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Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Nicoline Loggere
Zevenderdrift 74
1251 RD Laren
Tel: 06 - 54 73 58 24
www.loggeremakelaardij.nl
info@loggeremakelaardij.nl

Net even 
anders!

Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50

P        

Happy Gifts 
For 

Happy Kids 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

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d
035-5315703

Christiane Calis 

Jelle Hoekstra

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

www.rabobank.nl/noordgooiland

www.dayspamooi.nl

  

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
Blaricums
Nieuws 

De VVD, Hart voor Blaricum en D66
vormen met 8 van de 13 zetels de nieu-
we raadscoalitie. De fractieleiders van de
coalitie zijn Ralf van Vegten (VVD),
Carien Bölger (HvB) en Mieke Bakker
(D66). De wethouders zijn Rob
Posthumus (VVD), Ineke de Joode (HvB)
en Marcèl van Dalen (D66). De eerste
twee zaten ook in het vorige college.
Marcèl van Dalen, ex-fractieleider D66 in
Ede, beschikt daarnaast over ruime erva-
ring als adviseur van diverse overheidsin-
stellingen.

Het Bernardusgemeentehuis is in april
opgeleverd. Op 26 april is het gebouw
operationeel geworden. Op vrijdag 4 juni
a.s. is de officiële opening. Een dag later,
op zaterdag 5 juni is er open huis. Zie ver-
der de Gemeentepagina’s hierna.

Blaricum heeft een BOA (buitengewoon
opsporingsambtenaar): Gerard Koster is
als zodanig in april jl. beëdigd. Hij heeft
verbaliserende bevoegdheden en richt
zich op de openbare ruimte en is ook par-
keercontroleur. Hij heeft een korte lijn
naar wijkagenten en surveillanten. Koster
is actief in de drie BEL-gemeenten.

‘Op het oog gewone huizen’ Het eerste
exemplaar van dit boek over Blaricum
1940-1945, door Jan Greven en Gerbe
van der Woude, is op 23 april in het nieu-
we gemeentehuis uitgereikt aan burge-
meester Joan de Zwart. Het boek is moge-
lijk gemaakt door het Gemeen-schaps-
fonds Blaricum, Stichting Promotie
Blaricum, Albert Heijn (familie Ton) en
particuliere giften. Het is gratis uitgereikt
aan de groepen 8 van de basisscholen en
is te koop voor 10 euro in de
Blaricumsche Boekhandel.

Erfgooiersbeeldje in brons 25 jaar. Op
18 mei 1985 kwamen de verkleinde bron-
zen afgietsels (42 cm hoog) van de houten
Erfgooiersboom van Gerardus Lanphen
op de markt, ter financiering van de
bekende bronzen replica van de boom bij
de muziektent. Initiatiefnemer was
Blaricummer Hans Brölmann. Het beeld-
je is een verzamelaars item. 

De Blaricumse Brandweer behaalde de
eerste plaats bij wedstrijden op 24 april jl.
in Muiderberg. De ploeg bestreed succes-
vol een brand aan de Noordpolder-kade. 

Sjoerd van Veldhuizen (10 jaar) van
Vlugheid & Kracht, die dit jaar vanwege
zijn excellente resultaten is ingedeeld in
de Talentendivisie, dé top van Nederland,
heeft zich voor de derde keer op rij weten
te plaatsen voor de finale van het
Nederlands Kampioenschap Turnen op 5
en 6 juni a.s. in Emmen. 

Door een delegatie van Rotary Laren-
Blaricum werd op werkreis door Ghana

in een dorp in de Ashanti-regio, samen
met de toekomstige bewoners, gebouwd
aan veilige huizen, en werd een grote
moestuin aangelegd voor het hele dorp.
Drie jaar geleden werd een dergelijke
bouwreis ondernomen naar Roemenië.
Zie ook onder Lokale Websites. 

Paviljoen Papageno. Het echtpaar Aaltje
en Jaap van Zweden, dat zelf een autisti-
sche zoon (Benjamin) heeft, is in Laren
gestart met de opzet van een paviljoen
voor autistische jongeren van 18 tot circa
22 jaar. Het wordt een woon- en activitei-
tenhuis waarin artistieke, culinaire en
andere activiteiten worden aangeboden.
Ook komt er een concertzaaltje voor
muzikale evenementen en exposities.
Voor 12 juni is een groot sponsorevene-
ment georganiseerd. 

De bouw van de nieuwe Wingerd met
22 ruime en comfortabele seniorenappar-
tementen is medio april jl. gestart.
Opdrachtgever: De Alliantie Gooi en
Vechtstreek. De Vivium Zorggroep gaat
onder meer 24-uurs zorggarantie bieden.

S.W.O.-BEL en Versa Welzijn gaan
fuseren per 1 januari 2011. De intentie-
verklaring is begin april jl. door de bestu-
ren getekend. De welzijnsorganisaties
vullen elkaar goed aan. 

Tergooiziekenhuis Blaricum wordt in de
komende 10 jaar fors uitgebreid: van

40.000 m2 naar totaal 65.000 m2. De uit-
breiding betreft vooral de afdelingen
spoedeisende hulp. Er komt een parkeer-
dek in vier lagen met meer parkeerplaat-
sen. Momenteel wordt de laatste hand
gelegd aan een ambulancepost. 

‘De Bonusmoeder’ correctie: zie
Blaricums Nieuws voorgaande hei & wei.
Website- en e-mailadres moeten zijn
www.oudersenkinderen.nl respectievelijk
ietje@oudersenkinderen.nl.

De nieuwe 
hei & wei!

U heeft nu de nieuwe hei & wei in han-
den: no. 341 van 14-15 mei 2010. In
tabloidmodel, gemakkelijker te hante-
ren en te lezen. Maar bovenal met alle
bestuurlijke mededelingen en overige
gemeentelijke berichten, ook vaak met
foto’s. Deze mededelingen zult u voort-
aan niet meer vinden in de Laarder
Courant de BEL, maar in de hei &
wei, die nu elke veertien dagen, op vrij-
dag of zaterdag op elk adres bezorgd
wordt. Afwisselend verschijnt een dik
nummer met 12 tot 16 pagina’s en een
dun nummer met 4 pagina’s. Alle uitga-
ven zijn doorlopend genummerd en
staan op datum, niet meer op de
maand. 

(Vervolg zie volgende pagina)

Blaricum 035 531 53 00
Eemnes 035 531 33 22 
Laren 035 533 60 15

Foto: S.B.Tafelbergheide



    (Vervolg vorige pagina)
De gemeenteraad besloot op 15 december
jl. unaniem tot plaatsing van haar mede-
delingen in hei & wei. De gemeente ver-
sterkt met hei & wei haar band met het
dorpskarakter en de Blaricumse identiteit.
Bovendien krijgt hei & wei een sterke en
betrouwbare partner, tot beider én ook uw
voordeel. Anderhalf jaar van intensieve
voorbereiding is voorafgegaan aan het
verschijnen van dit nummer. De klus is nu
geklaard: op vrijdag 14 en zaterdag 15
mei 2010 is de nieuwe hei & wei bij u
allen in de bus gevallen.
Een periode van hooguit twee weken tus-
sen opvolgende edities van hei & wei is
verplicht omdat de bestuurlijke gemeen-
telijke mededelingen, zoals de aanvragen
en het verlenen van vergunningen, wette-
lijk aan bepaalde tijdskaders gebonden
zijn. Dat betekent dat hei & wei nu 26
keer per jaar verschijnt, tegen voorheen
11 keer. Elke veertien dagen een dik num-
mer uitbrengen was qua werk en financi-
eel niet realiseerbaar. De oplossing is
gevonden door afwisselend een dik en
een dun nummer te laten verschijnen, met
uitzondering van de maanden juli en
augustus, waarin alleen dunne nummers
verschijnen. Het dikke nummer ver-
schijnt, net als voorheen 11 keer per jaar.
Met, zoals u gewend bent, de interviews,
de andere stukken, de dorpsrubrieken,
alle 60 advertenties van onze gewaardeer-
de adverteerders en sponsors, en met de
gemeentelijke mededelingen op de laatste
vier binnenpagina’s. Het dunne nummer
verschijnt in totaal 15 x per jaar en is
beperkt tot de gemeentelijke mededelin-
gen, de dorpsinformatie en de sponsorre-
clames. 
De bezorging van hei & wei is nu goed
geregeld, gegarandeerd op elk adres in het
dorp, ongeacht de stickers op de bus. U
hoeft de hei & wei dus niet meer elders op
te halen. Maar wilt u toch nog een extra
exemplaar? Ná het bezorgweekend is nog
een aantal te verkrijgen op enkele van de
bekende, oude afhaalpunten. 
De gemeente en alle vrijwilligers van hei
& wei zijn bijzonder verheugd over deze
gunstige ontwikkeling voor Blaricum in
het algemeen en voor u als inwoner en
lezer in het bijzonder. Hei & wei en de
gemeente, solide samen in één blad, een
oude wens is werkelijkheid geworden.
Wij beiden wensen u veel leesplezier toe
met de nodige aandacht voor de gemeen-
telijke berichten. Meer informatie over de
nieuwe hei & wei kunt u vinden op onze
website www.heienwei.nl.

Sybert Blijdenstein

Bert van der
Moolen, 
de nieuwe 
rentmeester 
van het GNR

Het allereerste wat Bert van der
Moolen na zijn aantreden in april als
rentmeester van het Goois Natuur-
reservaat heeft aangepakt, is de plek
van z’n bureau. Van der Moolen heeft
het meubel zó neergezet dat hij zicht
heeft op zowel de deur van z’n kan-
toor, als op het raam met uitzicht op
de natuur.

Want het gaat hem zeker om die natuur,
maar ook om de mensen: zowel de

Klein maar wijs
Ruben (net 4) ’s avonds tegen zijn moe-
der Anne: ‘Mama, jij bent toch ouder
dan papa?’ Anne: ‘Ja Ruben, ik ben
ouder dan papa.’ 
‘Maar papa is toch groter dan jij?’ 
Anne ‘Ja, papa is groter dan ik.’ 
‘Dat komt, mamma, omdat hij meer
heeft gegeten...’
(NB. De vader van Ruben, 
Vincent, is 1,92 m.)

A.v.Z.

medewerkers en vrijwilligers van het
GNR, als het publiek. De nieuwe rent-
meester vindt een goede band met de
Gooise bevolking belangrijk en staat
daarom open voor ideeën uit de bevol-
king. ‘Laatst hadden we een akkefietje
met loslopende honden, waarbij drie
reeën het slachtoffer werden van honden
die niet onder controle werden gehou-
den. Dan zie je meteen dat aanwonenden
van het gebied per mail reageren over het
al dan niet aanlijnen van honden.’ Met
die reacties wil Van der Moolen aan de
slag. ‘Niet alleen voor het behouden van
draagvlak, maar ook om met elkaar en in
overleg ervoor te zorgen dat de natuurge-
bieden in stand gehouden worden. Voor
mijn part organiseren we elke maand een
borrel waarbij iedereen welkom is, zodat
we met het publiek in gesprek kunnen
gaan.’ Zo zit de nieuwe rentmeester wel
in elkaar: hij omschrijft zichzelf als ver-
bindingsofficier: ‘Ik heb nooit in het
leger gezeten, maar ik ben goed in het in
contact brengen van partijen.’ 

Van der Moolen (50) is afgestudeerd als
planoloog/geograaf. Vijftien jaar geleden
promoveerde hij tot doktor in de plano-
logie. Hij komt van de Friese
Milieufederatie, waarvan hij de laatste
vijf jaar directeur was. Maar hij wilde
weer naar een functie waarbij hij, zoals
hij zelf zegt, ‘weer met de poten in de
klei – nou ja, het veen en het zand –
daadwerkelijk iets kan doen aan het in
stand houden van de natuurkwaliteit.’ 
Hij woont nu nog in de buurt van Zwolle,
maar is op zoek naar een huis in het
Gooi: ‘Het liefst op fietsafstand van het
GNR-kantoor.’ Van der Moolen kent de
Gooise natuur nog niet als z’n broekzak,
maar hij is er wel bekend mee: ‘Mijn
vrouw is geboren en getogen in Bussum
en we hebben familie in de buurt. We
hebben in het verleden hier al heel wat
gewandeld en gefietst.’ 

