
Goede Vrijdag in
de Vituskerk
Het Goylants Kamerkoor luistert
inmiddels traditiegetrouw de Goede
Vrijdagviering in de Sint Vituskerk
op. Het koor, onder leiding van Bas
Halsema, wordt ondersteund door
sopraan Bepke Keersmaekers en geeft
deze speciale viering extra sfeer en
glans.
Tijdens de dienst wordt in woord en
gezang het lijden en sterven van Jezus
Christus herdacht. Het Goylants
Kamerkoor zingt van Antonio Lotti het
Crucifixus, bewerkingen van Ubi
Caritas, het Onze Vader van Duruflé en
het bekende Miserere Mei van Allegri.
De dienst wordt geleid door Cuno
Lavaleije en iedereen is welkom voor
deze bijeenkomst aan de vooravond van
het feest van Pasen. De viering op 18

april in het kerkgebouw aan de
Blaricumse Kerklaan begint om 19.15
uur. Voor meer informatie over de vie-
ring: Pastor Cuno Lavaleije, tel. nr.
5383153 of www.vitusblaricum.nl.

SDS’99 
Twee jeugdteams van de Blaricumse
handbalvereniging SDS’99 zijn kam-
pioen geworden. 
Gemengd F1, de jongste jeugd van de
vereniging, is onverslagen zaalkampioen
geworden. De jongens C1 zijn na een
zinderende eindwedstrijd tegen C1 van

Achilles in Apeldoorn eveneens kampi-
oen geworden, eindstand 24-22.

Jaarvergadering
hei & wei 2014
Hierbij nodigt de Stichting Dorpsblad
Blaricum (hei & wei) de inwoners van
Blaricum uit voor de jaarvergadering op
5 mei om 21.00 uur in Blaercom. U bent
van harte welkom!

37e jaargang
nr. 443
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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

Erfgooiers
In het begin van de twintigste eeuw
groeide het Gooi gestaag. Daardoor
kwamen er ook steeds meer niet-boeren-
burgemeesters in de zes Gooise plaatsen
die samen behoorden tot Stad en Lande
van Gooiland. Dit zijn: Blaricum, Laren,
Hilversum, Bussum, Naarden en Huizen.
Omdat de burgemeesters het bestuur van
Stad en Lande van Gooiland vormden,
kwam het steeds meer tot verzet van de
erfgooiers richting het bestuur. Zij voel-
den zich in de steek gelaten door het
bestuur. Onder leiding van Floris Vos
(hij had zijn melkbedrijf op Oud
Bussum) werden veel acties op touw
gezet om het bestuur op andere gedach-
ten te brengen. Een triest hoogtepunt
werd bereikt op vrijdag 1 mei 1903. De

burgemeester van Blaricum, A.A.H.
Hosang (de eerste niet-boerenburge-
meester in Blaricum 1895-1911) ver-
bood het vee van onwillige erfgooiers
toe te laten op de meent. 

Schietbevel
Om te voorkomen dat de opstandige erf-
gooiers toch hun vee op de meent zou-
den brengen, had burgemeester Hosang
militaire hulp ingeroepen uit Naarden.
Militairen werden geposteerd bij onder
andere het meenthek (dit hek gaf toe-
gang tot de gezamenlijke weide, de
meent) aan de Schapendrift. De boeren
probeerden toch hun vee op de meent te
krijgen door een stuk verderop een gat in
een gestapelde zodendijk (Koedijk) te

door Frans Ruijter
Op 8 maart jl. werd er een nieuwe straatje in Blaricum in gebruik genomen
met een wel heel opvallende naam, namelijk het Hendrik Smitlaantje. Na een
heel lange voorbereiding is er dan eindelijk een mooie nieuwe ontsluitingsweg
gekomen voor het sportpark en de woonwijk de ‘Bouwvenen’. Het verkeer
naar het sportpark moest altijd door een smal weggetje, waar vooral voor fiet-
sers vaak hachelijke, maar ook gevaarlijke situaties ontstonden. Voor de
Bouwvenen was er alleen via het Elbertsveen een ontsluiting naar de
Schapendrift. Daar is nu na ruim veertig jaar eindelijk verandering in geko-
men.  Maar waarom is er nu gekozen voor de naam Hendrik Smitlaantje? 

Het Hendrik Smitlaantje
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DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

De tweee jeugdteams
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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

woordiging van de niet-scharende erf-
gooiers (mannen die geen boer waren,

maar wel tot de erf-
gooiers behoorden).
Er werd een onafhan-
kelijke voorzitter
benoemd, dat werd
Emiel Luden. Het
heeft dus negen jaar
geduurd tot de poli-
tiek tot deze
Erfgooierswet kwam.
Het had de plaatselij-
ke politiek tijdens de
opening van het
Hendrik Smitlaatje op
zaterdag 8 maart jl.
dan ook gesierd wan-
neer zij zich minder
opvallend hadden
geprofileerd, ook al

was het verkiezingstijd. 

Respect
Door dit laantje het Hendrik Smitlaantje
te noemen, laat de gemeente Blaricum
zien dat te allen tijde de geschiedenis
kan voortleven in de straatnamen. In de
maand mei zal de grafsteen van Hendrik
Smit (zie foto) op een mooie plek nabij
de plaats waar hij werd beschoten wor-
den onthuld. Dit uit respect voor
Hendrik Smit en dat, onder andere door
dit voorval, de erfgooierskwestie einde-
lijk goed werd geregeld. 

Bronvermelding: 
Dood van een erfgooier.

Halve zolen

De wereld kent vele ‘halve
zolen’, een soort dombo’s. Van
hoog tot laag. Je kunt ze onder-
verdelen in halve zolen die je
serieus moet nemen vanwege
hun absolute macht als staats-
hoofd en de minder serieuze, op
lagere posities, die je meewarig
ter zijde kunt leggen.
Voorbeelden van enkele ‘serieu-
ze’ gevallen zijn premier
Erdogan met zijn hysterische
geschreeuw bij zijn aanval op de
sociale media en president
Poetin met zijn bombastische,
extreem hard aangezette 
Doema-toespraak waarmee hij
de annexatie van de Krim ‘lega-
liseerde’. De door beiden strak
geregisseerde, pleinen vullende
applaus- en hoera-massa’s, com-
pleet met vlaggewapper, verster-
ken nog eens het hoge halve
zoolgehalte. 
Ook hoog scoorde Chroesjtsjov –
de gulle schenker van de Krim
aan de Oekraïne – die in 1960
voor de voltallige vergadering
van de Verenigde Naties een
schoen uittrok en daar schreeu-
wend mee op het spreekgestoelte
mepte, ten overstaan van de
beschaafde wereld.
Dichter bij huis, hier in ons
land, hebben we ook zulke types.
Wat minder gevaarlijk lijkend,
maar pas op. Neem die partijlei-
der die op de laatste verkiezings-
avond verbaal zó raar uitschoot
dat spontaan zijn partij leeg
begon te lopen.
En dan die bestuurlijke halve
zool, waar je om zou kunnen
grinniken, ware het niet dat zij
een zinloze hap van 118 miljoen
wil nemen uit ons belastinggeld.
Ik doel op de ‘HOV-nar’ die in
het interview in de Gooi- en
Eemlander van 14 april 2012,
onder de kop ‘Besturen zonder
kwaaksnavelarij’, de volgende
wel zeer merkwaardige uitspra-
ken doet: ‘Als je minder kunt uit-
geven, word je ook creatiever’ en
‘Armoede maakte fatsoenlijk’,
daarna uitdagend vervolgend
‘Dat geldt misschien ook een
beetje voor de overheid, waarbij
het verdelen van de armoede vele
malen spannender is dan het
verdelen van de rijkdom.’ Van
deze kromme prietpraat breekt
mijn klomp. Die van u ook?

Column
door
Sybert Blijdenstein
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maken. Door dit gat wilde men het vee
de meent opdrijven. De bevelvoerende
luitenant waar-
schuwde daarmee te
stoppen en te ver-
trekken. Als men
geen gehoor hieraan
zou geven, zou er
geschoten worden.
De destijds 22-jarige
Laarder Hendrik
Smit zei: ‘Ze zullen
me op mijn eigen
grond toch niet
doodschieten? Dat
durven ze niet.’ Maar
helaas… er volgde
een schietbevel en
Hendrik Smit werd
geraakt. Op een krui-
wagen werd hij door
de andere erfgooiers naar de r.k. pastorie
gebracht. Daar overleed hij. 

