt gewezen op voorzieningen in 
onze gemeente en kan eventueel door-
verwezen worden naar een specifieke 
ondersteuner, vrijwilliger of professio-
nal. Maar het draait ook om bewustwor-
ding creëren van de veranderingen die in 
de komende jaren kunnen gaan spelen en 
hoe men zich daarop kan voorbereiden. 

Deze huisbezoeken worden uitgevoerd 
door speciaal hiervoor getrainde vrijwil-
ligers.

Vrijwilligster Aga van Sunder 
Aga, al 42 jaar wonend in Blaricum- 
Bijvanck, voert sinds zes maanden pre-
ventieve huisbezoeken. ‘Zo mooi dat ik 
al mijn kennis, opgedaan in mijn 45-ja-
rige carrière als doktersassistente, in 
deze vrijwilligersbaan kan gebruiken. 
Een prachtige en zinvolle verlenging 
van mijn loopbaan in de zorg. Als dok-
tersassistente heb ik veel mensenkennis 
opgedaan en ben tevens “thuis” in de 
wereld van de zorg. Heerlijk om nu alle 
tijd te hebben voor een gesprek, zonder 
dat de telefoon weer rinkelt, een patiënt 
iets aan je vraagt of de huisarts je nodig 
heeft. Gewoon ervaren hoe het gesprek 
loopt, de tijd hebben om op vragen in te 
gaan, eventuele tips voor veiligheid aan 
te reiken of zo nodig folders achter te la-
ten waar belangstelling voor is. Iedereen 
krijgt een uitnodiging voor het preven-
tiebezoek via de post en is dus al op de 
hoogte van de doelstelling van het be-

zoek en welke onderwerpen aan de orde 
komen. Uiteraard is er altijd ruimte voor 
andere vragen. Ik heb het ook al zo vaak 
gehad, dat mensen aan het einde van het 
gesprek vroegen wanneer ik weer langs-
kom. Dat geeft een ontzettend positief en 
voldaan gevoel. Je treft allerlei ouderen, 
van heel gezond tot heel kwetsbaar, van 
vol in het leven tot heel eenzaam. Welk 
levenspad heeft iemand al gelopen de af-
gelopen 80 jaar. Zijn er nog naasten om 
zorgen mee te delen, hulp aan te vragen 
of je te laten ondersteunen¬? Hoe fijn is 
het om juist de kwetsbare ouderen een 
hand te kunnen reiken met informatie op 
allerlei gebieden, b.v. een maatje zoeken 
voor een kopje koffie, of een vervoers-
aanbod waardoor ze zelf weer eens naar 
de winkel kunnen gaan. Alle gesprek-
ken zijn intens, er wordt veel gedeeld. 
Zo waardevol, zo dankbaar en ook een 
verrijking van mijn eigen leven. Voor mij 
echt een geweldige vrijwilligersbaan, die 
ik nog lang hoop te mogen doen.’ 
 
Ook dit mooie werk doen?
Voor het preventief huisbezoek 80-pus-
sers in de BEL-gemeenten (of naar wens 
alleen in Blaricum) is Versa Welzijn op 

zoek naar vrijwilligers. Je wordt inge-
werkt en begeleid door een coördinator. 
Wil je meer weten? Het is altijd mogelijk 
om een informatief gesprek te hebben, 
Serena Stad 06-31995656. 

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

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 6

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.

Even voorstellen… Nienke Leemkuil life coach

door Gerda Jellema
De zon schijnt, de lucht is blauw, de Blaricumse hei glooit en de benen doen 
wat ze moeten doen. Al wandelend pakken wij onze en de wereldse hinderpalen 
aan. Het is dan ook niet voor niets dat wandelsessies opgenomen zijn in het 
aanbod van, even voorstellen, Nienke Leemkuil, life coach en begeleider van 
familie- en organisatieopstellingen.

Nienke is wekelijks al coachend op de 
hei te vinden. Door weer en wind, want 
hoewel de zon vandaag schijnt, is ze niet 
alleen een mooi-weer-loper. ‘Nee onge-
acht het weer, is het altijd fijn op de hei 
te kunnen coachen.’  

Verantwoordelijkheid nemen
‘Na jarenlang in Amsterdam gewoond 
te hebben, zijn we, mijn partner, onze 
dochter en ik, in 2016 in de Blaricum-
mermeent komen wonen, waar onze 
zoon geboren is. Ik pendelde dagelijks 
tussen Blaricum en Amsterdam voor 
mijn werk. Tot begin 2020, toen ik niet 
anders kon dan het roer omgooien. Een 
niet goed verwerkt verlies van mijn moe-
der, die op mijn 26ste in 2011 plotseling 
overleed, maar ook de veeleisende baan 
en mijn enorme verantwoordelijkheids-

gevoel zorgden ervoor dat ik mezelf 
voorbijgelopen was. Dan heb je twee 
opties, een slachtoffer zijn van dat wat 
je is overkomen of je lot aankijken en je 
verantwoordelijkheid nemen.’ Ze koos 
voor het laatste. Al snel ontdekte ze ook 
waar haar passie echt lag. ‘Vrouwen be-
geleiden in het vinden en verbinden met 
haar kracht. Ik zegde mijn baan op, volg-
de een internationale coaching-opleiding 
en ben het coaching-vak volledig gaan 
omarmen. Aanvullend heb ik een oplei-
ding familie- en organisatieopstellingen 
gedaan.’ 

