
Collectanten 
gezocht! 
Multiple Sclerose (MS) is een progres-
sieve ziekte van het zenuwstelsel en de 
meest invaliderende ziekte onder jon-
ge mensen. De oorzaak is nog steeds 
niet bekend en er is nog geen genezing 
mogelijk. De droom van het Nationaal 
MS Fonds is een toekomst zonder MS. 

Daarom zijn zij op zoek 
naar collectanten die in 
de week van 27 
juni tot en met 
2 juli langs de 
deuren willen 
gaan om geld in te zamelen. Maar er 
zijn meer manieren om geld op te halen: 
Collecteren met je mobiele telefoon door 
een betaalverzoek met vrienden en fami-
lie delen bijvoorbeeld. 
Wilt u zich aanmelden als collec-
tant in de MS Collecteweek of wilt u  
meer informatie? Kijk dan op www. 
nationaalmsfonds.nl/collecteren. Nu al 
in actie komen kan natuurlijk ook. Maak 
dan een digitale collectebus aan op www.
digicollect.nationaalmsfonds.nl. Zo kunt 
u het hele jaar door collecteren!

Beat Batten 
Van 5 t/m 11 juni wordt de jaarlijk-
se digitale collecteweek van stichting 
Beat Batten gehouden. Deze stichting 
zet zich in om hoopvol onderzoek naar 
de ziekte van Batten te financieren. 

Kinderen met de ziekte van Batten, een 
zeldzame en slopende stofwisselings-
ziekte die ook wel een kinderdementie 
wordt genoemd, lijken bij geboorte ge-
zond. Op jonge leeftijd verliezen zij ech-
ter hun gezichtsvermogen, ontwikkelen 
epilepsie en krijgen te maken met uitval 
van spierkracht, motoriek, spraakvermo-
gen én hun geheugen. Op dit moment is 
er nog geen behandeling om de ziekte 
te remmen, te stoppen of te genezen. Er 
vindt hoopgevend onderzoek plaats dat 
als doel heeft om tot een behandeling te 
komen, maar daar is veel geld voor no-
dig. Met behulp van de digitale collec-
teweek wil de stichting geld inzamelen 
om onderzoek te financieren. Tijdens de 
digitale collecteweek kan de stichting op 
verschillende manieren gesteund wor-
den. Door het aanmaken van een digi-
tale collectebus via https://beatbatten.
digicollect.nl/ of door middel van dona-
ties via https://beatbatten.digicollect.nl/
stichting-beat-batten.
Meer informatie over stichting Beat Bat-
ten is te vinden op www.beatbatten.nl

Inmiddels een traditie, alle artiesten gaan op de foto op De poef

door Marjolijn Schat
Thuiskomen als je binnenstapt. Kopje koffie, een wijntje. Bekende dorpsgeno-
ten. Nieuwe mensen. Langzaam doven de lichten. Het warme applaus na afloop. 
Het onvervalste theatergevoel. Het Theater Blaricum is van start! 

Het Theater is er met recht trots op dat 
zij een plek heeft kunnen creëren waar 
in een sfeervolle omgeving genoten kan 
worden van podiumkunst in de ruimste 
zin van het woord. Een plek waar men-
sen elkaar kunnen ontmoeten en genie-
ten van een bijzondere avond uit. Ook 
het volgend seizoen is er weer veel moois 
te zien en te beleven. Vanaf 1 juli staat 
het programma op de website en start de 
online-kaartverkoop. Een voorproefje: 
Freek de Jonge trapt het nieuwe seizoen 
op 3 september af en Annick Boer speelt 
de eerste voorstelling van haar solopro-
gramma op 9 september. Daarna volgen 
o.a. De Gestampte Meisjes (cabaret), 
muzikale alleskunner Diederick Ensink, 
René Mioch, Abdelkader Benali, diver-
se kinder-/jeugdvoorstellingen en een 
kinderkookworkshop. Ook kamermu-
ziek zal met regelmaat geprogrammeerd 
worden. En Philippe Elan, de Aimabele 
Schoften, Paul van Vliet en Gerard Al-

derliefste zien we weer terug. Info en 
kaartverkoop: hettheater.nl

Het Theater ook als Filmhuis
Alle benodigdheden om een echt theater 
te zijn, heeft Het Theater dankzij giften 
en sponsoring inmiddels kunnen realise-
ren. Nu zou het ook graag films op een 
vaste filmdag willen gaan vertonen om-
dat hier grote behoefte aan blijkt te zijn: 
Arthouse- en Hollywoodfilms, voor jong 
en oud. Om de Blaricummers een ech-
te filmervaring te kunnen geven, zoekt 
Stichting Het Theater nog extra financië-
le ondersteuning, zoals voor de aanschaf 
van een groot filmdoek en een dolby sur-
roundsysteem. Mocht u interesse heb-
ben om dit te sponsoren of een bijdrage 
te leveren, neemt u dan contact op met 
vriendvan@hettheater.nl of Jantien Ol-
denziel 06-18051267.
Het Theater wenst u een mooie zomer en 
hoopt u in september te ontvangen!

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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e: blaricum@studio2000.nl - www.studio2000.nl
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Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

Het online pakket is een compleet pakket
voor de verkoop van uw huis, inclusief
professionele fotografie, plattegronden
en de aanmelding op Funda.nl voor een
vaste prijs van € 1.495,-, zonder dat u bij
verkoop nog courtage betaalt.� 
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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,
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zondag, 4 januari. Henk vertelt over zijn
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boven water krijg je oog voor detail, je
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er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
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gezondheid (reuma) en als conditietraining voor het beklimmen van de
Kilimanjaro (5895 m) in januari 2014.  

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

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
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Verhuisplannen?

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

 

Verhuisplannen?

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

 

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Achterom 7
Blaricum

035-2031035

Dé Value Belegger
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Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum

www.zmaakt.nl

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

www.descholeksterblaricum.nl
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3 5 6Ooievaarsdrama 
in Theetuin 
Brave Hendrik

Bijbaantjes in 
Blaricum

Een verloren 
gewaand schilderij 12 Blaricum Music 

Festival eert een 
bijzonder mens

hei & wei
met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum

Het Theater Blaricum 

www.dressyourparents.com
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Mijn vader, alzheimer en ik
Een liefdevol portret van vader en dochter 
door Marjolijn Schat
In haar boek ‘Mijn vader, alzheimer en ik’ laat Esmir zien dat als haar vader 
de diagnose alzheimer krijgt, deze afschuwelijke ziekte haar ook iets heel 
waardevols geeft: De warme familieband met haar vader, die ze als kind zo 
gemist heeft.

Esmir is auteur van drie romans, journa-
list, schrijfcoach en colum-
nist. Ze is in Blaricum opge-
groeid, uitgewaaierd en nu 
iedere week weer in het dorp 
voor de mantelzorg van haar 
74-jarige vader. Esmir en 
haar vader zijn inmiddels 
een bekend duo in het dorp; 
samen fietsen op de tandem, 
een ijsje eten bij De Hoop, 
een wandelingetje naar de 
boekhandel, op het terras 
bij De Eendracht of met een 
koffietje to go op de hei. 

‘We hebben nu onze vader-
dochtermomenten’
Esmir: ‘Ik stond niet te springen om een 
dag per week te gaan mantelzorgen voor 
mijn vader. Dat betekende een werkdag 
inleveren. En, ik had vooral een biologi-
sche en geen emotionele band met hem.’ 
Door een keer per week te mantelzorgen 
ziet Esmir haar vader nu meer dan ooit. 
Ze bladeren samen door fotoalbums, 
knutselen, gaan op pad, praten, doen 
spelletjes of luisteren naar muziek. Ze 
leren elkaar nu kennen. ‘Hij had vroeger 

een drukke baan als gynaecoloog, zorgde 
voor het inkomen zodat het 
ons aan niets ontbrak en wij 
hier konden opgroeien. Dat 
was zijn vorm van liefde. 
Dat zie ik nu. En ook dat 
zijn werk niet belangrijker 
was dan zijn kinderen, al 
voelde ik dat destijds wel 
zo. Er had mij niets beters 
kunnen overkomen. We heb-
ben nu onze vader-dochter-
momenten en een warme 
band opgebouwd. Maar het 
is ook heel moeilijk. Alzhei-
mer is een rotziekte. Ik heb 

mijn vader nu eindelijk gevonden, maar 
ik moet hem ook weer gaan loslaten…’

Mijn vader, alzheimer en ik
Het boek is geen chronologisch verhaal, 
wel een geheel. In korte anekdotes ver-
telt Esmir over haar mantelzorgdagen. 
Over verdrietige en moeilijke situaties. 
Over alledaagse situaties. Over genieten 
van de kleine dingen. Het is een liefdevol 
portret van vader en dochter. 
Te koop bij de Blaricumse Boekhandel. 
www.esmir.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

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 2

WWW. DT N G . N L
0 3 5 - 2 0 6 3 0 1 8

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

Graanproblemen

Voor elk probleem is een oplos-
sing. Voor elke oplossing is ook 
wel weer een probleem te beden-
ken. Denk maar aan onze dorps-
politiek. Daar kunnen we ook hier 
elke maand weer gniffelend van 
genieten. Maar over graan mag 
je geen grapjes maken. Graan is 
serieus. Mag absoluut geen bron 
van humor zijn. Tenzij je er bier 
van maakt. Graan werd vanwege 
de oorlog een bron van problemen. 
Voor grote delen van de wereld. 
Iets waaraan in het begin van de 
plotselinge oorlog nog niemand 
meteen aan dacht.     
Toen het geleidelijk aan begon te 
dagen, beseften vriend en vijand 
dat we in Europa één van de groot-
ste graanschuren ter wereld rijk 
waren. Niet ver gelegen van het 
vruchtbare historische gebied (in 
oostelijk Turkije) waar de vroege 
mens ruim tienduizend jaar gele-
den, na miljoenen jaren te hebben 
rondgezworven als jager-verza-
melaar, als eerste begon met het 
verbouwen van graan en tarwe. 
En zich daar blijvend vestigde. 
Handel ontstond. Steden verrezen. 
Met bezit, rijkdom en macht.       
U vermoedt al over welke graan-
schuren we het hier hebben. Die 
van Oekraïne, waar op dit mo-
ment twintig miljoen ton graan 
opgeslagen ligt. Waarvan Rusland 
de export over zee blokkeert, de 
belangrijkste wereldwijde ver-
voersader. Waardoor vooral Afri-
ka wordt getroffen, dat hol staat 
van de honger. Dat tegelijkertijd 
echter ook het continent is waarop 
Rusland zijn invloed wil uitbrei-
den.   
Ook vanwege de door sancties 
bemoeilijkte eigen graanexport, 
staat Rusland nu de Oekraïnse 
graanexport over De Zwarte Zee 
toe. Twistpunten: De havenkeuze 
van Berdjansk, in bezet gebied, en 
het ruimen van de mijnenvelden, 
met name die bij Odessa.     
Het is de jojo van deze oorlog: 
Graanexport over zee in harmo-
nie met de vijand tegenover wa-
penimport over land en door de 
lucht ter bescherming tégen die-
zelfde vijand. De carrousel van 
oorlogswaanzin. Maar er rijst ook 
nu weer de gebruikelijke twijfel: 
Is het allemaal fake en  een knap 
staaltje van loze Russische propa-
ganda? 

