
 Koningsdag was weer een groot succes! 

Tweede lustrum 
Moeke Spijkstra’s 
Wielerclub 
door Marloek de Greeff  
Als je in Blaricum woont, kun je deze 
fietsclub niet gemist hebben. In of om 
het dorp en zéker bij Moeke Spijkstra 
zie je altijd wel een fitte fietser in 
clubkleding. Altijd even vrolijk. 

Ze zien eruit alsof tientallen kilometers 
wegtrappen vanzelf gaat. Ik spreek 
Eduard Schaepman over de weg van idee 
tot grote vereniging met een feestjaar. 
Een mooie club om meer over te horen 
en van harte te feliciteren. ‘Tien jaar 
geleden bedachten Eric Heijcoop en ik 
tijdens een Amstel Gold rit dat het leuk 
zou zijn om in het noorden van Nederland 
ook een fietsclub op te richten. Het werd 
Blaricum en we koppelden de club aan 
Moeke Spijkstra. Laten we het gewoon 

proberen, zeiden we. Binnen een half 
jaar hadden we 30 leden. Dat zijn er nu 
300.’

Gezelligheid
Iedereen kan lid worden. Als je maar van 
fietsen houdt. Je begint als adspirant. 
Pas als je de Amstel Goldrace hebt 
gefietst mag je echt lid worden. Dus je 
moet wel een béétje kunnen trappen. 
Gezelligheid staat voorop. ‘Alle leden 
zijn sociaal. Je maakt een praatje met de 
anderen, houd je aan de regels en groet 
de andere weggebruikers. We hebben 
leden van 16 tot 81 jaar, mannen en 
vrouwen. Allemaal met verschillende 
achtergronden, maar als één team op de 
weg. Met na afloop een kop koffie. We 
maken elke week tochten en doen mee 
aan fietsevenementen.’

Clubkleding
In het lustrumjaar zijn er meer activitei-
ten dan normaal. Van de ‘Moeke Ont-
waakt’ fietstochten afgelopen maart, 
clinics met bekende wielrenners tot een 
veiling voor het Goois Natuurreservaat 
en een groot feest voor alle leden met 
hun partners in juli. In het lustrumjaar 
wordt er ook een mooi jaarboek en zelfs 
een documentaire gemaakt. En, zo laat 
Eduard trots zien, krijgen alle leden  
chique lustrum-fietskleding. Staat goed!

door Aafje Boerma 
We hebben bijzondere weken achter de rug, waar we weer als vanouds gezellig 
bij elkaar mochten komen. Op 27 april konden we onze spullen verkopen en 
onze kinderen genieten van oud Hollandse spelletjes op het dorpsplein. 

De verjaardagsviering van de koning 
werd uitbundig afgesloten met muziek 
bij de verschillende muziekpodia. 
Op 4 mei stonden we stil bij onze oor-
logshelden en op 5 mei werd de indruk-
wekkende Freedomlunch georganiseerd. 
We sloten 7 mei op het Oranjeweitje af 

met de Big Band Blow uit Soest. Wat 
hebben alle vrijwilligers hun best gedaan 
en er een echt feestje van gemaakt. Su-
per! 
Nu nagenieten en we kijken vooruit naar 
de volgende evenementen in ons dorp. 
Wat fijn dat het allemaal weer mag!

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

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

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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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
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voor de verkoop van uw huis, inclusief
professionele fotografie, plattegronden
en de aanmelding op Funda.nl voor een
vaste prijs van € 1.495,-, zonder dat u bij
verkoop nog courtage betaalt.� 

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

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

 

Verhuisplannen?

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

 

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Achterom 7
Blaricum

035-2031035

Dé Value Belegger

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 7‘Opereren in 
stichtingen is mijn 
grootste hobby’ 

Het Blaricum 
Music Festival is 
weer terug!

Klaas 
Puijk 12 Papageno 

Zomerconcert

hei & wei
met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum

Vieringen in ons dorp! 

Big Band Blow Oranjeweitje 

www.dressyourparents.com
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Verduurzamen? 
Vraag het aan de Hut van Mie
door Gerda Jellema
Downcycling, beng, CleanTech, Green Deal, Nom-huis, Regionale Energie-
strategie??? Huh, wat een gedoe. Maar…, heeft u kinderen? En gunt u 
hen of andere kinderen een toekomst? Tja, dan moet ook u eraan geloven: 
Verduurzamen! U hoeft niet gelijk de hele wereld op uw schouders te nemen, 
maar kijk naar wat u wel kunt doen. En vraag de Hut van Mie om advies.

De Hut van Mie is eind 2018 opgericht 
door een bewoner uit Blaricum en een 
bewoner uit Laren. Het verhaal over de 
inzet van de gemeenschap aan het begin 
van de vorige eeuw om Mie te helpen 
aan een hutje gelegen tussen Blaricum 
en Laren en haar te ondersteunen in het 
grootbrengen van zeven kinderen nadat 
haar man was overleden na een ongeval, 
is de inspiratie voor de naam. Want ook 
nu geldt dat de Hut van Mie een initia-
tief is ván, vóór en dóór de bewoners van 
Blaricum en Laren. Tegenover me zitten 
Peter Uitendaal en Ronald Spaan. Mijn 
huis wordt met de ogen van de Hut van 
Mie bekeken.

Vergaren én delen
Peter Uitendaal, die als ingenieur in de 
ICT werkzaam was, houdt zich als secre-
taris bezig met, kort gezegd, de organi-
satorische aspecten van de Hut van Mie, 
en Ronald Spaan, bouwer en architect, 
vervult de rol van energiecoach en geeft 
tevens bijscholingscursussen aan ande-
re coaches in ’t Gooi. 
Peter: ‘Bij de Hut van 
Mie zitten bewoners die 
zelf het voortouw wil-
len nemen. De doelen 
die we ons gesteld heb-
ben zijn het vergaren én 
delen van kennis over 
de energietransitie via 
bijvoorbeeld energie-
coaches. Verder willen 
we een rol spelen bij de 
keuzes die overheden en 
bedrijven moeten maken 
bij de energietransitie in Blaricum en La-
ren en kijken we naar goede leveranciers 
voor onder meer collectieve inkoop van 
isolatie en zonnepanelen. En de hoop is 
om onze dorpen te voorzien van groene 
stroom opgewekt in de eigen regio. Ook 
willen we intensiever samenwerken met 
Eemnes.’ BEL energie toekomst? Ronald 

vraagt naar de isolatiestand van mijn 
muren, zij voelen koud aan.

Ondersteunen van bewoners
Peter en Ronald: ‘Een belangrijke acti-
viteit is het ondersteunen van bewoners 
bij het besparen van energie door een 
energiecoach. Gaat er verbouwd wor-
den, of wilt u van het gas af? Ga eerst 
een gesprek met een energiecoach aan, 
voordat u stappen onderneemt. Of vraag 
ze langs te komen voor de hele straat 
waar nog wel wat aan energiebesparing 
gedaan kan worden. De energiecoaches 
worden geschoold op allerlei terreinen, 
zoals werken met warmtebeeldcamera’s 
en de nieuwste warmtepomptechniek, 
ook het circulair bouwen komt aan de 
orde. Ronald vraagt naar de isolatie van 
mijn dak en ziet dat wat PUR tussen de 
plint omhoog is gekomen.

Verduurzaming is nodig
Samen met Bloemendaal zijn beide ge-
meenten met kop-en-schouders de groot-

ste gasverbruikers voor 
woningen in de provincie. 
Het is noodzakelijk dat ie-
dereen, rijk en arm, jong 
en oud zich binnen zijn 
mogelijkheden inzet voor 
verduurzaming, want het 
is hard nodig. Peter: ‘Wij 
zijn een energiecoöpera-
tie met een bestuur, een 
team van energiecoaches 
en andere betrokken per-
sonen. Maar uitbreiding 
blijft nog steeds gewenst.’ 

Dus heeft u belangstelling om mee te 
werken aan dit belangrijke initiatief, ga 
naar de site. Wilt u verduurzamen, ga 
naar de site en zoek contact met de Hut 
van Mie. En mijn huis? Daar valt nog 
wel wat te verbeteren. 

Meer info hutvanmie.nl

    


         


   

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

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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Exclusieve matchmaking 
voor ondernemende en 
ontwikkelde singles

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

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

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

Van sirenes, legenden en parades

Op het moment van schrijven 
loeien hier de sirenes. Normaal: 
De eerste maandag van de maand. 
Een geluid dat in Oekraïne dage-
lijks gehoord wordt.
Angstwekkend. Op tv zie je men-
sen dan dekking zoeken voor in-
komende raketten en bommen. 
Sirenes, zoals ik me die herinner 
uit de Tweede Wereldoorlog. Als 
ik die als kleuter hoorde, riep ik 
behulpzaam ‘lullarm, lullarm’. 
Om daarna meegesleurd te wor-
den de kelder in. Die wereld van 
toen is terug. Gelukkig hier nog 
niet. Je weet het maar nooit met 
Rat in Rusland. Gelukkig breekt 
volgend jaar het Chinese Jaar van 
het Konijn weer aan. De vierde in 
de Chinese dierenriem. Konijn Xi 
is behoudend en streeft naar rust 
in zijn omgeving. 

