
Kensington - War
Hoofdrolspelers in de videoclip War 
van  Kensington zijn topturners Epke 
Zonderland, Bart Deurloo en Casimir 
Schmidt. Dat kunnen wij ook, dacht 
Vlugheid en Kracht.
Trainster Saskia Wallenburg filmde de 
selectiemeiden met als resultaat een clip 
die vergelijkbaar is met het origineel. De 
remake staat op You-tube én op de de 
website van de turnbond. Epke en ook 
de maker van de originele video heb-
ben zeer enthousiaste reacties gestuurd. 
Nieuwsgierig naar de clips? Kijk op 
You-tube bij V&K War. Er zijn twee ver-
sies: eentje met alleen de V&K meiden 
en eentje met een splitscreen, waarbij je 
ook het origineel ziet. 

Agenda
Koningsdag - Blaricummerie

27 april

Asperges in de Akker
29 mei t/m 9 juni 

Concours Hippique Jumping Blari-
cum 

26, 27 en 28 juni

Kermisweek
15, 16, 17, 18 en 19 augustus

Lions Old-Timer Festival 
13 september

Atelierroute Blaricum 
26 en 27 september

De Balken

600m2 winkelruimte en horeca en 30 so-
ciale huurappartementen. De werkzaam-
heden in winkelcentrum De Balken zijn 
gestart. Als alles volgens plan blijft gaan, 
zijn de nieuw te bouwen winkels eind dit 
jaar gereed en de woningen boven de 
winkels begin 2016. 
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Juffrouw Wagenvoort en meester Veldhuis en een klas uit 1930

Meester Albertus Bernardus 
Veldhuis
door Frans Ruijter
Zoals eerder toegezegd is hier een vervolgartikel over het onderwijs in Blari-
cum met meester Albertus Bernardus Veldhuis als hoofdpersoon. Niet alleen 
voor het onderwijs, maar ook op sociaal-maatschappelijk en cultureel terrein 
heeft hij veel betekend voor Blaricum. Blaricum is hem, al is het postuum, veel 
dank verschuldigd. 

Albertus Bernardus Veldhuis werd op 
17 februari 1867 geboren in Wijhe. Hij 
kwam uit een echt onderwijzersnest; zijn 
vader was hoofd van de lagere school in 
Horssen (gelegen in het land van Maas 
en Waal). Albertus studeerde op de ‘nor-
maalschool’ in Druten, zoals toen de 
kweekschool nog heette, en behaalde 
daar in 1887 zijn onderwijsakte. Voor 
hij in 1894 naar Blaricum kwam, had hij 
veel ervaring opgedaan op verschillende 
scholen zoals in ‘s-Heerenberg, IJssel-
stein, Rotterdam en Heemstede. 

Meer dan alleen meester
Naast zijn werk als onderwijzer heeft 
meester Veldhuis veel bijgedragen aan 
de ontwikkeling van Blaricum. Zo was 
hij nauw betrokken bij de oprichting van 
de Boerenbond in 1898. Door zijn wer-

vingskracht had de bond binnen een half 
jaar al 75 leden. De Boerenbond werd 
opgericht om gezamenlijk veevoer en 
andere benodigdheden voor het vee in 
te kopen. In datzelfde jaar behaalde hij 
ook zijn hoofdakte. Ook voor het in dat 
jaar (1898) gehouden Kroningsfeest van 
koningin Wilhelmina was hij de grote 
inspirator voor alle gehouden festivi-
teiten. De Wilhelminaboom op de hoek 
Eemnesserweg-Raadhuisstraat herinnert 
ons daar nog aan. In 1899 was hij me-
deoprichter van de Blaricumse Onderlin-
ge Brandassurantie, later de ‘Blaricumse 
Vereniging tot Onderlinge Brandverze-
kering’ geheten. In 1904 was hij mede-
verantwoordelijk voor het oprichten van 
de Boerenleenbank. De latere Rabobank. 
Hier is hij nog jarenlang kassier geweest. 
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

door Adrie van Zon
In het stukje ‘Gevestigde Bovenlaag’ over rijke inwoners in ons vorige nummer 
werd gewezen op ongewenst verkeersgedrag met SUV’s (Sports Utility vehicle).                                                                                                                     
Verschillende lezers reageerden.

Iemand die zelf in een SUV rijdt, vertelt 
dat ze vanaf haar hoge zit weinig uitzicht 
heeft op het 
weggedeelte 
rechts van de 
auto. Zo heb-
ben zij en ook 
haar man al 
verschillende 
keren botsin-
gen gehad met 
straatmeubi-
lair en contai-
ners. Vanuit 
zo’n hoge 
positie is het 
risico levens-
groot dat je 
een klein fi et-
send kind over 
het hoofd ziet. 
Veel ouders 
durven hun 
kinderen niet 
per fi ets naar 
school te laten 
gaan.  De vei-
ligheid en het 
parkeren bij 
de basisscho-
len zijn al jarenlang een heet hangijzer 
bij oudercommissies en gemeente. Ook 
de bewoners van aangrenzende straten 
ondervinden hinder van de geparkeerde 
voertuigen.                      

Je kunt je afvragen waarom we in ons 
kleine dorp met zulke grote auto’s rond-

rijden. Ze 
passen niet 
in ons dorps-
beeld en 
veroorzaken  
hinder en 
overlast in 
onze smalle 
straatjes voor 
p a s s e r e n d e 
auto’s, wat je 
herhaaldelijk 
ziet op de 
Meentweg ter 
hoogte van 
de visboer en 
de Meelmuis. 
In Amerika 
is het rijden 
met grote au-
to’s inmiddels 
op z’n retour 
en kiest men  
voor kleine 
zuinige au-
to’s. Meest-
al lopen wij 
achter op ont-

wikkelingen daar. Hopelijk komen wij 
snel tot het zelfde inzicht en laten we ons 
gezonde verstand weer werken.  