Henk Korten, zijn voorganger, heeft in
de 25 jaar dat hij rentmeester van het
Goois Natuurreservaat was veel werk
gemaakt van het aanleggen van ecologi-
sche verbindingen, met als hoogtepunt
de Natuurbrug Zanderij Crailoo. Dat
beleid wil Van der Moolen onverkort
doorzetten. Extra uitdaging daarbij is
voor hem om dat te realiseren in een tijd
van grote bezuinigingen. En er komt wat
hem betreft een extra element bij: duur-
zaamheid. Bij de Friese Milieufederatie
regelde hij dat de organisatie met een
eigen boot meedeed aan een zonneboot-
race. Volgens de rentmeester zal het

Pech?
Onlangs reden we tegen de avond, van
een middagje zee en duinen, loom
terug over onze mooie heide, richting
oude dorp. De zon zakte langzaam
omlaag en mijn gaspedaal ook. Ai, bij
de Tafelberg opeens ijverig zwaaiende
agenten met gele hesjes. Stoppen. Te
hard gereden. In mijn eigen voet
geschoten: in 2003 heb ik, als wethou-
der, zelf de 60km-grens voorgesteld.
Dommer kan je je niet voelen. Een
vriendelijke agent vroeg mij nog wat
mijn redenen destijds geweest waren.
Toen voelde ik me nóg dommer...
Vorige week werd bij ons de straat
opengelegd. Nieuwe gasleiding. In
drie dagen vielen na elkaar de tele-
foon, de tv en de cv uit. De telefoon
en de cv redelijk snel hersteld. Maar
de tv was lastiger. De kapotte eindjes
van de tv-kabel staarden me treurig
aan uit de graafsleuf. De monteur, die
zou komen, was er na een dag nog
niet. De sleuf werd maar weer dicht-
gegooid, de straatstenen werden weer
gelegd. De borden gingen opzij. De
mannen vertrokken. Amper waren ze
weg of de monteur stond op de stoep:
‘Dat maak ik niet open, daarvoor is
een aannemer nodig en dat kan wel
even duren!’ Mijn besluit: ‘Dan graaf
ik de sleuf zelf wel weer open, maar
kan ik dan morgenochtend op u reke-
nen?’ ‘Ja, zeker!’ Zo ging het. Maar ik
heb het geweten. Sjorren met borden
en hekken. Graven. Tot mijn middel in
het wegdek. Gevonden. Na kabelrepa-
ratie alles weer dichtgegooid en alle
steentjes keurig gelegd. Kostte me
uren. Zand, steen en zweet. De poes
van de buren zat belangstellend toe te
kijken. En, weet u waar wij wonen?
Juist. Op nummer 13. Een krachtig
getal, volgens de getallenleer. Aldus
mijn vrouw. Maar ik voel nu toch
enige twijfel...

Sybert Blijdenstein

Van de redactie

Bert van der Moolen
GNR / Foto: Bart Siebelink



FEEP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.

- Handel in menggranulaat 0-40 met 
  KOMO-keur BRL 2506
- Handel in grind, grond en zand
- Recycling bouw-, sloop- en bedrijfsafval

�Tel.: (035) 5257453 / 5383620
Fax: (035) 5317625

Singel 3, 1261 XP  Blaricum

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

 

            
          
       

         
         

         
       
      

          
           
        
        
       

    

  De advertentie moet gewijzigd  
  worden zoals aangegeven

  Het model is akkoord
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Het kleinste warenhuisje 
van het Gooi 

midden in Blaricum!

    

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:

Huisbrand

Industrie

Centr. verwarming

Aanmaakmaterialen

Blokken

Stookolie voor

centr. verwarming

en huishaarden

BENZINE

Mengsmering

Motoroliën

Remedial Teaching praktijk ‘Lezen
Reken en Taal’ (LRT) in Blaricum
draait op volle toeren.

Maud Goedhart, Daniëlle de Wit en
Yolande Adriaansens richtten in de
zomer van 2008 het bureau voor
Remedial Teaching op, gevestigd aan
de Torenlaan 5. Zij zagen, als
leerkracht aan de Montessorischool te
Laren, dat er behoefte was aan onder-
steuning van kinderen die in het reg-
uliere onderwijs problemen hebben.

Inmiddels hebben zij alle drie een mas-
tertitel in Special Educational Needs.
Mede dankzij een artikel, vorig jaar
februari in hei & wei, bloeit hun praktijk.
Maud, Daniëlle en Yolande zijn enthou-
siast en zitten vol ideeën. Naast de reme-
dial teaching geven zij ook Cito toets-
trainingen. Tevens bekijken zij of ze hun
werkterrein verder kunnen uitbreiden
door bijvoorbeeld lezingen te organise-
ren. Het aanleren en/of vergroten van de
vaardigheden van leerkrachten, ouders
en begeleiders, om díe aandacht te geven
die (zorg)leerlingen nodig hebben, voor-
ziet in een behoefte. ‘Gericht op de toe-
komst zijn we geen van allen te oud om
te leren.’ Naast de werkzaamheden bin-
nen het onderwijs zijn Maud, Daniëlle en
Yolande ook alle drie moeder van drie
kinderen. 

In tegenstelling tot wat veel gedacht
wordt, is remedial teaching geen bijles.
Bij bijles gaat het om specifieke vakken-
nis waarin getraind moet worden.
Remedial teaching gaat dieper. Door
middel van een intakegesprek, toetsen en
observaties wordt onderzocht waarom
een leerling niet mee kan komen met de
groep. Waar ligt het probleem? Dit kan
bijvoorbeeld zijn omdat het kind dyslec-
tisch is, ADHD heeft of omdat er emoti-
onele en/of sociale problemen zijn. De
behandeling die volgt is de eigenlijke
remedial teaching, toegespitst op de
individuele problematiek van het kind.
De bedoeling is dat de leerling vaardig-
heden leert om met zijn leerstoornis om
te gaan, zodat hij of zij weer zelfstandig
mee kan draaien in de groep. De begelei-
ding is één op één.

GNR door klimaatverandering ingrij-
pende keuzes moeten maken. Gaan de
boswachters straks dan rondrijden in
elektrische auto’s? ‘Dat zou ik zeker een
goeie ontwikkeling vinden,’ vindt Van
der Moolen, die wil inzetten op energie-
neutraal werken.

Als het goed is, gaan we in Blaricum de
nieuwe rentmeester regelmatig bij de
schaapskooi tegenkomen. Want hij hééft
wat met schapen. ‘Ik heb zelf tijdens m’n
studietijd met schapen gewerkt op een
schapenboerderij op Terschelling. Veel
beesten heb ik ‘eruit gehaald’. Het lijkt
me fantastisch om in deze organisatie
ook mee te helpen met bevallingen, als
straks de Q-koorts voorbij is.’ Om de
organisatie goed te leren kennen zal Van
der Moolen de komende tijd sowieso
veel meelopen met de mensen van het
GNR. ‘Ik kan me er nu al erg op verheu-
gen om achter de schaapskudde aan te
sjokken!’

Henny Radstaak

Van kinderen wordt tegenwoordig veel
verwacht. Om aan deze verwachtingen te
kunnen voldoen lopen kinderen op hun
tenen, zitten met vragen of ze het wel
goed doen. Hierdoor raken zij hun zelf-
vertrouwen kwijt en haken af. Het ple-
zier in leren is er niet. Binnen het onder-
wijs zitten tegenwoordig meer (zorg)kin-
deren dan vroeger, hetgeen extra druk op
de leerkrachten legt. Daniëlle vult aan
dat het onderwijs gericht is op het
‘gemiddelde’ kind, waardoor kinderen
die, op welke manier dan ook, niet goed
mee kunnen komen buiten de boot val-
len. De remedial teacher zorgt door de
extra instructie, zodat het kind weer
meer zelfvertrouwen krijgt en zodoende
beter mee kan komen in de klas. Naast
de remedial teaching in hun eigen prak-
tijk, geven zij ook op scholen ‘rugzakbe-
geleiding’: leerlingen met een handicap
krijgen een zogenaamde ‘rugzak’. Geld
hieruit kan onder andere besteed worden
voor remedial teaching.
Duidelijke instructies en het kind bij de
les houden zijn belangrijke middelen om
het kind te motiveren. Maud geeft aan
dat kinderen die eenmaal weer goed in
hun vel zitten, ook weer zin krijgen in
het leren. Info: zie de LRT advertentie
in hei & wei en kijk op www.lrt.nu.

Gerda Jellema

Vrijheid
wereldwijd: wat
is daarvoor
nodig?

(herdenkingstoespraak op 4 mei 2010
uitgesproken door P.J. (Hans) Koster,
directeur Prot. Chr. Basisschool De
Levensboom, Blaricum)

Dit lustrumjaar vieren we dat we 65 jaar
geleden bevrijd zijn, en herdenken we de
opofferingen die daarvoor tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn gebracht. Een
moment om ons af te vragen hoe de vlag
van de vrijheid erbij hangt. Niet alleen
wereldwijd, waar naast veel vrijheid ook
veel oorlog en onderdrukking bestaat,
maar ook in eigen land. In de loop der
tijd gaven prominente persoonlijkheden
hun mening over de rechten en vrijheden
van ieder mens. 
Op 6 januari 1941 verwoordde ook de
toenmalige president van de Verenigde
Staten Franklin D. Roosevelt zíjn vier
voorwaarden (Four Freedoms) voor vrij-
heid wereldwijd. Volgens Roosevelt
moest ieder individu in deze wereld vrij
zijn van angst en gebrek aan voedsel, een
dak boven het hoofd hebben, vrijheid
van meningsuiting en vrijheid van gods-
dienst hebben. Er is tijd overheen gegaan
na die uitspraak, en veel gebeurd, maar
die voorwaarden gelden nu nog onver-
kort. Via de media kunnen we dagelijks
beelden zien van plaatsen op de wereld
waar het mis gaat en waar mensen leven
onder erbarmelijke omstandigheden. 
De meeste door Roosevelt genoemde
voorwaarden zijn nog niet wereldwijd
verwezenlijkt. In Nederland zijn we daar
zeker verder mee, maar ook weten we
dat achter veel al dan niet keurig dubbel-
beglaasde ramen vrijheidsvoorwaarden
niet gelden of in ieder geval met voeten
worden getreden. Dat weet ik zelf, niet
alleen uit landelijke onderzoeken, maar
maakte ik en maak ik nog mee in het
onderwijs. Het is ook niet bepaald
plaats- of standsgebonden, want of ik nu
in Rotterdam, Dordrecht, Zeist of het
Gooi werkte, in achterstandswijken of
tussen hoogopgeleiden... overal kwam
en kom ik schrijnende zaken tegen.

Als directeur van een kleine basisschool
heb ik geen eigen klas, maar neem wel
regelmatig een dag of dagdeel groepen
over van collega’s die dan andere activi-

 
  
 

  
  
  

Remedial teaching
lezen, rekenen, taal

Torenlaan 5, 1261GA Blaricum
www.lrt.nu

Maud Goedhart
Daniëlle de Wit
Yolande Adriaansens

telefoon 06 21288318
telefoon 06 53405907
telefoon 06 26398561

 
  

   

 
  
 

  
  
  

 
  

   

‘Als kinderen weer goed in 
hun vel zitten, krijgen ze ook

weer zin in het leren’

Maud, Daniëlle en Yolande

De Blaercom
start kunstcafé
Jazz-zangeres Hanneke Jansen en

Wuiver doen mee

Dorpshuis De Blaercom heeft het initia-
tief genomen tot het oprichten van een
Kunstcafé. Op regelmatige basis wordt
er een afwisselend kunstzinnig program-
ma geboden. Nol van Bennekom neemt
een deel van de organisatie op zich. Hij
is behalve muzikant, organisator van 80
jazzconcerten en 2 muziekfestivals per
jaar. Bovendien is hij in de regio bekend
als de columnist Wuiver, die bijna 30
jaar een dagelijkse rubriek schreef in de
Gooi- en Eemlander. Wuiver zal uit
eigen werk voordragen. 
Heel jazzy, en met een onberispelijke

timing zal de alom gewaardeerde jazz-
zangeres Hanneke Jansen optreden.
Hanneke werkt al jaren hard aan een
indrukwekkend repertoire, waarbij ze
traditioneel moeilijke songs niet uit de
weg gaat en voorziet van een heel eigen
interpretatie. Ook de meer gebruikelijke
standards weet zij door haar warme
stem, met een prachtig timbre en door
haar onvervalste persoonlijkheid op
boeiende wijze voor het voetlicht te
brengen.
Ook een Blaricumse kunstenaar zal een
kleine expositie in het Kunstcafé inrich-
ten en over zijn werk vertellen.
Vooralsnog gaat het om een try-out om
te zien of er in Blaricum en omstreken
voldoende belangstelling is voor een
Kunstcafé. Het eerste kunstcafé is op
vrijdagavond 21 mei om 20.00 uur.
Iedereen is welkom. 