  

Raadhuisstraat 1 Blaricum 
06-53612339 

www.madelinelindeman.nl

Een èchte 
     Blaricumse makelaar!

Pim Pam Pet 
‘Wat een kloteweer, he?!’, zegt mijn vader. Hij begint de dag wat somber-
der dan anders. Ook ik zou nu best graag op de bank onder een dekentje 
wegkruipen met een fijne zwijmelfilm. Maar in plaats daarvan gaan we Pim 
Pam Petten aan de eetkamertafel. Bij dit spel moet je vragen beantwoor-
den met een specifieke beginletter. We maken voor het gemak onze eigen 
spelregels. 
‘Wat hoort er in de keuken, met een B?’, leest mijn vader voor. ‘Nou, niet 
de boze buurman’, grapt hij. Dit kan nog leuk worden. Even later krijg ik 
de vraag: ‘Een familielid, met een P.’ Ik begin te gniffelen. Dat kan er maar 
één zijn: ‘Papa!’ We schieten allebei even in de lach.
Niet op alle vragen hebben we een antwoord, die kaarten leggen we op-
zij. Het is zijn beurt: ‘Een muziekinstrument, met de letter K.’ Mijn vader 
denkt even na en zegt dan: ‘Een klootviool!’ We proesten het nu allebei uit 
van het lachen. ‘Die rekenen we gewoon goed’, zeg ik. 
Als alle vragen op zijn, tellen we de kaarten. Mijn vader heeft er 18 goed 
en ik 17. Ik ben al lang blij dat het humeur van Pim Pam Pa is opgeknapt. 
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Kennismaken met… Angélique Boezel-Spoor
door Nelliëtte van Wijck
Voor, door en over Blaricum, dat is hei 
& wei. Gericht op alles wat voor ons 
dorp speciaal en van belang is. En-
thousiaste dorpsgenoten zetten zich 
in voor het blad, onder meer als (eind)
redactielid, bestuurslid, fotograaf, 
corrector, incidenteel schrijver, web-
beheerder. Zonder deze gemotiveerde 
vrijwilligers zou hei & wei niet be-
staan. Maar wie zijn die vrijwilligers? 
In deze rubriek stellen wij onze redac-
tieleden graag nader aan u voor. Ken-
nismaken met… Angélique.

Angélique woont sinds 1995 samen met 
haar man Berry in Blaricum. Angeli-
que: ‘We hebben elkaar in 1989 in New 
Delhi, waar we allebei voor de KLM 
gestationeerd zaten, ontmoet. Je kunt 
wel spreken van een behoorlijke vonk 
die oversloeg. En een half jaar later wa-
ren we getrouwd en inmiddels zijn we 
twee kinderen, Laurie en Connor, en een 
prachtige kleinzoon Jip verder.’

Geschiedenis 
In haar jeugd schreef ze stukjes voor de 
schoolkrant en vele jaren later ook voor 
het vakbondsblad KLM Cabineperso-
neel. ‘Twee jaar geleden vloog ik nog 
bij deze luchtvaartmaatschappij als pur-
ser en werkte ik daarnaast in de horeca. 
Door corona viel alles stil en heb ik zelfs 
mijn loopbaan bij de KLM na 36 jaar 
opgezegd. Ook mijn werk in de horeca 
stopte in die periode definitief. Dat was 
best wel pittig voor iemand zoals ik die 

altijd bezig is. Net in die tijd zag ik de 
oproep in hei & wei voor nieuwe redac-
tieleden. Ik heb daarop gereageerd en de 
rest is geschiedenis.’ 

Clint 
Ondertussen heeft Angélique ook elders 
weer naar volle tevredenheid horeca-
werkzaamheden opgepakt. Daarnaast 
verzorgt ze op vrijwillige basis nieuws-
berichten bij de soul & funk radiozender 
JAMM FM en is ze eveneens als vrijwil-

ligster werkzaam als zaalgids op Kasteel 
de Haar in Haarzuilens ‘Het grootste 
kasteel van Nederland.’ In haar weinige 
vrije tijd loopt ze graag door het Waran-
de Park met labrador Clint die, zoals ze 
al eens in een van haar artikelen in ons 
blad vermeldde, vernoemd is naar Clint 
Eastwood. ‘Vaak kom ik daar andere 
hondeneigenaren tegen, sommigen zijn 
inmiddels vrienden geworden en nu lo-
pen we gezellig gezamenlijk de wande-
ling.’

Ooievaarsdrama in Theetuin 
Brave Hendrik

door Dick A. Jonkers
Al heel wat jaren broedt er jaarlijks een paar ooievaars in de Theetuin van 
Eemnes, net over de gemeentegrens van Blaricum. Dit jaar waren de voorteke-
nen gunstig. Drie exemplaren gingen in de nazomer niet op pad voor de gevaar-
volle trek over de Sahara naar hun overwinteringsgebied in Zuidwest-Afrika. 
Zij maakten de keuze in de Eempolders te blijven om daar te pogen te overle-
ven. 

Op 22 februari zijn twee ooievaars balt-
send op het nest gesignaleerd. Dat is heel 
vroeg voor ooievaars. Zij werden ver-
jaagd door een derde ooievaar. Een man-
netje? Zou dit een van de twee exem-
plaren van het latere broedpaar geweest 
kunnen zijn? In de loop van maart waren 
ook twee ooievaars aanwezig op het nest, 
maar nu geregeld. Een van hen droeg 
bovenaan zijn poot een goed zichtbare 
zwarte plastic ring. Vanaf begin april zag 
het ernaar uit dat er werd gebroed. Een 
ooievaar zat in broedhouding plat op het 
nest, kennelijk op een of meer eieren. Bij 
succes zou het eerste jong dan rond be-
gin mei geboren moeten worden. Er werd 
reikhalzend uitgekeken naar activiteiten 
die daarop wezen, maar deze bleven uit. 
In de eerste week van die maand waren 
er momenten dat het vrouwtje slechts af 
en toe op het boomnest verbleef, maar er 
werd ook niet gevoerd. In die periode is 
ook geconstateerd dat een ooievaar die 
het nest wilde bezoeken werd verdreven. 
Degene die deze belager attaqueerde, 
moet het mannetje geweest zijn, want het 
vrouwtje bleef in broedhouding op het 
nest zitten. Daarna was het hommeles. 

Triest bericht
Op 16 mei kwam het trieste bericht dat 
hij liggend in een weiland noordelijk van 

de Theetuin is aangetroffen. Deze vogel 
is opgehaald door de dierenambulance 
en voor verzorging aangeboden bij het 
Vogelhospitaal in Naarden, waar hij is 
overleden. Hij was uitgedroogd en ver-
zwakt. Bij sectie is vastgesteld dat hij er-
gens mee in botsing moet zijn gekomen. 
Kan verzwakking uiteindelijk tot zijn 
dood hebben geleid? De afstand tussen 
de plek waar hij werd geringd en de vind-
plek bedroeg hemelsbreed 3,5 kilometer. 
De gevonden ooievaar was het mannetje 
dat zich altijd bij het nest ophield en ge-
ringd was met een pootring van het Vo-
geltrekstation uit Wageningen. Hij werd 
in 2011 als nestjong geringd in Zegveld 
en was bijna elf jaar oud toen hij stierf. 
De hamvraag was of er nog eieren in het 
nest lagen en/of er eventueel al jongen 
waren. Dorpsgenoot Dennis van Kraaij 
van Motorzaagwerken was bereid om 
hulp te bieden. Samen met mij ging hij 
omhoog met zijn hoogwerker en inspec-
teerden wij de inhoud. Teleurstellend: 
Geen eieren noch jongen en evenmin 
resten daarvan. Ra, ra, hoe kan dat? Het 
nest was niet ongeschikt. Er zat voldoen-
de geschikt nestmateriaal in, zoals hooi 
en andere plantendelen. Eveneens, en dat 
was bijzonder, kleine harde zwarte stuk-
jes plastic. Ooievaars produceren braak-
ballen, waarin zich onverteerbare delen 

bevinden van de door hen gevangen 
prooidieren. Kennelijk had een van de 
twee van het paar het plastic aangezien 
voor mestkevers, die in hooilanden leven 
en eveneens zwart zijn. Teleurgesteld 
daalden wij af. Tot eind mei bezocht het 
vrouwtje later nog af en toe het nest. Zij 
zag er smoezelig uit. Op de laatste dag 
van die maand werd het bezet door twee 
ooievaars, die er schoon en fris uitzagen. 
De tijd zal leren, welke ontwikkelingen 
hierna plaatsvinden. Spannend!

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
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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.

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 3

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

’S
 H

U
G

O
 W

EE
N

EN
  

Angélique met haar kleinzoon Jip
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Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
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10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 06 - 39 55 04 63

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

Obituarium voor onze kippen in het 
dorp
door Hans Mohrmann
Twee maart schrijft Oog op Blaricum: ‘In Het Theater zijn vanmiddag 
een vos en een cavia gearriveerd...’ Van de cavia heb ik nog niets vernomen, 
misschien komt dat nog, maar meneer Vos! Deze is lang niet zo vriendelijk als 
hij zich doet voorkomen. Was meneer Vos maar nooit gearriveerd. Hadden wij 
dorpsbewoners ’s ochtends meer van verse eitjes kunnen genieten. Roald Dahl 
weet in ‘De fantastische meneer Vos’ de frustraties van boeren Bolus, Bits en 
Biet goed te verwoorden. Iedere nacht doet meneer Vos zijn ronde en komt hij 
roven. Ook Vos moet immers zijn kroost van voedsel voorzien, een herkenbare 
uitdaging. 

In het dorp delen wij eerder de frustraties 
van de boeren. Dat zit zo: Tot maart is al-
les pais en vree, de kippen slapen rustig 
op stok en in de morgen kukelt de haan. 
Zo ook mijn krielen die vlak aan huis 
hoog in de struik slapen. Al tijden van 
geen vos in het dorp gehoord, was dat 
niet iets uit het verleden? Maar dan! In 
het holst van de nacht klinkt een enorm 
gekakel en gefladder in het Eikenlaantje. 
Ik schiet mijn bed uit, sta binnen een 
tel te kijken naar wat er gaande is: Drie 
kippen zitten stijf, bevroren van angst, 
in elkaar gedoken op de grond. Eentje 
mist zijn halve staart. De veren worden 
dankbaar door meesjes voor hun nestjes 
gebruikt, we leven immers in een circu-
laire wereld. Enkele dagen later vertelt 
buurman Vos (er wonen vele vossen in 

Blaricum en omstreken, echter deze Vos 
is de Meelmuis, volgt u het nog?) dat er 
van het Achterom een hen en een haan 
bij hem zijn binnengebracht. Ze hebben 
de vos niet overleefd. Niet lang erna mist 
Lambert Vos zelf een aantal kippen.