Erfgooierswet
Deze vreselijke gebeurtenis haalde de
landelijke pers en bleef in Den Haag ook
niet onopgemerkt. Het Tweede Kamerlid
Van Heemskerk stelde vragen aan de
minister hierover. Maar het zou tot 1912
duren voordat de erfgooierswet van
kracht werd. Hierin werden de rechten
van de erfgooiers vastgelegd. Ook kwam
er een nieuw bestuur van Stad en Lande
van Gooiland. Hierin zaten naast de zes
burgemeesters van de Gooise plaatsen,
een vertegenwoordiging van scharende
erfgooiers (de boeren) en een vertegen-

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl
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Eind juni vorig jaar voelde de succesvol-
le herstart van het in de jaren 90 befaam-
de Concours Hippique voor de nationale
ruitertop als thuiskomen. Het was snel
duidelijk dat de ouderwetse Gooische
allure, aangevuld met de nodige sportie-
ve en zakelijke vernieuwing, een schot
in de roos was.

Programma
Het driedaagse evenement kent een mooie
opbouw. Op vrijdag 4 juli is er naast het
hippische topsportprogramma de ‘Flevum
Business Dag’. Uiteraard zijn het
‘Kinderdorp Blaricum’, het promodorp en
de eet- en drinkboulevard geopend om het
publiek een totaal dagje uit te bezorgen.
De avond wordt afgesloten met een klas-
sieke polowedstrijd. Zaterdag 5 juli is de
‘Familiedag’ met o.a. de finale KNHS
Hartog Lucerne Trophy voor pony’s, en
rond de wedstrijdpiste een randprogram-
ma van shows en activiteiten die gericht
zijn op gezinnen. Uitgangspunt hierbij is
om zij die geen of in mindere mate affini-
teit met paarden hebben ook een onverge-
telijke dag te bezorgen.

Het weekend wordt afgesloten met de
‘Finaledag’ op zondag 6 juli met o.a. de
Masterclass Tuigpaarden en als hoogte-
punt de Grote Prijs van Blaricum over
een parcours van hindernissen met een
hoogte van 1.40 m.

Paardensport
Paardensport is iets speciaals. De samen-
werking tussen mens en dier weet een
breed publiek te boeien. Waar de kenner
kijkt naar de techniek van het paard,
springtalent en ruiterkwaliteiten, geniet
de leek van de spanning van de wedstrijd
waarin de regels duidelijk en eenvoudig
te begrijpen zijn. Een groot aantal top-
ruiters heeft zijn deelname aan de wed-
strijden inmiddels toegezegd waardoor
de sport gegarandeerd van hoog niveau
zal zijn. Met als middelpunt is CH
Jumping Blaricum, een evenement waar
de regio trots op kan zijn.

Meer informatie over het sport- en show-
programma, activiteiten en mogelijkhe-
den voor ondernemers is te vinden op
www.jumpingblaricum.nl.

CH Jumping Blaricum zet regio
sportief op de kaart

Blaricum is prominent terug op de nationale sportkalender. Van 4 tot en met 
6 juli 2014 zal natuurgebied ’t Harde aan de Meentzoom in Blaricum opnieuw
het toneel zijn van topsport, show, familieplezier en informeel zaken doen. 

Grafsteen van Hendrik Smit
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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)

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

 
  
 

  
  
  

Remedial teaching
lezen, rekenen, taal

Torenlaan 5, 1261GA Blaricum
www.lrt.nu

Maud Goedhart
Daniëlle de Wit

telefoon 06 21288318
telefoon 06 53405907
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www.vogelinterieurs.nl

Even voorstellen: Bernadette Meyer
zu Schlochtern
door Ilse Bloemen

Waarom woon je in Blaricum?
Ik ben geboren en getogen op de Pastoor
de Sayerweg. Na vele omzwervingen
over de aarde toch teruggekeerd naar
Blaricum. Aangezien ik altijd goede her-
inneringen aan mijn jeugd in Blaricum
heb overgehouden, was de keuze voor
Blaricum toen wij weer in Nederland
kwamen, snel gemaakt. Ik gun mijn kin-
deren net zo’n fijne jeugd als ik hier heb
gehad. Er is in de loop der jaren wel een
hoop veranderd. Verandering is goed,
maar soms ook een beetje jammer.
Gelukkig is dat gemoedelijke niet hele-
maal verdwenen. Ik ben echt trots dat ik
uit Blaricum kom!

Wat doe je in je vrije tijd?
Ik ben altijd nogal sportminded geweest.
Dat is zo’n beetje de rode draad in mijn
leven. Heb vroeger gehockeyd bij Laren
in Dames 1. Inmiddels hockey ik niet
meer maar loop ik regelmatig hard en
wandel ik veel met onze hond Donder.
Van sporten krijg ik energie. Ik geef
Pilateslessen op diverse locaties, o.a. in
Blaercom en in een aantal sportscholen.
Lesgeven in Blaercom is extra speciaal
omdat dat altijd herinneringen aan vroe-
ger oproept. Ik ging daar regelmatig naar
de creatieve woensdagmiddag. Ook geef
ik een-op-een Pilateslessen aan huis. Ik
sport heel wat af en aan energie dus geen
gebrek. Verder lees ik graag en ga ik
regelmatig met mijn vriendinnen op
stap.

Met wie zou je wel eens borrel willen
drinken?
Met mijn vader in zijn stamkroeg
d’Ouwe tak. Hij kwam daar vaak uit zijn
werk om een borrel te drinken en hij was
ook lid van de schietclub. Helaas is hij
32 jaar geleden overleden. Ik zou, als het
mogelijk zou zijn, nog een keer met mijn
vader deze borrel willen drinken. 

Twitter of Facebook?
Van twitteren word ik zenuwachtig, dus
daar doe ik niet aan. Facebook gebruik ik
een beetje voor mijn werk.

Vakantie: zomer en/ of winter?
Allebei.

Wat is een echte Bernadette-
eigenschap?
Ik ben een kreeft, dus een echt gevoels-
mens. Beslissingen neem ik vaak op
basis van mijn onderbuikgevoel. Daar
voel ik mij het prettigst bij. Verder ben ik
bijzonder positief ingesteld. Volgens
mijn kinderen af en toe te positief.

Aan wie geef je het stokje door?
Aan Meen Bosker, een bijzondere kun-
stenares.

Wandelen voor
Water

Vrijdag 21 maart hadden de lokale
Rotaryclubs ‘Wandelen voor Water’
georganiseerd voor scholieren van
groep 7 en 8 in Blaricum en omringen-
de dorpen. In een hieraan voorafgaan-
de gastles hebben de kinderen geleerd
hoe belangrijk schoon (drink)water is
en hoeveel moeite kinderen in veel
derdewereldlanden moeten doen om
aan water te komen.

Het uiteindelijke doel van ‘Wandelen
voor Water’ is de bouw van drie zand-
dammen en bijbehorende sanitaire voor-
zieningen in de provincie Konso in
Ethiopië. Met de opbrengst van de actie
in 2013 is de eerste zanddam bijna een
feit. Met het geld van dit jaar kan ook
aan de tweede zanddam worden begon-
nen. Er is dan ook maar liefst € 25.851,-
ingezameld. Het aandeel van de scholen
in Laren en Blaricum bedroeg € 5.349,-.
Net als vorig jaar was de wandeling een
samenwerking tussen de Rotaryclubs
Baarn-Soest, Laren-Blaricum en
Soestdijk. 

Waterloop
De start was op een modderig
Oranjeweitje in de stromende regen. Het
weer klaarde gelukkig op en de finale en
feestelijke afsluiting kon in de zon
plaatsvinden. Het startschot werd gege-
ven door wethouder Lia de Ridder van
Onderwijs en jeugdbeleid. Burgemeester
Joan de Zwart-Bloch kwam de wande-
laars aanmoedigen. Onderweg stopten
de kinderen bij de waterzuivering in
Blaricum, waar zij van Waternet een
indrukwekkende rondleiding kregen. De
deelnemende scholen in Blaricum waren
de Bernardus, KBS de Bijvanck en de
OBB. 

Zes liter water
De actie bestond eruit dat de leerlingen
uit groep 7 en 8 van de deelnemende
scholen in hun woonplaats een route van
zes kilometer liepen. Om zich beter te
kunnen verplaatsen in de situatie van
hun leeftijdsgenoten in derdewereldlan-
den, droegen de leerlingen tijdens de
waterloop een rugzak met zes liter water.
‘Niets werkt namelijk zo overtuigend als
zelf voelen hoe zwaar dit is, als is het
maar voor één keer,’ aldus de organisatie.
Voor hun prestatie hebben de kinderen
hun familie, buren en vrienden vooraf
om een bijdrage gevraagd. 