(Ingezonden bericht)

(Vervolg zie volgende pagina)
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teiten kunnen doen. Op zo’n invaldag is
mijn motto altijd: aan het eind van de
dag moeten we allemaal, kinderen en ik,
naar huis gaan met het gevoel: de sfeer
was goed, we begrepen elkaar en we heb-
ben ook nog wat geleerd. Heel vaak raak
ik ook in gesprek met groepen als blijkt
dat sommige kinderen niet lekker in hun
vel zitten en er wat onenigheid is.
Doorvragend en pratend met elkaar
blijkt dan dat kinderen, en dat geldt echt
ook voor volwassenen, heel goed weten
wat hun rechten zijn en de daarbij beho-
rende vrijheden. Waar het op vastloopt is
dan waar de vrijheid van een individu
eindigt... In letterlijke zin is dat in zo’n
groep de rand van je tafel. Bij die rand is
namelijk het begin van de vrijheid van je
groepsgenoot. 
Voor de kinderen maak ik dat regelmatig
duidelijk door de groep op het bord weer
te geven met cirkels en kinderen begrij-
pen dan direct wat ik bedoel. Dat omzet-
ten in positieve activiteiten is stap twee,
want het leven is natuurlijk niet zo een-
voudig. Je hebt ook rekening te houden
met gevoelens en meningen. Tja, en dan
is er de vrijheid van meningsuiting. Je
kunt fysiek wel op je plek werken en
zichtbaar voldoe je dan aan de vrijheids-
eisen, maar een uitgesproken tekst over
een ander individu blijft echt niet boven
je tafel zweven, die zal zeker over de
grens van de ander, en binnen zijn vrij-
heid komen. Dat maakt samenleven op
een klein oppervlak als een klaslokaal
soms ineens ingewikkeld. Een mening
over een ander kan legitiem lijken, maar
komt ook heel hard aan. Er wordt name-
lijk geen rekening gehouden met de ach-
tergronden en mogelijke beperkingen
van de ander, die misschien helemaal
niet anders kan. 
Als dat in een basisschoolgroep speelt,
kom ik met een verhaal over twee perso-
nen die ieder een eigen eilandje hebben,
elkaar wel kunnen zien, maar verder niet
kunnen communiceren of elkaar opzoe-
ken. Op basis van wat zij alleen van elkaar
zien en het niet kennen van de intenties
waarmee wordt gehandeld loopt het tussen
die twee volledig uit de hand. Maar voor-
dat het tot een handgemeen, oorlog, komt
worden de twee door de kapitein van een
bevoorradingsschip bij elkaar gezet. Mijn
verhaal loopt altijd goed af. 
De kinderen ervaren dat communicatie
en elkaar echt kennen basisvoorwaarden
zijn om positief met elkaar om te gaan.
In onze school borduren we daar dage-
lijks op voort door actief te zijn met
werkvormen, die samenwerken met, en
respecteren van anderen stimuleren.
Nee, het is niet perfect in mijn schooltje.
Dagelijks maken we fouten, maar we

Als hij zelf niet draait, dan staat hij wel
op de dansvloer!

Dave van Breemen vertelt met passie
over zijn hobby waar hij het liefst zijn
werk van zou willen maken. Ondanks
zijn zeer fanatieke draaien en scrat-
chen, is hij na zijn middelbare school
bouwkunde gaan studeren. Geld voor
zijn liefhebberij verdiende hij onder
meer door te werken bij onze Albert
Heijn in het dorp. Momenteel is hij
werkzaam binnen de vastgoedsector
als bouwkundige in Eemnes bij A3
Hoogland, zit hij op zaalvoetbal, gaat
hij naar de fitnessclub, heeft hij een
vriendin, houdt hij van uitgaan, draait
hij regelmatig op kleinere feesten, en
last but not least produceert hij zijn
eigen tracks.

Hij laat op zijn laptop zien hoe hij zijn
eigen liedjes, de zogenaamde tracks, in
elkaar zet. Mengpanelen, cd-decks, pia-
noklavieren en wat al niet meer, verschij-
nen op het scherm. Toegesneden soft-
ware met samples, zoals bijvoorbeeld
een basgeluid, vocaal, of gitaarakkoord,
worden onder andere met bediening van
de muis bewerkt en Dave weeft ze aan
elkaar of door elkaar, kortom hij mixt.
Hij bouwt en produceert zo zijn eigen
dancemuziek. Dave laat weten dat dance
vele stijlen dansmuziek kent. Variërend
van heel soft – het zogeheten ambient en
chill out – tot keihard en snel – hardcore
en schranz. Van minimalistisch en mono-
toon ofwel minimal en techno, tot het
melodieuze trance. Het genre electro is
vooral elektronisch en instrumentaal,
terwijl andere genres akoestische instru-
menten en vocalen bevatten, zoals bij-
voorbeeld house. De melodie is vaak in
een vierkwartsmaat, repeterend van aard
en veelal voorzien van een bassdrum,
zeg maar het pulserende hart van de gig.
Soms worden oude nummers bewerkt

(remix) en soms worden totaal nieuwe
tracks gemaakt, welke weer in de clubs
gedraaid worden in een set (een mix van
ongeveer twee uur). Op Wikipedia en de
dancesite www.dance.nl staat meer
informatie over de diverse begrippen en
genres.

Scratchen en eigen tracks
Het is knap om te zien hoe iemand, die

zelf geen instrument bespeelt en geen
noten kan lezen tot een track kan komen.
Puur op gevoel wordt er aan elkaar
geplakt en worden eigen melodielijnen
gecreëerd. En wordt het uiteindelijke
resultaat op cd gebrand om vervolgens
verspreid te worden naar bekende colle-
ga-dj’s als Jean, Jose, Veron, Robaco
Bossa, Nicky Romero en anderen, zodat
deze de track in de clubs kunnen draaien
ter promotie. Uiteraard gebruikt Dave
ook zijn eigen tracks voor zijn eigen
sets. Waar vroeger op dance events nog
vinylplaten gedraaid en gescratcht wer-
den (dit is het door de dj heen en weer
bewegen van de plaat, zodat het klinkt
alsof er op de plaat gekrast wordt),
nemen de dj’s nu cd’s mee. Op de events
zijn meestal cd-decks aanwezig waarin
de dj zijn cd’s doet en met behulp van
een koptelefoon bepaalt hij welke cd hij
laat horen, door het ‘fade in en fade out’
principe. Verder is er een lichtman. Licht
en muziek gaan samen op. Een dj
‘draait’ zo’n twee uur, een ‘set’ geheten,
en werkt op zo’n avond naar een climax
toe. Dave heeft nu een cd box met daar-
in een kleine 200 exemplaren (bestaande
uit 10 tracks per exemplaar) met daarop
eigen tracks en tracks van anderen, waar-

uit hij op een draaiavond kiest, afhanke-
lijk van het publiek en de sfeer. Qua
attributen hoeft een dj tegenwoordig niet
meer veel mee te sjouwen. Dave geeft
aan dat in de toekomst alleen een laptop
of een iPod voldoende zou kunnen zijn
om een show in elkaar te zetten. 

Veel experimenteren en jezelf promoten
via internet is belangrijk om verder te
komen in deze wereld. Binnen deze
wereld kent men elkaar, de dj’s spelen
zelfgemaakte tracks en dergelijke naar
elkaar toe en geven hier feedback over
waardoor je blijft groeien en ze maken
gebruik van elkaars werk. Voor diegene
die zelf aan de slag zou willen valt er op
internet veel te beleven, bijvoorbeeld een
cursus ‘Hoe word ik dj?’ op www.sonic-
academy.com en voor allerlei muziektu-
nes kun je terecht op bijvoorbeeld
www.beatsandsamples.com.

Groei naar de top
DJ Dave van Breemen is al sinds zijn
zesde bezig met muziek. Rond zijn
twaalfde begon hij op kleine feesten te
draaien, geïnspireerd door onder andere
Michael Jackson en de dansmuziek van
de jaren negentig. Wat later werd zijn
zolderkamer tot studio gebombardeerd
en verschenen de draaitafels. 
Dave won zijn eerste dj-contest in
Huizen. Wat later werd hij, zonder het
zelf te weten, opgegeven voor een grote
landelijke dj-contest welke hij won. De
prijs was het opnemen van een demo in
de Smitsound studio`s in Almere. Na het
opnemen van een aantal demo`s werd
Dave van Breemen gevraagd te draaien
op de Defqon 1 talent night te
Bloemendaal door Q-dance. Een dj, die
dezelfde avond ook moest draaien en
zijn stijl van draaien aansprak, vroeg
hem of hij erin geïnteresseerd was om
een plaat samen met hem te produceren.
De basis voor de plaat werd binnen een
dag gelegd in een studio in Apeldoorn.
In december 2005 werd een contract
onder VIP Records (onderdeel Midtown)
getekend en de release van ‘Dave van
Breemen – Bijvanck East EP, Rauschen
001’ was een feit. 
Een paar jaar geleden deed Dave weder-
om mee met een grote landelijke dj-con-
test in Apeldoorn. Ook hier wist hij de
overwinning op zijn naam te zetten. In
de jury zaten grote namen uit de dance-
wereld, zoals Robert Feelgood, DJ Veron
en Youri Donatz. Na een aantal rondes te

weten ook dat iedere dag een nieuwe is
met verse kansen. Verhalen uit de Bijbel
helpen ons maar we moeten het zelf
doen.

Als laatste:
Wanneer je je plichten vervult, mogen je
rechten verwacht worden. Als het de kin-
deren lukt, laten wij als volwassenen hen
dan als voorbeeld nemen. En, laat dit
wederzijds zijn. Respect en waardering
voor elkaar, dan alleen kan vrijheid ver-
der worden uitgebouwd.

(Vervolg vorige pagina)

Dave van Breemen

DJ Dave van Breemen, 
dé dance-dj van Blaricum en omstreken
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‘De Kazerne’
Naast de brandweerkazerne in ons
dorp hebben we nog een gebouw, dat
in de volksmond ‘De Kazerne’ wordt
genoemd. Dit gebouw staat aan de
Meentweg en er zijn vier woningen in
geprojecteerd. Het gebouw heeft de
huisnummers 17, 19, 21 en 23.

Omdat er in dit gebouw meerdere
woningen zijn, werd er door de
Blaricummers de naam ‘De Kazerne’
aan gegeven. Er werd ook wel beweerd
dat er ooit soldaten in gelegerd zouden
zijn geweest. Daar heb ik echter geen
bewijs voor kunnen vinden. Ik ga er dan
ook van uit dat dit een fabeltje is.

Geveltekst
Miranda de Gooijer woont met Berend
Hensbergen op nummer 19. Zij kreeg
voor haar 35e verjaardag de toezegging
dat Frank Vos, zoon van de legendari-
sche Cor Vos en van beroep erkend hoef-
smid, de naam ‘De Kazerne’ van smeed-
ijzer zou maken. Op zaterdag 16 april jl.
was het zover. De Meentweg werd even
afgesloten en de broer van Miranda, Ed
de Gooijer, kwam met zijn hoogwerker
assisteren om de tekst aan de gevel te
bevestigen. 