Zou een haan helpen?
Via de dorpstamtam hoorden wij dat het 
ook op de Polweg raak was. En dat langs 
de Gooiergracht, in de kas van de zorg-
boerderij, Reinaert in zijn bloedlustige 
razernij zeker dertig tot veertig kippen 
had vermorzeld. Was meneer Vos maar 
bescheiden en nam hij maar af en toe 
een enkel kippetje mee, bij voorkeur een 
plofkip van AH. Ik was gewaarschuwd, 
hoopte stiekem dat meneer Vos zijn 
strooptochten naar elders zou hebben ver-

legd. Onze schatjes hadden geen schijn 
van kans, de hond sliep gewoon door, ’s 
nachts kakelden de dames nog dunnetjes, 
nauwelijks de moeite waard om ‘t bed 
uit te komen, ik zag niets… De volgende 
dag liep er een spoor van veren door de 
tuin van de buurvouw. Zou een haan hel-
pen om de kippen te beschermen? Helaas 
niet, de enorme hanen van Lambert heb-
ben het ook moeten ontgelden.

De rode killer
‘s Nachts struint de rode killer nog 
steeds door het dorp. Begin juni had hij 

kippen te pakken op het Kerkpad, de 
Statenkamer en de William Singerweg. 
Sinds 2006 staat de vos op de landelijke 
vrijstellingslijst. In Eemnes geldt echter 
een provinciaal jachtverbod, dit tot groot 
verdriet van de tureluur en de kieviet in 
de polders aldaar. Vos, u bent gewaar-
schuwd: Bolus, Bits en Biet zitten achter 
u aan. Lambert heeft gelukkig schattige 
kuikentjes in zijn winkel en elders is ook 
aanwas. Zo is moeder natuur dan ook 
weer, geeft haar de kans, vult zij de voor-
raden weer aan. Aldus de overpeinzingen 
van de bijenvader.

 

 

 

 
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 

 

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

R&A geeft zwemles aan jonge vluchtelingen uit de Oekraïne 
door Nelliëtte van Wijck
Er zijn veel Blaricummers die een Oekraïens gezin hebben opgevangen, 
andere zo noodzakelijke hulp bieden of mooie initiatieven voor ze opzetten. 
Ik spreek met een van deze vele dorpelingen die de Oekraïense vluchtelingen 
steunt. 

‘Toen de eerste vluchtelingen vanuit de 
Oekraïne naar Nederland kwamen, twij-
felden wij geen moment. Wij beschikken 
gelukkig over extra ruimte thuis en heb-
ben een jonge moeder met twee kinde-
ren van negen en vijf op kunnen vangen; 
Maryna, Polina en Yehor Svid. Het is 
belangrijk dat zij eerst tot rust konden 
komen. Mede door verschillende inza-
melingsacties hebben we eerst gezorgd 
voor kleding en noodzakelijke spullen. 
Daarna voor scholing voor de kinderen. 
Nadat we deze essentiële zaken geregeld 
hadden, vonden we dat de kinderen ook 
een kans moesten krijgen om zich weer 
kind te voelen. Al snel werd er vanuit 
heel het Gooi gereageerd. Zo heeft bij-
voorbeeld het Singer in Laren creatieve 
workshops georganiseerd, dansschool 

Flash geeft danslessen en sinds een paar 
weken geeft R&A zwemlessen. Alles ge-
heel belangeloos.’

Zwemlessen voor Oekraïense 
kinderen
Anton van Zeegen (73) runt samen met 
zijn zoon Onno en dochter Odette al 
achttien jaar het familiebedrijf R&A. 
Maryna is blij met de zwemlessen voor 
haar kinderen. Zelf heeft zij in haar 
jeugd nooit zwemlessen gehad: ‘Ik heb 
mezelf in mijn jeugd in de zomers in het 
meer leren zwemmen.’
Vijftien Oekraïense kinderen in de leef-
tijd van vijf tot en met veertien jaar heb-
ben zich opgegeven voor de zwemlessen 
bij R&A. Anton: ‘We starten met “spel 
en watervrij” om te ontspannen en ver-

trouwen te krijgen. Daarna beginnen 
de echte zwemlessen. We hebben twee 
badleraressen; Sabaheta, gevlucht uit 

Servië, en Neda. Een van de kinderen 
spreekt Engels en vertaalt alles voor de 
andere kinderen.’

Mijn verdwenen zilveren Barnevelder krielen tegen een achtergrond van drogende 
bijenkorven, net ingesmeerd met pinkenmest

FO
TO

 G
E

R
T-

JA
N

 D
E

N
 B

E
S

TE
N

Hei&wei_nr560.indd   4Hei&wei_nr560.indd   4 21-06-2022   11:4921-06-2022   11:49



Bijbaantjes in Blaricum

door Marloek de Greeff
Voor de rubriek Bijbaantjes in Blaricum vragen we jongeren wat voor bijbaantjes ze zoal doen in ons dorp. Ze vertellen 
enthousiast waarmee ze naast school wat extra’s verdienen. Vind je het leuk om wat te vertellen over jouw bijbaantje of 
wil je de jongere(n) die bij jouw bedrijf werken laten interviewen? Neem dan contact op met de redactie van hei & wei. 

Ondernemende tweeling
De tweeling Sam en Derk heeft een paar maanden vrij voor-
dat ze in september gaan studeren in Amsterdam. Beiden 
hebben in deze tijd wat reguliere baantjes gehad; goudgeld 
verdienen bij de teststraat, campers schoonmaken bij een 
camperverhuurbedrijf, werken bij een groenteboer, brood 
rondbrengen etc. ‘Daarnaast werkten we in de tuin bij ons 
thuis, onze oma en bekenden en dat verdiende best lekker. 
We hebben toen een oproep op de buurtapp Nextdoor gezet 
en de opdrachten stromen binnen. We snoeien, wieden on-
kruid, maken tegels schoon met de hoge drukspuit, maaien 
het gras en alles wat de klant verder wil. Het is heerlijk om 
in de buitenlucht te werken en ook om onze eigen tijd in 
te kunnen delen. Inmiddels schakelen we ook al vrienden 
in om ons te helpen, zoveel werk hebben we soms. Klanten 
vragen ons terug en via hen krijgen we ook nieuwe klanten. 
Inmiddels hebben we wel een heel leuke vakantie bij elkaar 
gespaard…’

Horeca-zussen 
Dit jaar konden we weer lekker Asperges in 
de akker eten. Maarten en Caroline Beuningh 
van zMaakt! vertellen dat ze blij zijn dat het 
evenement weer in de aspergetijd gehouden 
kan worden. Maar ook dat ze moeite hadden 
genoeg personeel te vinden. ‘Dankzij onze 
dochters is het gelukt om bediening te vinden.’ 
Nikki en Sjuul trommelden een groep vrien-
den van school op. Samen zorgen ze voor het 
serveren van aspergegerechten en drankjes. 
Ook de gasten zijn daar blij mee kunnen we uit 
ervaring vertellen. Vrolijke, goede en snelle 
service, of ze het allemaal al jaren doen. Nikki 
vertelt dat ze het heel leuk vindt om te doen. 
‘Misschien ga ik na mijn tussenjaar wel naar 
de hotelschool en wie weet ga ik later vast bij 
zMaakt! werken.’ Veel tijd om met Nikki en 
Sjuul te praten hebben we niet, want de vol-
gende gang moet alweer uitgeserveerd wor-
den. De jonge crew zorgt dat alles rap en net-
jes bij de gasten komt. Ondertussen vragen ze 
of alles naar wens is, of het ‘zmaakt’ en of ze 
misschien nog een drankje in kunnen schen-
ken. Nikki, Sjuul en vrienden, top gedaan! 

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

Kerkstraat 45
1271 RK Huizen info@schipperwonen.nl
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GROEN- EN GRONDWERKEN • VERHUUR •  LEVERANCIER VAN ZAND, 
GROND, COMPOST, ETCETERA   

GROENESTEIN  B.V.

Schapendrif t 67   •    1261  HM Blaricum
T (035 )  531 51 74 /  M 0 6  53 9 5 34 63

info@groenestein-bv.nl •  www.groenestein-bv.nl

GROEN- EN GRONDWERKEN • VERHUUR •  LEVERANCIER VAN ZAND, 
GROND, COMPOST, ETCETERA   

GROENESTEIN  B.V.

Schapendrif t 67   •    1261  HM Blaricum
T (035 )  531 51 74 /  M 0 6  53 9 5 34 63

info@groenestein-bv.nl •  www.groenestein-bv.nl

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

Derk (l) en Sam

De crew van Zmaakt!, met als tweede en derde van rechts Nikki en Sjuul
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Goois Schaapscheerfeest bij de Schaapskooi
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Een verloren gewaand schilderij 

door Frans Ruijter
In het voorjaar van 1958 kwam Alie Rokebrand, in Blaricum beter bekend als 
Alie van Rooie Gijp, bij ons thuis aan de Middenweg aan de deur. Alie woon-
de aan de Binnendoor 4. Zij heeft jaren gewerkt bij de kunstschilder W.G.F. 
Jansen (1871-1949) die in het begin van de 20e eeuw woonde en werkte in de 
voormalige Brouwerij aan de Torenlaan, recht tegenover waar nu Moeke Spijk-
stra is. 

In deze voormalige Brouwerij waren 
destijds meerdere kunstschilders actief, 
onder andere Derk Meeles (1872-1958). 
Alie kwam vertellen dat ze een schilderij 
van de moeder van mijn vader, Grietje 
Ruijter-Raven (1876-1945), dus mijn 
oma, had zien hangen in een kunsthandel 
in de Stationsstraat in Hilversum. 

Sparen 
Mijn vader wist dat zijn moeder als jon-
ge vrouw ooit geschilderd was door Derk 
Meeles, maar had het schilderij nooit 
kunnen ontdekken. Nadat Alie het mooie 
nieuws verteld had, ging mijn vader op 
de fiets naar Hilversum en daar zag hij 
inderdaad zijn moeder geportretteerd 
hangen. Mijn vader was danig onder de 
indruk en wilde het schilderij graag ko-
pen en vroeg aan de eigenaar van deze 
kunsthandel wat het moest kosten. Om-
dat het om mijn vaders moeder ging 
wilde de man wel wat aan de prijs doen 
en hij vroeg Fl.100,-. Het was 1958, wij 
waren thuis met acht kinderen in de leef-
tijd tussen drie en zeventien jaar, dus het 
was geen vetpot, net als bij de meeste 
gezinnen in onze so-
ciale omgeving. Dus 
mijn vader gaf aan dat 
hij eerst moest sparen. 
De verkoper vond dat 
geen probleem, dus de 
koop was gesloten… 
zonder dat er iets op 
papier stond. 