Voor vele Blaricummers is de zorgboer-
derij een vertrouwd begrip en dat is niet
zo gek. Nico de Jong en Margriet van ’t
Klooster bieden alweer tien jaar dagbe-
steding aan mensen met een verstande-
lijke, lichamelijke en/of visuele beper-
king. Mede dankzij de centrale ligging
van de boerderij is het een gezellige
werkplek voor de hulpboeren met veel
sociale contacten in het dorp.

Kwaliteit laat je zien
2014 is niet alleen een feestelijk jaar
vanwege het 10-jarig bestaan. ’t
Werckpaert heeft in februari het keur-
merk ‘Kwaliteit laat je zien’ behaald. Dit
keurmerk is een kwaliteitswaarborg voor
zorgboerderijen en wordt uitgegeven
door de Federatie Landbouw en Zorg.
Doel van het landelijke kwaliteitssys-
teem is om te bewerkstelligen dat profes-

sionele en kwalitatief hoogwaardige zorg
op zorgboerderijen tot stand komt.
Tevens moet de geboden zorg toetsbaar
en transparant zijn. 

Lentemarkt
Nico en Margriet zijn er trots op dat zij
het keurmerk hebben behaald en willen
dat graag met u vieren. U bent welkom
tijdens een extra feestelijke editie van de
jaarlijkse lentemarkt. Op zaterdag 12 en
zondag 13 april kunt u tussen 12.00 en
17.00 uur met werkpaard Ilse een ritje
maken met de huifkar en de pasgeboren
lammetjes bewonderen. Voor kinderen is
er ook genoeg te doen: ze kunnen knut-
selen en boterlammetjes maken. In de
rustieke houtoven worden verse broodjes
gebakken. Toegang tot de lentemarkt is
gratis.
Voor info zie www.werckpaert.nl. 

Zorgboerderij ’t Werckpaert 
bestaat 10 jaar!
Op een prachtige plek in het oude dorp van Blaricum is zorgboerderij ’t
Werckpaert gevestigd. De boerderij dankt haar naam aan werkpaard Ilse, die
tegenwoordig haar wei deelt met collega-werkpaarden Gerrit, Bram en Jinte. 
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Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

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

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl
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Hij overleefde vernietigingskam-
pen Sobibor en Auschwitz en nog
zeven andere concentratiekam-
pen. Jules Schelvis werd graficus
en drukker en werkte tot aan zijn
pensioen bij De Arbeiderspers en
het dagblad Het Vrije Volk. Na
zijn pensionering besloot hij zijn
ervaringen op schrift te stellen,
hij schreef onder andere het boek
Vernietigingskamp Sobibor. Hij
was medeoprichter van de
Stichting Sobibor, ontving diver-
se onderscheidingen voor zijn
inzet om de verschrikkingen als
afschrikwekkend voorbeeld in
herinnering te houden en werd in
2007 koninklijk onderscheiden
en benoemd tot Officier in de
Orde van Oranje-Nassau.

Herdenkingsconcert
De nu 93-jarige Jules Schelvis
hoopt een grote wens te realise-
ren: een korte buitenlandse tournee van
het herdenkingsconcert: ‘Er reed een
trein naar Sobibor’. De concerttournee
begint in Amsterdam op 30 juni in de
Westerkerk en gaat via Berlijn naar de
Poolse stad Lublin. Deze drie concerten
symboliseren ‘de reis’ van 71 jaar gele-
den. Hij vertelt tijdens het concert over
de treinreis naar vernietigingskamp
Sobibor. Hoe zag de wagon er van binnen
uit, wie waren zijn lotgenoten en wat
waren de gedachten en emoties. Het
geheel wordt ondersteund door beelden
uit het archief van Het Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid en afge-
wisseld met muziek, uitgevoerd door het
Nationaal Symfonisch Kamerorkest waar
de in Blaricum opgegroeide Marjolein
Canté violiste is.

Internationaal appel
Het concert is een getuigenis en een
internationaal appel om de Holocaust
nooit te vergeten. Jules Schelvis op de
site: ‘Mijn wens is dat u dit, in begrijpe-
lijke woorden, aan uw kinderen vertelt,
zodat ook zij weten wat er in de Tweede
Wereldoorlog met de Joden is gebeurd.
Zij kunnen het straks, als er geen getui-
gen meer zijn, mogelijk aan hún kinde-
ren doorgeven, en die aan de hen volgen-
de generatie.�Als u dat, naar ik hoop,
doet dan hebben u en ik met mijn getui-
genis aan de nagedachtenis van 34.000
Joden  uit Nederland een steentje bijge-
dragen.’ Via crowdfunding hoopt
Schelvis voor 5 mei 100.000 euro bij
elkaar te krijgen. Voor informatie zie:
www.erreedeentreinnaarsobibor.nl.

Solidariteit tussen de generaties. Dat is
de doelstelling van deze actie. Op een
natuurlijke wijze komen twee verschil-
lende leeftijdsgroepen tot elkaar. In het
dagelijks leven ontmoeten jongeren en
ouderen elkaar niet zo snel. Door infor-
matie en meningen uit te wisselen en
samen activiteiten te ondernemen, kwe-
ken oud en jong begrip voor elkaar.
Maar bovenal is het gewoon erg gezellig. 

Koffieochtend
Na een wat verlegen start komen zowel
de ouderen als de leerlingen wat meer
los en gaan er op deze ochtenden veel
verhalen over tafel. ‘Ik praatte met een
vrouw die 96 was, maar 70 leek. Ze is
secretaresse geweest, danste vroeger en
turnde op hoog niveau. Het was een heel
interessant gesprek over haar jeugd.
Helaas moest ze boodschappen doen en
was ons gesprek afge-
lopen,’ vertelt leerlin-
ge Fréderique.
Andersom zijn de
bewoners ook zeer
geïnteresseerd in de
jeugdige hulpjes. De
kapsels van de jon-
gens worden uitge-
breid bewonderd, de
huidige mode van met
gel gemodelleerde
kuifjes doet herinne-
ringen bovenkomen.
Maar naast het uiter-
lijk zijn de bewoners
vooral geïnteresseerd
in wat er in de jonge-
ren omgaat. 

Gymnastiekles
Op de donderdagoch-
tend gaat ook een
groepje leerlingen
assisteren bij de
bejaardengym. De bewoners die niet
zelfstandig naar beneden kunnen komen,
worden door de bereidwillige jongeren
opgehaald. Sommige hebben zelf een
opa of oma in een woonzorgcentrum
wonen, maar voor veel leerlingen is het
zeer interessant om de woonruimten te
bekijken. Als eenmaal alle gymnasten in
de zaal zijn, gaat iedereen op een stoel in
een kring zitten. Ballen worden overge-

Er reed een trein naar Sobibor
door Gerda Jellema
Op 1 juni 1943 werd Jules Schelvis, samen met zijn vrouw Rachel en haar
familie vanuit Westerbork in veewagons getransporteerd naar het vernieti-
gingskamp Sobibor. Behalve zijn zuster en moeder werd zijn hele familie door
de nazi’s omgebracht.

gooid en even later wordt er ook vanuit
de stoel gevoetbald. De vroegere voet-
ballers onder de bewoners zijn duidelijk
te herkennen aan een krachtig, goed
gericht schot of zelfs een kopbal. Maar
wie het plafond raakt, moet de volgende
les trakteren. Dat is de afspraak. De
dames doen echter niet onder voor de
heren. Bij het hoepelgooien worden de
hoepels zelfs met de benen in de lucht
opgevangen. Alles onder luid applaus en
aanmoedigingen van de leerlingen. 

Warm initiatief
Deze bezoeken zijn een warm initiatief.
Doeltreffend verwoord door een bewo-
ner: ‘Tegenwoordig ga ik iedere ochtend
dat er leerlingen komen beneden in de
koffieruimte koffie drinken terwijl ik dit
op andere dagen soms oversla.’ Er wordt
echt uitgekeken naar deze bezoekjes.

Andere gesprekken, een andere dyna-
miek aan de koffietafel, en in de gym-
zaal wordt beduidend harder gewerkt als
de leerlingen erbij zijn. En de leerlingen
… ook zij kijken uit naar deze visites.
‘Het is zo veel leuker dan een toets
maken maar het was ook echt leuk om
met ze te voetballen,’ zegt Arnoud. Deze
kruisbestuiving tussen oud en jong is in
mijn ogen dan ook een geslaagd project. 
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Kruisbestuiving tussen oud en jong 
door Marjolijn Schat
‘Meneer, wilt u een kopje koffie? Suiker en melk erbij? Mevrouw, lust u een
koekje?’ In de koffieruimte in Torenhof zit een tiental bewoners aan de koffie.
Het lijkt een dag als alle andere. Maar op deze ochtend wordt de koffie niet
door de vaste vrijwilligers geschonken maar door groep 8-leerlingen van de
OBB.