Stap voor stap
Nienke praat met toewijding over haar 
werk: ‘We hebben allemaal persoonlijke 
uitdagingen in het leven. Wat je daar mee 
doet, is een keuze. Maar zo simpel als 

dat lijkt is het natuurlijk niet. Op het mo-
ment dat je vastloopt in die uitdagingen, 
kan het heel waardevol zijn daar met ie-
mand naar te gaan kijken. Het geeft me 
veel voldoening als ik zie hoe de vrou-
wen stap voor stap dichterbij zichzelf en 
hun eigen kracht komen. Zodat ze vanuit 
daar echte keuzes kunnen maken vanuit 
het hart en het leven voluit kunnen leven, 
met alles wat daarbij hoort. Dat is waar 
ik voor ga, want hoewel we op veel situa-
ties geen invloed hebben, hebben we die 
wel op hoe we er mee omgaan.’ 

Op weg
Nienke coacht, traint en begeleidt orga-
nisatieopstellingen met en namens Team 
Heartbeats. Een mooie aanvulling op 
haar eigen praktijk. Daarnaast is ze spor-
tief, houdt van reizen met haar gezin en 
is graag in de natuur te vinden. En hoe 
mooi is het dat ze dat laatste kan com-
bineren met haar werk. Het schijnt dat 
door te wandelen nieuwe hersencellen 
worden aangemaakt en we beter kunnen 
leren. Neurowetenschapper Shane O’-
Mara schreef er een boek over: Te voet. 

Hoe twee benen de mens verder brengen. 

En Nienke helpt je graag op weg om zelf 
de richting te vinden coachingbynienke.nl   

Aga van Sunder



Blaricumse kunstenaars Maja, Marlen en Punnika exposeren in Laren

door Gerda Jellema
De drie Blaricumse kunstenaars, Maja Boot, Marlen van Dop en Punnika 
Kharas exposeren in mei en juni samen in Galerie de Beuken te Laren. 
Kunstwerken uit drie verschillende kunstdisciplines, gemaakt door drie 
bevlogen vrouwen, in een jonge galerie van een even bevlogen kunstminnende 
vrouw, Corien van den Wall Bake.

Maja, Marlen en Punnika leerden elkaar 
jaren geleden kennen als deelnemers aan 
de Stichting die ook de Atelierroute Bla-
ricum organiseert. Zij hebben al vaker 
samen geëxposeerd en elkaar ook op an-
dere manieren als kunstcollega’s ontmoet 
en geïnspireerd. Zodra het weer kon, zijn 
de drie vrouwen zeer gemotiveerd op 
zoek gegaan naar een expositiemogelijk-
heid in de eigen omgeving. Zij vonden 
een belangstellend oog bij Corien. 

De kunstenaars 
Maja schildert robuust, afwisselend en 
intuïtief. Maja: ‘Ik schilder laag over laag 
en maak gebruik van aarde en zand af-
komstig van de plekken waar ik schilder. 
Stranden in Bretagne, Bretonse huisjes, 
imposante steden of schitterende bloe-
menweides op de akkers in Blaricum.’ 
Marlen is keramist en geboeid door or-
ganische vormen met een repeterende 
structuur. Marlen: ‘In mijn werk laat ik 
mij graag inspireren door de natuur: Pa-
tronen in het zand, watererosie-sporen 

in rotsen, schelpen, fossielen en zaden.’ 
Punnika is papierkunstenaar en de onge-
kende transformatie mogelijkheden van 
papier zijn haar passie geworden. Punni-
ka: ‘Mijn werken zijn experimenten met 
licht en schaduw, vormen en structuren 
die ontstaan door het snijden, vouwen of 
bevochtigen van papier.’

Galerie de Beuken
Corien startte in 2019 Galerie de Beu-
ken in haar woonhuis. Het woonhuis is 
in 1906 gebouwd door de kunstenaar 
Theodore van Lelyveld, met daarin een 
prachtig groot atelier op het noorden. 
De Gooische kunstenaar Evert Pieters 
woonde en werkte er en de beroemde 
kunsthandelaarsfamilie De Boer woonde 
er jaren. Zoals Corien zegt: ‘Al met al 
ligt de galerie op vruchtbare kunstgrond 
en dat merk en voel je direct.’

Verscheidenheid een eenheid
Drie kunstenaars, hoe verschillend ook 
in hun technieken en materialen, hebben 

als overeenkomst dat zij werken met vor-
men, lijnen en kleuren die de echte wer-
kelijkheid abstraheren. Hierdoor vormt 
de expositie ondanks de ogenschijnlijke 
verscheidenheid toch een eenheid. U 
kunt deze bijzonder expositie zien van 9 
mei tot en met 3 juli.

Opening 
De opening is 7 en 8 van 12.00 tot 
18.00 uur. Bezichtiging vervolgens op 
afspraak via: 

cc.vandenwallbake@gmail.com of 
0622795069.
Galerie de Beuken, Oude Naarderweg 
14, 1251 BK Laren. 

Info:
www.majaboot.nl
www.marlenvandop.nl
www.facebook.com/punnika.kharas 
www.galeriedebeuken.nl

Zomaar een prentje van ‘Blarikum’

door Hans Mohrmann
Soms valt er iets in je schoot waar je meer plezier aan ontleent dan je in eerste 
instantie denkt. Zie dit alleraardigste prentje van Blaricum. De ovale gravure was 
een van een reeks illustraties gemaakt door Anna Catharina Brouwer voor het 
boekwerk De Nederlandsche stad- en dorpsbeschrijvingen, van de Amsterdamse 
schrijver Lieve van Ollefen (1749-1816) die onder andere het rijmpje maakte 
onder de gravures. De tekeningen van Brouwer en de beschrijvingen van Ollefen 
stammen uit de Patriottische tijd van de Nederlandse Republiek en worden door 
historici als betrouwbaar geacht. 