U kunt reageren: redactie@heienwei.nl         

 Column
door
Sybert Blijdenstein
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Rechtstreeks 
familie 

’s Ochtends vroeg loop ik langs de 
voederplek op ons terras. De heg-
genmussen schrikken op en zoeven 
massaal weg. En de eekhoorn? 
Die blijft gewoon zitten. Voorover 
gebogen op zijn plankje. De volle, 
dikke staart statig omhoog gekruld. 
Knabbelend aan een pindanootje dat 
hij ronddraait in zijn voorpootjes. 
Zijn net handjes. Het kaakje gaat ra-
zendsnel op en neer. De vlijmscherpe 
voortandjes snel afslijtend. Geen 
probleem: de jaarlijkse tandgroei is 
zo’n tien centimeter. Een harmonisch 
evenwicht tussen groei en gebruik.
Ik blijf stokstijf stilstaan. Kijk vanuit 
mijn ooghoeken naar het diertje. 
Abrupt stopt hij met zijn geknabbel. 
Richt zich op. Nieuwsgierig staren 
zijn donkere oogjes mij aan. Zou 
hij wegvluchten, het dak op? Een 
spannend moment. Nee, hij blijft 
zitten. Roerloos bekijken we elkaar. 
Er is iets bijzonders tussen ons. Niet 
alleen opgebouwd vertrouwen. Dan 
zeg ik: ‘Zo, makker, tot ziens maar 
weer, het ga je goed’ en loop voor-
zichtig verder. Zijn kopje zakt weer 
omlaag en hij gaat druk door met 
zijn knabbelwerk...
Ja, wij kennen elkaar. Inderdaad, al 
héél lang. Uit recent paleontologisch 
onderzoek in Montana (US) blijkt 
dat de mensachtigen en de eekhoorns 
een gezamenlijke stamvader hebben, 
de Purgatorius. 

Een donzige eekhoorn, die 65 mil-
joen jaar geleden leefde. Eén van de 
allereerste zoogdieren, na het uitster-
ven van de dinosaurussen. 
Graag toon ik u hierbij een af-
beelding zoals het diertje er waar-
schijnlijk uit heeft gezien. Onze 
verre, pientere voorvader. Komt 
hier misschien onze liefde voor de 
huidige eekhoorns uit voort? Dat zou 
goed kunnen, want we zijn per slot 
rechtstreeks familie van elkaar… 

Columns hei & wei is nog te koop bij 
Blar.Bkh., AH, HKB, H.C.FIT.

Later nam zijn collega-onderwijzer L.A. 
van Gils dat voor zijn rekening. Van de 
wijkverpleging in Blaricum was hij ook  
medeoprichter. In de zeer spaarzame 
vrije tijd die hij had, was Veldhuis direc-
teur van het zangkoor van de St.Vituspa-
rochie. 

Zijn liefde voor het vak doorgeven
A.B. Veldhuis trouwde in 1898 Maria 
Susanna van de Kamp. Op 10 september 
1900 wordt hun dochter Berendina Hen-
drika (Dien) geboren. Zij zou later ook 
jarenlang furore maken in het onderwijs. 
In Blaricum en omstreken was zij beter 
bekend als ‘oma Sertons’. Dat het geven 
van onderwijs in de genen zit van deze 
familie, mag wel blijken uit het feit dat 
vier van haar vijf  kinderen ook in het 
onderwijs terecht zijn gekomen. Zoon 
Ab was docent en conrector op het Al-
berdingk Thijm College in Hilversum. 
Zoon Joop was docent scheikunde en 
conrector op het Vituscollege in Bussum. 
Zoon Giel was docent pedagogiek op een 
PABO. Dochter Maria was juf in het ba-
sisonderwijs. Alleen zoon Ton is niet in 
het onderwijs terecht gekomen. Maar 
ook verschillende schoondochters van 
‘oma Sertons’ en haar schoonzoon zijn 
‘besmet met het onderwijsvirus’. Op-

merkelijk is dat ook zij het weer hebben 
doorgegeven aan verschillende van hun 
kinderen, de vijfde generatie inmiddels.  

Opvolging
Op 1 januari 1927 vierde meester Veld-
huis het feit dat hij 40 jaar in het on-
derwijs zat. De gemeente heeft dat niet 
ongemerkt laten passeren en hij kreeg 
een schrijfbureau aangeboden door het 
college van B&W. In een interview voor 
de ‘Blaricumse Courant’, wat ter gele-
genheid van dat feit werd gehouden, zei 
hij: ‘Ik ben een tegenstander van straf-
fen, met een goed woord bereik je meer 
dan met het laten schrijven van duizend 
strafregels. Want als je zover bent dat ze 
vragen gaan stellen, ben je al een heel 
eind’. In 1934 volgde G.F. Kranen hem 
op als hoofd van de O.L. School op. 
Meester Veldhuis verhuisde van Dorps-
straat 2 naar Dorpsstraat 8. Op 17 febru-
ari 1952 werd zijn 85e verjaardag nog 
groots gevierd. Hij overleed op 11 janu-
ari 1953. 

De opening van de O.L.S. in 1951 heeft 
hij nog mee mogen maken. 

Bron: onder andere Mededelingenblad 
Historische Kring Blaricum, mei 1988
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Spontane reacties:    
                                                                                                                     

‘Er komen steeds meer van die grote 
bakken en het lijkt wel of ze steeds 

groter worden, het zijn terreinwagens’.                                                                                                                                  
 ‘Zo’n SUV is gewoon een 

statussymbool’.  
‘Met een SUV kan je met ge-

mak een paardentrailer of boot 
trekken, want 3000 kg. aan-

hanggewicht is geen probleem’.                                                                                                                        
‘Bij de scholen is het elke dag autoshow’.                                                                           

‘Die brede bakken rijden onze mooie 
bermen aan gort’.

‘SUV’s hebben een grote laadruimte 
en een hoog comfort’.