Doeltreffend verwoord door een bewoner: ‘Tegenwoordig ga ik
iedere ochtend dat er leerlingen komen beneden in de koffie-
ruimte koffie drinken terwijl ik dit op andere dagen soms over-
sla.’
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Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt
kinderen met mindere kansen. Kinderen
die vaak door geldgebrek buiten spel
staan. Kinderhulp doet van 13 t/m 19
april een beroep op uw vrijgevigheid. 

Kinderhulp ondersteunt kinderen met
mindere kansen met heel praktische
zaken, zoals een computer om huiswerk

te maken, een weekje kamperen of een
fiets om naar school te gaan. Kinderhulp
vindt dat elk kind een beetje gewoon
geluk verdient en zich moet kunnen ont-
wikkelen. Ook als je bijvoorbeeld
opgroeit in een tehuis of financieel
beperkt (pleeg)gezin. 
Geef aan de collectant, samen maken we
geluk mogelijk!

Collecte Kinderhulp



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

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

uw complete woninginrichter

Kerkstraat 14 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

Ruim vijf jaar geleden was de nieuw-
bouw op nummer 9 aardig op streek. De
jarenzeventigbungalow op het ruime ter-
rein was met de grond gelijk gemaakt en
er stond inmiddels een casco, zoveel
mogelijk opgetrokken uit natuurlijke
materialen. De rommelige entourage
rondom suggereerde dat er nog heel wat
stond te gebeuren, maar daarvan kwam
het niet meer. Abrupt werden alle activi-
teiten beëindigd. Potentiële bewoners,
werklieden en anderszins betrokkenen
verdwenen uit het zicht. En toen daarin

geen verandering kwam, ontstond een
toenemende stroom van geruchten, aan-
gewakkerd door de eerst betrokkenen:
bewoners van de andere tien panden.

Wederrechtelijk
Ergernis over het door bouwbenodigd-
heden en afval bedorven uitzicht, leidde
na een lange tijd van ongeduldig wach-
ten tot wederrechtelijk betreden van het
weidse terrein om de rotzooi te verplaat-
sen tot achter het casco. Dat was
bepaald niet toereikend, besloot de
buurt. Toen de bewoners recht tegenover
nummer 9 een trouwpartij vierden, werd
met schermen en doeken het uitzicht op
het deplorabele project aan het oog ont-
trokken. Inmiddels is het zicht op voor-
terrein en casco belemmerd door zo’n
vijftig coniferen net niet op het terrein.
Wie van de bewoners precies de kosten
van die actie hebben gedragen is niet
echt duidelijk. Een gemeentelijke
bekendmaking d.d. 15 april 2011 repte
ten aanzien van Witzand 9 nog over een
aanvraag voor het plaatsen van een

entreepoort en hekwerk, maar dat is er
nooit van gekomen.

Quote
Als eigenaar van Witzand 9 wordt Paul
Gelderloos genoemd, een naam die tot
zo’n zes jaar geleden met enige regelmaat
opdook in Quote. Zo stelde het tijdschrift
in 2009 vast dat Gelderloos uit de lijst van
500 rijkste Nederlanders was gevallen
omdat hij de laatste tijd: ‘naar onze schat-
ting niet verder kwam dan zo’n €40 mil-
joen.’ Dat is dan toch nog een beetje

spraakmakend en opmerkelijk. Quote sig-
naleerde datzelfde jaar dat de ‘riante
Blaricumse villa’ te koop stond voor 2,8
miljoen euro. Informatie van het kadaster
leert dat Gelderloos en zijn vrouw Maria
Johanna Hoek nog steeds eigenaar zijn
van het sierlijke casco. De aannemer zou
failliet zijn en Gelderloos zou zich heb-
ben teruggetrokken in Spanje.

Privacygevoelig
Voor de vraag of aan WOZ-verplichtin-
gen wordt voldaan, verwijst het contact-
centrum van het kadaster ons naar de
gemeente Blaricum, waar we te horen
krijgen dat dit privacygevoelige informa-
tie is. 

Streven naar oplossing
Communicatieadviseur Benedita
Cocheno verklaart wel dat, als bewoners
van Witzand bij de gemeente klagen over
de hun onwelgevallige situatie, in over-
leg naar een oplossing kan worden
gestreefd, maar klachten zijn nog steeds
niet binnengekomen.

Stef st
aat altijd paraat 

en maakt je h
oefijz

ers op
 maat..!!!
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Witzand uit het zicht

door Hidde van der Ploeg
Via de Naarderweg bijna bovenop de Tafelberg rechtsaf en men komt op
Witzand: een voor auto’s doodlopend weggetje met aan weerszijden elf villa’s
verscholen in de lommerrijke omgeving. In onze reeks Blaricumse huizen gaat
de aandacht deze keer uit naar het pand Witzand 9. Niet omdat hier sprake is
van een opmerkelijke behuizing, eventueel in relatie tot spraakmakende bewo-
ners dan wel een luisterrijke voorgeschiedenis. Niets van dat alles, deze keer
handelt het om onduidelijke treurnis.

Asperges in de
akker 
De lente staat voor de deur. Door de
hoge temperaturen en vele zonuren
zijn op sommige velden in Limburg al
de eerste asperges gestoken.
Traditiegetrouw werd het Nederland-
se Aspergeseizoen geopend op de twee-
de donderdag van april. Ook zMaakt!
heeft er weer veel zin in!

De aspergetent van zMaakt! wordt van
vrijdag 23 mei t/m donderdag 5 juni
neergezet. Natuurlijk weer op die unieke
locatie aan de aspergeakker in Blaricum.
Genieten van het witte goud met een
mooi glas wijn.

Reserveren
Vanaf nu kan er weer gereserveerd
worden. De menuprijs voor het 
viergangen aspergediner is 

€69,50. Iedereen is welkom om te
komen genieten van het 

aspergediner op de volgende dagen:

zaterdag 24 mei
zondag 25 mei 

(Klassiek Dinerconcert)
woensdag 28 mei 

(De Gouden Ton Avond)
donderdag 29 mei 
(Hemelvaart)
vrijdag 30 mei 
maandag 2 juni 

(Blaricumse Avond)
donderdag 5 juni

Speciale data
Op zondag 25 mei Klassiek
Dinerconcert. Genieten van klassieke
muziek terwijl je tussendoor heerlijke
aspergegerechten geserveerd krijgt.
Prijs €69,50 p.p.
Woensdag 28 mei is De Gouden Ton
Avond. Dankzij de medewerking van
Wijnkoperij De Gouden Ton uit Laren
worden deze avond bijzondere en mooie
wijnen bij de aspergegerechten geschon-
ken. De kosten voor een all-in arrange-
ment is €110,- p.p. 
En natuurlijk de traditionele Blaricumse
Avond op 2 juni. Deze avond is bestemd
voor alle inwoners van Blaricum.
Introducés zijn van harte welkom. Tegen
een gereduceerde prijs wordt er een drie-
gangenmenu geserveerd. Iedereen komt
te voet, te paard of met de fiets om aan
lange tafels aan te schuiven met dorpsge-
noten. De kosten zijn € 49,50 p.p.

Voor meer informatie en reserveringen
kunt u terecht op de site 
www.hetaspergediner.nl. 
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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

*
*

*
*

Repair Café

door Hidde van der Ploeg
‘Jonge vrouwen kunnen niet eens meer knopen aanzetten,’ stelt Traute van der
Veer vast, zittend achter haar naaimachine in de Malbak. Traute maakt deel
uit van het – deze keer zeskoppige – team van het Repair Café dat bezoekers
behulpzaam is bij het herstellen van bijvoorbeeld schemerlampen, stofzuigers,
speelgoed, technische apparatuur en dus kleding.

‘Ik help graag mensen,’ motiveert zij
haar activiteit. ‘Zo moet je soms een
broek uitleggen voor iemand die inmid-
dels wat dikker is geworden.’ Een en
ander brengt me op het idee om bij de
volgende repair sessie (12 april) mijn
leren jas, waaraan ik onbeholpen een
nieuwe knoop heb genaaid, aan haar
voor te leggen. ‘Zij heeft haar textielbre-

vet,’ zegt haar collega ten overvloede
over de Bijvanckbewoonster sinds 37
jaar. Zelf doet deze aanzienlijk jongere
vrouw voor het eerst mee op deze zonni-
ge achtste maart. Zij is woonachtig in
Eemnes, actief bij het begeleiden van
Kinderkunst in Laren en nu in de
Bijvanck ook nog
nieuwsgierig naar
deze vorm van vrij-
willigerswerk.