Dit nodigt meteen uit tot een nadere be-
studering en vanzelfsprekend tot vele dis-
cussies over wat er wel of niet te zien is. 
Is Blaricum nu met een K of een C? Uit 
welk perspectief tekent Anna? Het lijkt 
of je van een glooiend land naar beneden 
staat te kijken, voor de kerk een intussen 
afgebroken boerderij? Wat doet die ruiter 
aan het begin van de Piepersweg? Vraagt 
hij de weg?  En is dat een ruïne aan het 
einde van de weg? Op de voorgrond is 
men duidelijk aan het eggen en links, met 
twee paarden, lijkt men te ploegen gezien 
de zwarte streep van gekeerde aarde. Het 

loof aan de bomen zou weleens kunnen 
betekenen dat het in het late voorjaar is 
getekend of is dit een aberratie? En dan 
het lage dak van de boerderij aan het ein-
de van de streep, zou dat dat de boerderij 
uit 1696 op het Achterom kunnen zijn?  
Maar dan, staat rechts van de kerktoren 
de molen van Laren? Of is het de kerk-
toren van Naarden die we daar zien? 
Maar waar is dan de hoge Tafelberg? En 
wat te denken van alle bomen links van 
de kerktoren, moet dat niet de Torenlaan 
zijn? Dat lijkt niet te kloppen, het is meer 
waarschijnlijk dat het de toren van de  

Johanneskerk in Laren is. Dat beide ker-
ken op de kaart staan is niet verwonderlijk 
daar van Ollefen schrijft dat de zeer kleine 
Blaricumse gereformeerde gemeente met 
die van Laren gecombineerd was, met de 
predikant in Blaricum woonachtig. Ook 
had de keizer beide dorpen onder een 
enkel bestuur geplaatst. Zij beschrijft ons 
dorp als ‘hoezeer onaanmerkelijk het zij, 
is echter ongemeen aangenaam gelegen; 
allerbevalligst groen, en, door de zeer rui-
me bebouwing, zeer luchtig: ’t heeft in de 
daad alle landlijk schoon.’ 

Behoud van het dorp
Laten we het dorp vooral zo houden. Het 
rijmpje in oude spelling dat onder de gra-
vure staat, verwijst naar het woeste land 
dat werd getemd door de Erfgooiers. Dat 
is ook de strekking van het wapen van 
Blaricum: Drie blauwe  korenbloemen op 
een zilveren veld. De uitgestrekte heide-
velden werden omgeploegd en marginale 
stuifzandwallen bebost; zo werd vanaf de 

17e eeuw het landschap in engen ‘bevro-
ren’ en het land productief gemaakt. De 
teloorgang van uitgestrekte heidevelden 
en bloemrijke insectenlandschappen den 
bijenvader ten spijt. 
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ter Tydeman. Wethouder De Klerk nam
als locoburgemeester hem waar.
Raadslid Scholten werd tijdelijk derde
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benoeming van Anneke Le Coultre (wet-
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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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Vrijwilligersavond 2022

Save the date: de vrijwilligersavond 
vindt dit jaar plaats op 27 oktober 2022 
in het Vitusgebouw aan Kerklaan 10. 
Tijdens deze avond vindt de uitreiking 
plaats van de vrijwilliger van het jaar 
en de aanmoedigingsprijs (voor jonge 
vrijwilligers onder de vijfentwintig jaar).

Nomineer uw vrijwilliger!
Alle inwoners van Blaricum kunnen 
een vrijwilliger nomineren. Kent u een 
hulpouder op school of een mantelzor-
ger? Een buurman of -vrouw die altijd 
klaarstaat voor een oudere of hulp-
behoevende bij u in de buurt? 

Een vrijwilliger van een sportvereniging 
of kerk? Wilt u deze persoon/personen 
in het zonnetje zetten? Dat kan, nomi-
neer uw vrijwilliger! 
Stuur de naam/namen inclusief een 
duidelijke motivatie naar het vrijwil-
ligerscomité: m.taris@belcombinatie.nl 

Doe dit zo snel mogelijk en in ieder geval 
voor 14 oktober 2022. Mocht u na drie 
werkdagen geen bevestiging ontvangen, 
neem dan contact op met de gemeente 
via telefoonnummer 14 035. 

Joan de Zwart-Bloch vertrekt 
als burgemeester van Blaricum

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch kondigde in de raadsvergadering van dinsdag 
19 april jl. aan dat ze begin 2023 stopt als burgemeester van Blaricum.

Bericht van de burgemeester aan de inwoners van Blaricum:

Beste Blaricummers, 

1 april 2008 mocht ik uw burgemeester 
worden. Vanaf de eerste dag ben ik 
ondergedompeld in alles wat het leven in 
een dorp, ons dorp, zo bijzonder maakt. 
Omringd door onze inwoners, het actieve 
verenigingsleven met talloze vrijwilli-
gers, creatieve ondernemers, betrokken 
welzijnswerkers en zorgverleners, hulp-
diensten en niet te vergeten de prachtige 
afwisselende natuur. 

Blaricum is de afgelopen jaren veran-
derd. We hebben er een prachtige wijk 
bij gekregen, De Blaricummermeent, 
inclusief een volwaardig strand. De 
Bijvanck kreeg een flinke facelift en gaat 
nu zelfs helemaal klaargemaakt worden 

voor een grote herinrichting, net zoals 
dat voor de Bouwvenen het geval zal 
zijn. Het centrum in het “oude dorp” 
bleef authentiek, maar werd wel veel 
levendiger. En rondom Crailo wordt een 
prachtige nieuwe woonwijk ontwikkeld. 
De oorspronkelijke en de vele nieuwe 
inwoners koesteren samen nog steeds 
al het moois dat Blaricum zo bijzonder 
maakt, dat is gelukkig niet veranderd. 