Afspraak is 
afspraak
Op 16 december 1958 
overleed Derk Mee-
les. Mijn vader belt 
de kunsthandelaar op 
met de vraag: ‘Nu kun 
je natuurlijk het dub-
bele vragen voor dit 
schilderij?’ De bes-
te man antwoordde: 
‘Nee, wij hebben een 
afspraak, dus een man 
een man een woord 
een woord. Maar als 
je van de koop afziet, 
dan kan ik er inder-
daad meer voor vra-

gen.’ Maar mijn vader vertelde dat hij het 
benodigde geld bij elkaar had en dat hij 
het schilderij nog voor het einde van het 
jaar op wilde halen. Aldus geschiedde en 
het schilderij van 78 bij 68 cm werd op 
de fiets opgehaald… Het is nog steeds in 
het bezit van onze familie.

Derk Meeles 
Derk Meeles werd op 11 februari 1872 te 
Deventer geboren. Hij was gehuwd met 
Lucie-Loes van Groningen. Omstreeks 
1897 trok hij naar Blaricum en betrok 
daar een atelier in de oude Brouwerij 
aan de Torenlaan waar in die tijd ook Co 
Breman, Henri Elias en Douwe Komter 
werkten. Hij is enige jaren uit het Gooi 
weggeweest en was in die tijd tekenleraar 
in Amsterdam, maar hij keerde daarna 
terug. Derk Meeles stond sinds 1902 
officieel genoteerd als bewoner van de 
Vlasschuur in Laren. Hij overleed te Hil-
versum op 16 december 1958.

Bronvermelding: 
de Valk Lexicon beeldende kunstenaars 
uit Laren en Blaricum

Even voorstellen… Emily Smit

door Gerda Jellema
‘Hoppa, go, go, go, goed zo!’ Ik probeer mijn aangezwengelde energie over te 
brengen op Varian, een groot mooi paard, en zowaar begint hij mee te doen. Dit 
onder begeleiding van, even voorstellen… Emily Smit, Transformatiecoach.

Emily studeerde in Am-
sterdam, was werkzaam 
op het gebied van commu-
nicatie bij verschillende 
multinationals en heeft 
zich daarna omgeschoold 
in het coachen van kinde-
ren, jongeren en gezinnen. 
Met haar partner kreeg ze 
drie zoons. Zij verhuisden 
tien jaar geleden naar Bla-
ricum.

Op het juiste spoor
Emily: ‘Toen ik door ziek-
te thuis kwam te zitten 
en tijd nam om over mijn 
leven na te denken, reali-
seerde ik me dat ik in een 
soort ratrace zat, een leuk 
en uitdagend leven, maar 
was dit echt wat ik wilde? 
Ik wil graag iets bijdragen 
aan deze maatschappij en 
was dat wel voldoende aan 
bod gekomen? Vroeger was ik een paar-
denmeisje. Ik pakte tijdens mijn herstel 
het paardrijden weer op en kwam in con-
tact met LIGHTHORSE. Door het effect 
van de coachsessies die ik daar kreeg, 
voelde ik dat ik op het juiste spoor zat: 
Dit gunde ik anderen óók. Bij LIGHT-
HORSE volgde ik een interne opleiding 
en werd Transformatiecoach, zowel voor 
particuliere als zakelijke klanten.’

LIGHTHORSE 
Voordat Emily mij een korte sessie laat 
meemaken, geeft Sandra Geisler, op-
richtster en directeur van LIGHTHOR-
SE, wat achtergrondinformatie. ‘Het is 
een feit dat onze wereld verandert: Hoe 
ga je daar als organisatie mee om? Welk 
leiderschap heb je nodig om wendbaar 
en slagvaardig te zijn? We bieden hier-
voor trainingsprogramma’s, tools en een 
unieke transformatiemethodologie die 
helpen om echte doorbraken en gewenste 
resultaten te bereiken. Zakelijk werken 
we op het gebied van leiderschap, teams, 
organisatieverandering en business mas-
tery voor ondernemers. Particulier wer-
ken we op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling en leiderschap, vitaliteit 
& gezondheid, relaties, gezinnen, jonge-
ren met labels en trauma’s, en bieden we 
naast coaching intensieve ontwikkelpro-
gramma’s aan.’ 

Paarden en mensen
Natuurlijk komt bij Emily haar gezin op 
de eerste plaats, maar nu haar kinderen 
groter zijn is ze blij dat ze het werk heeft 
gevonden en kan doen waarin ze gelooft. 
Emily roeit, zeilt en schildert graag, 
maar zegt ze: ‘Mijn passie is wel het 
werken met paarden en mensen. Paarden 
zijn kudde- en vluchtdieren, ze reageren 
op wat je denkt, voelt en uitdrukt via je 
lichaamstaal. Als coach observeer ik het 
gedrag van de persoon in relatie tot het 
paard, en aan de hand van vragen van de 
methodiek en opdrachten komen we snel 
bij de oorsprong van het patroon en help 
ik nieuw effectief gedrag te ontwikkelen 
en gewenste omstandigheden vorm te 
geven. Een proces dat ik graag met klan-
ten aanga.’ 

Varian
De paarden die gebruikt worden voor de 
sessies hebben allemaal een eigen ver-
haal en een eigen karakter. Zonder de 
paarden te zien kies ik op papier Varian. 
Vooraf aan de sessie nemen Emily en ik 
door welke uitdaging ik wil tackelen. 
Buiten is het warm. Emily laat mij het 
een en ander doen. En het paard Varian? 
‘Weet wat je wilt, wees standvastig en 
stel je grenzen.’ There we go!
Info: https://www.lighthorse.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
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begeleiding. In 1972 vertrok burgemees-
ter Tydeman. Wethouder De Klerk nam
als locoburgemeester hem waar.
Raadslid Scholten werd tijdelijk derde
wethouder. In 1973 volgde voormelde
benoeming van Anneke Le Coultre (wet-
houder te Wassenaar) tot burgemeester.
Voortvarend nam zij de inrichting van
het centrum op zich. En, uniek in ons
land, zij bracht met succes de drie ver-
schillende basisscholen, de Rooms
Katholieke, de Protestant Christelijke en
de Openbare lagere school, samen onder
één dak, in ‘De Levensboom.’  

Vijfduizend bomen 
Nog ruimschoots voor de bouw was de
raad akkoord gegaan met het verzoek
van Tydeman om vijfduizend bomen te
kopen bij een kweker in Zundert. Toen
die bomen jaren later geplant werden
waren het al ‘hele echte bomen’ die de
bebouwde Bijvanck van begin af aan een
volwassen en gezellige aanblik gaven.
Het planten in de dikke, onvruchtbare,
opgespoten witte zandlaag veroorzaakte
door te hoge wortelgroei ook nu nog niet
opgeloste problemen.     

Allerlei soorten woningen
De zeven flats werden ontworpen.
Terrasflats. Dat was nieuw. De financië-
le goedkeuring van de provincie door
hoofdingenieur Wieringa, directeur
inspecteur Volkhuisvesting, verliep daar-
om traag. Uiteindelijk gingen de nodige
heipalen de grond in. En Wieringa kwam
de eerste steen leggen. Langzamerhand
ontstonden ook rijtjes huizen. Opviel dat
de hoekhuizen de voorkeur genoten. Dat
leidde tot de opdracht aan één van de
architecten om rijtjes huizen met vier
hoekwoningen te ontwerpen. De zoge-
naamde Molenwiekwoningen: vier hoe-
kwoningen als één grote villa. De kleine
woningen voor alleenstaanden werden
de ‘Kabouterwoninkjes’ aan het
Palingpad. Een groot wooncomplex, ‘De
Wetering’, kwam van de grond. Meer
luxueuze woningen, de ‘Witte
Woningen’ aan de Koggewagen zagen
het licht. Bijnaam: ‘Klein Jeruzalem.’ De
69 kettingwoningen (in slingervorm) van
Wissing volgden. De Bijvanck kreeg zo
haar unieke karakter.

Tot slot
Van de geplande, fraaie fietsbrug over de
Randweg Oost naar de ‘Landingsbaan’ is
niets gekomen. Maar als dat het enige is,
en zeker als het nieuwste Centrumplan
Bijvanck gerealiseerd is, dan kunnen de
Blaricummers daar toch wel overheen
komen, of niet soms? 

100 jaar
door Frans Ruijter
Op 12 december 2014 was het een
eeuw geleden dat mevrouw Miep
Klaver - van Dijk in Utrecht het
levenslicht zag. 

Ze trouwde op 5 oktober 1938 met
Blaricummer in hart en nieren, Bep
Klaver (1915-1982). De eerste jaren van
hun huwelijk woonden zij aan de Tweede
Molenweg 22. Daar zijn drie van hun
vier kinderen geboren, te weten: Mia,
Nannie (overleden in 2014) en John. In
1949 kregen ze op de Statenkamer 5 een
net nieuw gebouwde woning toegewe-
zen. Daar werd de jongste dochter Helen

geboren. Over haar gezin zei ze ooit:
‘Zelf heb ik nog nooit een klavertje vier
gevonden in de tuin, maar wel in huis en
dat zijn onze zoon en drie dochters, zij
zorgen voor zonneschijn in ons huis.’ De
laatste jaren woont ze naar alle tevreden-
heid in Johannes Hove in Laren. Tijdens
haar verjaardag was ze wat grieperig,
daardoor werd een officieel feest uitge-
steld. Maar ze wil nog van geen opgeven
weten: een zuster van haar is 96 jaar en
ze zegt nog strijdbaar: ‘Ik wil nog mee-
maken dat mijn zus ook 100 jaar wordt.’
Wij van hei & wei gunnen haar dat van
harte. 

Bij HR INJECTABLES kunt u terecht voor subtiele gelaats-
verjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur en 
botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk uit blijft zien.

Wilt u een afspraak 
maken voor een consult 
of een behandeling?
Tel. 035 260 10 60www.hrinjectables.nl

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

hei & wei volgen op twitter: kijk op
http://twitter.com/heienwei

Blaricum toen...

Michiel Krabbenborg @Michiel_BW
De kerst- sponsorloop bij @OBBlaricum
was een succes! De leerlingen hebben gelo-
pen voor @DeOpkikker#goeddoel

Maarten Frenk @MaartenFrenk
Mooie nieuwjaar traditie in #blaricum.
Vuur, zang en natuurlijk drank 

IJssalon De Hoop @ijssalondehoop
Beste IJsgenieters, met ons laatste facebook bericht van 2014 wil-
len wij iedereen bedanken voor een fantastisch ijs-seizoen 2014.