Volgens de legende nodigde  
Buddha alle dieren uit voor een 
feest waarin een race werd gehou-
den tussen twaalf dieren. Naar 
ieder daarvan zou een jaar ver-
noemd worden in volgorde van 
aankomst. Rat vertelde Kat dat 
het feest een dag later was. Zelf 
reed hij op de rug van Os mee en 
werd eerste. Kat eindigde als der-
tiende, te laat om een jaar naar 
zich vernoemd te krijgen. Daar-
om achtervolgt Kat tot de dag van 
vandaag Rat, om wraak te nemen. 
Konijn was overmoedig. Hij was 
toch de snelste? Daarom deed hij 
vlak voor het einde nog even een 
dutje. Rat, Os en Tijger haalden 
hem in. Konijn mistte het podium.     

Over Rat gesproken: Opvallend  is 
dat alleen dictatoriale regimes im-
posante parades houden met ko-
lossale kernraketten. Ooit in een 
democratie zulk een bombastische 
parade gezien? Ooit hier strak ge-
regisseerde massademonstraties 
gezien, van duizenden mensen, 
allemaal gelijk gekleed, als één 
geheel bewegend, wapperend met 
vlaggetjes, terwijl schallende luid-
sprekers de dictator verheerlij-
ken? Stel je dat voor de grap eens 
voor bij ons op de Dam. Kortom 
voor de, voor het leven zelfbe-
noemde, presidenten is democra-
tie de grootste nachtmerrie: Dat  
is écht de macht aan het volk. Kat 
pakt Rat.
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Raadhuisstraat 1 Blaricum 
06-53612339 

www.madelinelindeman.nl

Een èchte 
     Blaricumse makelaar!

Ronald Spaan heeft de hut 
van Mie doen herleven in het 
logo

De oude hut van Mie



‘Opereren in stichtingen is mijn grootste hobby’

door Marjolijn Schat
‘Onze’ Tom van Meeuwen, sinds 2015 secretaris bij hei & wei, heeft op 26 april 
jl. uit handen van onze burgemeester een Koninklijke onderscheiding voor zijn 
bijzondere verdiensten verkregen en is benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau.

Denkende dat hij een afspraak voor hei 
& wei op het gemeentehuis had, werd 
hij daar door zijn vrouw, dochters met 
aanhang, kleinzoon en collega’s van 
diverse stichtingen waarin hij opereert 
opgewacht en kreeg het lintje opgespeld. 
Aansluitend waren er bubbels, taart en 
speeches bij Zorgboerderij ’t Werckpaert. 

Filantroop in hart en nieren 
De in Den Bosch geboren Tom heeft al-
tijd met één betaald been in het onroe-
rend goed gestaan en met één been in 
de wereld van de fondsen voor goede 
doelen. Zo ging hij ruim 40 jaar geleden 
als vrijwilliger werken bij de stichting 
R.C. Maagdenhuis. Deze stichting on-
dersteunt op financieel gebied diverse 
maatschappelijke projecten voor jon-
geren en ouderen. Tom kan met passie 
vertellen over deze mooie projecten, 
zoals het bestrijden van eenzaamheid bij 
ouderen of ondersteuning van internaten 
in Suriname voor kinderen uit kwetsbare 

milieus die zo toch voortgezet onderwijs 
kunnen volgen. ‘Opereren in stichtingen 
is mijn grootste hobby’, zegt Tom. Zo 
zit hij ook in het bestuur van de stich-
ting Vrienden van ’t Werckpaert van zijn 
bijna-buren Nico de Jong en Margriet 
van ’t Klooster. En er zijn nog meerdere 
stichtingen die kunnen rekenen op Toms 
bijdrage. Zo gaf hij jarenlang de Orde 
der Augustijnen financieel advies. Nu is 
hij nog secretaris voor Stichting Marez 
Oyens-van Ittersum en bestuurslid van 
Stichting Vermogensdoel. Ook is hij be-
stuurslid en secretaris van stichting van 
Nagell van Ampsen en bij vermogens-
fonds Brentano’s Steun des Ouderdoms. 
Ook is hij voorzitter van het bestuur van 
de Ridderschap van Noord-Brabant en 
de stichting Marie Louise en zit in het 
bestuur van de stichting De Grez Ma-
hie en het Landelijk Stimulering-fonds 
Thuisadministratie.

Tom: ‘Nu ik gepensioneerd ben, vind ik 

het extra aardig nog mijn steentje te kun-
nen bijdragen aan een betere wereld. Ik 
ben mijn vrouw Henriette dankbaar dat 
zij mij in de gelegenheid heeft gesteld dit 
te mogen doen en ik dank de stichtingen 
dat ik hun vertrouwen heb gekregen.’

Dressyourparents
door Marjolijn Schat
Voor je ouder, of samen met je ouder, 
kopje koffie erbij, en in alle rust online 
kleding uitzoeken. Een uitkomst om zo 
een garderobe te vinden voor ouders 
die niet meer zelfstandig kunnen win-
kelen. Het online kleden van je ouders, 
Carin van Harseler-Frederiks biedt 
hier de ideale oplossing voor met haar 
bedrijf DRESSYOURPARENTS.

DRESSYOURPARENTS is in 2014 ont-
staan uit persoonlijke ervaringen. Carin: 
‘Zowel mijn moeder als schoonmoeder 
hebben jaren in een verzorgings- en 
bejaardenhuis gewoond. Beide dames 
waren gewend er mooi en verzorgd uit 
te zien, maar zelf op pad gaan voor een 
garderobe was niet meer mogelijk. Deze 
zorg werd automatisch verlegd naar ons, 
de kinderen. Al snel werd me duidelijk 
dat kleding zoeken in hun stijl en naar 
hun smaak lastig is met nieuwe eisen 
en wensen. Ouder worden gaat immers 
gepaard met een ander figuur, je min-
der makkelijk kunnen aan- en uitkleden 
en het comfort van kleding wordt juist 
steeds belangrijker.’

Webwinkel (department store)
Vanuit deze ervaring en haar confectie-
achtergrond, haar familie had een grote 
modezaak in Twente, ontstond het idee 
om een webwinkel te beginnen. Met de 
juiste merken, met een goede pasvorm, 
een mooie kwaliteit en voor een goede 
prijs. ‘Belangrijk hierbij is dat de kleding 
ook na veelvuldig wassen de pasvorm 
behoudt en de kleding moet uiteraard 
gemakkelijk aan- en uit te doen zijn.’ 
En dit biedt DRESSYOURPARENTS 
en heeft daarbij alles onder één dak 
(department store), dus ook bijvoor- 
beeld lingerie, nachtkleding en acces-
soires. 

Mannen
Gaandeweg bleek het voor mannen, die 
om verschillende redenen niet meer met 
een rits en knoopbroek overweg kunnen 

(denk aan Parkinson, hersenbloeding, 
ALS), helemaal een probleem te zijn om 
broeken te vinden die eruitzien als een 
gewone broek maar makkelijker aan- en 
uit te doen zijn. ‘Vaak worden dan jog-
gingbroeken gedragen, iets wat ze hun 
leven lang niet gedaan hebben. We heb-
ben nu online de grootste collectie heren-
broeken met elastiek rondom, in allerlei 
stoffen en jeans, die we zelf ontwikkelen 
en een groot succes 
is.’ Carin merkt de 
laatste jaren dat 
ook steeds meer 
ouderen zélf hun 
kleding en nacht-
mode bij haar be-
stellen. Ze startte 
destijds vanuit 
huis, maar de voor-
raad kleding werd 
meer en meer en 
inmiddels zit ze in 
een bedrijfspand 
aan de Singel. Niet 
meer alleen, maar 
met twee hele leu-
ke medewerksters 

die caring for a great age ook hoog in het 
vaandel hebben. 

‘Wat ons werk zo leuk en zinvol maakt 
is, dat we veel blije klanten hebben, we 
zorgen echt voor een oplossing en geven 
mensen hun waardigheid terug. Voor 
mantelzorgers staan we altijd klaar voor 
overleg en advies en ook dat wordt zeer 
gewaardeerd.’ dressyourparents.com

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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Centrum voor Cardiologie 
 

Stroomzijde 4, 1261 ZW Blaricum 
(Blaricummermeent)

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Banjer, Ekelshoek 21, 1261 TT Blaricum. 
Tel. 035-5389081 Fax. 035-5330963 www.kdvbanjer.nl  KvK 32099332 Gooi en Eemland. 

 

Kinderdagverblijf en  
buitenschoolse opvang 

BANJER 
Ekelshoek 21 

1261 TT Blaricum 
Tel. 035-5389081 
www.kdvbanjer.nl 

 
 
 
 

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.

FO
TO

 P
ET

ER
 V

AN
 R

IE
TS

C
H

O
TE

N

Bilthoven - Blaricum - De Bilt - Utrecht

V.l.n.r. Claudine, Chanelle, Sjesjanne en Carin



Blaercom en De Malbak
door Jan Greven 
In dit dorp hebben we twee buurthuizen. Blaercom in Blaricum-Dorp 
en De Malbak in de Bijvanck. Ze verschillen nogal van elkaar. 

Volgens de website wil De Malbak 
een ontmoetingsplaats zijn. Maar liefst 
vijfenzeventig vrijwilligers runnen De 
Malbak. Sociale werkers ondersteunen 
er initiatieven van wijkbewoners voor 
meer leefbaarheid, veiligheid en saam-
horigheid in de buurt. Zij bepalen wat 
er in De Malbak gebeurt.