Ik ben er trots op dat ik samen met u, de 
gemeenteraad, het college van B&W en 
onze ambtenaren, een bijdrage heb mo-
gen leveren aan het vormgeven van alles 
wat ons mooie dorp zo bijzonder maakt. 
De tijd is nu echter gekomen om het 
stokje over te gaan dragen. Daarom heb 
ik de Koning, door tussenkomst van de 

commissaris van de Koning, verzocht mij 
begin januari 2023 ontslag te verlenen 
als burgemeester van Blaricum. 

Ik blijf burgemeester van Blaricum tot 
mijn opvolger aantreedt. Dat zal rond 
eind januari zijn. In de periode die nodig 
is voor de opvolgingsprocedure, zal ik me 
onverminderd blijven inzetten voor ons 
mooie Blaricum! Mijn man en ik blijven 
in Blaricum wonen. Ik verheug me erop u 
ook in de toekomst te blijven ontmoeten 
en te spreken, ook al zal dat niet meer 
als “uw burgemeester” zijn!

Joan de Zwart-Bloch
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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

JONGE VRIJWILLIGER DONEERT AANMOEDIGINGSPRIJS AAN TERGOOI MC

Op 28 februari overhandigde Quinty uit Blaricum een cheque ter waarde van 
€ 250,- aan kinderarts Karin Miedema. Ze kreeg de cheque als aanmoedigingsprijs 
voor haar vrijwilligerswerk bij Musical Anders in De Malbak, een Blaricumse 
musicalvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze helpt hen daar 
onder andere met het instuderen van liedjes. 

Quinty wilde het geld graag doneren aan 
iets leuks voor de kinderafdeling in Tergooi 
MC. Na overleg met het ziekenhuis heeft zij 
gekozen voor een aantal kinderboeken in 
ziekenhuisthema. 
De aanmoedigingsprijs wordt jaarlijks uit-

gereikt op de Blaricumse vrijwilligers-
avond en is bedoeld voor jonge vrijwil-
ligers onder de vijfentwintig jaar. Het 
prijzengeld van € 250,- wordt besteed 
aan een doel dat ten goede komt aan 
de Blaricumse gemeenschap. 

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

•  Schapendrift 81, 1261 HP, realiseren van 2 bruggetjes in de achtertuin, ingekomen 
7 april 2022

•  Meentzoom 25, 1261 XA, uitvoeren van een bodemonderzoek en van boringen, 
ingekomen 11 april 2022

•  Wetering 28 toevoeg. 32, 1261 NH, verbouwen van bedrijfsruimten tot apparte-
menten, ingekomen 7 april 2022

•  Holleweg 3, 1261 BW, bouwen van een woning en vellen van 12 bomen, ingeko-
men 12 april 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.

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

•  Sint Josephweg 2, 1261 XD, vervangen van het pannendak van de garage voor 
riet, verzonden 14 april 2022

•  Jufferlaan 7, 1262 BB, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achterdakvlak, 
verzonden 14 april 2022

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algeme-
ne wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) 
van het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burge-
meester en wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure vindt u op 
www.blaricum.nl/bezwaarschrift

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. 
Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens 
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de recht-
bank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
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GEMEENTENIEUWS

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

Gemeente  
Blaricum op 
Twitter en 
Facebook
Wilt u op de hoogte blijven 
van het laatste gemeentelijke 
nieuws? 
Volg ons dan op Twitter:  
@Gem_Blaricum en op Facebook: 
www.facebook.com/gemeente.
Blaricum

OPVANG VAN VLUCHTELINGEN UIT 
OEKRAÏNE 

Wilt u op de hoogte blijven over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne 
in onze gemeente? Kijk voor de meest actuele informatie op de gemeente-
lijke website: www.blaricum.nl/oekraine 

Deze wordt steeds bijgewerkt met het laatste nieuws. Op de website vindt 
u ook de antwoorden op de meest gestelde vragen over de opvang van en 
hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Blaricum.

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

De betrokkenen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de basis-
registratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het team 
Publiek van de BEL Combinatie. Het college heeft het voornemen de persoonslijsten 
van deze betrokkenen op te schorten. Dat betekent dat de betrokkenen officieel niet 
meer op dat adres staan ingeschreven, wanneer een definitief besluit is genomen. 
Dan zijn zij niet meer bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben 
voor onder andere uitkeringen, aanvragen paspoort, subsidies.

Geslachtsnaam Laatst bekende adres/ Voorgenomen uitschrijving wegens
en voorletter(s) woonplaats vertrek naar onbekende bestemming

Alasaad, A Hallehuis 11, Blaricum 29-04-2022
Malmaceda  
Cisnero, B.P.   de Noord 36, Blaricum 29-04-2022
   
Wilt u hierop reageren?
Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit schriftelijk of mondeling 
zijn mening geven. Wilt u dit mondeling doen? Maak dan een afspraak via www.
blaricum.nl of bel 14 035. U heeft vier weken de tijd om een brief te sturen of een 
afspraak te maken. De termijn gaat in één dag na de datum van deze publicatie.
Zet in de brief uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het voorgenomen 
besluit waarover u uw mening wilt geven en de reden waarom u het niet eens bent 
met dit voorgenomen besluit. U stuurt de brief met uw handtekening naar: 
BEL Combinatie
Ter attentie van team Publiek (adresonderzoek)
Postbus 71
3755 ZH EEMNES

Wilt u meer weten?
Belt u dan met de adresonderzoekers van team Publiek, telefoonnummer 14 035.