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

Dit karakteristieke witte huisje is nu Tweede Molenweg 47. Tot 1961 was het
genummerd aan de Eerste Molenweg 56. Het huis stond vroeger aan de voet

van de Blaricumse molen. Die heeft gestaan waar nu Tweede Molenweg 49 is,
maar is in 1928 helaas gesloopt. In de volksmond wordt dat nog steeds 'De

Molenberg' genoemd. Bekende bewoners van dit lieftallige huisje waren onder
andere de families: Herman Zeegers en Meeuwis Krijnen. Echter de bekend-
ste, landelijk gezien dan, is natuurlijk Ton Lensink. Vooral bekend geworden
als Ti Ta Tovenaar. Inmiddels woont mevrouw Moppes hier alweer heel lang

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Jochem Uytdehaage is opgeladen!

door Frans Ruijter
Wat is het toch fijn dat we in een dorp wonen waar mensen hun levenslessen uit hun carrière met ons willen 
delen. Eén van deze mensen is niemand minder dan Olympisch schaatskampioen Jochem Uytdehaage, die in 
2022 in Salt Lake City op de 5 en 10 kilometer in 2002 goud won. Buiten de twee gouden plakken won hij daar 
ook nog een zilveren medaille op de 1500 meter. 

Twintig jaar na zijn gouden Olympische 
Winterspelen deelt hij zijn ervaringen 
en kennis in een nieuw boek en geeft 
hij praktische tips voor iedereen die een 
gezonder en gelukkiger leven wil leven.

De titel van Jochems boek is Opgeladen! 
Mijn eerste gedachte toen ik de titel 
hoorde was: Maar Jochem is altijd 
opgeladen, hij komt op mij over als 
iemand die overloopt van passie en 
energie. Maar hier waren harde lessen 
uit zijn topsportcarrière voor nodig om 
dat te beseffen. Topprestaties kun je 
alleen maar leveren als alles in balans 
is. Juist deze facetten wil hij graag met 
eenieder delen. Mensen behoeden om 

niet in een valkuil te trappen die altijd 
op een onverwacht moment opdoemt in 
het leven. Om daar bedacht op te zijn is 
een goede verdeling van werk en privé 
een must. Maar helaas lukt dat niet altijd 
omdat we in deze hectische wereld vaak 
worden afgeleid van de hoofdzaak en ons 
laten meeslepen in randzaken, terwijl 
de focus op je eigen welzijn behoort te 
liggen. We gebruiken veel energie maar 
vergeten onze batterij weer op te laden. 
We hebben geen aandacht voor ons 
herstel.

Inspireren en motiveren
Vandaag de dag krijgt Jochem vaak de 
vraag wat hij nu zoal doet. Enthousiast 
en energiek vertelt hij dat hij graag 
mensen inspireert en motiveert om 
beter voor zichzelf te gaan zorgen en 
op deze wijze, zoals Jochem zegt, een 
rijker leven te leven. De ondertitel van 
zijn boek luidt dan ook Boost je geluk, 
gezondheid en prestaties. Jochem doet 
dit veelal door het geven van lezingen 
voor bedrijven en door het verzorgen 
van workshops omtrent thema’s als 

vitaliteit, ontspanning, slapen 
en bewegen.

Batterijen van Energie
Jochem werd er na zijn 
carrière als schaatser ook mee 
geconfronteerd dat hij zich niet 
op vijf of zes dingen tegelijk 
kon richten. Hij werd te veel 
afgeleid om werkelijk goed 
te presteren. Hij analyseerde 
zowel zijn ervaringen in zijn 
topsportcarrière als die van 
daarna en ontdekte, wat hij 
noemt, de Batterijen van 
Energie. De 1e batterij (geel) 
is de spirituele: Eigenlijk 
meer de spirit, drive en 
zingeving. Batterij 2 (blauw) 
is de mentale: Over kennis, kunde en 
ervaring. Dan komt batterij 3 (rood) 
met de emotionele component: Deze 
richt zich op relaties, gedrag en emotie. 
De vierde batterij (groen) is de fysieke: 
Deze gaat over voeding, slaap, beweging 
en ontspanning. Het mooie van dit 
alles is dat deze vier batterijen werken 

als communicerende vaten en van 
ongelooflijk grote invloed zijn op ons 
dagelijkse leven. Aan de hand van deze 
batterijen ontwikkelde Jochem inzichten 
en tips & tricks die hij in zijn boek deelt. 

Opgeladen! onder andere te koop in de 
Blaricumse Boekhandel voor € 20,-.
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Mienskip
door Jan Greven
Vorige keer schreef ik op deze plek over wethouder Knoop (CDA) die de 
gemeenteraad 25.000 euro vroeg voor een gesprek tussen de buurthuizen 
Blaercom en Malbak. Een extern bedrijf zou het gesprek begeleiden. 
Vandaar dat geld. Tijdens de raadsvergadering van 24 mei j.l. bleek dat de 
raad daar weinig voor voelde. De raad had liever een aanpak van onderop. 
Zonder bureau van buiten. Zo haalde de wethouder met de finish in zicht 
(onmiddellijk na de discussie droeg hij zijn taken over aan opvolger Joke 
Lanphen (D66)) toch nog een keer bakzeil. Zijn humeur leed daar trouwens 
niet onder. 

Behalve Blaercom, Malbak en nieuwe 
wethouders stond op die 24e mei ook 
het kersverse coalitieakkoord op de 
agenda. Gezamenlijk product van 
de nieuwe coalitiepartijen Hart voor 
Blaricum, VVD en D66. Titel: Vandaag 
aan de slag voor het Blaricum van 
morgen. En aan de slag willen ze in de 
nieuwe coalitie. Je kunt het zo gek niet 
opnoemen of er is wel een voornemen 
om iets te willen of te doen. Allemaal 
positieve acties. Eigenlijk noemt het 

akkoord maar twee keer iets dat de 
opstellers niet willen. Hoogbouw willen 
ze niet. In geen van de drie dorpsdelen. 
En totale bomenkaalslag, als ergens een 
nieuw huis wordt neergezet. Dat willen 
ze ook niet. Als zo’n kaalslag tenminste 
tegen te houden is. 

Met zo veel positieve plannen is het 
moeilijk kritisch te zijn. Zou je meer 
willen als er al zoveel gewild wordt? 
Toch een punt. Iets dat ik mis en er 

best in gemogen had. Misschien er 
zelfs in had gemoeten. Het Fries kent 
het woord mienskip, las ik onlangs. 
Mienskip, naoberschap in het Twents, 
bestaat als mensen zich deel van een 
gemeenschap voelen. Voor elkaar iets 
doen, elkaar op een goede manier in 
de gaten houden. Het bijzondere van 
Friesland is dat de Provincie, en een 
aantal Friese gemeentes, het bevorderen 
van ‘mienskip’ in hun politieke 
programma’s, hun coalitieakkoorden, 
hebben opgenomen. Geluk als politieke 
doelstelling. 
Zou zo’n paradigmawissel ook in 
ons dorp kunnen? Niet alleen als 
het gaat over sociaal beleid, zorg of 
ondersteuning. Maar ook bij ‘harde’ 
onderwerpen als veiligheid en een 
groene en gezonde leefomgeving. Kan 
het in die debatten niet alleen over 
handhaving en boa’s gaan maar ook over 
omkijken naar elkaar? Kan mienskip 

thema zijn bij inwonersparticipatie?  
In het coalitieakkoord viel me op 
hoe instrumenteel de paragraaf over 
onderwijs is. Zorg voor goede kwaliteit 
van de schoolgebouwen. Dan heb je 
het wel gehad. Waarom geen gesprek 
met de scholen over burgerschap, 
maatschappelijk handelen? Zeker nu 
er gedacht wordt aan een project om 
jongeren mee te laten denken over de 
toekomst. Op wat voor manier willen 
wij in dit dorp met elkaar samenleven? 
Hechten we aan die mienskip van de 
Friezen of blijven we liever op onszelf? 
Kunnen we daar eens dorpsbreed 
over praten? En dan niet vrijblijvend. 
Maar zo dat het uitmondt in politieke 
voornemens. 

Een aanzet tot zo’n aanpak had ik wel 
mooi, en verfrissend, gevonden in een 
nieuw coalitieakkoord. Maar wie weet? 
Wat niet is, kan nog komen. 
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Wethouders 
stellen zich voor

Burgemeester 
Joan de Zwart-Bloch:
“Eind mei zijn Anne-Marie Kennis, 
Frans Cornelis en Joke Lanphen als 
(nieuwe) wethouders van Blaricum in 
de raad geïnstalleerd. In deze editie 
van de hei & wei stellen de wethou-
ders zich graag aan u voor. De ko-
mende vier jaar gaat u ze regelmatig 
tegenkomen in het dorp.”

Anne-Marie Kennis (Hart voor Blaricum)
Anne-Marie Kennis is sinds 2014 wethouder voor Hart voor Blaricum. 

Anne-Marie Kennis: “De afgelopen acht jaar heb ik mij met veel plezier als wethouder voor Blaricum in-
gezet. Ik ben heel blij de komende vier jaar dat wederom te mogen doen. Het blijft een mooie uitdaging 
om samen met de andere collegeleden, de gemeenteraad en natuurlijk bovenal met alle inwoners van 
Blaricum het goede voor het dorp te mogen doen. Ik zal mij daar optimaal voor blijven inzetten.”

Frans Cornelis (VVD)
Frans Cornelis is oud-voorzitter van de toenmalige zelfstandige VVD afdeling Blaricum. Hij is jurist en bedrijfseconoom. Frans 
werkte sinds 1983 in het internationale bedrijfsleven. In 2015 nam hij afscheid bij Randstad Holding NV. Daarna werkte hij als 
zelfstandig adviseur, ondernemer en docent. Hij vervulde daarnaast een aantal nevenfuncties, zoals als bestuurslid en voorzitter 
van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond en een aantal andere landelijke verenigingen. In zijn vrije tijd gaat hij graag roeien, of 
op reis.

Frans Cornelis: “Mijn gezin en ik kwamen eind 1991 in Blaricum wonen. Onze drie kinderen gingen hier 
naar school, maar zijn nu allen ‘uitgevlogen’. Mijn echtgenote en ik zijn hier nooit meer weggegaan. 
Later hebben we ons eigen huis laten bouwen, waar we nu nog wonen. Blaricum is een mooie en bijzon-
dere plek. Een plek die alles mee heeft om het beter te doen dan ‘gewoon goed’. Waar we enerzijds de 
historie en het menselijk karakter beschermen, en anderzijds nu het fundament kunnen leggen voor een 
toekomst als vitale en verbonden gemeente. Ik vind het een eer om daaraan mee te mogen werken.”

Joke Lanphen (D66)
Voormalig huisarts Joke Lanphen kwam in 2014 in de gemeenteraad voor D66. 

Joke Lanphen: “Graag stel ik me aan iedereen in het dorp voor: Ik ben geboren en getogen, als oudste van vijf kinderen, in een 
hardwerkend gezin in Blaricum. Mijn moeder was een dochter van Henk van den Bergh (hoefsmid) en mijn vader was de zoon van 
één van de erfgooiers, Jan Lanphen, een klein boertje met tien kinderen. Het was een andere tijd en de meeste mensen waren arm 
en gelovig. De naoorlogse vooruitgang heeft veel gebracht en veel doen verliezen. Het dorp werd rijk, de boeren trokken weg. Dit 
na de verkoop van de Meent voor woningbouw. En de forenzen kwamen. Ik ben huisarts geworden, getrouwd, ik ben moeder van 
twee zonen en heb naast de praktijk veel gedaan in diverse besturen. 