Het werk in Blaercom wordt gedaan 
door drie fte’s. Je kunt er in alle rust 
een kopje koffie drinken en dorpsge-
noten treffen. Je kunt er bridgen, ju-
doën of aan een activiteit meedoen. 
Als je als Blaricummer ruimte nodig 
hebt, ben je er meer dan welkom. Een 
prima plek. Rustiger dan De Malbak. 
Misschien met een wat afstandelijker 

ambiance. Verwonderlijk is dat niet. 
Blaricum-Dorp voelt ook afstandelijker 
dan de Bijvanck. Dat weerspiegelt zich 
in hun respectievelijke buurthuizen.

Tussen haakjes, over initiatieven van 
buurtbewoners en actie gesproken: Wat 
er in Blaricum-Dorp, Bijvanck en Bla-
ricummermeent, gebeurde als gevolg 
van de oorlog in Oekraïne was natuur-
lijk heel bijzonder. Ineens kon van al-
les wél, spraken wildvreemden elkaar 
aan, vonden elkaar in praktische inzet, 
deelden verantwoordelijkheid zonder 
met elkaar te concurreren. Zo’n geest 
kan dus over ons dorp vaardig worden. 
Al ben ik maar een eenvoudige import 
Blaricummer, dat deed me goed.

Ik schrijf over Blaercom en De Malbak, 
omdat ze het enige agendapunt waren 
op het Rondetafelgesprek (RTG) van 
10 mei j.l. Aanleiding: Wethouder 
Knoop had een rapport gelezen dat 
ondanks die 75 vrijwilligers nogal 
kritisch was op De Malbak. Hij wou 
daar wel wat aan doen en vond het 
een goed idee daarbij een beroep te 
doen op de expertise van Blaercom.  
Misschien een goed idee, maar 
haalbaar in de praktijk? Verschillen 
Blaercom en De Malbak niet te veel 
van elkaar? De wethouder zette door.  
Hij ontdekte dat er ondernemingen 
zijn die zich toe leggen op het in 
gesprek brengen van bedrijven die 
zo verschillend zijn dat ze elkaar 
uit zichzelf nooit zouden opzoeken. 
Zo’ n bedrijf wou hij opdracht geven 
Blaercom en De Malbak in gesprek te 
brengen. Kosten: € 25.000.

Op een RTG kun je van buiten af 
inspreken. Die 10e mei waren er twee 
insprekers. Een medewerker van Versa 
Welzijn die sprak namens De Malbak 
en een bestuurslid van de Stichting 
Blaercom. Wat ze eigenlijk wilden 
zeggen, heb ik niet goed begrepen. Ze 
spraken in samenspraak, nu eens de één 
dan de ander. Ze werkten al goed samen, 
wilden ze daarmee zeggen. Wilden ze 
eigenlijk zeggen de interventie van de 
wethouder niet nodig te vinden? Het 
kwam bij me op, maar zo hard zeiden 
ze het niet.
Intussen vroeg ik me af of ieder dorp 
of woonwijk niet het dorps/buurthuis 
krijgt dat het verdient. Als iets dat 
zich geleidelijk aan ontwikkelt en 
dat je, zo lang er leven in zit en ze 
zichzelf bedruipen maar zo moet laten 
gebeuren. De wethouder wil duidelijk 
meer. Benieuwd wat er van komt. 

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

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

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gRoenaf vaL en a /B /c Hout.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINES

 @vosuitvaart | www.vosuitvaart.nl   

 06 - 39 55 04 63

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

Good Grounds en paarden 

door Nelliëtte van Wijck
Berthy Blom, 39 jaar, woont samen met haar man Peter en dochter Noa in de Blaricummermeent. 
‘Ik kwam voor de liefde, nu alweer veertien jaar geleden, in het Gooi wonen.’

‘Er moet een plek 
zijn in Nederland 
waar iedereen 
kan werken, on-
geacht waar je 
vandaan komt of 
wat jouw beper-
kingen ook zijn. 
Een veilige plek 
waar je welkom 

bent. Met deze visie ben ik de Good 
Grounds winkel begonnen. Inmiddels 
zijn het er drie. We werken in nauwe sa-
menwerking met Sherpa, Amerpoort en 
Hilverzorg.

Aardig & behulpzaam
Een duidelijke regel in onze visie en 
onze winkel is dat iedereen zich veilig 
moet voelen, zijn en haar best doet en dat 
fouten maken er nou eenmaal bij hoort. 
Daarom is het belangrijk dat iedereen 
respectvol is en aardig en behulpzaam 
naar elkaar toe. Deze bedrijfscultuur is 
belangrijk voor de medewerkers om op 
hun eigen niveau fijn te kunnen functi-
oneren. Deze sfeer werkt sterk door op 
het app-gedrag van de medewerkers. 

Elke ochtend vult de groepsapp zich met 
“goedemorgen”, gifjes en smilies.’

Geen standaardwinkel
Good Grounds is geen standaardwinkel, 
geen horecazaak.  Ze zijn van alles een 
beetje en daardoor verrassend anders, 
vernieuwend, uitdagend en verbindend. 
Elke Good Grounds is lokaal geaard, 
landelijk verbonden en een belevenis op 
zich. Hier vind je eerlijke producten, die 
geen negatieve invloed hebben gehad op 
de natuur of de mensen die het hebben 
gemaakt. Geen belerende producten, 
maar vrolijke, luchtige en betaalbare. 
‘Onze winkels hebben een kleine horeca, 
werkplekken en een naaiatelier. Ik werk 
zes dagen per week, van maandag tot en 
met zaterdag. Ik heb samen met mijn 
compagnon Adrie drie Good Grounds 
winkels in Hilversum, Veenendaal en 
Utrecht.’ 

Paarden
‘Als ik niet uitkijk dan stop ik niet met 
werken, er is altijd wat te doen. Balans 
breng ik in mijn leven met de natuur, 
mijn honden en mijn paarden. Om af-

stand te nemen ga 
ik twee keer per 
dag met mijn hon-
den naar het bos. 
Ik kom echt tot rust 
als ik in de natuur 
ben. Daarnaast 
ga ik elke dag, na 
mijn werk, naar 
mijn paarden. Vier 
paarden staan ge-
zellig bij elkaar in 
Almere. Als ik na mijn werk bij de stal-
len aankom en ik maak een klikgeluid 
dan komen één voor één de hoofden naar 
buiten, met een vrolijk gehinnik. Ik rij 
met een club vriendinnen. Vanaf de stal-
len rijden we naar het strand van Almere, 
het bos of naar de Tafelberg. Het mooie 
van een paard is dat ze heel intuïtief zijn. 
Ava, mijn favoriete paard, weet beter hoe 
het met mij gaat dan ikzelf. Vaak neem ik 
iemand van de dagbesteding mee naar de 
paarden. Zo kwam er laatst een jongeda-
me met autisme in onze winkel werken. 
Zij vond het moeilijk om met mensen om 
te gaan en was wat angstig. Met persoon-
lijke begeleiding wende ze langzaam aan 

de groep en aan de dynamiek. Een paar 
weken later kwam ik ’s morgens in de 
winkel. De jongedame rende van ach-
teren naar me toe en klampte me aan. 
“Berthy we moeten echt praten. Ik heb 
zitten denken, ik ben bang voor paarden 
en jij hebt paarden. Ik wil niet meer bang 
zijn voor paarden, kan jij me daar ook bij 
helpen?”  En daar doe ik het voor. Een 
band opbouwen, een veilige werkplek 
waar iedereen zich thuis voelt. De jon-
gedame gaat vanaf nu geregeld met mij 
mee naar de paarden en de angst neemt 
per keer af. Echt zo mooi om te ervaren.’

Meer info www.goodgrounds.store

 

 

 

 
Esther Zorgt Voor U Thuiszorg gevestigd in het hart van Blaricum levert begeleiding, verzorging & 

wijkverpleging in de eigen woonomgeving met een leuk, vast en vertrouwd team van ervaren 
verpleegkundigen en verzorgenden! 

Voor meer informatie belt u met ons telefoonnummer 035-5448421 of bezoekt u onze website 
www.estherzorgtvooru.nl 
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verpleegkundigen en verzorgenden!
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Het Blaricum Music Festival is weer terug!

door Greet Volkers 
Van 30 juni t/m 9 juli staat ons dorp weer in het teken van prachtige 
klassieke muziek, uitgevoerd door internationale topsolisten en ensem-
bles. Met diverse orkestconcerten, intieme kamermuziek en masterclas-
ses.

Initiatiefnemer van het festival is Peter 
Santa. Peter studeerde aan het conserva-
torium en trad op als orkestmusicus en 
solist. Door een rugprobleem ging hij 
dirigeren, werd assistent van de beroem-
de Japanse maestro Hiroyuki Iwaki en 
werkte daarna als internationaal dirigent. 
Zijn repertoire omvat meer dan 300 wer-
ken. Hij richtte het Amsterdam Sympho-
ny Orchestra en het Amsterdam Cham-
ber Orchestra op. Het Concertgebouw is 
zijn standplaats en daarnaast treedt hij 
met zijn orkesten wereldwijd op. Ook 
houdt hij zich bezig met muziek- en eve-
nementenmanagement vanuit zijn be-
drijf Codacapo Music 
Management. Peter 
woont met zijn vrouw 
en dochter in Blari-
cum-Dorp.