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 

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd   1 24-03-16   10:50
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Agenda’s rondetafelgesprekken 
en raadsvergadering 
Omdat de hei & wei een dag eerder 
is gedrukt vanwege Koningsdag, 
konden de agenda’s van de ronde-
tafelgesprekken op 10 mei en de 
raadsvergadering op 24 mei niet in 
deze editie gepubliceerd worden. 
U kunt de agenda’s en stukken 
raadplegen via www.blaricum.nl 

(Bestuur > Gemeenteraad > Raads-
vergaderingen).

De vergaderingen zijn live te volgen 
via blaricum.notubiz.nl/live
De dag erna zijn de vergaderingen, 
per agendapunt, te beluisteren via 
blaricum.notubiz.nl



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

•  Schapendrift 81, 1261 HP, realiseren van 2 bruggetjes in de achtertuin, ingekomen 
7 april 2022

•  Meentzoom 25, 1261 XA, uitvoeren van een bodemonderzoek en van boringen, 
ingekomen 11 april 2022

•  Wetering 28 toevoeg. 32, 1261 NH, verbouwen van bedrijfsruimten tot apparte-
menten, ingekomen 7 april 2022

•  Holleweg 3, 1261 BW, bouwen van een woning en vellen van 12 bomen, ingeko-
men 12 april 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.

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

•  Sint Josephweg 2, 1261 XD, vervangen van het pannendak van de garage voor 
riet, verzonden 14 april 2022

•  Jufferlaan 7, 1262 BB, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achterdakvlak, 
verzonden 14 april 2022

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algeme-
ne wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) 
van het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burge-
meester en wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure vindt u op 
www.blaricum.nl/bezwaarschrift

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. 
Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens 
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de recht-
bank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
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GEMEENTENIEUWS

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

Gemeente  
Blaricum op 
Twitter en 
Facebook
Wilt u op de hoogte blijven 
van het laatste gemeentelijke 
nieuws? 
Volg ons dan op Twitter:  
@Gem_Blaricum en op Facebook: 
www.facebook.com/gemeente.
Blaricum

OPVANG VAN VLUCHTELINGEN UIT 
OEKRAÏNE 

Wilt u op de hoogte blijven over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne 
in onze gemeente? Kijk voor de meest actuele informatie op de gemeente-
lijke website: www.blaricum.nl/oekraine 

Deze wordt steeds bijgewerkt met het laatste nieuws. Op de website vindt 
u ook de antwoorden op de meest gestelde vragen over de opvang van en 
hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Blaricum.

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

De betrokkenen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de basis-
registratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het team 
Publiek van de BEL Combinatie. Het college heeft het voornemen de persoonslijsten 
van deze betrokkenen op te schorten. Dat betekent dat de betrokkenen officieel niet 
meer op dat adres staan ingeschreven, wanneer een definitief besluit is genomen. 
Dan zijn zij niet meer bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben 
voor onder andere uitkeringen, aanvragen paspoort, subsidies.

Geslachtsnaam Laatst bekende adres/ Voorgenomen uitschrijving wegens
en voorletter(s) woonplaats vertrek naar onbekende bestemming

Alasaad, A Hallehuis 11, Blaricum 29-04-2022
Malmaceda  
Cisnero, B.P.   de Noord 36, Blaricum 29-04-2022
   
Wilt u hierop reageren?
Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit schriftelijk of mondeling 
zijn mening geven. Wilt u dit mondeling doen? Maak dan een afspraak via www.
blaricum.nl of bel 14 035. U heeft vier weken de tijd om een brief te sturen of een 
afspraak te maken. De termijn gaat in één dag na de datum van deze publicatie.
Zet in de brief uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het voorgenomen 
besluit waarover u uw mening wilt geven en de reden waarom u het niet eens bent 
met dit voorgenomen besluit. U stuurt de brief met uw handtekening naar: 
BEL Combinatie
Ter attentie van team Publiek (adresonderzoek)
Postbus 71
3755 ZH EEMNES

Wilt u meer weten?
Belt u dan met de adresonderzoekers van team Publiek, telefoonnummer 14 035.

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 
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www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app
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Agenda’s rondetafelgesprekken 
en raadsvergadering 
Omdat de hei & wei een dag eerder 
is gedrukt vanwege Koningsdag, 
konden de agenda’s van de ronde-
tafelgesprekken op 10 mei en de 
raadsvergadering op 24 mei niet in 
deze editie gepubliceerd worden. 
U kunt de agenda’s en stukken 
raadplegen via www.blaricum.nl 

(Bestuur > Gemeenteraad > Raads-
vergaderingen).

De vergaderingen zijn live te volgen 
via blaricum.notubiz.nl/live
De dag erna zijn de vergaderingen, 
per agendapunt, te beluisteren via 
blaricum.notubiz.nl



Energietoeslag aanvragen
Heeft u een laag inkomen en moeite met het betalen van uw energierekening? 
Misschien heeft u recht op de eenmalige energietoeslag.

Wat is de energietoeslag?
De energietoeslag is een éénmalige 
vergoeding van € 800,- voor mensen met 
een laag inkomen. De toeslag is bedoeld 
als compensatie voor de stijging van de 
energiekosten. U kunt de toeslag aanvra-
gen tot en met 31 december 2022. 