Woningverbetering 
Vanuit het bouwarchief van de gemeente
is er over dit gebouw niet veel bekend.
Er is een paar keer een verzoek om
woningverbetering gevraagd en ook ver-
kregen. Ook zijn er verschillende aan-

hebben overleefd, liet Dave uiteindelijk
15 dj’s achter zich en een aantal gigs
(optredens) volgde. 
Via stevige (electro-)groove, club, tech-
trance en techno is hij zich nu vooral
gaan richten op de house-cultuur.
Volgens Fuddle dance radio staat Dave
van Breemen bekend om zijn groove en
techno sound.
Dave heeft inmiddels in verschillende
steden gedraaid, waaronder in de
muziektempel ‘Club Panama’ te
Amsterdam op het feest Madhouse van
DJ Jean en een aantal keren in
Oranjestad, Aruba. Hij hoopt in de toe-
komst ook nog eens op Ibiza te draaien.
Én te kunnen zeggen dat hij dance-dj van
beroep is. Aan zijn enthousiasme zal het
niet liggen, hij gaat ervoor!

Iedere zaterdagavond van 21.00 tot 22.00
uur kun je luisteren naar ‘50 minutes of
Fame met Dave van Breemen’ op
Fuddle dance radio, te beluisteren via
www.fuddle.nl. Verdere informatie is te
vinden op www.davevanbreemen.com
(een Yellowflex design).

Gerda Jellema

vragen geweest om uit te bouwen. Dit
geeft aan dat het maar kleine huisjes
waren en de gezinnen die er in kwamen
wonen groter van samenstelling waren. 

Trappetjesgevel
Het huis is vermoedelijk rond het begin
van de vorige eeuw gebouwd.
Waarschijnlijk was de Blaricummer
Kokje de aannemer. In tegenstelling tot
wat we later rijtjeshuizen zijn gaan noe-
men, zijn er in dit gebouw wel meerdere
woningen, maar verschillen ze aan de
buitenkant nogal van elkaar. Opvallend
aan het gebouw is dat het een duidelijke
scheiding kent tussen de middelste twee
woningen en de twee buitenste. Het huis
is voorzien van een bijzondere trappet-
jesgevel boven de nummers 19 en 21. Dit
geeft een heel bijzondere dimensie aan
dit huis. 

Bewoners
Vele mensen hebben in ‘De Kazerne’
gewoond. Het was niet mogelijk alle
namen te achterhalen, maar met behulp
van verschillende mensen ben ik toch
nog tot een respectabel aantal gekomen.
Opmerkelijk vind ik altijd dat een huis,
wanneer je bij mensen komt om inlich-
tingen, altijd veel herinneringen los-
maakt. Daardoor ontstaan er vaak boei-
ende gesprekken over het wel en wee uit
het verleden van Blaricum. 

Nummer 17 
Op Meentweg 17 woonde in de Tweede
Wereldoorlog de weduwe Marie Beek-
Puijk. Haar man, Gijs Beek, was enkele
jaren na hun huwelijk al overleden. Zij
bleef met drie jonge kinderen achter. Zij
hadden aan de Mosselweg-zijde een win-
keltje waar allerlei huishoudelijke artike-
len verkocht werden. Op deze wijze kon
zij toch nog in de primaire levensbehoef-
te voor haar gezin voorzien. Het was in
een tijd dat bijna niemand in Blaricum
over enig geld beschikte. Ook heeft Bep
Raven (van Kleine Meep) met zijn
Elsbeth en hun zonen Peter en Bert op
nummer 17 gewoond. Nu woont Elly de
Gooyer-Distelblom er alweer verschil-
lende jaren. 

Nummer 19
Nummer 19 is al jaren in eigendom van
de familie De Gooijer. Van 1936 tot 1950
woonde Tijmen en Suze Beek er. Alle
drie kinderen zijn daar geboren. Suze
vertelde mij dat ze op nummer 19 ont-
zettend leuk en gezellig gewoond heeft.
En dan te weten dat ze maar de beschik-
king hadden over twee kamers. Dat is
iets wat we ons nu niet meer voor kun-
nen stellen. Bud en Aal de Gooijer waren
al eigenaar, maar werden nu de volgende
bewoners. Ook zij kwamen er wonen
met drie kinderen. Daarna kwamen res-
pectievelijk hun kleinkinderen Erik en,
zoals hierboven al gememoreerd,
Miranda er wonen. 

Nummer 21
Op nummer 21 woonde Ies van Arie
Lanphen. Ies was groenteboer en ventte
groenten uit in het dorp met zijn
‘Hitenkar’. Jos v.d. Zwaan kocht het huis
in 1969, nadat in het begin van de jaren
zeventig de vrouw van Ies Lanphen naar
een seniorenwoning ging, verderop aan
de Meentweg. Jos heeft het met zijn
vrouw Ria helemaal verbouwd en heeft
er ruim veertien jaar gewoond. De vol-

Marcelle
Schoenmaker
illustreert 
kinderboek 
Oh nee, niet

weer een boek!
De schrijfster Magali de Frémery,
vormgeefster Christine Meyer Swantee
en schilderes Marcelle Schoenmaker
samen op weg in een nieuwe uitdaging.

Marcelle Schoenmaker, vanaf 1997 in
Blaricum als schilderes en als docente
schilderen werkzaam, is nu ook de weg
van illustratrice van kinderboeken inge-
slagen. Een cursist van haar, Magali de
Frémery – die sinds 2001 muzikale thea-
terproducties voor het basisonderwijs
schrijft, speelt en regisseert – kwam
anderhalf jaar geleden met het idee voor
een kinderboek. Door haar ervaringen,
onder andere als actrice binnen het thea-
terwezen, kon Magali goed verbeelden
wat zij aan gedachten had bij de illustra-
ties. Marcelle Schoenmaker gebruikte

dit, en natuurlijk de tekst, om fraaie
schilderingen te maken. Christine Meyer
Swantee zorgde voor de vormgeving.
Het eerste boek Oh nee, niet weer een
boek! (zie www.nietweereenboek.nl)
gaat over een jarige olifant die hoopt van
zijn vriendjes leuke cadeautjes te krij-
gen, maar tot zijn grote verdriet krijgt hij
van iedereen een boek. Dat is wel even
schrikken. Het boek is geschikt voor kin-
deren van 4 tot 7 jaar en wil het lezen
van boeken stimuleren en laten zien dat
lezen leuk is en het krijgen en geven van
boeken ook. Een tweede boek Kijk eens

gende bewoonster was Babet van
Ogtrop. Daarna de familie Wagweningen
en al weer geruime tijd woont Petra
Janssen er. 

Meentweg 23 
In de oorlogsjaren woonde daar
mevrouw Koopmans. Wie er daarna
gewoond heeft, is mij niet helemaal dui-
delijk geworden. Later zijn Anton van
Delft en zijn vrouw Jeanette de Gooyer
er komen wonen. Nu wonen Ab en
Annemarie Buwalda hier alweer jaren
met veel plezier.

Zo maar een blik op een plekje in
Blaricum 
Ik hoop dat dit verhaal nog meer losmaakt
bij de lezers van hei & wei. Heeft u aan-
vullingen en/of verbeteringen? Ik hoor ze
graag en kan er dan op terugkomen. 

Frans Ruijter

F.R.De kazerne

F.R.Het gevelteken

(Vervolg zie volgende pagina)

Magali en Marcelle T.V.
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verder dan je neus lang is! is in de maak.
Voor Marcelle is het illustreren van een
boek een leuke nieuwe ervaring. Bij het
maken van een schilderij ben je je eigen
baas, een illustratie bouwt voort op wat
een ander geschreven heeft. Je kunt niet
in alle vrijheid je gang gaan, je moet
overleggen, over onder meer de grootte
van het boek, papiersoort en indeling.
Het is een teamgebeuren. Voor de illus-
traties zelf gebruikt ze haar talenten als
model- (haar vrije werk laat veel model-
len zien) en portretschilder.
Verhoudingen moeten kloppen, of het nu
om een olifant of een mens gaat.
Ook haar gevoel voor humor komt goed
van pas, de cartoonachtige illustraties
hebben een hoog grijnsgehalte. Dit vind
je ook terug bij haar tafelproject: Laat je
oude tafel weer leven. Marcelle beschil-
dert hiervoor tafels met bijvoorbeeld ont-
bijtspullen die er in het ‘echte leven’ ook
op liggen tijdens het ontbijt of bijvoor-
beeld ‘de lange kletstafel’, waarbij een
rechthoekige tafel met een voorstelling
van kletsende vrouwen is beschilderd. 
Marcelle Schoenmaker bouwt aan een
veelzijdig oeuvre en beleeft veel plezier
aan de diverse uitingen van haar creativi-
teit. Werk van Marcelle Schoenmaker is
te zien op haar website, ontworpen door
haar partner Tjerk Visscher. Hier kunt u
eveneens terecht voor informatie over
haar lessen (www.atelierblaricum.nl). 
Het kinderboek Oh nee, niet weer een
boek! is te koop in de boekwinkels en
kost € 12,95. 

Gerda Jellema

Bomen kappen
Een paar maanden later was er ’s ochtends
vroeg ineens veel lawaai in de straat, het
leek wel of er al gesnoeid werd. Niets was
minder waar: in no time werden er bomen
omgezaagd en struiken in z’n geheel weg-
gekapt en dat terwijl ons gedeelte het laatst
aan de beurt zou zijn. Dat was nog eens
geluk hebben... de plannen waren veran-
derd! Ineens was er veel meer ruimte en
doordat er bomen verdwenen, kwam er ook
meer parkeerruimte, wat wel erg goed uit-
kwam. Helemaal goed, zou je denken, maar
het was toch ook wel erg kaal. Geen pro-
bleem, want na even praten met mensen van
‘groenbeheer’ werden er voor een aantal
schuren bakken gemetseld en al snel wer-
den er ook planten in gezet. Op een ander
stuk werden rozenstruikjes geplant en er
kwam een nieuw speeltuintje! Helemaal te
gek, leek toch echt een sprookje te worden,
maar zoals gezegd... die bestaan niet, want,
nog lang niet klaar, stopten de werkzaamhe-
den hier, en werd er verdergegaan op ande-
re plekken in de Bijvanck.

Open en bloot
We zijn nu een jaar verder en er zit totaal
geen lijn meer in, met het gevolg dat er nu
heel wat wordt afgemopperd. Veel huizen
zijn ineens wel heel erg in het zicht geko-
men en daar zijn veel bewoners lang niet
altijd even blij mee. Andere plekken schij-
nen gewoon te zijn ‘vergeten’. Waar het
groen is aangepakt, is het wel mooier, rui-
mer en overzichtelijker geworden. Leuk
om ineens zoveel verschillende tuinhuis-
jes en uitbouwen te zien, waarvan je het
bestaan niet wist. Minder leuk om te zien,
zijn de van ellende bijna uit elkaar vallen-
de schuttingen, die nu wel heel ‘bloot’ te
kijk staan. Bouwmarkten en tuincentra
hebben vast hele mooie ‘nieuwe’! Bij het
groengebied, ten dele achter de Raat en
de Slinger en voor de Opzetter en een
gedeelte van de Korf, is men ‘vergeten’ de
stronken weg te halen. Jammer, want voor
de kaalslag zag dit er, ondanks achterstal-
lig onderhoud, veel beter uit. Bij sommi-
ge gedeelten achter De Dam is echter nog
helemaal niets gedaan, terwijl daar vlak-
bij in de buurt wel is gekapt. Met wee-
moed denken we terug aan de
Tomingroep, die structureel werkte en
het, na dagenlang intensief schoffelen,
altijd weer mooi verzorgd achterliet!

Containers en de BOA
Maar... willen we eigenlijk wel in een
nette, opgeknapte buurt wonen? Want het
is wel heel makkelijk om alles af te schui-
ven op het groenbeleid, maar wat eigenlijk
echt erg is, zijn de afvalcontainers, bio-
bakken en andere troep, die nog steeds, tot

grote ergernis van andere buurtbewoners,
24 uur per dag aan de openbare weg staan
‘geparkeerd’. Jammer genoeg is er voor
sommigen geen ander alternatief, maar
voor de meesten geldt: vooral geen rom-
mel en stank in je eigen tuin, laat anderen
maar van jouw afval ‘meegenieten’!
Misschien ligt hier wel een taak voor de
nieuwe BOA (Buitengewoon Opsporings
Ambtenaar) die onlangs is aangesteld, en
is er toch nog een toekomst voor een
mooie Bijvanck. 