Denis Kozhukhin
Denis Kozhukhin is 
dit jaar de artist in 
residence. Hij geeft 
drie concerten en 
twee dagen masterclasses. Voor mij geen 
onbekende. Jaren geleden stond ik aan 
de wieg van het Verbier Classic Festi-
val in Zwitserland. Het speelde zich af 
in een grote tent. Ja, een tent. Iedereen 
had zijn bedenkingen. Soms hoorde je 
de kerkklokken luiden of een brommer 
voorbijrijden. Een keer toen het hard re-
gende en onweerde, stopte de dirigent. 
Draaide zich om naar het publiek met 

de mededeling: ‘We wachten 
even en gaan verder wanneer het 
onweer voorbij is.’ Dat maak je 
in een concertgebouw niet mee. 
Tijdens een orkestrepetitie liep 
een mevrouw met een labrador 
naar binnen. Iemand maakte een 
opmerking dat dat niet kon. Haar 
antwoord? ‘Mijn hond houdt van 
Bach.’ Zo heb ik nog vele anek-
dotes. Aan vrijwilligers was geen 
gebrek, iedereen hielp mee. Van kaartjes-
knippen tot gastgezin. Ik stelde ook een 
slaapplaats ter beschikking, voor jonge 
musici die deelnamen aan een master-

class. De jeugd vond 
ik belangrijk. Het 
tweede jaar kreeg ik 
een pianist van Rus-
sische afkomst van 
veertien jaar in huis. 
Hij kwam van het 
Reina Sophia conser-
vatorium uit Madrid. 
Denis, een uiterst be-
scheiden jongen en 

begaafd pianist. Het jaar daarop logeerde 
hij weer bij ons en won de masterclass-
competitie. Vier jaar lang was hij onze 
gast. Veel jonge mensen uit verschil-
lende landen heb ik zo thuis gehad en 
heb een andere fascinerende wereld le-
ren kennen. Een wereld vol liefde voor 
klassieke muziek. Het heeft mijn leven 
verrijkt. Tot mijn vreugde komt ‘mijn 
kind’ naar Blaricum. Inmiddels 35 jaar, 

heeft concoursen gewonnen en over de 
hele wereld concerten gegeven. Onlangs 
speelde hij nog met Janine Jansen in het 
Concertgebouw. En met hem komen be-
kende en onbekende musici. Ik ben reu-
zeblij met het prachtige evenement van 
grote klasse. Kom maar op, ik heb mijn 
cadeautje binnen. U krijgt het cadeautje 
wanneer u allemaal komt luisteren. Alle 
succes voor de organisatie, vrijwilligers 
en zoveel andere medewerkers. En voor 
de muziekliefhebbers: Geniet! Ik wens u 
een onvergetelijk festival toe. Met grote 
bewondering en dank aan organisator en 
dorpsgenoot Peter Santa.

Blaricumse beelden in Blaercom
door Blaercom en de eindredactie 
De multifunctionele centrale hal van 
Blaercom beschikt over de mogelijk-
heid van een verwisselbare indeling. 
De grootte van de afzonderlijke zalen 
kan met behulp van schuifpanelen 
worden aangepast en er kan zelfs één 
grote zaal van de ruimte gemaakt wor-
den. Die schuifpanelen zijn in april 
voorzien van prachtige grote foto’s 
met kenmerkende Blaricumse tafere-
len welke de hele wand bedekken.

De centrale hal is bij uitstek de plek waar 
mensen elkaar ontmoeten. Vaak na een 
les damesgym of in de pauze van een 
avond zingen of vergaderen wordt daar 
wat gedronken. Maar, zo vonden bestuur 
en beheerders, het was er nog een beetje 
kaal. Er was behoefte aan een kleurrijke 
aankleding van het interieur. De beelden 
zijn afkomstig van Peter van Rietscho-
ten. En er is keuze genoeg, bijvoorbeeld 
de paarden van Bud de Gooijer, oude 
Blaricumse boerderijen, verschillende 
dieren en een veld met korenbloemen. 

Ciska van Buhren, nét niet geboren maar 
wel getogen in Blaricum, is interieurar-
chitect bij bureau Buhren & van Deven-
ter interieur design. Zij heeft het ontwerp 
gemaakt met foto’s van Peter. 

Het fotoproject werd mede mogelijk ge-
maakt door Activiteitenfonds Blaricum 
en de RABO bank. 

Meer info blaercom.nl

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

Saar aan Huis
Mantelzorgondersteuning

035-2062737 
saaraanhuis.nl
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Denis Kozhukhin

Bud de Gooijer, Ciska van Buhren, Peter van Rietschoten, Paul Molenkamp (Blaer-
com), Daphne Rokebrand (activiteitenfonds Blaricum)

Voor het programma, 
ticketverkoop, (VIP)catering zie 

blaricumfestival.com
Ook is Peter altijd op zoek naar 
sponsoren, donateurs, adverteer-

ders, vrijwilligers en gastgezinnen.
Mail info@blaricumfestival.com



Een aanrader, 
het schaapscheerdersfeest!

door Goois Natuurreservaat 
en de eindredactie 
Elk jaar wordt er op de eerste zaterdag 
van de maand juni een schaapscheer-
dersfeest gehouden. De schapen wor-
den dan op ambachtelijke wijze, met 
de wolschaar, uit hun dikke winterjas 
geholpen. 

De schapen gaan er echt voor zitten en 
zijn blij dat hun ‘jas’ uit mag. Het scheelt 
ze ook echt een paar kilo! Er is dan een 
markt met kraampjes en foodtrucks 
en er zijn spannende activiteiten voor 
jong en oud. Dit jaar hebben we twee 
dagen feest in verband met ons 90 jarige 
jubileum. Op 4 juni én 5 juni vieren we 
het volgende schaapscheerfeest. Kom je 
ook?

De kudde 
Geen tijd om naar het feest te komen? 
Je hebt het hele jaar door in de vroege 
ochtend en aan het einde van de middag 
een grote kans om de kudde bij de kooi 
aan te treffen. Opvallend aan de Drentse 
heideschapen zijn hun lange staart en hun 
horens. De kudde heeft een belangrijke 

taak, de schapen zorgen ervoor dat de 
heide in stand gehouden wordt. 
Zij grazen de grassen weg tussen de 
heideplantjes en zorgen met hun vacht 
voor de verspreiding van zaden. Meer 
info gnr.nl

Zorgvilla Florian - wonen alsof ze 
thuis zijn
door Nelliëtte van Wijck
In de Blaricummermeent vindt u zorgvilla Villa Florian, onderdeel van 
Stepping Stones. ‘Het is de eerste woonzorglocatie in Blaricum waar 
mensen met dementie kunnen wonen.’ Aan het woord is Diana de Graaf, 
locatiemanager.

Bij binnenkomst word ik hartelijk ont-
vangen. De zorgvilla is stijlvol en warm 
ingericht. Er zijn verschillende huiska-
mers gecreëerd. Aan de muur hangen 
bekende kunstwerken en nostalgische 
afbeeldingen van ons dorp. In een van 
de huiskamers staat een vleugel. De 
bewoners kunnen vrij bewegen door de 
villa. Buiten is een tuin aangelegd met 
een groot zonnig terras met verschillen-
de zitjes grenzend aan vers ingezaaid 
gras. De omheining bestaat uit een scha-
penhek en er zijn verschillende borders 
beplant. Ook zijn er vier grote stektafels 
geplaatst voor de bewoners met groene 
vingers. Villa Florian is uniek voor ons 
dorp.

Hoe werkt het?
Diana: ‘Je huurt een appartement in 
onze zorgvilla. Villa Florian beschikt 
over 25 eenpersoons huurappartementen 
en vier huurappartementen voor echtpa-
ren. Om in aanmerking te komen voor 
een appartement in Villa Florian ben 
je welkom vanaf zorgindicatie 4. Voor 
het appartement betaal je naast huur 
ook servicekosten. Wij hebben 24-uurs 
zorg. De zorg behelst alles wat nodig 
is om de bewoners een fijn verblijf te 
geven, zoals alle maaltijden, drinken, 
de was, bezigheidstherapie, medica-
tie, lichamelijke verzorging en uitjes.  
Naast de huur en zorg betaal je een eigen 
bijdrage CAK. Dit is inkomensafhan-
kelijk en bedraagt bij particuliere zorg 
maximaal € 900. Bij een regulier ver-
pleeghuis kan dit oplopen tot meer dan 
€ 2.000. Voor echtparen geldt de regel 
dat één van hen indicatie 4, 5 of 6 nodig 

heeft. Mocht een partner overlijden dan 
blijft de overgebleven partner bij ons wo-
nen, ook als deze niet beschikt over een 
indicatie.’

De appartementen
De lichte woonruimtes zijn circa 37 tot 
85 m2 groot en voorzien van een eigen 
badkamer, vaste telefoonaansluiting en 
Ziggo-abonnement. Enkele apparte-
menten hebben zelfs een dakterras. Alle 
bewoners kunnen genieten van de geza-
menlijke ruimtes en de besloten tuin met 
diverse terrassen.