Onze gemeente werkt samen met de 
gemeenten Huizen, Eemnes en Laren 
binnen de afdeling Maatschappelijke 
Zaken HBEL. Voor alle informatie en de 

voorwaarden over de energietoeslag 
kunt u terecht op de website Maatschap-
pelijke Zaken: www.maatschappelijke 
zaken.nl/energietoeslag 

Hulp bij geldzaken nodig?
Heeft u moeite om uw rekeningen te 
betalen? Of heeft u schulden? Neem 
contact op met Maatschappelijke 
Zaken HBEL via telefoonnummer 
035 - 528 12 47 of per mail via 
info@maatschappelijkezaken.nl

GEMEENTENIEUWS
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MAAI MEI EN JUNI NIET

Imkers uit de regio roepen u op om in de maanden mei en juni uw tuin niet 
te maaien. Door in die periode (een stuk van) uw gazon niet te maaien, legt u 
een rijk buffet aan voor belangrijke beestjes, zoals wilde bijen, kevers, vlinders 
en hommels. Vooral in het voorjaar kunnen ze dat goed gebruiken.

Ook de groenaannemer van de gemeente Blaricum laat waar mogelijk het 
gras groeien. Dat is afhankelijk van het soort gras. En het tijdstip van maaien is 
afhankelijk van het weer en hoe hard het gras groeit. 

Wat maaien we en hoe vaak?
Bermen waarin voornamelijk grassoorten groeien, maaien we twee keer per 
jaar (voorjaar/najaar).
Ecobermen waarin veel bloemrijke soorten staan, maaien we één keer per jaar 
(alleen in het najaar).
Gazons maaien we wekelijks.
Bij bloembollen in het gras wachten we met maaien van dat gedeelte tot het 
loof volledig is afgestorven.
Waardevolle soorten in bermen en gazons die we tijdens het maaien tegenko-
men slaan we ook af en toe over, zodat bijzondere soorten de kans krijgen om 
uit te breiden.

Maatregelen eikenprocessierups

De eikenprocessierups. U bent ´m vast niet vergeten. De rups kan in een eiken-
boom zitten en heeft brandharen. Om de groei van deze rupsen zoveel mogelijk te 
beperken, is bestrijding noodzakelijk. Deze week zijn de werkzaamheden gestart.

Eikenprocessierupsen vervellen zes 
keer in hun leven. De derde keer dat zij 
vervellen, krijgen de rupsen brandharen. 
Die haren kunnen zorgen voor jeuk, 
huiduitslag, brandende ogen en gevoe-
lige luchtwegen. 

Wat gaan we doen?
Het is nodig om de rupsen twee keer te 
bestrijden. Dit doen we met een biolo-
gisch middel. De eerste ronde gebeurt 
als de boom nog weinig blad heeft. 
Zodra de eikenbomen voor meer dan 
de helft vol zitten met nieuwe eikenbla-
deren, worden de bomen bij de tweede 
ronde ingespoten met ditzelfde middel. 
Met een soort luchtkanon wordt het 
middel in de bomen geblazen. Het blijft 
aan het blad kleven en zodra de rupsen 

er een hapje van nemen, sterven zij bin-
nen enkele dagen.

Natuurlijke vijanden
Daarnaast hangen er op verschillende 
plekken in de gemeente inmiddels nest-
kasten. Vogels, vleermuizen en sluipwes-
pen zijn onze partners bij de bestrijding 
van de processierups. Wij kunnen ze 
daar een handje bij helpen door ze een 
fijn plekje te geven voor hun nest.

Samen herdenken

77e Nationale Herdenkingsavond 
woensdag 4 mei 2022

De afgelopen twee jaar konden we vanwege coronamaatregelen niet met elkaar 
herdenken. Gelukkig is dat dit jaar wel mogelijk. U bent van harte welkom om 
mee te lopen met de stille tocht en samen te herdenken bij het monument in het 
Burgemeester Klaarenbeekpark.

Programma
18.30 uur  De stille tocht voor alle inwoners van Blaricum vertrekt vanaf 

de Sint Vituskerk (Kerklaan 17). Route door het dorp naar het 
monument in het Burgemeester Klaarenbeekpark. De tocht wordt 
begeleid door trommelaars.

18.55 uur Aankomst stoet bij monument.

19.00 – 19.30 uur Herdenkingsconcert door verschillende musici:
  • Nando van Westrienen (trompet)
  • Marc Kaptijn (trompet)
  • Joeri de Vente (hoorn)
  • Eric Westerink (tenortrombone)
  • Kees Kes (bastrombone)

   Tussen de muziekstukken door lezen Blaricumse 
basisschoolkinderen eigen gedichten voor.

19.25 uur Toespraak burgemeester Joan de Zwart-Bloch.

19.35 uur Vervolg herdenkingsconcert en gedichten basisschoolkinderen.

19.58 uur Signaal Taptoe door Nando van Westrienen.
20.00 uur Twee minuten stilte.
20.02 uur Wilhelmus 
  Kranslegging en bloemenhulde
  Koffie en thee in de tent op het Oranjeweitje
  Einde programma.

GEMEENTENIEUWS
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VLAGPROTOCOL 4 EN 5 MEI

4 mei Nationale Herdenking
Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als 
teken van eerbied en respect voor de oorlogsslachtof-
fers. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners 
op om op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen (van zonsopgang tot 
zonsondergang). De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse driekleur zonder 
wimpel.