Het dorp is gegroeid. Het is heerlijk wonen. Alles is dichtbij. De gemeente bewaakt de leefbaarheid. Dit 
middels de algemene plaatselijke verordening (APV) en door aanvragen voor evenementen en nieuwe 
bouwinitiatieven te beoordelen. In mijn nieuwe rol als wethouder wil ik bijdragen aan de leefbaarheid, 
gastvrijheid, solidariteit en ontwikkeling van onze gemeente. Ik vind het belangrijk om het evenwicht te 
bewaren tussen rust en drukte, ruimte en dichtheid, eigen en gedeelde ruimte, gewoon en bijzonder. Dit 
is als balanceren op het slappe koord. Het vraagt veel aandacht van de gehele raad, het college en de 
ambtenaren. Maar bovenal ook de medewerking, inzet en begrip van alle inwoners om er met elkaar 
een succes van te maken.”
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Voorkom een 
woninginbraak!
Veel mensen waren het afgelopen jaar 
veel thuis en bewaakten onbewust hun 
huis. Nu we deze zomer weer op pad 
gaan, valt deze ‘beveiliging’ plotseling 
weg. 

Gaat u deze zomer een dagje weg of op 
vakantie? Wees dan extra alert en doe 
goed de deur op slot, doe ramen dicht 
en laat een lichtje aan. Doe alsof u thuis 
bent. Laat koffiekopjes staan, zorg voor 
een bewoonde indruk door automa-
tische verlichting. Denk ook aan het 
tuinhek en de schuur! 

Meer tips? Kijk op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 

doe altijd
ramen dicht, 
lichtje aan, 
deur op slot!
ook als je maar heel 
even weggaat
Kijk voor meer tips op
maakhetzeniettemakkelijk.nl

Maak het inbrekers niet te makkelijk. 

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

• Koggewagen 25, 1261 KA, vellen van 1 boom, ingekomen 7 juni 2022
• Naarderweg 31, 1261 BR, aanpassen van de voorgevel en nokhoogte, ingekomen 7 juni 2022
• Veurhuis 15, 1261 KM, vellen van 1 boom, ingekomen 10 juni 2022
• Blaricum A 3013, 1261 n.t.b., vellen van 7 bomen, ingekomen 13 juni 2022
• Schapendrift 18, 1261 HL, renoveren dak van het bijgebouw, ingekomen 14 juni 2022
• Dorpsstraat 2, 1261 ET, verplaatsen van de bestaande toiletgroep, ingekomen 13 juni 2022
• Meentzoom 59, 1261 XA, realiseren van een nieuwe inrit, ingekomen 9 juni 2022
• Eemnesserweg 28, 1261 HJ, vellen van 2 bomen, ingekomen 13 juni 2022
• Laantje van Bakker 12, 1261 WC, realiseren van een aanbouw, ingekomen 17 juni 2022
•  Het Domein 7, 1261 JP, realiseren van een koekoek in de kelderwand en een deursparing, inge-

komen 18 juni 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
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Schapendrift (ongenummerd), 1261 HR, bouwen van een woning, verzonden 1 juni 2022 
• Torenlaan 66A, 1261 GG, vellen van 6 bomen
• Eemnesserweg 24A, 1261 HG, verbouwen van de woning, verzonden 14 juni 2022
• Evenaar 23, 1261 VN, realiseren van een inrit, verzonden 13 juni 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 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Schapendrift 81, 1261 HP, realiseren van 2 bruggetjes in de achtertuin, verzonden 31 mei 2022
•  Blei 13, 1261 PG, realiseren van een uitbouw aan de voor- en achterzijde van de woning, verzon-

den 9 juni 2022
• Langwagen 9, 1261 KH, vervangen van de garagedeur door raamkozijn, verzonden 9 juni 2022
• Schapendrift (ongenummerd), bouwen van een woning, verzonden 16 juni 2022
• Schapendrift (ongenummerd), realiseren van een inrit, verzonden 16 juni 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

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

ACTIVITEITEN BLAERCOM 
De donderdagactiviteiten in dorpshuis Blaercom zijn weer 
gestart! Loop vooral eens binnen, bijvoorbeeld bij Blaer-Kom 
Koffiedrinken van 10.00 tot 12.00 uur. 

Er zijn nog veel meer activiteiten. Kijk daarvoor op 
www.blaercom.nl/activiteiten Natuurlijk bent u ook altijd wel-
kom om af te spreken met een vriend(in) of om een zaaltje te 
huren. Er is gratis wifi.

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING EN 
ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 
EERSTE MOLENWEG 1A 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om, met toe-
passing van art. 2.12, lid 1, sub a, onder 3o van de Wabo, af te wijken 
van het geldende bestemmingsplan Dorp 2018. Dit is voor de bouw 
van zeven woningen op het perceel Eerste Molenweg 1A in Blaricum. 
De bestaande bebouwing wordt gesloopt. 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3o Wabo kan een 
omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestem-
mingsplan worden verleend wanneer de activiteit niet in strijd is met 
een goede ruimtelijke ordening. De initiatiefnemer heeft hiervoor de 
benodigde ruimtelijke onderbouwing aangeleverd. 

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen
Op grond van artikel 6:5 van het Besluit omgevingsrecht wordt de 
bovengenoemde afwijking van het bestemmingsplan niet eerder 
verleend nadat de gemeenteraad heeft aangegeven dat zij geen be-
denkingen tegen het ruimtelijk initiatief heeft. Op 19 april 2022 heeft 
de gemeenteraad in ontwerp een verklaring van geen bedenkingen 
afgegeven.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit voor het verlenen van de omgevingsvergunning 
en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen vanaf 22 
juni tot en met 2 augustus ter inzage bij de balie Vergunningen 
van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. Maak hiervoor 
een afspraak via telefoonnummer 14 035. Of bekijk de stukken 
via www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie: NL.IMRO.0376.
POVMelkfabriek-On01).

Zienswijzen
Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder 
een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning en/of tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.

Blaricum, 21 juni 2022

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

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

Burgemeester 
Joan de Zwart-Bloch:
“Eind mei zijn Anne-Marie Kennis, 
Frans Cornelis en Joke Lanphen als 
(nieuwe) wethouders van Blaricum in 
de raad geïnstalleerd. In deze editie 
van de hei & wei stellen de wethou-
ders zich graag aan u voor. De ko-
mende vier jaar gaat u ze regelmatig 
tegenkomen in het dorp.”

Anne-Marie Kennis (Hart voor Blaricum)
Anne-Marie Kennis is sinds 2014 wethouder voor Hart voor Blaricum. 

Anne-Marie Kennis: “De afgelopen acht jaar heb ik mij met veel plezier als wethouder voor Blaricum in-
gezet. Ik ben heel blij de komende vier jaar dat wederom te mogen doen. Het blijft een mooie uitdaging 
om samen met de andere collegeleden, de gemeenteraad en natuurlijk bovenal met alle inwoners van 
Blaricum het goede voor het dorp te mogen doen. Ik zal mij daar optimaal voor blijven inzetten.”

Frans Cornelis (VVD)
Frans Cornelis is oud-voorzitter van de toenmalige zelfstandige VVD afdeling Blaricum. Hij is jurist en bedrijfseconoom. Frans 
werkte sinds 1983 in het internationale bedrijfsleven. In 2015 nam hij afscheid bij Randstad Holding NV. Daarna werkte hij als 
zelfstandig adviseur, ondernemer en docent. Hij vervulde daarnaast een aantal nevenfuncties, zoals als bestuurslid en voorzitter 
van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond en een aantal andere landelijke verenigingen. In zijn vrije tijd gaat hij graag roeien, of 
op reis.

Frans Cornelis: “Mijn gezin en ik kwamen eind 1991 in Blaricum wonen. Onze drie kinderen gingen hier 
naar school, maar zijn nu allen ‘uitgevlogen’. Mijn echtgenote en ik zijn hier nooit meer weggegaan. 
Later hebben we ons eigen huis laten bouwen, waar we nu nog wonen. Blaricum is een mooie en bijzon-
dere plek. Een plek die alles mee heeft om het beter te doen dan ‘gewoon goed’. Waar we enerzijds de 
historie en het menselijk karakter beschermen, en anderzijds nu het fundament kunnen leggen voor een 
toekomst als vitale en verbonden gemeente. Ik vind het een eer om daaraan mee te mogen werken.”

Joke Lanphen (D66)
Voormalig huisarts Joke Lanphen kwam in 2014 in de gemeenteraad voor D66. 

Joke Lanphen: “Graag stel ik me aan iedereen in het dorp voor: Ik ben geboren en getogen, als oudste van vijf kinderen, in een 
hardwerkend gezin in Blaricum. Mijn moeder was een dochter van Henk van den Bergh (hoefsmid) en mijn vader was de zoon van 
één van de erfgooiers, Jan Lanphen, een klein boertje met tien kinderen. Het was een andere tijd en de meeste mensen waren arm 
en gelovig. De naoorlogse vooruitgang heeft veel gebracht en veel doen verliezen. Het dorp werd rijk, de boeren trokken weg. Dit 
na de verkoop van de Meent voor woningbouw. En de forenzen kwamen. Ik ben huisarts geworden, getrouwd, ik ben moeder van 
twee zonen en heb naast de praktijk veel gedaan in diverse besturen. 

Het dorp is gegroeid. Het is heerlijk wonen. Alles is dichtbij. De gemeente bewaakt de leefbaarheid. Dit 
middels de algemene plaatselijke verordening (APV) en door aanvragen voor evenementen en nieuwe 
bouwinitiatieven te beoordelen. In mijn nieuwe rol als wethouder wil ik bijdragen aan de leefbaarheid, 
gastvrijheid, solidariteit en ontwikkeling van onze gemeente. Ik vind het belangrijk om het evenwicht te 
bewaren tussen rust en drukte, ruimte en dichtheid, eigen en gedeelde ruimte, gewoon en bijzonder. Dit 
is als balanceren op het slappe koord. Het vraagt veel aandacht van de gehele raad, het college en de 
ambtenaren. Maar bovenal ook de medewerking, inzet en begrip van alle inwoners om er met elkaar 
een succes van te maken.”
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Voorkom een 
woninginbraak!
Veel mensen waren het afgelopen jaar 
veel thuis en bewaakten onbewust hun 
huis. Nu we deze zomer weer op pad 
gaan, valt deze ‘beveiliging’ plotseling 
weg. 

Gaat u deze zomer een dagje weg of op 
vakantie? Wees dan extra alert en doe 
goed de deur op slot, doe ramen dicht 
en laat een lichtje aan. Doe alsof u thuis 
bent. Laat koffiekopjes staan, zorg voor 
een bewoonde indruk door automa-
tische verlichting. Denk ook aan het 
tuinhek en de schuur! 

Meer tips? Kijk op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 

doe altijd
ramen dicht, 
lichtje aan, 
deur op slot!
ook als je maar heel 
even weggaat
Kijk voor meer tips op
maakhetzeniettemakkelijk.nl

Maak het inbrekers niet te makkelijk. 