‘Het zijn veelal de nieuwe 
Blaricummers die er niet mee 

kunnen rijden en fout parkeren’.                                                                                                                    
‘Voor ouderen is zo’n hoge 

instap een uitkomst’.
‘Die SUV’s dwingen 

Blaricum tot een blauwe zone’.                                                                                                                                           

    


         


   

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

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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Torenlaan Tandartsen 

door Elisabeth Loudon
Na bijna 40 jaar als tandarts de praktijk te hebben gevoerd, heeft Nanno 
Kroeze per 1 februari 2015 het stokje overgedragen aan Jannes Walvius. 
De komende jaren blijft Nanno Kroeze nog wel aan de praktijk verbonden: 
tandheelkunde boeide hem vanaf het prille begin, en nu nog steeds. Voor 
Jannes Walvius gaat een hartenwens in vervulling.

In 1976 begon Nanno Kroeze zijn 
tandartspraktijk aan huis, op het 
Huizerhoogt. Een paar jaar later 
verhuisde hij – met praktijk – naar de 
Verbeeklaan in Blaricum. Ruim 30 jaar 
voerde hij daar de vertrouwde praktijk 
aan huis, tot de moderne vereisten aan de 
bedrijfsvoering een verhuizing naar de 
Torenlaan noodzakelijk maakten. 

Torenlaan Tandartsen
Sinds 2008 was Nanno Kroeze als 
tandarts en implantoloog praktijkhouder 
bij Torenlaan Tandartsen (www.
torenlaantandartsen.nl).  Zijn praktijk 
is uitgegroeid tot een compleet 
tandheelkundig behandelcentrum met 
3 behandelkamers, die volledig naar de 
huidige eisen zijn uitgerust met de meest 
moderne apparatuur. 

Opvolger Jannes Walvius
Na bijna 40 jaar tandartspraktijk werd het 
vinden van een opvolger onvermijdelijk. 
Nanno Kroeze vond in Jannes Walvius 
de geschikte persoon die in staat zou 
zijn de praktijk in dezelfde geest van 
kwalitatief hoogstaande zorg voort te 
zetten. De rest van het team blijft verder 

intact. Jannes Walvius is in 1993 aan zijn 
studie tandheelkunde begonnen en was 
een studiegenoot van Anne-Marie de 
Ruijter, die ook al enige jaren als tandarts 
werkzaam is bij Torenlaan Tandartsen. 

Volgens de website van zijn nieuwe 
praktijk is Jannes Walvius een 
‘tandheelkundige duizendpoot’. Hij 
is gespecialiseerd in tandvlees- en 
wortelkanaalbehandelingen en in het 
digitaal vervaardigen van kronen en 
bruggen. Daarnaast behandelt Jannes 
Walvius veel angstige patiënten. Hij 
woont met zijn gezin op de Meentweg 
in Blaricum en met de overname van 
een algemene praktijk als Torenlaan 
Tandartsen gaat een van zijn 
hartenwensen in vervulling. 

Hoogwaardige zorg
Nanno Kroeze blijft de komende jaren 
nog voor een paar dagen per week 
verbonden aan Torenlaan Tandartsen. 
Het is uitdrukkelijk zijn bedoeling dat 
Torenlaan Tandartsen, in de nieuwe 
samenstelling, in de nabije én verre 
toekomst de meest hoogwaardige zorg 
zal blijven bieden.

Bibliotheek 
bedankt Adrie
door medewerkers en bestuur 
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum
Na ruim 14 jaar bestuurslidmaat-
schap van de Bibliotheek Huizen-
Laren-Blaricum geeft Blaricummer 
Adrie van Zon het ‘bestuursstokje’ 
door. Daarmee nemen we afscheid van 
een wijs en beminnelijk bestuurslid 
die oog heeft voor de menselijke maat. 

Thom Schuitemaker, bibliothecaris-spe-
cialist van de Bibliotheek HLB, kan zich 
de eerste kennismakingen nog goed her-

inneren: ‘Als klant 
kwam Adrie regel-
matig in de toenma-
lige bibliotheek van 
Laren. Op een gege-
ven moment maak-
te hij zijn interesse 
kenbaar voor het to-
neelstuk Gijsbrecht 
van Aemstel en in 

het bijzonder voor de personages Tho-
masvaer en Pieternel uit het naspel “De 
bruiloft van Kloris en Roosje”. Hiervoor 
heb ik speciale informatie bij diverse bi-
bliotheken, onder andere in Amsterdam, 
opgevraagd. De digitale informatievoor-
ziening was toen nog minimaal. Adrie 
was zeer gecharmeerd van de dienstver-
lening en de inspanningen die we hier-
voor leverden.’

Bestuur
Nadat een functie in het bestuur vacant 
kwam, werd Adrie, toenmalig gemeen-
tesecretaris van Blaricum, gevraagd 
zitting te nemen. Vanaf het begin heeft 
hij zijn betrokkenheid actief ingezet 
en is hij meegegroeid in de uitbreiding 
van het bibliotheekwerk. Allereerst voor 
de stichting openbare bibliotheek La-
ren-Blaricum. En vanaf 2005 ging de 
stichting samen verder in de huidige bi-
bliotheek Huizen-Laren-Blaricum, ook 
weer onder voorzitterschap van Jan van 
der Mark. ‘Adrie van Zon heeft een so-
ciaal hart en begeeft zich in een groot 
netwerk. Hij beschikt hiermee over het 
vermogen om verbindingen te leggen, 
die voor de bibliotheek essentieel zijn’, 
zegt directeur Pauline Gmelig Meyling. 
En alhoewel hij zelf zegt dat hij na zijn 
pensionering steeds meer de rust heeft 
gevonden om de verdieping op te zoe-
ken, betekent dit zeer zeker niet dat hij 
is gaan stilzitten. Naast dat hij zelf een 
fervent bibliotheekbezoeker is, zowel 
van de bibliotheek Laren als Huizen, is 
hij ook betrokken bij activiteiten in de bi-
bliotheek. Adrie is bijvoorbeeld ook taal-
coach bij Het Taalcafé dat nu wekelijks 
in de bibliotheek van Huizen plaatsvindt. 