Raadsel
Is het een uit het sterrenbeeld ‘Vissen’
gevallen bol met vissenstaart of uit het
Gooimeer opgevist? Is het een verbrande
planeet die naar beneden is gekomen?
Niemand kon het vertellen, zelfs niet

degenen die het hebben geplaatst, het
voorwerp op de enige rotonde die
Blaricum rijk is, bij de Stichtseweg. Je zou
er zo een sprookje bij kunnen bedenken...
Navraag bij de Gemeente Blaricum biedt
uitkomst: het is een heus kunstwerk, des-
tijds gemaakt door dhr. H.E. van
Hulsbergen en stelt voor de ‘Future of the
Atomic World’.
Samen met de twee sculpturen in het park
achter de Buizerd (richting tennisbanen)
komt het uit de tuin van ons oude
Gemeentehuis ‘Nederheem’ en heeft het
een nieuwe plek in de Bijvanck gekregen.
Vorig jaar juli heeft er een stukje over in
de Gooi en Eemlander gestaan, maar door
de vakantieperiode is dit dus kennelijk niet
goed overgekomen. Raadsel opgelost!

Tiny de Wit

(Vervolg vorige pagina)

Het klonk natuurlijk ook te mooi om
waar te zijn, het opknappen van de
Bijvanck in vier etappes. Op een infor-
matieavond van de gemeente, ergens in
de tweede helft van 2008, werd het alle-
maal zo mooi voorgesteld aan ons,
bewoners van de Bijvanck. We hadden
er al zo onze bedenkingen over, gezien
het aantal reacties tijdens het vragen-
rondje en dat was beslist niet voor niets.

In vier jaar tijd zou de Bijvanck weer een
mooie wijk zijn voor wat het groen
betreft. Na veel achterstallig onderhoud
zou het verwilderde groen worden verwij-
derd en daar waar nodig nieuw groen
worden teruggeplant. Ook de speeltuin-
tjes zouden worden opgeknapt. Er was
een overzicht gemaakt waarin de wijk in
vier delen werd opgesplitst; heel over-
zichtelijk allemaal en ja, dat het gedeelte,
waar wij wonen eigenlijk het laatst aan de
beurt zou zijn was wat minder, maar je
kunt niet alles tegelijk aanpakken... toch?

P.v.R.

Daimler-kast bij Customwood

Zonder meer is dit de meest unieke kast
die ooit in Blaricum, en misschien wel
op de hele wereld, is gemaakt. Een klas-
sieke Daimler sedan is door Peter
Kaasjager en Sjaak Schipper van
Customwood (zie ook de advertentie in
dit blad) vakkundig omgebouwd tot een
bijzondere  keukenkast (!). De Daimler
komt op zijn achterbumper te staan in de
keuken van een nieuwbouwwoning aan

de Crailoseweg in Huizen. Hij wordt met
een hijskraan in het huis in aanbouw
gehesen. De woning is vooral ecologisch
gebouwd met veel gerecyclede materia-
len. De fotocollage is van Peter van
Rietschoten. Delen ervan waren eerder
te zien op www.oogopblaricum.nl. De
hijskraanplaatsing van de auto zal ook
daarop te zien zijn.  

S.B.

Sprookjes bestaan niet!
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Lentebarbecue
Blaricumse

Ondernemers
Vereniging
(ingezonden bericht)

Op zondagmiddag 25 april was het heer-
lijk weer. Een perfecte middag voor de
gezellige lentebarbecue van de
Blaricumse Ondernemers Vereniging
(BOV), gehouden in en om het dorpshuis
De Blaercom. De leden met hun partners
en de gasten beleefden een bijzondere
geslaagde middag. De BOV-heren lieten
zich op de barbecue met het deskundig
roosteren van het eerste klas vlees van
Paul Stut van hun beste kant zien. 
De sushi’s van restaurant The Red Sun
smaakten heerlijk bij de borrel. Jolanda
Raven van De Blaercom had gezorgd
voor de drankjes. Frans Wassenaar had
voor de gelegenheid zelfs op de zondag
(!) verse, knapperige stokbroden gebak-
ken. Organisator en bestuurslid Renée de
Keijzer zag met voldoening toe hoe alles
naar wens verliep. Geweldig was het om
te zien hoe de leden van de BOV dit met
z’n allen voor elkaar gekregen hadden.
Een resultaat dat er mocht er zijn!
Tijdens de barbecue werd de nieuwe
website van de Blaricumse Ondernemers
Vereniging gepresenteerd: www.blari-
cum.biz. Hierop staan onder andere alle
leden op (met foto), een korte presenta-
tie, de activiteiten van de BOV en infor-
matie over Blaricum. De fraaie website
is ontworpen door Barbara Houwers.
Een bezoekje waard.
Ook werd er deze middag een lezing met
beelden gegeven door makelaar Sjors
Nelemans over het IDEA Project. Dat is
een netwerk van reserveofficieren, die
uitgezonden worden naar crisisgebieden
voor economische wederopbouwtaken.
In september wordt alle Blaricumse
ondernemers gevraagd mee te werken
aan dit project. Zie voor meer informatie
over IDEA op de website
www.idea/project.nl.
In ontspannen sfeer hebben veel onder-
nemers en lokale politici elkaar weer of
nog beter leren kennen. Het bestuur van
de BOV vond het erg inspirerend dat de
leden zo enthousiast op de activiteiten
reageerden en ook dat het ledental blijft
groeien. Op dit moment zijn er al 72
BOV-leden! Op donderdag 10 juni a.s.
vindt de jaarlijkse BOV-ledenvergade-
ring plaats. Dit jaar gebeurt dit in de
nieuwe brandweerkazerne, waar onder
andere een rondleiding en een presenta-

tie over Blaricum gegeven zal worden. 
Het BOV-bestuur

omdat er een vermeende achterstand is
op taal- of rekengebied wordt een des-
kundig dyslexie/discalculie-onderzoek
afgenomen. De onderzoeken meten
naast het niveau van de spelling- of
rekenvaardigheid, als het gaat om taal
ook het niveau van het technisch en
begrijpend lezen. Als bepaald is hoe
groot de achterstand van de leerling op
enig terrein is, wordt met de ouders en
eventueel met de school bekeken hoe
vaak en wanneer remedial teaching zal
worden aangeboden. Uiteraard zal er dan
gedurende en na de afgesproken reme-
dial teaching-periode sprake zijn van
feedback en evaluatie. Leerlingen die
aangemeld worden voor studiebegelei-
ding worden met hun ouders uitgenodigd
voor een intakegesprek. In dat gesprek
wordt samen met de leerling bepaald of
huiswerkbegeleiding voor hem of haar
zinvol is en welke vorm van begeleiding
de leerling het best vindt passen.
Leerlingen met concentratieproblemen,
ADHD, ADD of problemen op sociaal
emotioneel gebied worden doorgaans
individueel begeleid.

Verlengstuk
Op de locaties van ITSB in Blaricum
(Meentweg 37D) en Laren (Lingens-
kamp 17A) zijn in totaal 22 (deels part-
time) medewerkers werkzaam voor het
aanbieden van het brede takenpakket.
Die groep medewerkers bestaat uit vak-
docenten, remedial teachers, een psy-
choloog en orthopedagogen. 
Primair houdt Arlene Oehlers zich bezig
met de intake van de leerlingen en de
taalonderzoeken. ‘Werken met kinderen
is echt mijn ding,’ vat zij haar activiteiten
samen. ‘We zijn een verlengstuk van de
school. Waar de school ophoudt gaan wij
verder. Het is prachtig werk. Ieder kind
is uniek en vormt in die zin een specifie-
ke uitdaging. Ik ben hier ooit mee
begonnen omdat ouders me dat verzoch-
ten en vertrouwen hadden in de aanpak.
We bieden intensieve persoonlijke bege-
leiding. De intakegesprekken voor stu-
diebegeleiding hebben vooral de functie
erop toe te zien dat de leerling zelf kiest
voor zijn of haar traject. Je doet een
beroep op de specifieke talenten en com-
petenties van een kind. Je laat ze hun
eigen koers bepalen. In dat opzicht zijn
wij op ITSB oplossingsgericht bezig en
deze aanpak werkt zeer effectief en pret-
tig. Als het om taal- of rekenhulp gaat,
wordt in de intakegesprekken samen met
ouders bekeken welk traject gewenst is
voor hun kind.’
De leeftijd van de begeleide kinderen
varieert van zes tot achttien jaar. ‘Soms

blijven ze bij ons tot hun eindexamen.’ 
Info ITSB: tel. 6423870, e-mail
info@itsb-laren.nl en 
www.itsb-laren.nl. 

Hidde van der Ploeg

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

De BOV-borrel GvdW

‘Dit is veel persoonlijker werken dan
voor de klas staan.’ Dat zegt directeur
Arlene Oehlers als zij terugkijkt op
negen jaar werken in het door haar
opgerichte Instituut voor Taal- en
Studiebegeleiding (ITSB). De vergelij-
king maakt zij met de tijd daarvoor
toen zij docente Nederlands en Engels
was in het middelbaar onderwijs.

In die laatstgenoemde periode verwierf
zij een breed inzicht in de leerproblemen
van leerlingen, met name op het gebied
van de spelling. Doordat zij zich specia-
liseerde op het gebied van de spelling-
problematiek (dyslexie), leerde zij die
materie steeds beter kennen. ‘Het kwam
steeds vaker voor dat leerlingen moeite
hadden met de spelling en het formule-
ren van grammaticaal goede zinnen. Ik
ging mij er steeds meer op toespitsen.
Hoe help je op school leerlingen met een
taalzwakte het beste? Hoe plaats je dit in
een breder kader en krijgt een dyslexie-
beleid actief vorm binnen de school?
Ongemerkt nam de aandacht voor de
problemen van leerlingen voortdurend
toe. Uiteindelijk stopte ik met het lesge-
ven op school en ging ik leerlingen per-
soonlijk begeleiden vanuit huis.’

Breed aanbod
Die definitieve overgang leidde tot het
oprichten van ITSB in augustus 2001.
Spellingonderzoek en -begeleiding was
aanvankelijk het primaire aandachtspunt.
Nu strekt de begeleiding via haar insti-
tuut zich naast hulp bij spellingproble-
men ook uit tot hulp bij rekenproblemen
(discalculie) en worden er naast studie-
begeleiding (‘plannen is voor heel veel
kinderen een probleem’) ook anti-pest
training, sociale vaardigheidstraining,
brugklastraining en bijeenkomsten voor-
bereiding Cito-toets gegeven. Deze acti-
viteiten zijn bij ITSB onderverdeeld in
twee afdelingen: remedial teaching en
studiebegeleiding.
Bij leerlingen die aangemeld worden

ITSB voor taal en studiebegeleiding

Arlene Oehlers P.v.R.
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WELSTANDS-
COMMISSIE 

Kleine commissie
Iedere woensdag – in de oneven
weken – in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.

Grote commissie
Iedere woensdag – in de even
weken – in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.

Voor beide commissies geldt:
eerst plan inleveren, ‘geen vrije
inloop’. Voor eventuele informa-
tie over de agenda kunt u één
werkdag voor de vergadering
tussen 9.00 en 11.00 uur telefo-
nisch contact opnemen met de
Vergunningenlijn, telefoon (035)
75 13 125.

Gemeentebestuur Blaricum
Kerklaan 16, Blaricum
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Tel: 035 - 751 32 22
info@blaricum

Burgerzaken Blaricum
Maandag t/m vrijdag 
08.30 -  12.30. Dinsdag ook
van 18.00 - 20.00 uur

Kantoor BEL Combinatie
Zuidersingel 5, Eemnes
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Tel: 035 - 751 31 11

Het kantoor van de 
BEL Combinatie is voor
publiek geopend van ma. t/m
vr. van 8.30 - 12.30 uur.