Visie van de villa
‘Wij willen, samen met de bewoners, on-
derdeel uitmaken van de maatschappij. 
De bewoners hebben een eigen verhaal 
en mogen gezien worden. Ze zijn niet 
alleen hun ziekte. Natuurlijk zijn ze niet 
meer de persoon die ze waren maar ze 
hebben nog steeds behoeftes en interes-
ses. We vinden het belangrijk om een 
warme, familiaire sfeer te creëren en 
onze activiteiten af te stemmen op de be-
hoefte van onze bewoners. Maar ook het 
feit dat familie en vrienden altijd wel-
kom zijn en iedere bewoner zijn of haar 
appartement kan inrichten met eigen 
meubilair, draagt bij aan een huiselijk 
en veilig gevoel.’ Medio april zijn er zes 
bewoners in Villa Florian komen wonen. 
Door de groei van het aantal bewoners is 
er ook ruimte voor nieuwe medewerkers. 
Deze worden momenteel geworven. De 
eerste vrijwilligers hebben zich ook al 
aangemeld. Meer info Villa Florian, 
www.steppingstones.nl/villa-florian of 
mail info@steppingstones.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.  
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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Café d’Ouwe Tak: 
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Stichting Blaricumse Bevrijdingsdagen dankt de particuliere 
donateurs, de gemeente Blaricum, Voorma en Walch Makelaars 

in het Gooi, Van Poelgeest BMW Mini, Albert Heijn Fam Ton, 
Tentworx, Activiteitenfonds Blaricum, Synofit Europe bv, Het 
Vitus, JM2 Eemnes, Moeke Spijkstra, EHBO, politie en boa’s.

In het bijzonder bedanken wij konvooi “Het Gooi Bevrijd” 
met de veteranen uit de USA en Engeland, 

The Harpers en Big Band Blow.

Mede dankzij u allen zijn de bevrijdingsdagen van 
4 t/m 7 mei 2022 in Blaricum een enorm succes geworden.

Stichting 
Blaricumse 

Bevrijdingsdagen



’t Nennetje, al net zo gezellig als het klinkt! 
door Angélique Boezel-Spoor
Afgelopen augustus startte een proefperiode van een hernieuwde opzet van wat voorheen bestond onder de 
naam De Woensberg. De camping van weleer werd gemoderniseerd met luxe safari-tenten voorzien van de 
meeste gemakken, verwarming en vaatwasser zijn niet aanwezig. Inmiddels zijn we een stap verder en sinds 15 
april is het gebeuren officieel geopend. De operatie steekt als een soort drieluik inelkaar. Zo is er de eigenaar, 
die als investeerder functioneert. Van hem zijn zowel de grond als de inmiddels 45 tenten. Michel en Anita 
fungeren als beheerders en pachters van het restaurant. Landal GreenParks staat bij met de nodige know-how 
en verzorgt de boekingen en de marketing van de tenten. 

Ter informatie even een toelichting tus-
sendoor voor de geïnteresseerden onder 
u. De naam ’t Nennetje stamt uit Huizen 
en staat voor een Huizer-vrouw in kle-
derdracht. Tegenhanger hiervan is taatje 
dat voor man staat. 

Gasterij ’t Nennetje
Het bijbehorende restaurant heeft even-
eens een ware metamorfose ondergaan. 
Het overwegend donkerrood getinte in-
terieur van destijds heeft plaats gemaakt 
voor een frisse hedendaagse uitstraling, 
waarbij veelvuldig verwijzingen naar 
Huizen te vinden zijn. ’t Nennetje biedt 
soelaas aan iedereen op elk tijdstip van 
de dag. Vanaf 9 uur in de morgen is ie-
dereen er welkom. Het programma trapt 
af met koffie of thee, gebak en broodjes 
in het geheel gerenoveerde Koffiehuis 
dat tevens dienstdoet als receptie. Vanaf 
half 12 verschuift de service naadloos 

over naar lunch, borrel en diner in het 
restaurant. Er is voor elk wat wils. Fa-
miliebijeenkomsten zijn er gezellig te 
vieren. Voor  een zakelijke lunch of diner 
vormt het eveneens een intieme ambian-
ce en de einzelgängers onder ons kunnen 
zich anoniem terugtrekken in een hoek-
je met hun boek of iPad. De keuken van  
’t Nennetje wordt bestierd door chef-kok 
Chiel de Haan, die zich daarnaast ook 
bezighoudt met catering en een Tafeltje 
Dekje-service. Er wordt samengewerkt 
met veel lokale ondernemers.

De speeltuin
Ouders met kinderen val-
len eveneens in de win-
naars-categorie, want recht 
tegenover het buitenterras 
bevindt zich een spiksplin-
ternieuwe speeltuin, waar-
door pa en ma hun kroost 

makkelijk in het oog kunnen 
houden onder het genot van 
een versnapering. 

De toekomst
In de toekomst zal het park nog worden 
uitgebreid met 50 tot 70 accomodaties. 
Voorlopig is het nog niet zo ver, want 
qua elektriciteitscapaciteit is het pla-
fond bereikt. Hiervoor zullen de nodige 
aanpassingen moeten worden gedaan. 
En ook de vergunningen zijn nog niet 
helemaal rond met de verschillende ge-

meentes. Michel en 
Anita hebben een 
bijzondere band met 
het terrein. Tien jaar 
geleden mochten zij 
van de voormalige 
beheerder van de 
Woensberg-camping 
met de door hen op-

gerichte sportvereniging Sportief Hard-
lopen Huizen (dat twee jaar geleden 
werd omgedoopt tot Sporthart Het Gooi) 
gebruik maken van de ruimte die nu 
het Koffiehuis is. Op een gegeven mo-
ment moesten zij er echter uit. Na die 
tijd wisselde de grond meerdere keren 
van eigenaar waarna zij met lede ogen 
moesten toezien hoe de boel langzaam-
aan verloederde. Het stel smeedde plan-
nen voor de wederopbouw van het park, 
schraapte hun moed bij elkaar en bena-
derde de huidige eigenaar, die tot hun 
intense vreugde positief op hun ideeën 
reageerde. Dat zij nu wonen én werken 
op het door hen zo geliefde grondgebied, 
omschrijft Anita emotioneel: ‘Als een 
droom die is uitgekomen.’
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om traag. Uiteindelijk gingen de nodige
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de hoekhuizen de voorkeur genoten. Dat
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Klaas Puijk 

door Frans Ruijter
Alweer enige tijd geleden werd ik door Alie Kos, de secretaresse van het bestuursbureau van de gemeente 
Blaricum, gevraagd of ik toevallig een zekere familie Puijk-Krijnen kende, die gewoond zouden hebben in een 
klein boerenhuisje aan de Binnendoor. 

Dan moet ik eerst uitleggen waarom zij 
met deze vraag kwam: Alie was op visite 
bij de moeder van haar zwager, Gonny 
Lankreijer-Vermeulen en die had bij-
gaande tekening van Klaas Puijk (1896-
1979) aan de muur hangen. Klaas was de 
opa van Gonny. Ik kon haar vraag posi-
tief beantwoorden: Ik heb Klaas en zijn 
vrouw Hillegonda, in Blaricum werd ze 
‘Daai’ genoemd, gekend.

Vernoemd
Klaas was een zoon van Jan Puijk en 
Geertje Puijk-Raven. Klaas trouwde op 
28 augustus 1923 met Hillegonda Krijnen 
(1900-1978). Zij was een dochter van 
Elbert Krijnen en Johanna Klaver. Klaas 
en Hillegonda kregen drie dochters: 
Johanna, Truus en Bep. Zij woonden 
aan de Binnendoor 2. Klaas werkte in de 
civiele dienst bij Julianaoord in Laren. 

Na zijn pensionering verrichtte hij in 
de ochtend wat hand- en spandiensten 
bij Moeke Spijkstra. Het huisje waar zij 
woonden staat er nog steeds. Op bijgaande 
familiefoto, genomen ter gelegenheid 
van een huwelijksjubileum van de 
ouders van Hillegonda, is Binnendoor 
4 op de achtergrond te zien. Dochter 
Bep trouwde met Johan Vermeulen 
en zij gingen in Hilversum wonen.  
Zij kregen een dochter en die vernoemden 
ze naar haar oma Hillegonda, maar dat 
werd verbasterd naar Gonny. Bij haar 
hangt dit portret van haar opa Klaas Puijk. 

Historisch bezit
Het portret is gemaakt door J.H. Scholten 
in 1976. Over deze Johannes Hendrikus 
Scholten (Overschie, 29 februari 1904 
- Arnhem, 25 maart 1981) vond ik het 
volgende op Wikipedia: Hij was een 

Nederlandse kunstschilder. 
Hij richtte zich op stillevens, 
landschappen en portretten. 
Hij was actief als schilder 
in Rotterdam, Schiedam en 
Overschie (1924 - 1966) en 
Arnhem (1966 - 1981). In 
1976 maakte hij dit portret 
van Klaas Puijk. Ik ga er niet 
vanuit dat Klaas naar Arnhem 
is afgereisd om getekend te 
worden, want daar werkte J.H. 
Scholten in die tijd. Dan is er 
maar één mogelijkheid en dat 
is dat de kunstenaar hier in 
Blaricum geweest moet zijn in 
die tijd, om wat voor reden dan 
ook. Ik sluit niet uit dat J.H. Scholten 
Klaas tegenkwam in Moeke Spijkstra en 
vond dat die markante man maar eens 
vereeuwigd moest worden. Of dit nu 

gebeurd is of niet, dit doet niets af aan 
de schoonheid van deze tekening. Voor 
de familie blijft dit een historisch en rijk 
bezit.