Zelf wegwijs
maken
De helpende hand
reiken is de doelstelling van het Repair
Café dat op 11 januari werd geïntrodu-
ceerd bij de opening van de weekendma-
nifestatie Bijvanck in Beeld. Repareren en
herstellen is het uitgangspunt, maar het
tweede oogmerk is de hulpzoekenden zelf
wegwijs te maken op het terrein van de
mankementen. Ik verheug me nu al op de
wijze les van Traute. In het algemeen zijn
de vrijwilligers die te hulp schieten handi-
ge allrounders met een eigen specialisatie.
‘Houtbewerking bijvoorbeeld is zeer spe-
cifiek werk,’ licht een andere vrijwilliger
Ignatius Vos toe, zittend achter zijn impo-
nerende keur aan gereedschappen. ‘En we
hebben bijvoorbeeld een klokkenmaker in

ons team die alles wat hoort te tikken aan
de praat kan krijgen.’

Doelstellingen
Op 2 maart 2010 werd in Amsterdam de
Stichting Repair Café opgericht.
‘Reparatiekennis behouden en versprei-
den,’ is de primaire doelstelling. Een
boeiende intentie, maar in die visie van

de oprichters nog veel te
beperkt. ‘De sociale cohe-
sie bevorderen door hun
buurtgenoten met heel ver-
schillende achtergronden
en drijfveren met elkaar in
contact te brengen in het
kader van inspirerende en
laagdrempelige bijeen-
komsten.’ Dat is de volledi-
ge tekst die inmiddels
inspireerde tot de oprich-
ting van ruim 200 lokale
Repair Cafés, wat een toe-
name is met een factor vier

ten opzichte van een jaar geleden!

Wereldwijd
À raison van vijftig euro genieten ze de
voordelen die de koepelorganisatie aan-
biedt. De website (in vier talen) signa-
leert dat er wereldwijd al 400 Repair

Cafés operationeel
zijn. Onmiskenbaar
loopt Nederland voor-
op, met op de tweede
plaats België.
Wereldwijd blijkt er
in tenminste nog
negen andere landen

interesse te zijn voor dit concept, waar-
onder Duitsland, Amerika en bijvoor-
beeld Brazilië. Waar kleine landen groot
in zijn...

Het begint met een idee, het eindigt met
een geweldig resultaat. Van ’s ochtends
9.00 uur tot ’s middags 15.30 uur hebben
vrijwilligers van de school en uit de
buurt zich ingezet om de schooltuin
nieuw leven in te blazen. Van onkruid
wieden, plantjes/struiken verplaatsen,
kas, composthoop en pergola bouwen tot
heel veel plezier met
elkaar hebben, dit
afgewisseld met een
verfrissend buitje en
een heerlijke lunch.
‘Wij zijn ontzettend
trots op al die vrijwil-
ligers en leerkrachten
die deze dag hebben
aangepakt om voor de
kinderen een buiten-
klas neer te zetten. Wij
zijn klaar voor het
nieuwe zaaiseizoen,’
aldus directeur J. de
Vaal. Bent u nieuws-
gierig naar het eindre-
sultaat of wilt u de kinderen en het zaai-
seizoen volgen, komt u gerust langs of
kijk op www.levensboomblaricum.nl. 

Gemeentebestuur
Ook leden van het college en de raad sta-
ken tijdens deze landelijke vrijwilligers-
actie de handen uit de mouwen bij het
bosperceel tegenover de Bergweg. Zo

hebben ze onder andere de opslag van
struiken (prunus) en grofvuil verwijderd.
Met als resultaat: een beter uitzicht op de
engh. 

KNRM
Ook de KNRM Blaricum werd verblijd
met een 13-koppige delegatie van de

Rabobank Noord Gooiland om de han-
den uit de mouwen te steken in het kader
van NLdoet. Er werd een fikse lijst met
klussen afgewerkt, o.a. het snoeien van
de walkanten, het schoonmaken van de
dakgoten en een algehele schoonmaak
van de loods. Ondanks de regenachtige
start was het een zeer gezellige en pro-
ductieve dag.

NLdoet

Basisschool De Levensboom heeft deelgenomen aan de grootste vrijwilligersor-
ganisatie NLdoet. In samenwerking met het Nationaal Oranje Fonds steunt
men de sociale initiatieven van jong en oud om zich in te zetten voor de maat-
schappij. 

De stichting heeft als voornaamste doel-
stelling om het gedachtegoed van de erf-
gooiers levendig te houden in het Gooi
en daar waar mogelijk uit te dragen. Het
in stand houden en beheren van het eeu-
wenoude archief van de stichting Stad en
Lande wordt eveneens als één van de pri-
maire taken gezien. Met het vertrek van
Henk Borssen verliest het bestuur zijn
enige agrariër. De leden van het bestuur
hebben banden met de erfgooiers.
Mevrouw Els Poolman Simons-Vos is na
het vertrek van dhr. Borssen toegetreden
tot het bestuur.

De 13-koppige delegatie van Rabobank Noord Gooiland

Afscheid van Henk Borssen

Na vele jaren als actief lid binnen het bestuur van de stichting Stad en Lande
heeft dhr. Henk Borssen op 24 februari jl. afscheid genomen. 

Zaterdag 12 april staat het 
reparatieteam tussen 10.00 en 13.00 

weer voor u klaar. 
Het Repair Café Blaricum 

is iedere tweede zaterdag van de
maand in de Malbak geopend. 
Meer informatie over de data 

en locatie vindt u op 
www.repaircafeblaricum.nl.



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

Jean-Jacques volgde na de middelbare
school een opleiding aan de IVA
Driebergen, een business school die
opleidt tot commerciële en management-
gerichte beroepen. Jean-Jacques wilde
echter meer
gericht met men-
sen werken en
ging psychologie
studeren. Tijdens
zijn studie startte
hij zijn eigen
bedrijf: de Crêpe
Expres. De acti-
viteiten breidden
zich alsmaar uit
en de Crêpe
Expres werd
onderdeel van
Jacquet-Events,
waar men terecht
kan voor alles op
het gebied van catering en organisatie.

Expedities en Elfstedentocht
Even een paar hoogtepunten op een rij.
In 2008 reed hij met zijn vader in een
recordtijd als eerste Nederlanders ooit
op een Porsche Diesel tractor (1960) de
Elfstedentocht. Het doel van deze rit was
om geld in te zamelen voor War Child en
de Benjamin Foundation. In 2012 orga-
niseerde hij Expeditie Channel Crossing
waar hij met een vouwkano model 1937
naar Engeland kanode. Deze tocht was
een eerbetoon aan de Engelandvaarders
uit de Tweede Wereldoorlog. Er werd
hiermee aandacht gevraagd voor de
Benjamin Foundation die zich inzet voor
meervoudig gehandicapte kinderen. Na
de Expeditie Kilimanjaro in 2013, waar-
bij met succes het dak van Afrika werd
bereikt, stonden de Voedselbank en het
StoelenProject centraal. Met deze expe-
ditie werden huishoudelijke en cosmeti-
sche goederen voor het StoelenProject
opgehaald. Door het ongelofelijk grote
succes is besloten het StoelenProject
wederom te koppelen, dus ook aan
Expeditie Mont Blanc die gepland staat
voor september 2014. 

Het StoelenProject en ‘Expeditie
Mont Blanc’
Het StoelenProject kent Jean-Jacques
van binnenuit. Als afsluiting van zijn stu-

die psychologie heeft hij d.m.v. een psy-
chologisch onderzoek drie weken als
dakloze/zorgmijder geleefd en onderdak
gevonden bij het StoelenProject.
Sindsdien draagt hij dit project een

warm hart toe. Het StoelenProject is een
laagdrempelige opvang voor mensen die
dak- en/of thuisloos zijn in Amsterdam.
Iedere avond van 15 september tot en
met 30 april is er onderdak, eten en drin-
ken voor 45 daklozen. Dit jaar bestaat dit
project 25 jaar. Jacquet Events maakt
voor de bezoekers pakketjes met produc-
ten voor de dagelijkse behoefte. Jean-
Jacques: ‘Geld ophalen is niet van
belang, het gaat om goederen: tanden-
borstels, scheermesjes, scheerschuim,
zonnebrillen, slaapmatjes, oude horlo-
ges, wekkers, pennen, agenda’s, notitie-
boekjes, proefmonstertjes – je kent ze
wel. Daar zijn we naar op zoek.’