De afdeling burgerzaken is
ook geopend op
maandag(avond) 
van 13.30 - 15.30 uur.

De afdeling Vergunning en
Handhaving is ook geopend
op maandagmiddag 
van 13.30 - 15.30 uur.

Afdeling Belastingen:
Tel: 035 - 751 31 28

Meldpunt Openbare
Ruimte:
Tel: 035 - 751 31 31

Vergunningenlijn:
Tel: 035 - 751 31 25
op werkdagen  
van 9.00 - 11.00 uur.

Deze, en overige publicaties 
zijn te bekijken op
www.blaricum.nl

Aanvragen om bouwvergunning
• Blaricummermeent, Deelplan A1,

het geheel oprichten van een
kopersoptie uitbouw, ingekomen
23 april 2010;

• Langs de A27, gemeente Blaricum
sectie C en nummer 412, het
geheel plaatsen van een bouw-
bord met verwisselbare tekst,
ingekomen 3 mei 2010;

• Torenlaan 17, 1261 GA, het geheel
oprichten van een woning, inge-
komen 4 mei 2010;

• Blaricummermeent, gemeente
Blaricum sectie C en nummer
2881, het oprichten van een
appartementengebouw, ingeko-
men 29 april 2010;

• Capittenweg 66, gemeente
Blaricum sectie B en nummer
3693, het geheel plaatsen van een
fijnzeefinstallatie, ingekomen 29
april 2010;

• Noolseweg 55, 1261 EB, het
gedeeltelijk veranderen van een
woning, ingekomen 29 april 2010.

Aanvragen om sloopvergunning
• Torenlaan 17, 1261 GA, het geheel

slopen van een woning, ingeko-
men 28 april 2010;

• Zwaluwenweg 13, 1261 GH, het
gedeeltelijk slopen van een
woning en een garage, ingekomen
03 mei 2010.

Het is nog niet bekend of deze aan-
vragen in behandeling kunnen wor-
den genomen en/of de vergunnin-
gen worden verleend. De aanvragen
kunnen worden ingezien bij de
Balie Vergunningen. Het indienen
van een bezwaar- of beroepschrift is
pas mogelijk nadat op de aanvraag is
beslist. Deze besluiten worden
onder de rubriek ‘Verleende vergun-
ningen’ bekendgemaakt. 

Kapvergunning
• Hazeleger 5, 1261 TW, 1 Grove

Den, verzonden 28 april 2010.

Overige vergunningen
door burgemeester en wethouders
• het ten gehore brengen van

muziek in de tuin van de woning
aan Rotondeweg 27 op 26 juni
2010 van 19.30 uur tot 24:00 uur,
verzonden 28 april 2010.

Hier staan besluiten vermeld, waar-
tegen belanghebbenden op grond
van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) een bezwaarschrift kunnen
indienen. De besluiten met bijbeho-
rende stukken liggen ter inzage bij
de Balie Vergunningen. Iedereen die
meent door een of meerdere van
bovengenoemde besluiten recht-
streeks in zijn belang te zijn getrof-
fen, kan binnen zes weken na de

bekendmaking van het betreffende
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en
wethouders. De datum van bekend-
making is per besluit aangegeven. 

Degene die een bezwaarschrift
indient, kan – als spoedeisende
belangen gelden – een verzoek tot
het treffen van voorlopige voorzie-
ning indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank
Amsterdam (Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam). Voor een dergelijk
verzoek brengt de rechtbank griffie-
recht in rekening.

Van de kapvergunningen mag geen
gebruik worden gemaakt voor het
moment dat de bezwaar- of beroeps-
termijn is verstreken of beslist is op
een verzoek om een voorlopige
voorziening.

DESTRUCTIE-
VERORDENING
BLARICUM

Het college van Blaricum deelt mee,
dat de raad in haar vergadering van
20 april 2010 de Destructieveror-
dening Blaricum heeft vastgesteld
(eventueel: onder gelijktijdige
intrekking van de Verordening
Blaricum).  

Zij treedt met terugwerkende kracht
in werking op 1 maart 2010.

De volledige tekst van verordening
ligt vanaf die datum gedurende
twaalf weken ter inzage in het kan-
toor van de BEL Combinatie,
Zuidersingel 5  te Eemnes, bij de
balie Vergunningen en Handhaving.
Voorts is de integrale tekst te raad-
plegen op de website van de
gemeente Blaricum.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

ONTVANGEN AANVRAGEN



Dienstenloket en voor het geven en
ontvangen van de wettelijk verplichte
informatie aan nationale en buiten-
landse autoriteiten via het Internal
Market Information System. 

Dit mandaatbesluit treedt inwerking
op de dag na de bekendmaking.
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met mevrouw C.
Savelkouls, tel.035 - 7513302.

Het college en de burgemeester van
Blaricum, elk voor zover het
zijn/haar bevoegdheden betreft, heb-
ben met het oog op de verplichtingen
uit de Dienstenwet op 20 april 2010
mandaat verleend aan de directeur
van de BEL Combinatie voor de uit-
voering van het berichtenverkeer, het
verzenden van verklaringen of ken-
nisgevingen en de afhandeling van
vergunningaanvragen via het

Op zaterdag 5 juni aanstaande
tussen 10.00 en 14.00 uur is het
nieuwe gemeentehuis geopend
voor belangstellenden. U bent

van harte uitgenodigd om die
dag een kijkje te komen
nemen in ons schitterende
nieuwe onderkomen.

MANDAATBESLUIT UITVOERING
DIENSTENLOKET EN INTERNAL MARKET
INFORMATION SYSTEM 
(Uitvoering Dienstenwet)

RTG 1 
Aanvang 19.30 uur 
tot uiterlijk 21.00 uur 
Voorzitter: de heer R. Uijldert  

1.Ruimte voor niet geagendeerde
onderwerpen

Beeldvormend
2. Bestemmingsplan Dorp 1e her-

ziening
3.Nota van Uitgangspunten

Tergooiziekenhuizen
4.Herinrichting buitenruimte ter-

raswoningen Bijvanck

RTG 2 
aansluitend, maar uiterlijk om 21.15
uur tot uiterlijk 22.45 uur 
Voorzitter: 
mevrouw J.M.  Jongeling-Onderstal

Beeldvormend
1. Jaarverslag en Jaarrekening 2009

gemeente Blaricum

2. Kadernota 2011 gemeente
Blaricum

Informerend
3. Rondvraag raadsleden en fractie-

vertegenwoordigers

In de rondetafelgesprekken kan niet
gesproken worden over besluiten
waartegen bezwaar of beroep op de
rechter openstaat of heeft gestaan,
over benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van per-
sonen, of over een onderwerp waar-
over een klacht ex artikel 9:1 van de
Algemene wet bestuursrecht kan of
kon worden ingediend.

Deze stukken liggen ter inzage in de
hal van het gemeentehuis in
Blaricum. Ook kunt u de stukken
raadplegen via de gemeentelijke
website www.blaricum.nl (gemeen-
tehuis > gemeenteraad > agenda +
stukken)

AGENDA RONDETAFELGESPREKKEN
DINSDAG 18 MEI 2010
gemeentehuis, Kerklaan 16 te Blaricum

namens hei & wei een samenwer-
kingsovereenkomst. Dit houdt in dat
de gemeente Blaricum voortaan om
de twee weken in hei & wei de offi-
ciële publicaties plaatst. 

Iedere 2 weken
Hei & wei verschijnt vanaf 14 mei
voortaan iedere twee weken. Het
blad wordt in de gemeente Blaricum
huis-aan-huis verspreid. Ook op de
(meeste) adressen waar hei & wei
voorheen niet werd bezorgd, komt
de krant voortaan in de brievenbus.

Vanaf deze week vindt u de officiële
publicaties van de gemeente
Blaricum voortaan om de twee
weken dit dorpsblad. Naast de wet-
telijk verplichte bekendmakingen
gaat de gemeente meer aandacht
besteden aan onder andere actuele
onderwerpen en achtergrondinfor-
matie over (bouw)projecten. 

Afgelopen maandag, 10 mei jongst-
leden,  ondertekenden burgemees-
ter Joan de Zwart-Bloch namens de
gemeente Blaricum en Pim Baljet

SAMENWERKING TUSSEN 
GEMEENTE BLARICUM EN HEI & WEI 

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch en het bestuur van hei & wei klinken op de
samenwerkingsovereenkomst 

Foto: Peter van Rietschoten

OPEN HUIS 
ZATERDAG 5 JUNI

LEERLINGENVERVOER 
SCHOOLJAAR 2010/2011

Speciaal onderwijs en Bijzonder
basisonderwijs
De gemeente Blaricum organiseert
het leerlingenvervoer naar speciale
scholen voor basisonderwijs en voor
(voortgezet) speciaal onderwijs. Het
komt voor dat dit vervoer in combi-
natie met verschillende regio-
gemeenten wordt uitgevoerd. 
Op grond van de verordening leer-
lingenvervoer kunnen ouders van
leerlingen onder bepaalde voor-
waarden in aanmerking komen voor
een tegemoetkoming.
Wanneer uw zoon of dochter in het
komende schooljaar voor het eerst
dit onderwijs gaat bezoeken, ver-
zoeken wij u vóór 1 juni 2010 een
aanvraagformulier voor een tege-

moetkoming in de vervoerskosten
in te dienen. In verband met de
organisatie van het vervoer is het
van belang tijdig inzicht te krijgen
in het aantal te vervoeren leerlingen
en de te plannen ritten.
Ouders van leerlingen die dit onder-
wijs al bezoeken worden inmiddels
schriftelijk benaderd voor de jaar-
lijkse aanvraag.

Aanvraagformulieren/informatie
Voor aanvraagformulieren 2010/
2011 en informatie kunt u contact
opnemen met 
mevrouw C. Hogenbirk, 
telefoonnummer  035 75 13 377, 
e-mailadres: 
leerlingenvervoer@belcombinatie.nl
.

Foto: Femke van der Horst, Visionalize



aan de Eemnesserweg; het schoolge-
bouw aan de Kerklaan komt leeg te
staan. Het gebouw verpaupert, maar
verschillende partijen zetten zich in
voor renovatie van het gebouw. En
met succes. 

Wanneer de plannen van de gemeen-
ten Blaricum, Eemnes en Laren voor
de BEL-samenwerking definitief wor-
den, gaat het gemeentebestuur op
zoek naar een goede locatie voor een
nieuw gemeentehuis. Het ‘oude’
gemeentehuis aan de Torenlaan is te
klein om dienst te doen als BEL-kan-
toor, maar te groot voor alleen het
gemeentebestuur. Het wordt uiteinde-
lijk de voormalige Bernardus-school. 

In maart 2009 start de renovatie. En
nu ruim een jaar later heeft het
gemeentebestuur het nieuwe
gemeentehuis in gebruik genomen.
De begane grond is ingericht voor de
gemeente, met onder andere een
trouwzaal, het loket Burgerzaken en
kantoorruimtes voor het college, de
griffier en de beleidsregisseurs. 
Op de verdiepingen zijn vijf (star-
ters)appartementen. 

In het gemeentehuis is ook het loket
Burgerzaken gehuisvest. Het loket
Burgerzaken is op werkdagen tussen
8.30 en 12.30 uur en op dinsdag-
avond tussen 18.00 en 20.00 uur
geopend. Inwoners van Blaricum
kunnen hier terecht voor het aanvra-
gen van reisdocumenten, rijbewij-
zen, uittreksels uit de gemeentelijke
basisadministratie en verklaringen
omtrent gedrag.

Voor alle overige zaken moet u naar
het loket van de BEL Combinatie aan
de Zuidersingel 5 in Eemnes.

Tekst: met dank aan Gerbe v/d Woude

hebben. De school moest hiervoor
worden ontruimd. De leerlingen van
de St. Bernardusschool werden ver-
spreid over het hele dorp, in een
hotel en in boerderijen. Pas op 18
juni 1945 kwam hier een eind aan en
zaten alle leerlingen weer bij elkaar
in het oude schoolgebouw.