Beste Kleine bibliotheek van 
Nederland
In zijn bestuursperiode heeft, naast de 
dynamiek van het bibliotheekwerk, ook 
de herhuisvesting van de bibliotheek in 
Laren, na de vreselijke brand in 2011, 
veel aandacht gevraagd. Gedurende de 
realisatie van de nieuwe bibliotheek in 
het Brinkhuis was hij nauw betrokken 
bij de besluitvorming in het bestuur 
rondom de bouw en inrichting. In 2012 
heeft Adrie, als redactielid, in hei en wei 
uitgebreid aandacht geschonken aan de 
heropening van de bibliotheek Laren in 
het Brinkhuis. De bekroning op zijn be-
stuurswerk is met recht dat de bibliotheek 
Laren in 2013 tot de beste kleine biblio-
theek van Nederland werd benoemd; een 
prestigieuze prijs. 
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Nanno Kroeze (l) en Jannes Walvius (r)

Sportbank volop in beweging

Je kunt bij de Sportbank terecht voor 
personal training en voor alle diensten 
– zoals fysiotherapie, manuele thera-
pie, sportmedisch advies en sportme-
dische keuringen – die toebehoren aan 
een sportmedisch centrum. 

Alle diensten zijn los van elkaar te boe-
ken. De Sportbank is een sportcentrum 
waar iedereen door topprofessionals 
wordt geholpen, om zo ook zelf top te 
presteren. Plezier, vitaliteit en gezond-
heid staan centraal. De diverse profes-
sionals werken nauw met elkaar samen 
om voor iedere cliënt een programma 
op maat aan te bieden. Er wordt in de 
meeste gevallen individueel gewerkt. De 
ruimte waar gesport wordt is semi afge-
scheiden, door een openkast met hand-
doeken, van de ruimte waar men wat 
kan lezen of nuttigen. Ondanks dat hier 
geploeterd en gezweet wordt, voelt het 
intiem en rustig aan. Beneden is ook een 
ruimte voor onder meer het kickboksen, 

een bijzondere nuttige manier van bewe-
gen voor jong en oud, de nieuwste activi-
teit bij de Sportbank. Heidi Vingerhoed 
en haar team vinden dat topbegeleiding 
niet alleen voor topatleten toegankelijk 
moet zijn, maar voor een ieder die vitali-
teit en gezondheid belangrijk vindt. Voor 
de mogelijkheden zie: www.sportbank.
nu of loop even binnen op de Huizerweg 
10a, de oude Rabobank.

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Mooie duofi ets voor bewoners 
Torenhof
door Frans Ruijter
Het is zo makkelijk gezegd: ‘Pak 
maar even de fi ets’. Vooral in ons 
dorp. Maar dat is, wanneer je woon-
achtig bent in Torenhof, helaas niet 
altijd (meer) mogelijk. Er zijn bewo-
ners van dit Blaricumse woonzorg-
centrum die dat jammer genoeg niet 
meer zelfstandig kunnen of durven. 
Terwijl ze toch best hun actieradius 
zouden willen vergroten. 

Dit signaal werd opgepakt door de lei-
ding. Het doel was dat er een elektrische 
trap-ondersteunende duofi ets aange-
schaft zou kunnen worden. Hierop zou-
den een bewoner(ster) van Torenhof en 
een begeleider, naast elkaar kunnen zit-
ten en fi etsen natuurlijk. De grote voor-
delen zijn, dat wanneer je naast elkaar 
zit, je goed contact met elkaar hebt en je 
samen meer ziet van de mooie omgeving 
waarin wij mogen wonen. Daarnaast zal 
het ook bijdragen tot het meer sportief 
bewegen van de senioren die in dit zorg-
centrum aan de Torenlaan wonen. Kort-
om, hier lag, zoals dat tegenwoordig zo 
mooi heet, een uitdaging. 

Fondswerving
Maar in deze tijd van bezuinigingen en 
de vele reorganisaties die dit soort in-
stellingen te verwerken hebben gehad en 
nog zullen krijgen, was daar onvoldoen-
de geld voor vrij te maken in de eigen be-
groting. Vivium Zorggroep, de overkoe-
pelende organisatie waar onder andere 
woonzorgcentrum Torenhof onder valt, 
ging op zoek naar fondsen die eventueel 
bereid zouden zijn, hieraan mee te willen 
betalen. Onder de bezielende leiding van 
de in Blaricum geboren Vivium-mede-
werkster Sylvia Scheffer en haar collega 
Greetje Versteeg, ging de fondswerving 
vol goede moed van start. Er moest een 
fors bedrag gevonden worden van ruim � 
6.000,-, dit was al een prijs die goed was 
uit onderhandeld. 

Gelukt
Wat bijna onmogelijk leek, werd door de 
vasthoudendheid en de creativiteit van 
Sylvia en Greetje toch werkelijkheid. 
Het Gemeenschapsfonds Blaricum was 
bereid een bijdrage te leveren. Dit fonds 
ondersteunt projecten die de samen-
hang en cohesie in ons dorp vergroten. 
Daarnaast was er de Stichting RCOAK 
(Roomsch Catholijk Oude Armen Kan-
toor), dit is een Amsterdams charitatief 

vermogensfonds. Zij ondersteunen uit 
de opbrengst van het vermogen initia-
tieven en projecten die de kwaliteit van 
leven van ouderen en kwetsbare groe-
pen bevorderen. Deze stichting bestaat 
al 400 jaar en is een van de oudste ver-
mogensfondsen in Nederland. Ook de 
stichting Nationaal Ouderenfonds/Fonds 
Ab Laane deed een heel ruime ‘duit in 
het zakje’. Een bijdrage van de Torenhof 
zelf, maakte dat de aankoop doorgang 
kon vinden. 