Doorzettingsvermogen en inzet
De expedities geven Jean-Jacques veel
inspiratie en stemmen tot nadenken.
Jean-Jacques: ‘Je wordt gedwongen om
creatief te zijn en je leert relativeren. Je
komt jezelf tegen en je krijgt respect
voor de natuur die je wilt bedwingen.
Een berg beklimmen is meer dan alleen
maar de top halen. Daar is veel inzet
voor nodig en dat is ook wat de vrijwil-
ligers hebben bij het StoelenProject.’ 

Voor informatie over Jean-Jacques en
zijn ondernemingen: 
www.jacquet-events.nl en 
info@jacquet-events.nl. Info over het
StoelenProject: www.stoelenproject.nl. 

Jean-Jacques François verzet bergen 

door Gerda Jellema
De uitdagingen die Jean-Jacques François aangaat zouden niet misstaan in een
avonturenroman. De 28-jarige Blaricummer is al sinds heugenis bezig met het
organiseren van buitensportactiviteiten en koppelt deze activiteiten vaak aan
‘goede doelen’.

Blaricum toen...

Dorpsstraat 9
De toenmalige boekhandel en sigarenhandel van Jan Vos Hzn. (1889-1968).
Sinds 1978 is het de Blaricumsche IJzerhandel van Piet van den Bergh. Na
Jan Vos heeft zijn zoon Henk (1924-2008) de boekhandel/sigarenzaak over-
genomen.  Jan Vos was een sociaal bewogen mens. In bijna alle verenigingen
in Blaricum had hij wel een bestuursfunctie, of hij was wel bij de organisa-
tie van een of andere activiteit betrokken. Het was een man met het hart op
de juiste plaats voor Blaricum, die, naast zijn zaak en zijn gezin, voor al die

activiteiten veel tijd vrijmaakte.

Aangeleverd door Frans Ruijter

De Oranje Man @DeOranjeMan
Wat attent & leuk! Kreeg krantenknipsel voorpa-
gina @heienwei opgestuurd Blaricum Liedjes van
vroeger

Bijvanck Tweets@BijvanckTweets
Wordt wel tijd voor een flinke opknap-
beurt voor deze speeltuin! #blaricum
#bijvanck oud hout, veel gras of veel
zand?

edwarddevrieslentsch@denieuwsjager
Blaricum #GR2014 HvB 4 (+1), VVD 3, DBP 3, D66 2,
CDA 1, PvdA 0.
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

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 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Koninklijke 
Onderscheiding voor 
Carien Bölger-Schoenmakers
Dinsdag 25 maart jongstleden is mevrouw C. Bölger-
Schoenmakers (Carien) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Zij kreeg de onderscheiding bij haar afscheid als raads-
lid voor de gemeenteraad van Blaricum. 

-
-

leden werden beëdigd en afscheid werd genomen van vertrek-
kende raadsleden.

Uitgiftepunt Voedselbank Eemnes
Wethouder Bram Wondergem van de 

-
punt voor cliënten uit de BEL-gemeen-
ten. Cliënten van de voedselbank uit de 
BEL-gemeenten moesten voorheen naar 

komen. “Dat gebeurde tot nu toe maar 

te groot was. Wel is gebleken dat er 
meer mensen in genoemde gemeenten 

-
selbank.

een loods op de gemeentewerf aan de 

kunt u contact opnemen met Pieter Polf-

035 – 538 99 02 of ga naar 
www.voedselbankgooi.nl

Foto: Peter van Rietschoten

-

NAJAAR 2014: 
ONDERHOUD RANDWEG MIDDEN, 
DE NOORD EN VIERSLOOT/UILENBORD 

alle gemeentediensten gesloten. 
Daarbuiten kunt u gewoon op de 

Donderdag 17 april kunt u per post een 
enquête ontvangen. Die vragenlijst 
hoort bij Waarstaatjegemeente.nl, een 
onderzoek naar de dienstverlening van 
de BEL-gemeenten. Want Blaricum, 
Eemnes en Laren willen graag weten 
wat u vindt van de dienstverlening. 

Niet iedereen ontvangt een enquête. 
Slechts een bepaald aantal deelnemers is 

-

weken in te vullen en terug te sturen. 

Nog beter van dienst 
De BEL-gemeenten gebruiken de onder-

-

Meer informatie

u contact opnemen met de heer 

Dank u wel voor uw medewerking!

4 mei: 
Nationale 
Dodenherdenking
Het Blaricumse Comité 4 mei nodigt u 

om 19.15 uur in de Dorpskerk aan de 

-

de Dorpskerk. Het volledige programma 

Hoe doet uw gemeente het volgens u? 
Onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening 

Sluiting 
gemeentediensten
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen
•  Huizerweg 4, 1261 AW, het vervangen 

van de pannen voor een rieten dak en 
het plaatsen van een rieten dakkapel, 
ingekomen 21 maart 2014;

•  Natuurbrug Laarderhoogt, het aanleg-
-

men 25 maart 2014;
•  1261 HM, het bou-

wen van een woning, ingekomen  
25 maart 2014;

•  Torenlaan 60a, 1266 GG, het vellen van 
4 eikenbomen en 1 spar, ingekomen  
25 maart 2014;

•  Kerklaan 1, 1261 JA, het vellen van  
1 boom, ingekomen 26 maart 2014;

•  Molenveenweg 19a, 1261 TG, het 

ingekomen 28 maart 2014;
• 1261 CK, het 

vellen van 1 boom, ingekomen 1 april 
2014;

•   1261 BE, het vellen 
van 2 bomen, ingekomen 2 april 2014;

•  Bierweg 41, 1261 BK, het oprichten 

uitweg en het aanleggen van de tuin, 
ingekomen 4 april 2014.

•  Oude Huizerweg 5, 1261 BD, het vel-

•  Molenveenweg 19b en 19c, 1261 TG, 
-

den 17 maart 2014; 
•  1261 HM, aanleggen 

•   1261 HM, oprichten 
 

24 maart 2014;
•   1261 HS, het vellen 

 
31 maart 2014;

•  Koning Willem III-laan 4, 1261 AD, het 
-

•  1261 HP, het verplaat-

31 maart 2014;
•   1261 CX, oprichten wo-

2 april 2014.

-

dag van 06.00 tot en met 23.00 uur, 
verschillende wegen in het dorp worden 

omgeleid via de Bussummerweg en 
Piepersweg. Het gaat om onderstaande 
wegen en weggedeelten.

A.  De volgende weggedeelten worden 
afgesloten voor alle voertuigen in 

•  Dorpsstraat vanaf kruising met Meent-
weg tot en met kruising Middenweg 
doorlopend tot en met de kruising met 
het Fransepad; 

•  Angerechtsweg vanaf de Langeweg tot 
aan de Dorpsstraat; 

•  Schoolstraat vanaf de Torenlaan tot 
aan de Raadhuisstraat; 

•  Middenweg vanaf de Dorpsstraat tot 
de Raadhuisstraat; 

•  Binnenweg vanaf de Langeweg tot aan 
Brinklaan; 

•  Eemnesserweg vanaf Kerkpad tot aan 
de Dorpsstraat; 

•  Fransepad vanaf Dorpsstraat tot aan de 
Stachouwerweg; 

•  Brinklaan vanaf het Fransepad tot en 
met de Dorpsstraat; 

•  Meentweg vanaf de Dorpstraat tot de 
Burg. Heerschopweg; 

•  Burg. de Jongweg vanaf de Brinklaan 
tot aan de Langeweg; 

•  Binnendoor vanaf het Achterom tot 
aan de Raadhuisstraat; 

•  Kerklaan vanaf het Fransepad tot de  
St. Vitusweg; 

•  Achterom vanaf het Binnendoor tot 

•  Achterom vanaf de Burg. Heerschop-

Eemnesserweg;

•  Torenlaan vanaf Bussummerweg tot 

de Smedenweg.

B.  Op de volgende weggedeelten is het 

•  Torenlaan vanaf de Bussumerweg tot 

de Smedenweg.

Op de onder A en B genoemde wegen en 
weggedeelten is parkeren van 06.00 tot 

niet toegestaan.

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de Alge-

6 weken na bekendmaking van het 
-

en wethouders. De datum van bekend-
making is per besluit aangegeven. De be-

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit
Iedere dinsdag - in de oneven weken - in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 

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

Thema: ‘Vrijheid geef je door’
19.15 – 19.50 uur
Samenkomst in de Dorpskerk aan de 
Torenlaan. Met orgelspel en koor, begroe-

toespraak door de heer Mark Vos.

Luiden van de klokken.

19.50 – 19.55 uur

monument voor de gevallenen in het 
plantsoen aan de Piepersweg.