5 mei Bevrijdingsdag
Op 5 mei mag de nationale vlag (zonder wimpel) van zonsopkomst tot zonson-
dergang in de top. De vlag ’s nachts wel laten hangen? Dan is het goed gebruik 
de vlag te verlichten, waardoor de kleuren goed zichtbaar zijn. De vlag mag 
ook gecombineerd worden met de gemeentevlag, provincievlag of vlaggen van 
andere landen die bij de bevrijding betrokken waren.

Meer richtlijnen voor het uithangen van de vlag vindt u op www.4en5mei.nl

Blaricum

Koninklijke Onderscheiding voor 
inwoner van Blaricum

Op zaterdag 23 april ontving de heer 
Herman van Dennenbroek uit Blaricum 
een Koninklijke Onderscheiding. 
Burgemeester Joan de Zwart-Bloch verraste 
hem tijdens een symposium over geologie. 
De heer Van Dennenbroek is benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Al sinds 1970 zet de heer Van Dennen-
broek zich enthousiast en onbezoldigd in 
voor Stichting Geologische Activiteiten 
(GEA). Een stichting voor amateurgeo-
logen en verzamelaars van mineralen, 
fossielen en gesteenten. Regelmatig gaf 
de heer Van Dennenbroek lezingen en 
organiseerde hij beurzen. Daarnaast 
zette hij zich in als websitebeheerder en 
werkte hij als redactielid en mineralen-
deskundige mee aan het kwartaalblad. 
Hij is een vraagbaak voor Nederlandse 
en Vlaamse amateurgeologen.

Geologie op de kaart
Sinds 2016 maakt de heer Van Dennen-
broek zich ook sterk voor de federatie 
‘Landelijk Geologisch Platform’ (LGP). Al 
zijn verdiensten voor de samenleving zijn 
niet onopgemerkt gebleven. Van harte 
gefeliciteerd! 
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Vrijheid is nu actueler dan ooit! 
Blaricumse Bevrijdingsdagen gaan weer van start…

door Camiel Hofstee, Erik Joosen en de eindredactie
‘We hebben twee jaar stil gestaan maar eindelijk kunnen we weer onze 
enorme dank uitspreken aan de laatste 100-jarige veteranen, die ons 6 en 
7 mei in Blaricum komen bezoeken. En we doen dat natuurlijk weer op 
het Oranjeweitje met het Bevrijdingskonvooi Het Gooi Bevrijd’, aldus de 
organisatoren Camiel Hofstee en Erik Joosen. 

Het programma: 
-  4 mei herdenken wij de helden die hun 

leven gaven om ons vrijheid te gunnen. 
Bij het Monument in het Burgemeester 
Klarenbeekpark houden wij twee mi-
nuten stilte om 20.00 uur. Aansluitend 
kan er koffie worden gedronken in de 
tent.

-  6 mei ontvangen wij het Bevrijdings 
Konvooi met de WOII-voertuigen en de 
veteranen om 17.00 uur op het Oranje-
weitje. Het Konvooi wordt voorgegaan 
door de Seafort Highlanders Piperband. 
Ook spelen de Harpers uit Engeland. 

-  7 mei eren wij onze Veteranen en het 
Bevrijdingskonvooi met een feestavond 
in de Stretchtent op het Oranjeweitje. 
Big Band Blow uit Soest geeft weer een 

fantastische show en ook de Harpers 
zullen aanwezig zijn. Aanvang 20.00 
uur tot 0.00 uur.  

 
De toegang is gratis voor alle activiteiten 
en voor ouderen zijn er voldoende zit-
plaatsen. blaricumsebevrijdingsdagen.nl

In Memoriam

Bert Ruiter
Basgitarist van Earth & Fire 
en Focus (1946-2022)

Door Sybert Blijdenstein
Op 24 maart jl. overleed, onze geliefde 
dorpsgenoot en topmusicus van lich-
te muziek, Bert Ruiter (1946 – 2022), 
voormalig bassist van bekende bands. 
Ook met diverse tophits zoals Focus en 
Earth & Fire. Hij was een veelzijdig 
musicus, producer, componist en ar-
rangeur.  

Vanaf 1975 was hij samen met zijn 
innig geliefde partner, zangeres Jerney 
Kaagman, tot aan zijn overlijden vorige 
maand. Het waren 47 jaren in een 
goed en creatief leven. Bert groeide 
op in Hilversum. Vanaf zijn twaalfde 
jaar (1958) speelde hij gitaar. Daarna 
basgitaar. Zijn carrière begon in 1966 
bij The Caps met o.a. Hans van Hemert, 
gevolgd door Fullhouse. Hij begeleidde 
Herman van Veen, speelde bij de Jay-
Jays, Focus (1972) en Earth & Fire 
(1978 - 1983) met leadzangeres Jerney 
Kaagman. Daarnaast werkte hij ook met 
Youp van ’t Hek en Henk Westbroek, en 
was hij producer van Jerney’s soloalbums. 

Gouden hart 
Hier in Blaricum kennen wij Bert, samen 
met Jerney, als sterk betrokken bij het 
behoud van ons mooie dorp en het goede 
bestuur. Bert was een fijnzinnig en goed 
mens, geduldig, rustig, humoristisch, be-
minnelijk en met een gouden hart. Zijn 
mantelzorg voor Jerney was er één van 
liefhebbende toewijding. Tot hij overleed 
aan een ongeneeslijke ziekte. Wij zullen 
Bert erg missen en wensen Jerney heel 
veel sterkte met het verlies van zo’n on-
vergetelijke levensgenoot.     