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

• Koggewagen 25, 1261 KA, vellen van 1 boom, ingekomen 7 juni 2022
• Naarderweg 31, 1261 BR, aanpassen van de voorgevel en nokhoogte, ingekomen 7 juni 2022
• Veurhuis 15, 1261 KM, vellen van 1 boom, ingekomen 10 juni 2022
• Blaricum A 3013, 1261 n.t.b., vellen van 7 bomen, ingekomen 13 juni 2022
• Schapendrift 18, 1261 HL, renoveren dak van het bijgebouw, ingekomen 14 juni 2022
• Dorpsstraat 2, 1261 ET, verplaatsen van de bestaande toiletgroep, ingekomen 13 juni 2022
• Meentzoom 59, 1261 XA, realiseren van een nieuwe inrit, ingekomen 9 juni 2022
• Eemnesserweg 28, 1261 HJ, vellen van 2 bomen, ingekomen 13 juni 2022
• Laantje van Bakker 12, 1261 WC, realiseren van een aanbouw, ingekomen 17 juni 2022
•  Het Domein 7, 1261 JP, realiseren van een koekoek in de kelderwand en een deursparing, inge-

komen 18 juni 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
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Schapendrift (ongenummerd), 1261 HR, bouwen van een woning, verzonden 1 juni 2022 
• Torenlaan 66A, 1261 GG, vellen van 6 bomen
• Eemnesserweg 24A, 1261 HG, verbouwen van de woning, verzonden 14 juni 2022
• Evenaar 23, 1261 VN, realiseren van een inrit, verzonden 13 juni 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 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Schapendrift 81, 1261 HP, realiseren van 2 bruggetjes in de achtertuin, verzonden 31 mei 2022
•  Blei 13, 1261 PG, realiseren van een uitbouw aan de voor- en achterzijde van de woning, verzon-

den 9 juni 2022
• Langwagen 9, 1261 KH, vervangen van de garagedeur door raamkozijn, verzonden 9 juni 2022
• Schapendrift (ongenummerd), bouwen van een woning, verzonden 16 juni 2022
• Schapendrift (ongenummerd), realiseren van een inrit, verzonden 16 juni 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

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

ACTIVITEITEN BLAERCOM 
De donderdagactiviteiten in dorpshuis Blaercom zijn weer 
gestart! Loop vooral eens binnen, bijvoorbeeld bij Blaer-Kom 
Koffiedrinken van 10.00 tot 12.00 uur. 

Er zijn nog veel meer activiteiten. Kijk daarvoor op 
www.blaercom.nl/activiteiten Natuurlijk bent u ook altijd wel-
kom om af te spreken met een vriend(in) of om een zaaltje te 
huren. Er is gratis wifi.

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING EN 
ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 
EERSTE MOLENWEG 1A 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om, met toe-
passing van art. 2.12, lid 1, sub a, onder 3o van de Wabo, af te wijken 
van het geldende bestemmingsplan Dorp 2018. Dit is voor de bouw 
van zeven woningen op het perceel Eerste Molenweg 1A in Blaricum. 
De bestaande bebouwing wordt gesloopt. 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3o Wabo kan een 
omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestem-
mingsplan worden verleend wanneer de activiteit niet in strijd is met 
een goede ruimtelijke ordening. De initiatiefnemer heeft hiervoor de 
benodigde ruimtelijke onderbouwing aangeleverd. 

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen
Op grond van artikel 6:5 van het Besluit omgevingsrecht wordt de 
bovengenoemde afwijking van het bestemmingsplan niet eerder 
verleend nadat de gemeenteraad heeft aangegeven dat zij geen be-
denkingen tegen het ruimtelijk initiatief heeft. Op 19 april 2022 heeft 
de gemeenteraad in ontwerp een verklaring van geen bedenkingen 
afgegeven.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit voor het verlenen van de omgevingsvergunning 
en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen vanaf 22 
juni tot en met 2 augustus ter inzage bij de balie Vergunningen 
van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. Maak hiervoor 
een afspraak via telefoonnummer 14 035. Of bekijk de stukken 
via www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie: NL.IMRO.0376.
POVMelkfabriek-On01).

Zienswijzen
Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder 
een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning en/of tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.

Blaricum, 21 juni 2022

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. Kijk 
voor de agenda op www.mooisticht.nl 
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UITNODIGING 
Afscheid wethouders Liesbeth Boersen, Gerard Knoop en Maria Klingenberg 

Liesbeth Boersen, Gerard Knoop en Maria Klingenberg nemen 
afscheid als oud-wethouders van de gemeente Blaricum. 

Ze hebben zich met veel plezier en enthousiasme ingezet voor 
de gemeente. We willen ze daarvoor heel erg bedanken! En ze 
willen u ook graag bedanken voor de plezierige samenwerking 
de afgelopen jaren. Daarom organiseren we een feestelijke 
afscheidsreceptie. 

We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 
U komt toch ook? Aanmelden kan door te mailen naar 
rsvp@blaricum.nl (graag voor 27 juni). 

Wij hopen u op vrijdag 1 juli te mogen ontvangen.

Joan de Zwart, burgemeester
Peter van Dijk, gemeentesecretaris

Datum:  vrijdag 1 juli 2022
Tijd:  15.30 - 18.00 uur
Locatie:	 Gemeentehuis	Blaricum	-	Kerklaan	16	te	Blaricum
Extra:		 		Komt	u	zoveel	mogelijk	op	de	fiets	in	verband	met	parkeren.
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Liesbeth Boersen, Gerard Knoop en Maria Klingenberg nemen afscheid. Zij hebben zich met veel plezier en enthousiasme ingezet. 

MARIA KLINGENBERG

Maria Klingenberg heeft zich ruim één jaar voor 
verschillende projecten ingezet, zoals (in goed 
overleg met de klankbordgroep) aanpassing van 
de Le Coultredreef, de invulling van het terrein 
oude Melkfabriek, de herinrichting Albert Heijn 
en het renovatieplan Bouwvenen. Ze heeft ook 
samen met het bewonerscomité de reconstruc-
tie Bergweg en Meentzoom voorbereid. Maria 
was altijd blij met het goede contact tussen de 
raad, de inwoners van Blaricum en de ambte-
naren van de BEL Combinatie. Zaken worden 
gerealiseerd met wederzijds respect, daar mag 
Blaricum trots op zijn! 

Afscheid wethouders Liesbeth Boersen, Gerard Knoop en Maria Klingenberg 

LIESBETH BOERSEN 

Liesbeth Boersen is ruim twaalf jaar (in totaal 
over verschillende periodes) als wethouder 
actief geweest. Zij kijkt hier tevreden op terug. 
Liesbeth heeft een aantal bouwprojecten 
gerealiseerd waaronder: de Grasplak, het 
Kuijerpad en de Kapschuur. Daarnaast heeft zij 
een overeenkomst met de Alliantie gesloten, 
waardoor er in Blaricum Dorp geen sociale 
woningen meer verkocht mogen worden. Ook 
nam zij het initiatief voor het renovatieplan 
van de Bijvanck. Door de jaren heen heeft 
Blaricum zijn eigen karakter weten te 
behouden. 

GERARD KNOOP 

Gerard Knoop heeft zich als wethouder 
de afgelopen vier jaar ingezet voor 
verschillende projecten. Een greep uit 
deze projecten zijn: het opzetten van een 
AED-netwerk in Blaricum, de realisatie van 
het weidevogelgebied in De Kampen en 
een goede ventilatie voor de klassen in de 
Bijvanck. Hij heeft ook deelgenomen aan de 
onderhandelingen over de vergoeding aan 
het Goois Natuurreservaat. Gerard was tevens 
de voortrekker van de discussie: hoe in de 
toekomst om te gaan met de uitgaven in het 
Sociaal Domein. 
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Nederlandse nationaliteit voor 
Amna Abo Baker

Op 9 juni kreeg 
Amna Abo Baker 
de Nederlandse 
nationaliteit.

Mevrouw Abo Ba-
ker komt uit Syrië 
en woont sinds 
februari 2016 in 
Nederland.
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Online verlengen rijbewijs vanaf 
1 juli mogelijk
Eenvoudig, veilig en snel online uw rijbewijs verlengen? Dat is vanaf 1 juli 2022 
in de BEL-gemeenten mogelijk. Een rijbewijs kan dan online worden verlengd via 
de website van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). U kunt dit rijbewijs 
vervolgens al na twee werkdagen ophalen op het gemeentehuis.

Om het rijbewijs online te kunnen 
verlengen, is een digitale pasfoto nodig 
die is gemaakt bij een erkende fotograaf. 
In de BEL-gemeenten kunt u hiervoor 
terecht bij de volgende fotografen: 
•  Primera, Laarderweg 24G in Eemnes 

(per 1 juli)
•  Drogisterij Trefpunt, Laarderweg 24D 

in Eemnes (per 1 juli)
•  Pasfoto Laren, Eemnesserweg 42 in 

Laren (in de loop van deze zomer)

Wilt u graag een pasfoto maken bij 
een andere erkende fotograaf buiten 
onze gemeenten? Een overzicht van 
erkende fotografen en fotocabines vindt 
u op rdw.nl/particulier/locatiewijzer 
De fotograaf stuurt de foto direct door 
naar het RDW. Zodra deze dienst de foto 
goedkeurt, kunt u met uw DigiD online 
vervolgens de verlenging regelen via 
rdw.nl/rijbewijsverlengen 

Voordelen van online rijbewijs 
verlengen
•  U hoeft niet meer naar het gemeente-

huis te komen om uw verlenging aan 
te vragen. 

•  U kunt uw rijbewijs al na twee werkda-
gen ophalen in plaats van vijf dagen.

Goed om te weten: het gaat alleen om 
het verlengen van rijbewijzen of voor 
uitbreiding van uw categorieën. Mocht 
u voor het eerst een rijbewijs aanvra-
gen dan is het nodig om eerst naar het 
gemeentehuis te komen (identificatie-
plicht). 

Proef online rijbewijs 
verlengen
Met het mogelijk maken van de online 
verlenging doen de BEL-gemeenten 
mee aan een landelijke proef die loopt 
tot 2024. Naar verwachting wordt het 
daarna officieel ingevoerd.

ROUWWANDELING 3 JULI
Versa Welzijn organiseert op zondagmiddag 3 juli een rouwwandeling: een 
wandeling met een groep mensen die een dierbare hebben verloren. Doel van 
de wandeling is om met elkaar in gesprek te komen en ervaringen te delen 
over verlies en rouw. 

De wandeling vindt plaats onder begeleiding van Angela Rebel. Angela is 
rouwbegeleider en coach (Coachpraktijk Rebel in Huizen). De start is om 13.30 
uur bij Theehuis ’t Bluk, Zuiderheide 2 in Laren. Onder het genot van een kopje 
koffie of thee wordt kennisgemaakt met elkaar en daarna start de wandeling 
van ongeveer een uur over de mooie Zuiderheide. U kunt zich aanmelden bij 
Claudia Bleijerveld: cbleijerveld@versawelzijn.nl of 06 - 82 84 80 05. Deelname 
is gratis.