Klaas Puijk (1900-1978)



Felicitaties voor vijftigjarig bruidspaar De Zwart
Dinsdag 10 mei was een feestelijke 
dag voor meneer en mevrouw 
De Zwart uit Blaricum. Zij vierden 
hun vijftigjarig huwelijksjubileum. 
Traditiegetrouw bracht de 
burgemeester het bruidspaar een 
bezoek om hen te feliciteren.

Het echtpaar woont sinds één jaar 
met veel plezier in het oude dorp van 
Blaricum. Zij hebben twee zonen en 
een dochter en vijf kleinkinderen.

Sinds dinsdag 17 mei zijn Piet en Riki 
Koster-de Vries zestig jaar getrouwd! 
Reden voor burgemeester Joan de 
Zwart-Bloch om een felicitatiebezoek 
te brengen. 

Piet en Riki Koster-de Vries: “Het was 
17 mei 1962 toen we trouwden. We 
gingen in Vlissingen wonen. Daar zijn 
onze kinderen geboren. 

Door een operatie die ik als puber 
in Eindhoven onderging, kregen we 
van de artsen te horen dat wij geen 
kinderen konden krijgen. Maar tóch 
kregen we wonder boven wonder een 
zoon en een dochter!

En nu, op 17 mei 2022, zéstig jaar later, 
hebben we al meer dan dertig jaar ook 
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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

BOEKSTARTCOACH GESTART BIJ CONSULTATIEBUREAU

De boekstartcoach is begonnen bij het consultatiebureau 
in Blaricum! Iedere maand is de coach er om ouders/
verzorgers te informeren over de bibliotheek. Ook geeft 
de boekstartcoach informatie over voorlezen. Op de tafel 
liggen dan allemaal leuke boekjes. 

Wethouder Gerard Knoop was aanwezig bij de start 
woensdag 18 mei: “BoekStart is voor de allerkleinsten. Als 
je samen met je baby een boekje ontdekt, is dat heel goed 
voor de taal- en spraakontwikkeling van je kind. Het consul-
tatiebureau is een perfecte plek voor ouders om hiermee 
kennis te maken.”

Avondvierdaagse 
Veel basisschoolleerlingen, juffen en 
meesters, ouders en andere wandellief-
hebbers hebben flink wat kilometers in 
de benen zitten. 

Na vier avonden wandelen was het 
vrijdagavond 20 mei tijd voor het 
welverdiende avondvierdaagse defilé. 
Op het bordes van Vida in Laren 
begroetten burgemeesters Joan de 
Zwart-Bloch (Blaricum), Roland van 
Benthem (Eemnes) en Nanning Mol 
(Laren) de lopers met trots.

Diamanten huwelijk voor bruidspaar Koster-De Vries

een lieve schoonzoon en schoondochter 
en zes kleinkinderen die allemaal een 
partner hebben waarmee we erg goed 
opschieten. Én we hebben zelfs al zéven 
schatten van áchterkleinkinderen!

Van Vlissingen verhuisden we naar Huizen 
en nu wonen we al 47 jaar in Blaricum. In 

dit mooie lieve gemoedelijke dorp waar 
we álles vinden wat we, óók als bejaarde 
mensen, nodig hebben. In dit dorp zijn we 
hélemaal thuis!

Wij zijn erg dankbaar dat we zó rijk 
gezegend zijn!”

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

•  Koggewagen 80, 1261 KD, plaatsen van een erfafscheiding en een overkapping, ingekomen 11 
mei 2022

•  Bierweg 33, 1261 BK, vervangen van de leipannen, ingekomen 12 mei 2022
•  Schapendrift 64, 1261 HR, realiseren van een inrit Schapendrift 66, ingekomen 12 mei 2022
•  Erfgooiersdreef 51, 1262 AL, plaatsen van een airconditioning met buitenunit, ingekomen 9 mei 

2022
•  Jufferlaan 8, 1262 BB, realiseren van een buitenschuur en plaatsen overkapping, ingekomen 16 

mei 2022
•  Blei 27, 1261 PG, plaatsen van 2 dakkapellen aan de zijgevel, ingekomen 16 mei 2022
•  Blei 13, 1261 PG, realiseren van een uitbouw aan de voor- en achterzijde, ingekomen 21 mei 

2022
•  Verbeeklaan 3, 1261 CZ, vellen van 1 boom, ingekomen 20 mei 2022

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

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

•  Langwagen 46, 1261 KL, realiseren van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak
•  Bussummerweg 6 (kavels 1034, 1035 en 1854), 1261 CA, verbouwen van de woning, vervangen 

dakpannen voor rieten dak en plaatsen dakkapel
•  Smedenweg 2, 1261 BH, vellen van 1 boom
•  Rueterlaan 1, 1262 BA, brandveilig in gebruik nemen van het gebouw, verzonden 16 mei 2022
•  Kauw 13, 1261 SK, realiseren van 2 bijgebouwen, verzonden 19 mei 2022
•  Sint Josephweg 2, 1261 XD, vervangen van het dak van de woning, verzonden 19 mei 2022

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

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

•  Woensbergweg 6, 1261 AP, onderkelderen bestaande schuur, verzonden 12 mei 2022
•  Oude Huizerweg 18, 1261 BD, vervangen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak, verzonden 

12 mei 2022
•  Jufferlaan 1 en 3, 1262 BB, plaatsen van een keerwand, verzonden 12 mei 2022
•  Capittenweg 15, 1261 JK, plaatsen van 3 dakkapellen en veranderen van de voordeur met luifel, 

verzonden 16 mei 2022
•  Erfgooiersdreef 51, 1262 AL, plaatsen van een airco-unit, verzonden 20 mei 2022
•  Achterom 16, 1261 EE, aanbrengen van rabatdelen, verzonden 19 mei 2022
•  Laantje van Toonder 34, 1262 AM, realiseren van een aanbouw, verzonden 19 mei 2022
•  Langwagen 46, 1261 KL, realiseren van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak, verzon-

den 19 mei 2022

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

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. Degene die 
een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuurs-
recht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
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Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele rechtsgeldige 
bekendmakingen en volledige tekst hiervan bekijkt u op de landelijke website www.
overheid.nl Wilt u automatisch een melding ontvangen van de bekendmakingen? 
Meld u dan aan voor de e-mailservice via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

MELD ‘T EN DE GEMEENTE 
HERSTELT ‘T

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

Geeft u hierbij aan wat er aan de hand is, de exacte locatie en 
indien van toepassing het nummer van de lantaarnpaal. Heeft 
u deze gegevens niet, meld het dan telefonisch via 14 035. Het 
meldpunt is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 
08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Voorland 3, 1261 ZR, de verleende vergunning voor het bouwen van 
een tijdelijke horecagelegenheid op het Stichtse Strand is ingetrok-
ken, ingetrokken 15 mei 2022

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

Uit onderzoek van gemeente Blaricum blijkt dat de onderstaande 
betrokkene niet meer woont op het adres waar hij/zij volgens de 
Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het college heeft 
besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze betrokkene op te 
schorten per 29 april 2022. Dit betekent dat hij/zij daardoor formeel 
niet meer op dat adres staat ingeschreven. 

Geslachtsnaam Adres Woonplaats Datum besluit
en voorletter
Alasaad, A Hallehuis 11 Blaricum 27-05-2022

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u hiertegen bezwaar maken op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 
is zes weken. De termijn is ingegaan op 27 mei 2022. In uw bezwaar-
schrift staat in ieder geval uw naam en adres, de datum, het besluit 
waarmee u het niet eens bent, waarom u het niet eens bent met dit 
besluit, uw handtekening. Stuur het bezwaarschrift naar: college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. 

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

  

Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035
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aanvraag is beslist.
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•  Woensbergweg 6, 1261 AP, onderkelderen bestaande schuur, verzonden 12 mei 2022
•  Oude Huizerweg 18, 1261 BD, vervangen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak, verzonden 

12 mei 2022
•  Jufferlaan 1 en 3, 1262 BB, plaatsen van een keerwand, verzonden 12 mei 2022
•  Capittenweg 15, 1261 JK, plaatsen van 3 dakkapellen en veranderen van de voordeur met luifel, 

verzonden 16 mei 2022
•  Erfgooiersdreef 51, 1262 AL, plaatsen van een airco-unit, verzonden 20 mei 2022
•  Achterom 16, 1261 EE, aanbrengen van rabatdelen, verzonden 19 mei 2022
•  Laantje van Toonder 34, 1262 AM, realiseren van een aanbouw, verzonden 19 mei 2022
•  Langwagen 46, 1261 KL, realiseren van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak, verzon-

den 19 mei 2022

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

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. Degene die 
een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuurs-
recht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
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Losse stoeptegel, overhangend groen of straatverlichting 
stuk? Als u het meldt dan herstellen wij het. U kunt uw mel-
ding doen via www.blaricum.nl (Wegen en groen > Melding 
openbare ruimte). 