Feestelijke overhandiging
Op maandag 12 januari jl. was het dan 
zover. De elektrische trap-ondersteunen-
de duofi ets werd op feestelijke wijze, 
onder het genot van koffi e met gebak, 
overgedragen door de leverancier Har-
ting-Bank uit Drachten aan de bewoners 
van Torenhof. Laat nu het mooie weer 
maar komen, zodat er veel met de bewo-
ners gefi etst kan worden. Dit zal waar-
schijnlijk gebeuren door familieleden 
van de bewoners, maar ook vrijwilligers 
kunnen een toertje maken. Er hebben 
zich al enkele vrijwilligers aangemeld, 
maar een aantal meer zou heel erg pret-
tig zijn. Wij van hei & wei hopen deze 
mooie duofi ets veelvuldig op de Blari-
cumse dreven tegen te komen. Op deze 
wijze wordt er in Blaricum goed meege-
daan aan de participatie van de bewoners 
van de Torenhof in ons dorp. 

Barneveld Zaken 96 jaar

door Sybert Blijdenstein
Barneveld Zaken in Bussum - het fameuze woonwarenhuis dat al jaren trouwe 
sponsor van ons blad is, vierde op 2 februari jl. haar 96e verjaardag. Dat is heel 
wat in deze tijden waarin zaken komen en gaan. Is het in opzet vergelijkbare 
Amsterdamse woonwarenhuis ‘De Bijenkorf’ een parel in haar genre, dan is 
‘Barneveld Zaken’ een zeldzaam mooi geslepen, fonkelende Gooische diamant, 
met vele schitterende, kleurrijke facetten. Waar je gewoon geen genoeg van 
kunt krijgen. Alles vindt u daar voor de gezelligheid in uw huis. Voor koken, 
wonen en leven. 

We spreken met onze Blaricumse dorps-
genoot Jitske Roselaar-Barneveld, die de 
leiding heeft over dit regionaal bekende 
familiebedrijf. Ook haar zusje en Jits-
kes man zijn er werkzaam. Grootvader 
Jan-Willem Barneveld richtte in 1919 het 
bedrijf op. Eerst als touwsplitserij en als 
installatiebedrijf. Later, in 1947, werd de 
zaak uitgebreid met een winkel in huis-
houdelijke artikelen. De winkelruimtes 
werden gestaag vergroot tot de huidige 
indrukwekkende omvang, verdeeld over 
begane grond en de enorme kelder.

Kwaliteit
Komt u de zaak binnen dan straalt de 
schoonheid u al tegemoet. Volgt een ge-
nietend dwalen door de perfect ingerich-
te, aaneengeschakelde ruimtes. Lijkt het 
hier alsof een diner zo dadelijk begint 
– met gedekte tafels onder het zachte 
licht uit fl onkerende kroonluchters, dan 
nodigt daar een smaakvolle, gezellige 
zithoek al uit tot een drankje vooraf. 
Opvallend is dat het zorgvuldig gekozen 
assortiment oneindig veel keuzes biedt, 
die hand in hand gaan met een uitzon-
derlijke kwaliteit, waar geen enkele con-
cessie aan gedaan wordt. De presentatie 
van alle collecties is bijzonder. Zo wordt 
elk kwartaal alles aangepast aan de nieu-
we trends van het beginnende, volgende 
seizoen. 

Advisering en begeleiding
Jitske vertelt dat zij en haar medewerkers 
vooral de tijd nemen voor de advisering 
en begeleiding van de klant, de onmis-
bare voorwaarde voor een geslaagde in-
richting van de leefruimtes van een huis. 
U kunt daarbij eventueel een mix maken 
van oude en moderne stijl, of het nu voor 
de eet-, woon-, bad- en slaapkamer of 
keuken is. Centraal staat wat de klant 
wil. Nooit pushen, maar de tijd nemen. 
Vervolgens helpen zij de klant met de 
keuzes en met het organiseren en bege-
leiden van het inrichtingsproces. Alles is 
in de winkel te zien. Meubels, gordijnen 
etc., in alle kleuren, maten en soorten. 
U ziet compleet ingerichte interieurs. 
Ook is er alles voor eten en koken te 

vinden. We zien topstukken van Villeroy 
& Boch, Crabtree & Evelyn, Maxwell & 
Williams, Demeijere, Koninklijke Van 
Kempen & Begeer, Le Creuset, Braban-
tia, Allessi en Magimix. Ongeloofl ijk 
wat er allemaal voor de keuken te vin-
den is! Een waar Walhalla voor de fer-
vente kookliefhebber! Prachtig zijn ook 
de beschilderde serviezen van het Poolse 
‘Bunzlau Castle.’ En ja hoor, zelfs leder-
waren van Laimböck kunt u er vinden. 
Eigenlijk te veel om op te noemen. 

Website, webshop en Facebook
Uiteraard heeft de winkel regelmatig 
aantrekkelijke aanbiedingen. Bent u 
eenmaal binnen, dan gaat u niet gauw 
meer weg. Maar wilt u thuis eerst een 
beeld vormen? Ga dan naar de bijzonder 
mooie website: www.barneveldzaken.
nl. Daarop kunt u digitaal ‘wandelen’ 
door de hele zaak, kijkend naar links en 
rechts. Voor doopfeesten, verjaardagen 
en bruiloften zijn er op de afgeschermde 
webshop individuele geschenklijsten. U 
kunt daar, als vriend, vriendin of familie 
online een keuze maken. Handig en tijd-
besparend. En geen gevaar van doublu-
res in geschenken. Uiteraard kunt u Bar-
neveld Zaken ook volgen op Facebook. 

Onze conclusie: 
Barneveld Zaken is 

‘a thing of beauty and a joy forever.’ 
Adres: Huizerweg, 

hoek Noorderweg in Bussum, 
tel. 035-6919157. See you!

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

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

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

door Gerda Jellema
‘Eemnessers zijn bellenblazende malloten’ (*). Blaricummers die dit lezen 
grijnzen misschien, Eemnessers fronsen wellicht hun wenkbrauwen mochten ze 
dit lezen. De meeste nieuws- en dorpsbladen geven informatie voor hun eigen 
doelgroep, de lezers zijn mede bepalend waar, wanneer, waarom, door wie en 
hoe de informatie weergegeven wordt en wat er weergegeven wordt.