Commissaris van de Koning 
op bezoek in Blaricum 
De commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, brengt woensdagmiddag 6 juli een 
bezoek aan Blaricum. 

Programma
De gemeente Blaricum heeft voor het bezoek een veelzijdig programma opgesteld. 
De middag begint met een gesprek met het college van B&W. Daarna is er een 
ontmoeting met culturele en maatschappelijke organisaties in De Malbak. De com-
missaris maakt een toer door De Blaricummermeent. Ook gaat hij in een openbare 
raadsvergadering in gesprek met raadsleden over enkele thema’s, waaronder duur-
zaamheid en regionale samenwerking. 

Vaststellen profielschets
De middag wordt afgesloten met een extra openbare raadsvergadering om 17.30 uur, 
waarin de profielschets van de nieuwe burgemeester wordt vastgesteld. 
De stukken zijn te raadplegen via blaricum.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
De vergadering is live (audio) te volgen via blaricum.notubiz.nl/live
De dag na de raad is de vergadering, per agendapunt, te beluisteren via 
blaricum.notubiz.nl

Meld ‘t en de gemeente herstelt ‘t
Losse stoeptegel, overhangend groen of straatverlichting stuk? Als u het 
meldt dan herstellen wij het. U kunt uw melding doen via www.blaricum.nl 
(Wegen en groen > Melding openbare ruimte). Geeft u hierbij aan wat er aan 
de hand is, de exacte locatie en indien van toepassing het nummer van de 
lantaarnpaal. Heeft u deze gegevens niet, meld het dan telefonisch via 14 035. 
Het meldpunt is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 
17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.
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In Memoriam

In 1967 werd Wim Faber aangenomen 
bij Lucas Bols om de drankenwinkel 
in ons dorp te gaan runnen en erbo-
ven te wonen. En hoewel Wim tot dan 
toe op hoogtijdagen niet meer dan een 
glas cola of sinas dronk, kwam de wijn 
in zijn leven en werd er een slijtersvak-
diploma behaald. 
 
Wim was slijter in hart en nieren. Hij 
beschouwde de winkel, nu beter bekend 
als de Gall & Gall in het midden van het 
dorp, als zijn eigen zaak. Het was hard 
werken maar hij heeft het altijd met 
enorm veel plezier gedaan. Hij gaf ad-
vies, organiseerde wijnproeverijen en ge-
noot van het contact met de klanten. Hij 
nam alle klanten serieus! Of het nu ging 
om de boer die bij de deur zijn klompen 
uitdeed om zijn flesje jonge klare te halen 
of om een BN’er. Iedereen kreeg dezelf-
de aandacht en behandeling. De klanten 
wisten hem altijd te vinden, kwamen 
zelfs achterom tijdens een onverwachts 
bezoekje buiten winkeltijden. En als ze 
geen geld hadden werd er in vertrouwen 
even een bonnetje aan de kassa gehangen 
om later betaald te worden.
Naast Gall & Gall was Wim lange tijd 
actief in de welstandscommissie van 
Blaricum. Toen hij in 1997 met pensioen 
ging, werden zijn dagen gevuld met de 
tuin, de vier kleinkinderen, wandelen en 
fietsen. Ook bleef Wim tennissen en ta-
feltennissen tot zijn gezondheid het niet 
meer toeliet. 

Blaricum Music Festival eert een 
bijzonder mens
door Peter Santa
Daar waar redacteur Gretha Volkers vorige keer uitgebreid verhaalde over 
‘haar’ kind Denis Kozhukhin die dit jaar ‘artist in residence’ van het Blaricum 
Music Festival is, wil ik het graag even hebben over de legendarische cellist 
Mischa Maisky die ons dorp met zijn bijzondere kunst en persoonlijkheid 
komt verrijken.

Mijn eerste kennismaking met 
Mischa was, hebben we samen 
uit zitten rekenen, vijfentwintig 
jaar geleden in een klein Itali-
aans restaurantje dat vroeger in 
Hotel Trianon (pal naast de in-
gang van Het Concertgebouw) 
zat. Ik had hem uitgenodigd 
om in de Kleine Zaal van Het 
Concertgebouw een avond Bach 
Suites te komen spelen en tot 
mijn blijdschap stemde hij toe. 
Van tevoren in de zaal repete-
ren hoefde niet van hem, lekker 
eten was belangrijker. Dus daar 
zaten wij, hij, zijn Amerikaan-
se vrouw Kaye en ik. De chef 
bracht van alles langs het leek 
hem prima te smaken. 

Een weergaloos en memorabel concert
Rond 19.30 uur kreeg ik een telefoon-
tje dat de zaal open ging en dat er een 
lange stoet mensen naar binnen liep. De 
zaal was gelukkig meer dan uitverkocht 
(er stonden extra stoelen op het podium) 
en het leek mij een uitgelezen moment 
om Mischa erop te attenderen dat we zo 
langzamerhand naar de zaal moesten. 
Hij proestte: ’Hoe kom je daar nou bij? 
We zijn nog niet klaar!’ en toen nam hij, 
als een kind zo blij, nog een hap tagli-
atelle alle vongole… Rond 20.00 uur 
begon Kaye, die dit gedrag dacht ik ge-
wend was, ook zenuwachtig te worden 
en bedachten we om de beurt listen om 
hem richting Het Concertgebouw te be-
wegen. Niets hielp! Om 20.20 uur was 
de Maestro uitgegeten en konden we 
naar de zaal, het concert begon om 20.25 
uur. Opwarmen was blijkbaar ook niet 
nodig. Van het restaurant was het snel 
even handen wassen, z’n cello pakken, 
10 seconden stemmen en het podium 
op…   Hij gaf een weergaloos en naar 
mijn mening memorabel concert. In de 
pauze vertelde een muziekvriend mij 
dat de spanning in de zaal tussen 20.15 
en 20.25 uur steeds hoger was opge-
lopen (komt hij wel, komt hij niet?) en 
dat de ontlading en daarmee het applaus 
toen men het eerste stukje van z’n Issey 

Miyake-overhemd van achter het rode 
gordijn zag verschijnen ‘orkaankracht’ 
bezat. Kaye vertelde me na afloop dat hij 
altijd erg punctueel was (dit kan ik nu, 
25 jaar later en veel Mischa-ervaringen 
rijker, beamen) en dat ze hem nog nooit 
zo heeft moeten ‘aanmoedigen’ om het 
podium op te gaan. Misschien was het 
eten gewoonweg té lekker…

Een groot en persoonlijk kunstenaar
Sinds deze eerste kennismaking hebben 
wij regelmatig contact gehouden en sa-
mengewerkt en mij viel altijd op dat hij, 
ondanks de verschrikkelijke dingen die 
hij heeft meegemaakt zoals jarenlang in 
een Russisch strafkamp beton moeten 
mengen, een uiterst positief, humorvol 
en bescheiden mens is gebleven. Iemand 
die met iedereen een praatje maakt en 
iedereen in zijn leven wil betrekken. 
Wellicht dat hij hierdoor zo’n groot en 
persoonlijk kunstenaar is geworden. Wie 
zal het weten? Wat we in ieder geval wél 
weten is dat hij op 6 en 7 juli optreedt 
tijdens het Blaricum Music Festival. Een 
concert met het Blaricum Chamber Or-
chestra en een concert samen met zijn 
oudste kinderen Lily en Sascha.

Boek snel kaarten via blaricumfestival.
com

Familieberichten
Overleden
13-05-2022 Ad Bijl, 
 geboren 28-04-1954
14-05-2022 Wim Faber, 
 geboren 04-01-1937
14-05-2022 Franciscus (Frans) Puijk,  
 geboren 25-09-1931
22-05-2022 Ingrid Falk-van Schalm,  
 geboren 05-02-1942
28-05-2022 Gijsberta Maria (Betty)  
 Puijk – de Jong, geboren 
11-01-1941
01-06-2022 Petronella Maria (Nel)   
  van der Voort-Janmaat, 

geboren 19-06-1922

Geboren
09-04-2022 Lauren Josephine Brons
21-04-2022  Liam Mayson Roberto de 

Beer
23-05-2022  Liam George Najeeb von 

Meijenfeldt

Gehuwd/partnerschap
16-05-2022  Laurens Johan de Haan 

en Astrid Anna Maria van 
Diest

Colofon
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Dorpsagenda
Festival de Magische Verbinding 
Multicultureel doe en ervaar evene-
ment waar kinderen (met ouders) en 
jongeren in de leeftijd van 0 t/m 25 jaar 
kennismaken met gezondheid, spiritu-
aliteit, creativiteit en andere culturen.
Men kan deelnemen aan mini-
workshops en behandelingen zoals 
smoothies maken op de shakefiets, 
bollywooddans, krachtstok maken, 
contact maken met draken, meditatie, 
yoga en nog veel meer. Ook kan men 
spelenderwijs informatie verkrijgen 
over gezondheid (lichamelijk, geeste-
lijk, mentaal en spiritueel) en andere 
culturen. Er zijn diverse producten te 

koop zoals boeken en edelstenen en 
er kan genoten worden van een lekker 
hapje en drankje. Zaterdag 2 juli bij 
De Malbak en de speelterreinen van de 
scholen KBS en OBS.
Voor informatie, entreekaarten en aan-
melden workshops 
festivaldemagischeverbinding.nl

Blaer-kom Koersballen
Vanaf 28 juni iedere dinsdag van 
14.00-15.30 uur koersballen in Blaer-
com. Entree: Vrijwillige bijdrage en 
het eerste drankje is gratis. Aanmelden 
of meer info via Serena Stad, sstad@
versawelzijn.nl of tel 06-31995656.

Géén Papageno 
Zomerconcert!

door organisatie Papageno 
Zomerconcert
De vergunning voor het zomerconcert 
van 1 juli is helaas niet verleend. Dat 
heeft te maken met het feit dat er op 
dit moment veel vogels broeden op 
plekken waar normaal gesproken het 
concert plaats vindt.
 
Sinds augustus 2019 hebben er vanwege 
Corona geen evenementen meer plaats-
gevonden op het terrein, waardoor er 
ook niet - zoals gebruikelijk - gesnoeid 
is voorafgaand aan het evenementen 
seizoen. In de begroeiing die daardoor 
ontstaan is, hebben de vogels zich ge-
nesteld. We hebben er alles aan gedaan, 
maar daarom tot onze spijt kunnen we 
voor dit jaar helaas geen concert organi-
seren. Daarom zullen we ons vol goede 
moed gaan focussen op het Papageno 
Zomerconcert 2023. Wat in het vat zit, 
verzuurt niet, dus we beloven voor vol-
gend jaar een fantastisch concert!

Iedereen die kaarten heeft gekocht ont-
vangt zo spoedig mogelijk bericht van 
ons via de mail!

Wim Faber
Slijter
*4 januari 1937 - † 14 mei 2022
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