Geeft u hierbij aan wat er aan de hand is, de exacte locatie en 
indien van toepassing het nummer van de lantaarnpaal. Heeft 
u deze gegevens niet, meld het dan telefonisch via 14 035. Het 
meldpunt is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 
08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Voorland 3, 1261 ZR, de verleende vergunning voor het bouwen van 
een tijdelijke horecagelegenheid op het Stichtse Strand is ingetrok-
ken, ingetrokken 15 mei 2022

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

Uit onderzoek van gemeente Blaricum blijkt dat de onderstaande 
betrokkene niet meer woont op het adres waar hij/zij volgens de 
Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het college heeft 
besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze betrokkene op te 
schorten per 29 april 2022. Dit betekent dat hij/zij daardoor formeel 
niet meer op dat adres staat ingeschreven. 

Geslachtsnaam Adres Woonplaats Datum besluit
en voorletter
Alasaad, A Hallehuis 11 Blaricum 27-05-2022

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u hiertegen bezwaar maken op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 
is zes weken. De termijn is ingegaan op 27 mei 2022. In uw bezwaar-
schrift staat in ieder geval uw naam en adres, de datum, het besluit 
waarmee u het niet eens bent, waarom u het niet eens bent met dit 
besluit, uw handtekening. Stuur het bezwaarschrift naar: college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. 

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

  

Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035



Ergert u zich ook zo aan rotzooi in de buurt? 
Leen gratis de zwerfafvalaanhanger!
Zwerfafval staat met stip op nummer 
één als het gaat om grootste ergernis-
sen van Nederlanders. 

Daarom stellen de BEL-gemeenten 
kosteloos een zwerfafvalaanhanger met 
gereedschap ter beschikking. Hiermee 
wordt het opruimen van zwerfafval 
in uw buurt of het schoonmaken van 
groenstroken een makkie! 

Ook voor kleine klusjes
De zwerfafvalaanhanger is een initia-
tief van de gemeenten om inwoners, 
buurtverenigingen en scholen actief te 
betrekken bij het onderhoud van hun 
leefomgeving. Het opruimen en opknap-
pen van de leefomgeving is tenslotte niet 
alleen een taak van de gemeente, maar 
ook van inwoners.
In de aanhanger zitten onder andere 
vegers, schoffels, vuilknijpers, snoei-
scharen, afvalzakken, veiligheidsvestjes, 
werkhandschoenen, een kruiwagen, 
pionnen en zelfs een EHBO-koffer. Ook 
bevat de aanhanger spullen om kleine 
klusjes in de wijk mee op te knappen. 
Zoals voor het rechtzetten van paaltjes 

of borden. Behalve gereedschap biedt de 
aanhanger zelfs de mogelijkheid om na 
afloop de handen te wassen. 

Reserveren van de aanhanger
Iedere wijkraad, buurtvereniging, 
school of inwoner kan de aanhanger 
reserveren. Dit kan telefonisch door te 
bellen met de werfbeheerder via het 
gemeentelijke telefoonnummer 14 035 

(elke werkdag van 08.00 tot 16.00 uur). 
Bij het reserveren kunt u ook direct een 
afspraak maken voor advies over de uit 
te voeren werkzaamheden of over het 
afvoeren van het verzamelde (snoei)
afval. De aanhanger haalt u op bij de 
gemeentewerf, Zuidersingel 2 in Eemnes. 
Na gebruik moeten alle gereedschap-
pen weer volledig en schoon worden 
ingeleverd. 

In memoriam

9 mei 2022 is Rob Posthumus 
overleden. Rob was van 2002-2008 
gemeenteraadslid en fractievoor-
zitter voor de VVD in Blaricum. 
Vanaf 2008 was hij wethouder, tot 
hij 1 juli 2013 burgemeester van 
Koggenland werd. 

Rob was aimabel, prettig om mee 
samen te werken, betrokken, be-
reid om naar anderen te luisteren 
en te zoeken naar oplossingen, ook 
buiten de gebaande paden. Het 
raadslidmaatschap en het wethou-
derschap vervulde Rob met verve. 
Hij zette zich met hart en ziel in 
voor ‘zijn’ gemeente. Heel speci-
fiek als projectwethouder van De 
Blaricummermeent. In een periode 
van diepe crisis in de woningbouw 
hield hij met veel humor de moed 
erin. Hij zorgde ervoor dat we tegen 
de keer in konden blijven bouwen, 
vasthielden aan de uitgangspunten 
van het prachtige plan en dat er 
een restaurant en een projectbu-
reau kwam, toen nog midden in 
de zandvlakte. Bij de feestelijke 
bijeenkomst ter gelegenheid van 
de afronding van De Blaricummer-
meent, afgelopen april, kon Rob 
er nog bij zijn. Op 16 mei is Rob na 
een mooi afscheid in de Dorpskerk 
in Blaricum begraven.

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

ATTENTIE VOOR ZORGPERSONEEL

De burgemeesters van Wijdemeren 
en Blaricum bezorgden donderdag 
19 mei bij Tergooi Blaricum een kleine 
attentie voor het zorgpersoneel.

Namens de Veiligheidsregio Gooi- en 
Vechtstreek bedankten de burgemees-
ters de zorgmedewerkers voor hun 
inzet en energie tijdens de coronapan-
demie. De druk op de zorg door het 
coronavirus is gelukkig afgenomen. 
Toch wil de regio met dit bedankje, 
in de vorm van een energiebar, haar 
waardering uitspreken voor alle inzet.

Na de hectische coronatijd staan nu 
nog steeds veel medewerkers aan de 

lat om de uitgestelde zorg in te halen. 
Naast ziekenhuismedewerkers, ont-

vangen ook zorgmedewerkers van de 
GGD deze attentie.

Lastig formulier? 
Kom langs bij het formulierenspreekuur! 
Kunt u hulp gebruiken met de admi-
nistratie? Of heeft u een ingewikkelde 
brief ontvangen? Elke woensdagoch-
tend kunt u terecht bij De Malbak 
tijdens een formuliereninloop. 

Vrijwilligers van Humanitas zijn aanwezig 
om te helpen bij het invullen van formu-
lieren, bij het aanvragen van toeslagen of 
bij een lastige brief. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. 

Soms kan het rust geven als iemand even 
meekijkt met een brief of een ingewik-
keld formulier. De formuliereninloop is 
elke woensdag in De Malbak van 10.00 
tot 12.00 uur. Loop vooral binnen!

Mama, waarom is er oorlog? Papa, gaan de Russen ons ook aanvallen? Heeft jouw 
kind deze vragen al gesteld over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne? De aangrij-
pende beelden op televisie en sociale media zijn het gesprek van de dag. Het is dus 
aannemelijk dat jouw kind hierover ook één en ander heeft opgevangen. Hoe kun 
je het gesprek voeren over de oorlog? 

Kinderen betrekken de oorlogsinfor-
matie op hun eigen leven. Het zien en 
horen van de ongerustheid van volwas-
senen raakt aan hun gevoel van zeker-
heid, veiligheid en voorspelbaarheid. Als 
jouw kind vragen heeft over de oorlog, 
probeer dan een betrouwbare gespreks-
partner te zijn.
•   Blijf kalm 

Kinderen reguleren hun emoties via 
jou. Laat je eigen emoties over de 
oorlog niet te veel op de voorgrond 
treden.

•    Vraag door 
Soms lijkt de vraag van je kind com-
plex. Vraag door en probeer er zo ach-
ter te komen wat de vraag achter de 
vraag is. Kinderen hebben vaak andere 
vragen dan volwassenen verwachten.

•   Sluit aan 
Vraag je kind wat hij denkt dat het 
antwoord is op zijn vraag. Dit geeft je 
inzicht in zijn gedachtegang en helpt 
je om aan te sluiten bij zijn leeftijd en 
belevingswereld.

•   Wees eerlijk 
Om zich veilig te voelen, hebben 
kinderen het nodig om te weten waar 
ze aan toe zijn. Wees in het gesprek 
met je kind dus eerlijk. Zeg niet dat 
het goedkomt, terwijl er dagelijks 
verontrustende beelden en geluiden 
voorbijkomen. Zeg bijvoorbeeld dat er 
heel veel mensen aan het werk zijn die 
proberen de oorlog te stoppen.

•   Vertel niet te gedetailleerd 
Beperk je antwoord tot de vraag van je 
kind. Meer informatie is niet nodig. Je 
kind zal zelf verder vragen als hij daar 
aan toe is.

Wat als je kind zich zorgen 
maakt?
Kinderen beleven hun emoties anders 
dan volwassenen. Zij leven meer in het 
moment. Daardoor zijn hun zorgen vaak 
niet continu. Dat betekent dat ze vrolijk 
kunnen buitenspelen, terwijl hun zorgen 
vijf minuten eerder nog onoverkome-
lijk leken. Hoewel dit verwarrend kan 
zijn voor volwassenen is dit normaal 
gedrag. Als je merkt dat de oorlog je kind 
bezighoudt, help hem dan de emoties te 
verwerken.

Erken de emoties van het kind
Zeg niet: “Je hoeft niet bang te zijn”, 
maar liever: “Ik kan me best voorstellen 
dat je hier bang van wordt. Het is ook 
verschrikkelijk wat er gebeurt.” Geef je 
kind mee dat als hij verdrietig of bang 
is, of hierdoor vaker aan andere nare 
dingen moet denken, hij er altijd met jou 
over mag praten.