Persvrijheid is in Nederland een alge-
meen goed en wordt in de Grondwet 
beschreven in artikel 7. Dit artikel ‘ga-
randeert de vrije meningsuiting en nie-
mand heeft voorafgaand verlof nodig 
wegens de inhoud daarvan, behoudens 
ieders verantwoordelijkheid volgens de 
wet’, dit laatste geeft aan dat de publicist 
achteraf ter verantwoording kan worden 
geroepen als zijn publicatie bijvoorbeeld 
smadelijk, lasterlijk of discriminerend is.

Vrijheid versus onvrijheid
Persvrijheid houdt dus ook onvrijheid in. 
Lezers die zoet gehouden moeten wor-
den, de verspreider van nieuws is afhan-
kelijk van hen (en zij betalen het brood). 
In Nederland hebben kranten een eigen 
signatuur, de wijze van berichtgevingen 
is niet gelijk. Wat is dan waarheid? Mark 
Twain (30 november 1835 –21 april 
1910), schijnt hierover gezegd te hebben: 
‘Als je de nieuwsbladen niet leest ben je 
niet geïnformeerd, lees je wel de nieuws-
bladen dan ben je slecht geïnformeerd.’ 
De vraag welke verantwoordelijkheid 
heb je als publicist ten aanzien van het 
maatschappelijk belang kan zelfcensuur 
inhouden. En als de publicist het niet 
doet kan de overheid ingrijpen. Onder de 
grootste censuristen vallen overheden.

Vrijheid en misbruik
Persvrijheid houdt ook misbruik van 
vrijheid in of vrijheid ten koste van een 
ander. Hoe ‘kwaad’ sta je als publicist/
nieuwsblad in de samenleving, wie wil 
je en hoe wil je iedereen van jouw ge-
lijk overtuigen? Hoe ver kun je gaan 
met jouw waarheden en inzichten over 
te brengen? Hoe zit het met respect voor 
een ander? Voltaire (21 november 1694-
30 mei 1778), essayist, filosoof en vrij-
denker ging in zijn geschriften ver als 
voorstander van vrijheid van mening, 

wat hij moest bekopen met gevange-
nisstraf en tijdelijke verbanning. De 
uitspraak (overigens van zijn biografe 
Evelyn Beatrice Hall die hintte dat Vol-
taire zoiets gezegd zou kunnen hebben) 
‘Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal 
uw recht om het te zeggen met mijn le-
ven verdedigen’ spreekt hier boekdelen. 
In landen met niet zulke fijne overheden 
eigenen die overheden zich de ‘persvrij-
heid’ toe om dat te verspreiden wat hen 
aan de macht houdt of om dat te verbie-
den wat hen niet zint.

Grenzen en waarheden
Hoe om te gaan met persvrijheid? Zolang 
het woord en de verspreiding daarvan er 
is, zolang wordt er al over het opzoeken 
van grenzen en afwijkende waarheden, 
nagedacht. Een citaat uit het Bijbelboek 
Spreuken ‘Woorden hebben macht over 
leven en dood’ kan uitgebreid worden 
naar ‘Beelden en woorden hebben macht 
over leven en dood’. 
Dit is triest; informatie verkrijgen, hoe 
en wat dan ook, is een privilege die wij 
hebben, en het publiceren hiervan en het 
tot je nemen hiervan zou nooit tot geweld 
moeten leiden. Én dit is hoopvol: gaan 
we in gesprek, dan kunnen we elkaars 
waarheden tot één waarheid smeden of 
we accepteren elkaars waarheid en laten 
elkaar in alle vrijheid met rust. De pers 
zou hier een steentje moeten kunnen bij-
dragen.

Verslaggevers Zonder Grenzen (VZG), 
ook wel Reporters Zonder Grenzen, is 
een internationale niet-gouvernementele 
organisatie die onderzoek doet naar pers-
vrijheid, en deze wil bevorderen. Info: 
en.rsf.org. 

(*) is geen feit, maar een vrij gekozen 
voorbeeld

Jan Rijlaarsdam, 
schilder en 
tekenaar
De schilder Jan Rijlaarsdam (1911-
2007) heeft een uitgesproken eigen 
sober palet. Hij koos zijn thema’s 
in een zeer herkenbare stijl. Veelal 
groepen mensen  aan de zelfkant 
van de samenleving. Ook opvallend 
hoge gebouwen waargenomen op zijn 
talloze reizen naar zuidelijke landen: 
Parijs, Spanje, Marokko. 

Hij woonde lang in het hart van Hilver-
sum en maakte veel kunstenaarsvrien-
den in het Gooi. Met name het werk van 
Jan Korthals, MacKenzie en zeker ook 
Breitner heeft hem vandaar uit zeker 
beïnvloed. Als actief lid van de  Gooise 
Schildersverening heeft hij zijn sporen 
in de Larense Kunstzaal Hamdorf en el-
ders in het Gooi nadrukkelijk achterge-
laten. Ook exposeerde hij als lid van de 
Amsterdamse Onafhankelijken tijdens 
talloze jaarlijkse tentoonstellingen. Zijn 
werk werd ontdekt door de Amerikaanse 
kunsthandelaar Sam Schwartz die zijn 
werk in Amerika verkocht .

Zeggingskracht
Zijn uitgangspunt was ‘een schilderij 
moet zeggingskracht hebben, de kleur 
is ondergeschikt. Kleur is naast de vorm 
een middel om de zeggingskracht van 
mijn werk te vergroten’. In de loop van 
zijn leven is het kleurgebruik wel gewij-
zigd van nuances grijs, zwart en wit tot 
een toevoeging van oker, gelen, bruin en 
toetsen van rood en blauw. Het werk is 
in recensies geschetst als ‘impressionis-
tisch met neiging tot abstractie’ en ‘figu-
ratief en abstract tegelijk’. Hij koos zijn 
onderwerpen niet in de Gooise of Hol-
landse wereld maar universeel. 