Herrezen
Eind november 1948 (twee jaar na het
25-jarig jubileum) ging de bovenver-
dieping door brand verloren. Niet
alleen de school was gedupeerd, maar
ook veel verenigingen die op deze
verdieping een onderkomen hadden
gevonden. Gelukkig konden ruim een
maand later de lokalen beneden weer
in gebruik genomen worden. Ook
waren er direct al plannen voor her-
bouw van de bovenverdieping. 

Zo kort na de oorlog was het niet de
beste tijd om geld voor de herbouw
los te krijgen. De onderhandelingen
met de Dienst voor Wederopbouw
verliepen echter vlot en bovendien
had de pastoor de hand weten te leg-
gen op een partij hout. Zo kon het
gebeuren dat minder dan elf maan-
den na de brand het vernieuwde
gebouw feestelijk in gebruik geno-
men werd. 

Groei
In 1955 telde de school 359 leerlin-
gen. Uitbreiding was nodig en er
kwam een bijgebouw met vier loka-
len naar ontwerp van architect J.
Dresmé Driebergen. Tussen de twee
gebouwen kwam een dokterskamer
en een wachtkamer voor moeders,
die hun kinderen op kwamen halen. 

Nieuwe bestemming
Ruim 80 jaar na de oprichting ver-
huist de Bernardusschool naar het
nieuw gebouwde scholencomplex

Sinds maandag 19 april is het
gemeentebestuur weer terug in
Blaricum, in het nieuwe gemeen-
tehuis aan de Kerklaan. Al is het
woord ‘nieuw’ eigenlijk vooral van
toepassing op de functie, want de
geschiedenis van het gebouw gaat
terug tot 1922. Toen een lang
gekoesterde wens van het groten-
deels katholieke Blaricum in ver-
vulling ging: een eigen school. 

Een eigen school
In 1920 werd de ‘Lager Onderwijswet
1920’ van kracht: de gelijkstelling
van openbaar en bijzonder onderwijs
was een feit. Dankzij deze wet kon
ook het bijzonder onderwijs voortaan
geld krijgen van de overheid voor de
bouw van een eigen schoolgebouw. 

Niet lang daarna (april 1921) diende
het kerkbestuur St. Joseph dan ook
een verzoek in bij de gemeente voor
de oprichting van een eigen paro-
chieschool. De gemeenteraad ging
met vijf tegen één stemmen akkoord
en stelde een subsidie beschikbaar
van fl. 95.881,00 voor de bouw. Het
jaar daarna, in 1922, werd de
Bernardusschool geopend. Het
gebouw met de kenmerkende toren-
tjes op het dak werd ontworpen door
architect Rigter.

Oorlogsjaren
Tijdens de eerste vier oorlogsjaren
gingen de lessen ‘gewoon’ door. Tot
22 juni 1944. De Duitsers verwacht-
ten grote groepen extra soldaten in
Blaricum en die moesten onderdak

VAN PAROCHIESCHOOL TOT GEMEENTEHUIS

Meningvormende raad
1. 20.00 Opening; berichten van

verhindering
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen notulen van de open-

bare vergadering 20 april 2010
4. Vaststellen verslag rondetafelge-

sprekken van 18 en 20 mei 2010 
5. Bekrachtiging geheimhouding van

vier bijlagen bij memo project-
controller april 2010 en bekrach-
tiging geheimhouding van de
stukken en besprokene van de
besloten bijeenkomst De
Blaricummermeent van 11 mei
2010 

6. Mededelingen
7. Bestemmingsplan Dorp 1e her-

ziening / 2010-29
8. Nota van Uitgangspunten

Tergooiziekenhuizen / 2010-30

AGENDA RAADSVERGADERING 25 MEI 2010
Aanvang 20.00 uur in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes.

9. Herinrichting buitenruimte ter-
raswoningen Bijvanck / 2010-21

10. Jaarverslag en Jaarrekening 2009
gemeente Blaricum / 2010-31

11. Kadernota 2011 gemeente
Blaricum / 2010-32

12. Eindrapportage Quick Scan
bestuurskracht BEL-gemeenten
/ 2010-33

13. Onderzoek Rekenkamer: subsi-
diebeleid Blaricum, Eemnes en
Laren / 2010-18

14. Sluiting

Deze stukken liggen ter inzage in de
hal van het gemeentehuis in
Blaricum. Ook kunt u de stukken
raadplegen via de gemeentelijke
website www.blaricum.nl (gemeen-
tehuis > gemeenteraad > agenda +
stukken)

De St. Bernardusschool in oude glorie. Met dank aan Joep Vos.

Het gerenoveerde gemeentehuis anno 2010.

Foto: Femke van der Horst, Visionalize



KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
VOOR VIER BLARICUMMERS 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
VOOR ADRIANA VERSCHUIJL-REHBOCK

Vier inwoners van de gemeente
Blaricum kregen ter gelegenheid
van Koninginnedag uit handen
van burgemeester Joan de Zwart-
Bloch een Koninklijke onder-
scheiding.

Tot lid in de Orde van Oranje Nassau
werden benoemd: mevrouw A.M.
Kennis, mevrouw S.L. de Vreede-
van Lennep en de heer R. van
Slegtenhorst. De heer N.J. de Boer
werd benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau. 

Op haar 70ste verjaardag heeft
mevrouw Adriana Maryllia
Verschuijl-Rehbock een Konin-
klijke Onderscheiding ontvan-
gen. De uitreiking vond vrijdag 7
mei plaats door burgemeester
Joan de Zwart in het gemeente-
huis van Blaricum.

Mevrouw Verschuijl was al vele
jaren actief als vrijwilligster voor
verschillende organisaties. Sinds
1982 is zij betrokken bij Unicef,
afdeling het Gooi. Zij zet zich daar in
als lid van het coördinatieteam en
houdt ook sinds het begin van haar
betrokkenheid bij de organisatie
depot voor de verkoop van kaarten
en andere artikelen.

Mevrouw Verschuijl is vanaf begin
1985 bestuurslid van de Blaricumse
Ontwikkelings- en Ontspannings-
kring. In die functie organiseert zij
gezamenlijke bezoeken aan con-
certen, theater, opera en bal-
letvoorstellingen en andere cul-
turele en sociale bijeenkomsten
voor de vrienden van de B.O.O.K.
Tot deze groep behoren veel oud-

eren voor wie deze bijeenkomsten
een belangrijk deel uitmaken van
hun sociale leven. Ook voor het ver-
voer van deze mensen wordt zorg
gedragen door toedoen van
mevrouw Verschuijl.

Naast deze functies verrichtte
mevrouw Verschuijl ook nog werk
als bestuurslid van de kleuterschool
in Blaricum (1971-1973) en sinds
1995 tot heden als vrijwilligerster
voor het Singer Museum en de
museumwinkel.
Mevrouw Adriana Verschuijl-
Rehbock werd voor haar inzet voor
de gemeenschap beloond met de
onderscheiding Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Foto: Studio Karstermans

V.l.n.r:  mevrouw. A.M. Kennis,de heer R. van Slegtenhorst, burgemeester Joan
de Zwart-Bloch, de heer N.J. de Boer en mevrouw S.L. de Vreede-van Lennep

Met de participatie van Fysiothera-
pie Perry te Laren bestaat het multi-
disciplinaire behandelteam uit logo-,
ergo- en fysiotherapie, allen aange-
sloten bij het landelijke Parkinson-
net. Bovendien is Theodotion in
Laren centraal gelegen en goed uit-
gerust voor deze activiteit.

Het bestuur van de Parkinson
Vereniging ’t Gooi is erg gelukkig
met het Parkinson-café in Amaris
Theodotion. U bent hier van harte
welkom op 20 mei a.s. Adres:
Werkdroger 1, 1251CM  Laren

Voor informatie kunt u contact
opnemen met: 
Ineke van de Heijden 
inekevandeheijden@casema.nl
0355265272 
of Peter Versteeg          
pg.versteeg@casema.nl
0355267803

Op donderdag 20 mei aanstaande
opent het Parkinson-Café voor het
eerst haar deuren in Amaris
Theodotion. Vanaf dan kunt u hier
elke derde donderdagmiddag van de
maand terecht van 14.00 tot 17.00
uur. In het Parkinson-Café worden
gezellige en interessante thema’s
gepresenteerd. Het is tevens een
plaats waar Parkinson-patiënten,
familieleden en mantelzorgers
elkaar kunnen ontmoeten. 

Waarom een Parkinson-Café 
in Laren?
Het doel van het Parkinson-Café is
het bieden van een ontmoetings-
plaats voor Parkinsonspatiënten,
familieleden en mantelzorgers. 
De doelstelling van het Parkinson-
Café sluit heel goed aan bij de activi-
teiten van Amaris Theodotion, dat
met haar Parkinson Project Groep
een optimale begeleiding en behan-
deling biedt Parkinsonpatiënten.

PARKINSON-CAFÉ OPENT HAAR DEUREN 
IN AMARIS THEODOTION

Op zaterdag 22 mei staat het op
verschillende locaties in het cen-
trum van Hilversum vol met
brandweer, politie, ambulance en
gemeente. Nee, het is geen
ramp…Het is wel de allereerste
editie van de veiligheidsdag. Een
dag waarop de hulpdiensten uit
de regio laten zien hoe zij samen-
werken bij calamiteiten.

Om 12.00 uur zal acteur en presenta-
tor John Jones de veiligheidsdag
feestelijk openen op de Kerkbrink.
De dag eindigt om 17.00 uur. Het
evenement vindt plaats op diverse
locaties in het centrum van
Hilversum. Zo is er op het Keiplein
van alles te doen voor de jeugd: de
brandweer laat zien hoe een brand
geblust wordt en de Forensische
Opsporingsdienst maakt echte CSI-
ers van de jeugd. Op verschillende
plaatsen staan informatiekramen
van onder andere het Rode Kruis,
stoploverboys.nu en bureau HALT.
Natuurlijk vinden er ook een aantal
spectaculaire demonstraties plaats
waar de politie, brandweer en GHOR
samen een gevaarlijke situatie oplos-
sen, de hondenbrigade een aanhou-

ding verricht en de brandweer
omgaat met gevaarlijke stoffen. In
het Dudokpark zijn de verschillende
voertuigen van de hulpdiensten te
zien, en is er een duiktank waarin de
brandweer oefent. Ook voertuigen
van de ME, de Koninklijke
Marechaussee en het OM worden
getoond. De dag wordt muzikaal
omlijst door het muziekgezelschap
vanuit de politie, Excelsior en de
band van de GHOR, RAVage.
Veiligheidsregio
De veiligheidsregio is tot stand geko-
men op 1 januari 2007 in de regio
Gooi en Vechtstreek. In deze veilig-
heidsregio wordt samengewerkt door
de negen gemeenten in de regio
(Blaricum, Bussum, Hilver-sum,
Huizen, Laren, Naarden, Muiden,
Weesp en Wijdemeren), de brand-
weer, de geneeskundige hulpverle-
ning bij ongevallen en rampen
(Ghor), de politie en het Openbaar
ministerie. Zo kan het beheer van en
de inzet van deze diensten effectiever
en efficiënter worden georganiseerd.

Voor meer informatie over de veilig-
heidsregio: 
www.vrgooienvechtstreek.nl

‘GEEN RAMP’ 
Veiligheidsdag Gooi en Vechtstreek in Hilversum op 22 mei 2010 

SLUITING 
GEMEENTEHUIS 

EN BEL COMBINATIE

Op 2e Pinksterdag, maandag 24
mei aanstaande, zijn het
gemeentehuis en het kantoor
van de BEL Combinatie gesloten.