20.00 – 20.02 uur

van het Wilhelmus samen met het Blari-
cums Gemengd Koor.

Burgemeester J.N. de Zwart-Bloch legt 
namens het gemeentebestuur een krans 

het brengen van een bloemenhulde.

Programma Dodenherdenking
4 mei 2014, aanvang 19.15 uur
Dorpskerk Blaricum, Torenlaan

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitsen bloed
Den Vaderland getrouwe

Verleende vergunningen
Verleende 
omgevingsvergunningen

HET WILHELMUS
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Op donderdag 22 mei 2014 zijn de verkiezing van de leden van het Europees 
Parlement. Wanneer u die dag uw stem uitbrengt kunt u mede bepalen welke 
26 Europarlementariërs worden gekozen, die de Nederlandse EU-burgers in het 
Europees Parlement gaan vertegenwoordigen. U kunt stemmen via een kiezerspas 
of via volmacht.

A.  SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

om in een willekeurig stembureau 
aan de stemming te mogen deelne-
men.

-

-

brief aan de stemming te mogen 
deelnemen.

B.  MONDELINGE AANVRAAG

ontvangst van de stempas, doch 

12.00 uur de stempas over te leg-

geregistreerd.
-

brief aan de stemming te mogen 
deelnemen.

gaat stemmen moet u naast uw kie-

-
ceren mag u niet stemmen. Nadere in-

Eemnes.

 
aanvraag VOLMACHTBEWIJS

-
-

stemmen.

burgemeester van de gemeente, 

 

om per brief te stemmen.

treden, moet op dinsdag 8 april 

-

 5.  Een volmachtgever is niet bevoegd 

aan de stemming deel te nemen.

B.   MACHTIGING door overdracht van 
de STEMPAS of KIEZERSPAS

hem/haar te stemmen.
-

lier dat voorkomt op de stempas of 

-
-

 5.  Het overdragen, van de in vol-

van de stemming.
 6.  Een volmacht dat is verleend door 

overdracht van de stempas of kie-

door de volmachtgever worden 
ingetrokken.

volmachten aannemen. De volmacht-

-
gen, Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes.

Verkiezing Europees Parlement 2014

Stemmen met een kiezerspas

Stemmen bij volmacht

VLAGPROTOCOL 
4 EN 5 MEI

Dodenherdenking

hangen in Nederland de vlaggen 

respect voor de doden. De vlag 
die gebruikt wordt is de Neder-

Op 5 mei wordt de vlag in de 

gebruikt.

-
cum de door haar overgedragen milieutaken op het gebied 

18 maart 2014 besloten tot een verruiming van het be-

van handhavende maatregelen. 

-

Inwoners van de gemeente Blaricum hoeven voor een verloren of 
-

een verklaring van verlies of diefstal op laten maken. Ook kunt u  

-

Valse meldingen
Valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te 
voorkomen controleert de medewerker van de gemeente de 

Voortaan naar gemeente 
bij verlies of diefstal 
identiteitsbewijs

Wijziging mandaat 
Omgevingsdienst Flevoland 
Gooi- en Vechtstreek
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naar de beleving van inwoners over 
veiligheid en overlast in hun woonomge-

een veiligheidsmonitor uit. De uitkomst 
van de monitor in september 2013 is on-

De gemeente neemt de input mee in 
haar Veiligheidsplan 2014. 

Veiligheidsbeleving
Inwoners van Blaricum geven hun veilig-
heidsbeleving een 7,3. Dit is hoger dan 

-

beoordeling als in 2011. 

Overlastbeleving
-

-

Functioneren gemeente 
Ook is de tevredenheid van de inwoners 

over de aanpak van de gemeente om de 

-

Functioneren politie 

-

is niet tevreden / niet ontevreden, kan dit 

Het district Gooi en Vechtstreek wordt 
-

-

-

-

-

-
geren, aan ouderen én aan mensen die 

-

voor u te maken. Hoe? Bel, mail of kom 

consulent luistert naar uw vraag, onder-

best beantwoord kan worden en helpt u 
vervolgens aan hulp op maat.
Soms kan uw vraag direct beantwoord 

-
-

der kan helpen. Voor meer ingewikkelde 

-
deren van uw vragen en het vinden van 
de beste oplossing.

ons terecht, en niet pas vanaf 2015. Dus 
-

of hulpverlening? Neem  dan contact 
op met het WMO-loket in de Malbak, of 

-

úw vraag.

Daarom leest u vanaf nu elke maand een 

-
nen we meer voor elkaar betekenen 

is voor gemeenten. Maar het kan ook 

lokale samenleving; een kans die we niet 
onderbelicht laten!

Lia de Ridder
Wethouder Sociaal domein

Beste mevrouw, meneer, 

Telefoonnummer: 035 – 526 60 92, e-mail: wmoloketblaricum@blaricum.nl

spreekuur op woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur.

GA MET UW VRAGEN NAAR 
HET WMO-LOKET BLARICUM:

Uw gemeente:

Hét loket
voor al uw
(zorg)vragen

Iedereen krijgt wel eens te maken met een soms pran-

kind? Hoe krijgt mijn moeder de ondersteuning die ik 
zelf niet kan bieden? Mijn buurman is eenzaam, wat kan 
ik doen? Dan vraagt u zich af wie u daarbij zou kunnen 

gemeente kan u helpen met dit soort vragen. 

Tabel 1 Beoordeling woonomgeving
   

Blaricum Gem. Gem. Gem. 

Veiligheid 6,9 7,0  7,0 6,9 7,2  7,0  7,2 7,4  

7,6 7,3 7,9  7,7  7,3 8,1  7,7

Tabel 2  Oordeel functioneren gemeente op gebied van  
leefbaarheid en veiligheid 

 

 

Jaar 2009 2011 2013 2009 2011 2013 2009 2011  2013

Blaricum 38 41 40  38 40 37  33 31  30

Informeert buurt 

in buurt

voor verbeteren 

Tabel 3 Oordeel functioneren politie in de woonomgeving 
 

Blaricum 23 43 32 36

Nederland 22 43 37 38

buurtbewoners serieus best problemen

Inwoners Blaricum voelen zich veiliger



probleem met uw PC, tablet, iPad?
Advies van maandag tot vrijdag tussen
10.00-12.00 uur in het Brinkhuis. Info:
www.pchelpdeskbel.nl. 
Blaercom Goedkope rijbewijskeurin-
gen. Senioren, chauffeurs met rijbewijs
C/D/E en overige automobilisten die
voor verlenging van hun rijbewijs moe-
ten worden gekeurd, kunnen hiervoor
terecht via Goedkope Keuringen op 8
mei en 5 juni in Blaercom. Voor infor-
matie, tarieven en een afspraak: 085-
4883616. Lezingen van Het
Theosofisch Genootschap op 15 mei
Verandering is de enige constante en op
19 juni Waar je tegen strijdt, blijft
bestaan. Aanvang 20.00 uur. Info: 06-
12025743 en www.theosofie.net.
Kunstcafé: 2 mei. Aanvang 20.00 uur.
Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op
prijs gesteld, zodat de kwaliteit van de
avond op een hoog niveau kan blijven. 
De Malbak Voor meiden van 9 t/m 12
jaar iedere donderdag van 15.30-17.00
uur in (Y)our Place!: Girls Place! 17
april paasbroodjes bakken en 24 april
voorbereiding op Koningsdag door een
feestelijke broche of medaille te maken.
Per keer € 1,- (tenzij anders vermeld).
Info: www.jongversa.nl/yourplace,
Irene Vos: ivos@versawelzijn.nl en tel.
06-33103836. Eigen potje koken vindt
plaats op de laatste dinsdag van de
maand van 15.30-18.30 uur voor kinde-
ren van 9-12 jaar. Kosten € 3,75 per
keer. Info en aanmelden bij Irene Vos:
tel. 06-33103836, 

e-mail: ivos@versawelzijn.nl. 
GeheugenHuis het inloop- en ontmoe-
tingscentrum voor en door mensen met
(beginnende) geheugenproblemen en
hun mantelzorgers. Dinsdag- of donder-
dagochtend tussen 9.30-12.30 uur
(wijkcentrum De Draaikom, Draaikom
2, Huizen). Info: tel. 5288260 of tel.
5288275, 
e-mail: geheugenhuis@versawelzijn.nl
en www.versawelzijn.nl/geheugenhuis. 
Brinkhuis Schilderskring (vrij tekenen
en schilderen) in het atelier op dinsdag
van 13.30-16.30 en van 19.30-22.30
uur. Info en aanmelden 
cursusbureau@versawelzij.nl of tel.
6299838. Rechtswinkel, juridische vra-
gen snel beantwoord, elke maandag-
avond van 19.30 tot 20.30 uur. 50+leest
voor aan peuters van 2 t/m 4 jaar, elke
vrijdagochtend tussen 11.00 en 11.30
uur. Gooische Vrouwen Zaken (GVS)
organiseert een bijeenkomst op 15 mei
van 11.00-14.00 uur, kosten € 19,75,
inclusief koffie en lunch. Info en reser-
veren: reserveren@hartvanlaren.nl, 
tel. 7513991. Vanaf woensdag 16 april
kunnen kinderen van 7 t/m 12 jaar, van
13.00-14.30, beeldjes in klei maken.
Volwassenen kunnen vanaf woensdag
16 april van 10.00-12.30 uur terecht
voor het maken van beelden in was.
Info: Marloes Eerden, 
docart@worldonline.nl, tel. 5250807 en
www.docart.nl. Woensdag 16 april,
20.00-22.00 uur verzorgt Lucas van der
Valk een lezing over een van de belang-