Galerie de Vlierhove
Galerie de Vlierhove heeft gedurende de 
laatste 20 jaar van zijn leven een aantal 
mooie en succesvolle tentoonstellingen 
van zijn werk georganiseerd. Ook na 
zijn dood blijft zijn werk bijzonder en 
uitgesproken interessant om te expose-
ren. Het is dan ook een voorrecht voor 
ze opnieuw een groot aantal schilderij-
en, tekeningen en gouaches in gemengde 
technieken te kunnen tonen.

Informatie
De expositie wordt gehouden van 1 t/m 
29 maart. Geopend zaterdag en zondag 
van 14.00 -17.00 uur. 
Info: www.vlierhove.nl. 

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

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
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S.v .d .Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Vergane glorie

door Hidde van der Ploeg
Jacobus Craandijk (1834-1912) was een Doopsgezinde predikant. Zijn 
hobby’s waren: wandelen, (geschied)schrijven en tekenen. Tussen 1875 en 1884 
produceerde hij zeven boeken onder de titel Wandelingen door Nederland met 
Pen en Potlood. Hieronder een fragment uit zijn aandacht voor Blaricum.

De wandeling begint bij station Nieuw-
Bussum. ‘Tot hier kunnen wij van den 
spoortrein gebruik maken,’ verwijst 
Craandijk eerst nog even naar het 
laatste snufje op vervoersgebied, nadat 
hij eerder al gemopperd heeft over 
de slechte andere openbaar vervoer 
verbindingen met het Gooi. ‘Wij winnen 
daardoor tijd en verliezen er weinig bij, 
wanneer wij den tamelijk eentoonigen 
grintweg missen.’ Nu kunnen we op stap 
gaan, maar niet nadat Craandijk 
er zorg voor heeft gedragen 
‘ons behoorlijk te versterken eer 
de togt over Oud-Bussum naar 
Blaricum wordt begonnen. Want 
het gaat door bosschen en heiden, 
waar wij vergeefs naar een bete 
broods of een teug water zouden 
uitzien.’

Tafelberg
Na negen pagina’s komt Blaricum 
in zicht: ‘Nevens ons rijst de 
kerktoren van Huizen allengs 
op. (…) Wij dalen echter niet 
derwaarts af, maar slaan het 
zijpad in, dat ons ter linkerhand 
naar het van dennen omringd 
bergje daar ginds in de heide 
leidt. Dat is de Tafelberg, die 
in het Gooi een welverdiende 
vermaardheid geniet. ’t Is een 
door kunst opgeworpen hoogte, 
uit leem bestaande die haar naam 
ontleent aan een steenen tafel. Op het 
blad was een kring rondom een wapen 
te zien en daaromheen de namen der 
dorpen, steden, landhuizen en kasteelen, 
vandaar met helder weer te bespeuren. 
Niet minder dan 58 namen waren er op 
te lezen. Thans is de tafel verdwenen en 
de bezoeker, moet zijn aardrijkskundige 
kennis of zijn landkaart raadplegen, om 
te weten welke plaatsen hij van verre of 
nabij ontwaart. Maar wat niet verloren 
ging, dat is het voornaamste, - het ruim 
en prachtig uitzigt.’ 

De Rotonde
‘De Tafelberg zou het schoonste punt 
in het Gooi zijn – zo niet “een der 
schoonsten uit ons gansche vaderland” – 
als niet: ‘t gezigt van den Tafelberg zijn 
mededinger en zijn meerdere vond in het 
uitzigt, dat de rotonde van Blaricum te 

genieten geeft. Op kort afstand zien wij 
die fraai gebouwde belvedère boven de 
toppen van een boschje. Laat wat gij hier 
gezien hebt u niet weerhouden haar te 
bestijgen, te minder, omdat misschien 
spoedig de dag zal komen, waarop ‘t 
u niet meer vergund zal zijn. Zij is in 
sloopers handen. Zij was in de laatste 
jaren wat verwaarloosd en vervallen: 
herstel en onderhoud vereischen 
belangrijke sommen en aan afbraak is zij 

haar geld wel waard. De voorteekens zijn 
voor haar behoud niet gunstig.’

Gooische kijkjes
‘De weg er heen is spoedig afgelegd 
en levert ons eigenaardige, echt 
Gooische kijkjes op Blaricum en zijn 
welbebouwden omtrek. Vrees niet, 
dat er gevaar is bij het beklimmen der 
rotonde, al ziet zij er wat vervallen uit. 
Zij is wat verveloos en enkele ruiten zijn 
gebroken, maar zij is overigens nog sterk 
en betrouwbaar genoeg. In 1835 is zij, 
naar ’t ontwerp van den Utrechtschen 
bouwmeester Verloop uit ruime beurs 
gesticht.’

In 1922 werd de Rotonde op de hoek 
waar nu de Oude Huizerweg en 
de Rotondeweg elkaar ontmoeten 
uiteindelijk afgebroken. 

Jacobus Craandijk

Allez tenez, ThatsTennis

door Gerda Jellema
‘Probeer de bal gekruist 
over het net te spelen, 
kort achter het net’ met 
deze aanwijzing probeer-
de Kris Portael, trainer/
coach en eigenaar van 
ThatsTennis, in zijn 
Belgische accent, mij een 
backhand topspin aan te 
leren. Geen technische 
aanwijzingen meer over 
hoe je juist moet bewe-
gen, vertelt Kris me, 
maar vooral bezig zijn 
met hoe de bal reageert 
als hij je racket verlaat, 
hoe het baltraject is want 
daar draait het om: Beter 
Leren Tennissen!

Kris Portael, geboren in België, is gedi-
plomeerd tenniscoach, heeft alle oplei-
dingen binnen de tenniswereld doorlo-
pen en 20 jaar ervaring in het vak. Sinds 
vier jaar heeft hij binnen de BLTC een 
tennisorganisatie waaronder vallen: de 
tennisschool, tennistrainers coachen en 
opleiden, club-overkoepelende activi-
teiten, zoals Tenniskids programma’s en 
-toernooien en clinics voor diverse doel-
groepen (senioren, veteranen, junioren, 
cardio tennis).