Dorpsagenda

Zondag 30 mei 10.00 uur
Ds. J. Rinzema.
Zondag 6 juni 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema.
Zondag 13 juni 10.00 uur 
Ds. Jan Rinzema.
Zondag 20 juni 10.00 uur
Ds. Jilles de Klerk.
Zondag 27 juni 10.00 uur 
Ds. Jan Rinzema.
Zondag 4 juli 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema.
Zondag 11 juli 10.00 uur
Drs. Jan Greven.
Tijdens de kerkdiensten is er kinderop-
pas (0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar).
Ook tijdens de schoolvakantie is er kin-

Protestantse Gemeente

Blaricum

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

EXPOSITIES
Torenhof expositie: t/m 24 mei kunst-
werken uit de gemeentelijke collectie,
geïn-spireerd op de expositie ‘Couleur
Locale’ uit het Singermuseum. Werken
uit het heden en verleden van Blaricum
van Kees van Urk, Loe Loeber, Herman
Heijenbrock, Willem Dooijewaard, Sal
Meijer, Kees Schrikker, Gerardus
Hoogendoorn en Stijn Rietman. 
Galerie Bianca Landgraaf: t/m 30 mei
expositie ‘Drie vrouwen, drie visies’
met Eline de Jonge (schilderijen),
Monique Muylaert (keramische reliëfs)
en Ellis Tertoolen (schilderijen).
Wintertuin, Hamdorffcomplex. Info:
035-5335987 en www.galeriebianca-
landgraaf.nl.
Singer Museum, Laren: ‘Kleurrijk
Singer’, schilderkunst uit eigen collectie
t/m 29 augustus a.s. Van 29 mei t/m 29
augustus expositie ‘Bij ons in het Gooi’
expositie Bussumse fotograaf Bart
Verhoef. Info: 035-5393939 en
www.singerlaren.nl.

GEZONDHEID & DIVERSEN
Zomeravondbridge in De Blaercom,
door Bridgeclub De Bridgegooiers, elke
donderdagavond, vanaf 20 mei t/m 26
augustus, aanvang 20.00 uur, aanwezig
om 19.45 uur. Niet leden: €  2,-.
Viviumzorggroep, cursussen: ‘Rust en
ruimte in je hoofd’ op 26 mei, 2 en 23 juni,
en ‘Eerste hulp aan kinderen’ op 1, 8 en
15 juni. Plaats: Gooierserf, Van Riebeeck-
weg 50, Hilversum. Aanmelden: tel.
6924495 of via www.tgvleden.nl.
Hatha yoga en Meditatie, in De
Blaercom, elke maandagochtend, in
kleinschalige groepen, door Hans ten
Have. Vanuit ayurveda krijgt u lifestyle
adviezen. Aandacht voor lichamelijke
beperkingen en herstelperiodes, m.n.
voor actieve vijftigplussers. Ook proef-
lessen. Info: bel 6948656 of mail
j.m.tenhave@ziggo.nl. 
Cursus zelfhypnose door Bernard
Ligtenberg (hypnose- en regressiethera-
peut), op de  maandagavonden van 31
mei, 7, 14 en 21 juni van 19.30 tot 22.00
uur. Kosten € 75,-. Windvang 10,
Blaricum. Aanmelden en info: tel.
5316849 en www.zielsveel.nl.
Handbalvereniging SDS ’99, Sportpark
Oostermeent, Schapendrift, vereniging
met diverse jeugd- en seniorenteams.
Zoekt aanvulling voor het Dames
Recreantenteam, seniorenteam met
enthousiaste dames dat zaal- en veldwed-

N.B.Voor de Lokale websites verwijzen
wij naar onze website www.heienwei.nl
onder ‘Lokale Websites’. De websites
van adverteerders en sponsors vindt u op
de meeste advertenties. 

EVENEMENTEN 
‘Asperges in de akker’: luxe aspergedi-
ners op zaterdag 15 mei t/m maandag 24
mei, van 18.00 tot 22.00 uur, aan de
aspergeakker bij de Bergweg. Zie ook
Dorpsagenda hei & wei 25 maart 2010,
no. 339. Reserveringen en tafelboekin-
gen: Maarten Beuningh, tel. 06-
47240810 en maarten@zmaakt.nl. 
Vooraankondiging: 
Oldtimer Festival 2010 op zondag 12
september 2010 (11e keer) door Lions
Club Blaricum Laren, www.lions-otf.nl.
Vooraankondiging:
Atelier Route Blaricum op zaterdag 11
en zondag 12 september 2010 (6e keer)
door Stichting Kunst en Cultuur Blaricum,
www.kunstencultuurblaricum.nl.

MUZIEK 
Kunstcafé in De Blaercom op vrijdag 21
mei a.s. om 20.00 uur. Muziek en kunst.
Zie ook het aparte artikel elders in dit
blad. 
Lente met het Russisch Kamerkoor,
lenteconcert Blaricums Gemengd
Koor (BGK) op 29 mei a.s., aanvang
20.00 uur, in de Kruiskerk in Huizen,
Jac. Van Wassenaerstraat 1. Piano:
Karina Kantarova. Liederen uit de
Russische cultuur, Engelse en Franse
muziek, uit diverse stijlperiodes, o.a.
Purcell, Elgar en Händel. Dirigenten:
Lex Barten en Anna Azernikova.
Toegangskaarten € 10 bij de
Blaricumsche Boekhandel en Dorpshuis
De Blaercom in Blaricum, of op 29 mei
v.a. 19.30 uur bij de kerk. Tel. 035-
5253242. Meer info op de websites
www.bgk-koor.nl en www.hetrussisch-
kamerkoor.nl.
Zomerconcert ‘Rust Wat’ op vrijdag 25
juni, voor de 13e keer, bij de sfeervolle
vijver, aanvang 20.15 uur. Door het
Nederlands Blazers Ensemble. Op het
programma staat de uitvoering van ‘Het
Paradijs’ uit ‘Die Jahreszeiten’ van
Haydn, waarbij Bart Moeyaart het ver-
haal van het paradijs zal vertellen.
Opbrengst voor St. Francis’ Hospital te
Katete in Zambia. Parkeren uitsluitend
op Oranjeweitje, pendelbus: €  2,-
(retour). Informatie, inclusief bestellen
kaarten op: www.zomerconcert.nl.

strijden speelt, voornamelijk op een
dinsdag- en/of donderdagavond.
Gezocht worden sportieve dames die wel
eens hebben gehandbald en dit weer wil-
len oppakken. Belangstelling en eens
proberen? Bel Ans van den Brink (wed-
strijdsecretariaat) op 035-5383316, ook
voor informatie voor een proeflidmaat-
schap voor de overige teams. 
Gastvrouwen e.o. -heren gezocht voor
spelletjesmiddagen voor 55-plussers
in De Blaercom, m.i.v. september a.s.,
elke dinsdagmiddag van 13.30-15.30
uur. Als gastheer/vrouw optreden: bel
Lisette Mooij (Versa Welzijn), tel.
5312977 of mail lmooij@lokaalwel-
zijn.nl.
Junior Imker Club, elke zondag, in het
bijenseizoen, door Dorine Borgers, bij-
enschansje bij Mariëlle Bakker op de
Angerechtsweg 11. Voor kinderen vanaf
9 jaar. Info: www.imkersvereniging-
blaricum.nl. 
Collecte hartstichting, tijdens de
Hartweek in april jl. in Blaricum, heeft
€ 3.052,15 opgebracht. Alle gulle gevers
en collectanten worden van harte
bedankt. 
Speel-o-theek Spelevanck. Open Huis
op woensdag 26 mei van 11.15 tot 14.00
uur. Kennismaken met de speelgoeduit-
leen in de Spelevanck. Kan direct al
geleend worden. Wel lid zijn of worden.
In de Bijvanckschool / Levensboom 2.
Info: tel. 5233246 en www.speel-
otheekspelevanck.nl.

BIBLIOTHEEK LHB 
Huizen: Plein 2000 1, tel. 5257410.
Laren: St. Janstraat 27a, tel. 5382612.
In Laren: Expositie van selectie uit de
collectie Kunstuitleen Huizen: t/m 31
mei. Biblioscoop: l’Heure d’été, met
o.a. Juliette Binoche, donderdag 27 mei
om 19.30 uur. In Huizen: zaterdag 22
mei, deel 5 van de luistercursus
Klassieke Muziek van de 20e Eeuw van
Hans Neuberger, vrijdag 28 mei t/m 5
juni Kunst- en Cultuurfestival Huizen,
zaterdag 5 juni start Kunstweek
Huizen. Kunstuitleen: gehele maand,
uit wisselcollectie. Laren én Huizen:
woensdag 19 mei start Annie M.G.
Schmidtweek. Algemeen: wekelijks
nieuwste toptitels van bestsellerlijsten.
Bij mobiliteitsproblemen: Bibliotheek-
aan-huis! Vereist: lidmaatschap, info:
tel. 5257410. Lezingen etc.: entreeprij-
zen en kaarten reserveren, zie
www.bibliotheekhlb.nl.

Kerkdiensten 
Bijvanck
Evangeliegemeente De Rivier, in de
aula van de Basisschool De
Levensboom, de Levensboom 12, in de
Bijvanck. Elke zondag vanaf 2 mei een
feestelijke samenkomst, aanvang 10.00
uur. Ook kinderen zijn welkom. Na
afloop gezamenlijk koffie/thee. Iedereen
is uitgenodigd. Info tel.5252804, 
www.evangeliegemeentederivier.nl.

Torenhof
Prot. diensten: elke 1e en 3e woensdag
v.d. maand om 10.00 uur.
Kath. diensten: elke 2e en de 4e, en
event. 5e woensdag v.d. maand om 9.30
uur. Iedereen is welkom!

Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00
uur
In de maand juni verandert de aan-
vangstijd van de zondagsviering naar
9.45 uur!!!
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering. 
Op 16 mei en 20 juni 
Kindernevendienst.
Door de week: 
Donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Zondag 23 mei
Hoogfeest van Pinksteren.
11.00 uur: Oecumenische Viering van
alle kerken die aangesloten zijn bij de
Stuurgroep Oecumene van de BEL-
gemeentes.
Maandag 24 mei
Tweede Pinksterdag
10.00 uur: Woord en Communieviering
Zondag 30 mei
11.00 uur: Viering van de Eerste
Heilige Communie m.m.v. Kinderkoor.
Woensdag 2 juni
10.00 uur: Seniorenmis waarna koffie-
drinken.
Zondag 6 juni 
Sacramentsdag
9.45 uur: Eucharistieviering met aan-
sluitend de Sacramentsprocessie door
de tuinen van de kerk.
Zondag 13 juni
9.45 uur: Woord en Communieviering
m.m.v. Timeless.
Zondag 20 juni
17.00 uur: Vormselviering voor de
Regio in de Thomaskerk in Huizen.
Voorganger: Mgr. Van Burgsteden.
Zondag 20 juni
Fietstocht en barbecue voor de paro-
chie.
Wel van tevoren aanmelden.
Zondag 27 juni
Geen viering in Blaricum in verband
met de St. Jansprocessie in Laren.

Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije,
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum. 
Tel. 035-5383153. 
E-mail stvitusblaricum@hetnet.nl. Zie
ook de website: www.vitusblaricum.nl.

Mijn levensmotto is:
Lachend de eindstreep halen

Frans Ruijter

deropvang. De jeugdkapel voor jongeren
van 12-18 jaar komt één maal per veer-
tien dagen bijeen in de kelderruimte van
de Dorpskerk, behalve tijdens de school-
vakantie. Zie ook www.protestantsege-
meenteblaricum.nl.

Geboren
24-02-2010 Kiara Kimberly 

Wildschut
16-03-2010 Mees Leermakers
02-04-2010 Vincent Sebastiaan 

Brouwer
04-04-2010 Dyllan den Hartog
07-04-2010 Mikki Anna Marja de 

Groot
07-04-2010 Muriël Anna Esmee van 

Vliet
20-04-2010 Justin Damiën Konings, 

zoon van Evert Konings 
en Manon Froeling 

Gehuwd
16-04-2010 Bernard Christiaan 

Joosse, en: Theodora 
Wilhelmina Hessling

24-04-2010 Theodorus Johannes 
Raven, en: Inesa 
Nikolaevna Yurchanka

Overleden
21-04-2010 Johanna (Jopie) Cornelia 

Rigter-Koot, geb. 22 nov. 
1929, weduwe van Gijs 
Rigter

23-04-2010 Herman (Manus) Bos, 
geboren 29 mei 1931

Zon op en onder: op 1 juni om 5.25 uur,
respectievelijk 21.50 uur, op 1 juli om
5.23 uur respectievelijk 22.03 uur, op 1
augustus om 6.01 uur respectievelijk
21.30 uur en op 1 september om 6.51 uur
respectievelijk 20.27 uur.

Familieberichten