Help je kind zijn zorgen een 
plek te geven
Doe mee aan een inzamelingsactie, 
maak een tekening of schrijf een brief 
voor een Oekraïens kind. Of zorg juist 

voor afleiding. Spreek dan een vast 
moment af waarop je stilstaat bij zijn 
gedachten over de oorlog.

Wat als je kind niks over de 
oorlog vraagt?
Ook als je kind niks heeft gezegd, kun 
je met hem in gesprek over de oorlog. 
Wat weet hij er al van? Wat hoort hij er 
op school over? Het kan zijn dat jouw 
kind er niet mee bezig is, maar weet 
dat kinderen niet altijd zelf met hun 
zorgen komen. Ze voelen vaak aan wan-
neer onderwerpen moeilijk zijn om te 
bespreken. Grijp dan aanknopingspun-
ten uit het dagelijkse leven aan om het 
thema bespreekbaar te maken. Start het 
gesprek bijvoorbeeld naar aanleiding van 
het Jeugdjournaal of de inzamelingsactie 
van de voedselbank bij jou in de super-
markt. Zo laat je je kind weten dat hij bij 
je terecht kan.

Meer advies nodig?
Weet je even niet hoe je het bovenstaan-
de kunt toepassen? Neem gerust contact 
op met Jeugd en Gezin Gooi en Vecht-
streek via info@jggv.nl of 035 - 692 63 
50. Op www.jggv.nl en via social media 
(@JeugdGezinGV) staat praktische 
informatie over gezond opgroeien en 
opvoeden.

Vraag van de maand

Hoe praat ik met mijn kind over de 
oorlog tussen Rusland en Oekraïne?
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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 gemeentelijke 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.

Gebruik van 
een AED

Blaricum beschikt over een dekkend 
AED-netwerk. Hiermee willen we 
de overlevingskansen van mensen 
met een hartstilstand vergroten. De 
gemeente ontvangt soms vragen 
van inwoners en ondernemers over 
de werkwijze van een AED bij een 
spoedgeval. 

In Blaricum zijn er 136 burgerhulp-
verleners geregistreerd bij het 
reanimatie-oproepsysteem van 
HartslagNu.nl Het oproepsysteem 
HartslagNu.nl werkt via de meld-
kamer van 112. Als iemand een 
hartstilstand krijgt dan moet altijd 
112 worden gebeld. 

Zodra de meldkamer een melding 
van een hartstilstand ontvangt, 
krijgen burgerhulpverleners een 
oproep op hun telefoon. In de 
oproep staan het adres van het 
slachtoffer en de locatie van een AED 
die zij onderweg kunnen ophalen 
om direct hulp toe te passen. Zij 
kunnen er met de AED binnen de 
belangrijkste eerste zes minuten zijn. 
De overlevingskans is het grootst 
als iemand binnen zes minuten 
reanimeert en een AED aansluit. 

Burgerhulpverleners zijn dus 
heel belangrijk en versterking is 
altijd welkom. Wilt u zich hiervoor 
aanmelden? Dat kan bij 
www.hartslagnu.nl
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Papageno 
Zomerconcert bij 
Rust Wat 
door de eindredactie 
Op vrijdag 1 juli 2022 is het zover; een 
vertrouwd Papageno Zomerconcert 
met als hoofdact Trijntje Oosterhuis. 

Het Naardens Kamerorkest zal Trijntje 
begeleiden, maar ook eigen klassiekers 
ten gehore brengen. Het concert wordt 
gehouden bij de prachtige vijver van 
restaurant Rust Wat. 
Start 20.15 uur. Meer informatie en 
kaarten via zomerconcert.nl 

Kopij hei & wei  
Heeft u iets te melden over uw vereni-
ging, evenement of iets anders in Bla-
ricum? 

Laat het ons weten via redactie@ 
heienwei.nl. Kopij voor het volgen-
de nummer, verschijning 24 juni, aan-
leveren voor 7 juni   a.s. Op 22 juli en  
29 augustus krijgt u een dunne zomer- 
editie en 16 september ligt dan de dikke 
editie weer in uw brievenbus.

Familieberichten
Overleden
28-04-2022  Joke Geevers – Boeije, 

geboren 22-01-1935
02-05-2022   Willibrorda Jacintha 

Lucie (Maria) Boersen, 
geboren 07-11-1953

03-05-2022   Yvonne Adéle 
Eykenduyn-Spangenberg, 
geboren 08-11-1926

09-05-2022   Rob Posthumus,  
geboren 17-03-1949

Colofon

Kopij aanleveren en informatie:
redactie@heienwei.nl
tel. 06-14180931 
www.facebook.com/heienwei
Eindredactie:
Aafje Boerma, Anneke Martens-van der 
Vlugt
Redactie: 
Sybert Blijdenstein, Angélique Boezel-
Spoor, Marloek de Greeff, Gerda Jellema, 
Hans Mohrmann, Ed Lagarde, Frans Ruijter, 
Marjolijn Schat, Greet Volkers, Nelliëtte van 
Wijck
Correctie: Piet Niks
Medewerkers: Jan Greven
Webbeheer:
Satyamo Uyldert, Ria Bulten-van der Mik
Advertentie- en sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink-Blickman
E-mail: secretariaat@heienwei.nl
Voor tarieven, adverteren en sponsoring 
zie onze website
Uitgever: 
Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Jacqueline Gesink-Blickman 
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Hei & wei niet ontvangen?
Of heeft u een vraag over de bezorging, of 
een beschadigd exemplaar ontvangen? 
Stuur dan een e-mail naar heienwei@jm2.nl 
o.v.v. ‘hei & wei bezorging’. U kunt op 
werkdagen ook bellen met 5316520
Oplage: 5.642
Volg ons ook op Facebook, 
Instagram of heienwei.nl

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

Dorpsagenda
Zomer competitie 
De Bridge Gooiers starten 2 juni de 
ZomerBridge. Elke donderdagavond 
in Blaercom. Aanvang 19.30 uur 
(uiterlijk 19.15 uur aanwezig). Vrij 
toegankelijk, aanmelden vooraf niet 
nodig. Niet-leden betalen € 2,50 per 
persoon. Meer info Pauline van Veen 
06-26794183 

Club La Centuria
Op het toneel worden de toeschou-
wers meegenomen naar het broeierige 
Cuba. Begeleid door een live-orkest 
voeren ruim dertig acteurs en actrices 
een wervelende show op. 
Theater Singer Laren, wo 1, do 2 en vr 
3 juni Toneelgezelschap De Papegaai. 
Kaarten en info depapegaai.com
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In Memoriam

Hidde van der Ploeg
Topsporter, journalist en 
kunstenaar 
(1933 -2022)

door Sybert Blijdenstein
Op 3 mei jl. overleed onze bekende 
dorpsgenoot Hidde van der Ploeg op 
88-jarige leeftijd, als gevolg van een 
longontsteking, met corona. 

Hidde was in Blaricum een actief mens. 
Tien jaar als redacteur van hei & wei, 
enkele jaren als hoofdredacteur van het 
tijdschrift Deelgenoot van de Historische 
Kring Blaricum en lange tijd als lid van 
de Atelier Route Commissie Blaricum. 
Hij was ook bekend als beeldend kun-
stenaar met zijn computer gegenereerde 
kunst, waarmee hij meerdere exposities 
had. 

Top volleyballer en docent
Voor sportminnend Nederland was hij 
geen onbekende. In zijn jonge jaren was 
hij een volleybalinternational (speelde 
39 interlands), een succesvol volleybal-
coach, docent aan het CIOS, werkte hij 
als sportleider bij de Universiteit Amster-
dam en gold hij als een van de beste vol-
leybaltrainers van Nederland. Ook was hij 
jarenlang sportjournalist voor het NRC 
Handelsblad en werkte hij voor de Vara. 

Hidde van der Ploeg wordt beschreven 
als een van de mensen die kleur hebben 
gegeven aan de Nederlandse volleybal-
geschiedenis. Hij was een gemotiveerd, 
deskundig en sterk betrokken mens. 
Vertederend kon hij ook zijn. Zoals hij 
ooit een kleindochter tijdens de hele 
wedstrijd enthousiast alle ingewikkelde 
finesses van het spel uitlegde. Wij van 
hei & wei wensen zijn familie heel veel 
sterkte toe met het verlies van hun onver-
getelijke vader en opa. Wij zullen hem 
nooit vergeten.

BEL-Art Expositie 
Sinds 12 mei zijn er weer tentoonstellingen te bewonderen in het gemeentehuis 
aan de Zuidersingel in Eemnes. De huidige expositie staat in het teken van de 
kunstenaarsvereniging Laren-Blaricum. 

Er doen zeventien kunstenaars mee, on-
der meer Carla Kleekamp, Hans Alme-
kinders, Ludek Tikovsky, Laura Blömer, 
Mark van Praagh en Sacha Wendt. Naast 
schilderijen zullen ook beelden en ke-
ramiek te bewonderen zijn. De kunste-
naarsvereniging bestaat sinds 1921 en 
mocht beroemde kunstenaars als Her-

man Kruyder, Gustave de Smet, Bart 
van der Leck en William Singer tot haar 
leden rekenen. 

De tentoonstelling is tot en met 22 juni 
te bezoeken. De kunstwerken zijn tijdens 
de openingsuren te bewonderen in het 
gemeentehuis.