EXPOSITIES
Historische Kring Blaricum t/m 19
april tentoonstelling van de werken van
de Blaricumse schilder Sal Meijer.
Donderdag van 20.00-22.00 uur en
zaterdag van 14.00-16.00 uur. Info:
www.hkblaricum.nl.
De Trappenberg t/m 14 mei verkoop-
expositie van de schilder Frits Klein.
Info: www.kunstroutetrappenberg.nl. 
Singer t/m 18 mei Mauve tot Mondriaan.
Info: www.singerlaren.nl/museum. 

WELZIJN/CULTUUR
Torenhof 4 mei vanaf 19.15 uur con-
cert Quo Vadis. Tegelijkertijd zijn op
een groot scherm beelden te zien met
een relatie tot de muziek. Even voor
20.00 uur wordt live The Last Post
gespeeld. Vervolgens zal het publiek
met elkaar de minuut stilte in acht
nemen. Na een korte koffiepauze wordt
het programma vervolgd met muziek,
gericht op 5 mei.
BEL-kantoor Lunchpauzeconcerten 3e
donderdag van de maand. Aanvang
12.30 uur, afloop 13.15 uur, zaal open
om 12.00 uur. Toegang € 10,- incl.
broodje en koffie/thee: 17 april David
Mannesse - piano, 15 mei Lodewijk
Crommelin - piano en 19 juni Lisette
van de Loo - piano.
Radio 6FM Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter. 
PC Helpdesk Bent u 50+, zit u met een

rijkste spirituele leraren van dit
moment: Eckhart Tolle. 
Entree: € 10,00. Info en reserveren:
www.bibliotheekhlb.nl.
Experience Centre Deltazijde 3, 12
april van 11.00-15.00 uur informatie-
markt over De Blaricummermeent.
Info:  www.blaricummermeent.nl.
Rotaryclub Laren-Blaricum het
Groot Dorpsdiner zondag 25 mei (het
goede doel: waterzuiveringsinstalla-
ties in Cambodja) op de Larense
Brink. Info en inschrijven:
www.dorpsdiner.nl. 

BIBLIOTHEEK
Muziek luisteren in de bibliotheek.
Steeds meer bezoekers in de biblio-
theek werken op hun eigen laptop via
het Wi-Fi-netwerk van de bibliotheek.
Nu kunnen zij ook luisteren naar de
ruim 400.000 cd’s uit de collectie van
Muziekweb! Ga met je Laptop naar
www.muziekweb.nl/luister en u heeft
een keuze uit ruim 400.000 cd’s! 
Huizen tel. 5257410. Tabletcafé 14
april van 18.00-20.00 uur, het accent
ligt tijdens deze gratis te bezoeken
avond op uitwisseling van ervaringen
met tablets en e-readers. Net als in een
café kunt u gewoon even binnenlopen!
Woensdag 16  april 2014, van 10.45-
12.00 uur Geschiedenis van de stoom-
tram en het monument. Reserveren via
website wordt aanbevolen. 
Laren tel. 5382612. Info en reserve-
ren: www.bibliotheekhlb.nl. 

Of heeft u een vraag over de bezorging,
of een beschadigd exemplaar ontvangen,
stuur dan een e-mail naar
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei & wei
bezorging’. U kunt op werkdagen ook
bellen met 5316520.

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

Kopij aanleveren en informatie: 
redactie@heienwei.nl 
tel. 06-50593402 of 06-25098485
Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma, Marjolijn Schat
Correctie: Satyamo Uyldert en Piet Niks
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Hei & wei is een tweewekelijkse uitga-
ve. Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl. 

Kopij

Hei & wei niet 
ontvangen?

Op de KBS Bernardus in Blaricum
lazen de afgelopen maand geen moe-
ders, maar vaders voor in de klas.
Het project heet ‘Vaders Voor Lezen’,
dagelijks komt een vader (of een opa)
een hoofdstuk of een prentenboek
voorlezen. 

Het project ‘Vaders Voor Lezen’ wordt
georganiseerd door de biebmoeders van
de Bernardus. Zij kwamen op het idee
via de website van de Leescoalitie die in

2014 een campagne ‘Vaders Voor Lezen’
voert. Uit onderzoek blijkt, dat een
vaderlijk leesvoorbeeld een groot effect
heeft op het leesgedrag van kinderen.
Voor de biebmoeders was het duidelijk:
kom maar op met die voorleesvaders!

In totaal zijn er ongeveer 100 kindplaat-
sen. Kinderdagverblijf Banjer is ver-
deeld in vier groepen: een babygroep,
dreumesgroep, peutergroep en kleuter-
groep. De buitenschoolse opvang kent
drie groepen die zijn ingedeeld op leef-
tijd. De bso vindt plaats binnen het
schoolgebouw van de OBB en
Bernardus. Het kdv zit in het pand, gele-
gen aan de Schapendrift. 

Veranderingen
In de loop van die tien jaar is er best een
en ander veranderd, geeft de directie van
Banjer aan. ‘Zo werken wij sinds een
paar jaar met een kindvolgsysteem van
Cito. Dat het kindvolgsysteem ook
beschikbaar is voor baby’s vanaf 6 maan-
den is relatief nieuw’. Banjer maakt hier
sinds een jaar gebruik van in de baby- en
dreumesgroep. ‘Daarnaast hanteren wij
de Piramide methode van Cito om

gestructureerde activiteiten door het hele
dagverblijf aan te bieden waardoor kin-
deren zich optimaal kunnen ontplooien.
Wat hier onderdeel van uitmaakt is bij-
voorbeeld het werken met thema’s als
lente, zomer, tellen, kunst, kleuren, vor-
men etc. De thema’s veranderen om de
vier weken.’

Continuïteit 
Iets dat niet is veranderd, is de continuï-
teit binnen de organisatie. Er is een vaste
club pedagogisch medewerkers die er al
jaren met veel plezier werkt. Ouders
geven ook aan dat zij die vaste, ver-
trouwde gezichten op de diverse groepen
heel erg fijn vinden. Het personeelsver-
loop binnen Banjer is dan ook minimaal.
Sommige medewerkers vieren samen
met Banjer dit jaar hun 10-jarig jubileum
en hopen er nog een heel aantal jaren aan
vast te plakken.

Familieberichten
Overleden
03-03-2014 Rob Wernas, geboren

10-03-1954
06-03-2014 Maria Cornelia

(Marie) Smit-Bakker,
geboren 10-07-1932

07-03-2014 Loes Schuurman-de
Gans, geboren 
11-03-1932

15-03-2014 Thea Boone-Gorris,
geboren 04-03-1943

Dorpsagenda

Nieuw in
Blaricum
Staat uw huis tjokvol en moet het
nodig eens opgeruimd worden? Of
zoekt u hulp bij het verhuizen of ont-
ruimen van uw woning? 
Karin Zeeuw van der Laan van
OpruimenVerhuisHulp biedt u graag de
helpende hand. Zij gaat samen met u aan
de slag en neemt al uw zorgen over.
Afhankelijk van hoe u het precies wenst.
Voor u een zorg, voor haar een uitdaging! 
Info: www.OpruimenVerhuishulp.nl, tel.
06-33754669 en e-mail 
karin@opruimenverhuishulp.nl. 

Vaders Voor Lezen

Banjer
Kinderdagverblijf (kdv) en buitenschoolse opvang (bso) Banjer, gevestigd in het
oude dorp van Blaricum, bestaat 13 april alweer 10 jaar! Banjer is een particu-
lier kinderdagverblijf dat opvang biedt aan kinderen van 0 tot 13 jaar. 