Familieberichten
Geboren 
10-03-2022 Scott Oak Schipper
20-03-2022  Livia Hillegonda 

Willemina Magdalena 
Twiss

30-03-2022 Aasha Livia Sukul

Overleden
24-03-2022   Bert Ruiter,  

geboren op 26-11-1946
02-04-2022   Sheherazade (Shery) 

Borgers-Klasing, 
geboren op 09-12-1926 

05-04-2022  Elisabeth (Lies) 
 Wiegers-Faber,
 geboren op 07-09-1928
07-04-2022   Paulina Jacoba Catharina 

(Paula) Anink-van der 
Lubbe,  
geboren op 29-11-1924

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 
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Dorpsagenda
De Derde Helft 
Voor alle inwoners van 55+ die actief 
in het leven staan. De Derde Helft 
heeft als doel om van de sportkantine 
een ontmoetingsplaats te maken. Niet 
alleen voor sport en spel, maar ook een 
kop koffie en een gezellig gesprek.. 
Opening 10 mei, van 9.30 tot 13.00 
uur SV Laren’99. Aanmelden via  
derdehelft@svlaren99.nl

Repaircafé
Op zaterdag 7 mei kunt u van 10.00 
tot 12.00 uur terecht in De Malbak met 
uw defecte stofzuiger, strijkbout en 
andere huishoudelijke apparatuur of 
tuingereedschap.
Een team van deskundige reparateurs 
is aanwezig om uw apparaat mogelijk 
te repareren.  Een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. 

Sopranen gezocht!
Het Blaricums Gemengd Koor (BGK) 
is een 4-stemmig koor met een uitge-
breid repertoire. Het BGK is op zoek 
naar sopranen. Kom gerust een keer 
luisteren of misschien voorzichtig 
meezingen. Ook als projectzanger bent 
u welkom. Repetitie woensdag van 
14.00 tot 16.00 uur, Blaercom, meer 
info bgk-koor.nl

Freedom lunch 5 mei 2022
Vrijheid is voor een groep nieuwe inwoners van Blaricum, de vluchtelingen 
uit Oekraïne, niet zo vanzelf-sprekend meer. Hartverscheurend zijn de 
verhalen die wij horen en de beelden die wij zien in het nieuws. 

Wij willen graag onze vrijheid met 
hen delen en heten ze van harte wel-
kom in ons gastvrije Blaricum d.m.v. 
een lunch. De Stichting Blaricumse 
Bevrijdingsdagen organiseert i.s.m. 
de Oranje Vereniging Blaricum voor 
en met Oekraïners een leuke middag. 
Op deze middag kunnen Oekraïners 
en Blaricummers elkaar ontmoeten en 
gezellig eten en drinken. Voor de kin-
deren zijn er allerlei leuke activiteiten. 
Onder het genot van livemuziek van 

Duo Request en Harold Roso is er ook 
de mogelijkheid om een dansje te ma-
ken. U bent allen van harte uitgeno-
digd vanaf 13.00 uur in de tent op het 
Oranjeweitje aan de Torenlaan.

Bevrijdingsborrel
Om 17.00 uur is er in dezelfde tent een 
bevrijdingsborrel, waar we een toost 
uitbrengen op de vrijheid, die we voor-
al nu zo moeten koesteren. Hiervoor 
bent u allen uitgenodigd.

Freedom lunch donderdag 5 mei 2022 
Vrijheid is voor een groep nieuwe inwoners van Blaricum, de vluchtelingen uit de Oekraïne, 
niet zo vanzelfsprekend meer. Hartverscheurend zijn de verhalen die wij horen en de beelden 
die wij zien in het nieuws. Wij willen graag onze vrijheid met hen delen en heten ze van harte 
welkom in ons gastvrije Blaricum d.m.v. een lunch. De Stichting Blaricumse 
Bevrijdingsdagen organiseert i.s.m. de Oranje Vereniging Blaricum voor en met Oekraïners 
een leuke middag. Op deze middag kunnen Oekraïners en Blaricummers elkaar ontmoeten en 
gezellig eten en drinken. Voor de kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten. Onder het genot 
van livemuziek van Duo Request en Harold Roso is er ook de mogelijkheid om een dansje te 
maken. U bent allen van harte uitgenodigd vanaf 13.00 uur in de tent op het ‘Oranjeweitje’ 
aan de Torenlaan. 
 
Bevrijdingsborrel 
Om 17.00 uur is er in dezelfde tent een bevrijdingsborrel, waar we een toast uitbrengen op de 
vrijheid. Die we vooral nu zo moeten koesteren. Hiervoor bent u allen uitgenodigd. 
 
 

 

День визволення Нідерландів 

Обід присвячений свободі, в четвер 5го травня 2022 року 

Для групи нових жителів Бларікума, біженців з України, свобода вже не так самоочевидна. 
Серцерозриваючи історії, які ми чуємо, та те що ми бачимо в новинах. Ми хочемо поділитися з 
ними своєю свободою і привітати їх у нашому гостинному Бларікумі, тому ми вирішили 
організувати цей обід. Фонд Blaricumse Bevrijdingdagen у співпраці з Oranjevereniging Blaricum та 
з українцями організовує цей обід. Цього дня українці та місцеві зможуть зустрітися та смачно 
поїсти та випити. Для дітей є всі види розваг. Насолоджуючись живою музикою від Duo Request 
та Harold Roso, буде також можливість потанцювати. Запрошуємо всіх з 13.00 до намету на 
Oranjeweitje на вулиці Torenlaan. 

 

Напій в честь дня визволення. 

О 17.00 у цьому ж наметі ми піднімаємо тост за свободу, яку зараз ми повинні особливо 
цінувати. Вас всіх запрошуємо приєднатися до нас. 

 

Vertaald door Luda Ter Weijden 

 

Vertaald door Luda Ter Weijden