Trainingen op alle niveaus
‘Probeer de bal tussen je heup en schou-
der te slaan.’ Plots begon ik de aanko-
mende bal in te schatten en begon ik veel 
beter te bewegen. Tennis is een spel van 
‘ontvangen en zenden’, legde Kris uit. 
‘Belangrijk is dat je steeds in balans bent 
tijdens de slag, maar dat kan alleen als jij 
de bal juist hebt ingeschat.’ Beeldend en 
spelend laat Kris zien waar ThatsTennis 
voor staat: een mix van techniek, tactiek, 
coördinatie, fysiek bezig zijn, motivatie 
en het beste in jezelf 
naar boven halen. Door 
de samenwerking die 
Kris heeft gehad met 
tal van topcoaches en 
topspelers nationaal en 
internationaal en door 
open te staan voor ver-
anderingen binnen de 
tennissport, heeft hij 
een erg hoog niveau als trainer bereikt en 
kan hij trainingen geven op alle niveaus. 
Het trainingsteam van de tennisschool 
bestaat verder uit Herman Deijen, Ciska 
Buhren, Hugo Falcon en Fleur Bollebak-
ker.

Tennis Whizz en Tenniskids
De balbaan inschatten en met topspin 
spelen, dat lukt vanaf 7 jaar, maar ook 
voor de kleuters heeft ThatsTennis een 
compleet tennisprogramma ‘Tennis 
Whizz (3 tot 6 jaar) en het Tenniskids 
programma (4 tot 12 jaar). Bij Tennis 
Whizz worden verhalen gecombineerd 
met het tennis en wordt het lesplan in 
een kleurplaat vorm gegeven. Naast 
sportieve vaardigheden worden ook be-
langrijke vaardigheden als woorden le-
ren, leren spellen, gezondheid en sociale 
ontwikkeling meegenomen. Tenniskids 
laat de kinderen op een leuke manier 
kennismaken met tennis en gebruikt de 
drie kleuren van het verkeerslicht, rood 
(eerste fase), oranje en groen als fase van 
ontwikkeling. De tennisbaan groeit mee 
met de kinderen en er wordt begonnen 
met ballen die op kinderhoogte stuiteren. 

Professionele organisatie
‘Mooie bal, de volgende binnen de lij-
nen.’ Kris Portael optimistische lesgever 

en gedreven tennisser 
heeft met ThatsTennis 
een professionele or-
ganisatie neergezet en 
met zijn team weet hij 
mensen van 3 tot 99 
jaar te motiveren en 
warm te maken voor 
een sport die in zijn 
hedendaagse vorm al 

gespeeld wordt sinds 1873 en waarvan 
de naam tennis is afgeleid van het Franse 
woord ‘tenez!’ – in het Nederlands: ‘pak 
aan (de bal)!’. Voor alle activiteiten en 
verdere info over ThatsTennis zie: www.
ThatsTennis.nl of www.Start2Tennis.nl.

Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

Café d’Ouwe Tak: 
Het café waar je óók kunt eten!

Het café is de hele week geopend.  
Op dinsdag t/m zondag wordt er voor u 

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912
****

De Bijvanck veertig jaar
door Sybert Blijdenstein
Na jaren van zorgvuldige voorbereiding begonnen in 1973 de bouwwerkzaam-
heden in de Bijvanck. De eerste woningen werden in 1974 opgeleverd. Dat is
een goede veertig jaar geleden. Reden voor hei & wei om aan de boeiende
geschiedenis van het ontstaan van de Bijvank aandacht te geven.   

De Blaricumse hoofdpersonen, initia-
tiefnemers en verantwoordelijk voor de
bouw waren de toenmalige burgemeester
Map Tydeman (1913-2008) en vooral de
wethouder Onno Schöne (1914–2004).
Na het aftreden in 1972 van Tydeman
nam in 1973 Anneke Le Coultre-Foest
(1927) als nieuwe burgemeester diens
aandeel in Bijvanck over.   

De afgewende herindeling
Zo’n 45 jaar geleden zag het er ten noor-
den van het oude dorp heel anders uit
dan nu. Veel  open natuur. Uitgestrekte
weilanden. Bonte koeien. Eindeloze ver-
gezichten. Zeilboten op het Gooimeer.
Open vlaktes. Door de mens afgegraven
duingebied. Waar de wind vrij spel had.
Verder stilte alom. Een rust die ten einde
liep. In het Gooi was de behoefte geste-
gen aan goede en betaalbare woningen.
Het oog van de regering viel op de
Bijvanck, een uitgestrekt, stil stuk land,
liggend op Huizer én Blaricums grond-
gebied. Huizen werd als groeikern aan-
gewezen. Doel: ‘één grote stad aan het
water.’ Voor de bebouwing van de
Bijvanck had men echter wel medewer-
king én grondgebied van Blaricum
nodig. Probleempje: ‘peuter’ Blaricum
was vast besloten zelf te bouwen.
Ingewikkeld, maar te doen. Huizen was
slim. Ze bood aan dat zij de aanleg van
de hele infrastructuur zou verzorgen én
financieren. Ook die van de Blaricumse
Bijvanck. In ruil daarvoor zou Blaricum
haar Bijvanck, als die bebouwd was, aan
Huizen afstaan. Deal. Huizen pakte haar
bouw snel en grootstedelijk aan: rechte
straten met lange rijen huizen. Blaricum
startte met de bouw een stuk later. Er
was meer voorbereiding vereist. Geen
kaarsrechte bouw, maar speelser, met
open ruimtes en fraaie zichtlijnen. Na
gereedkoming van de Blaricumse
Bijvanck, strandde in de Eerste Kamer
het wetsvoorstel voor de herindeling
naar Huizen. De korte doch intensieve
Haagse lobby van Blaricum was daar
niet geheel vreemd aan. Een handige
zet? Het leek van wel: in één klap ver-
dubbelde de Blaricumse bevolking.
Maar de al stroeve verstandhouding met
Huizen werd er niet beter op. Blaricum
heeft Huizen later nog wel de miljoenen
voor de infrastructuur terugbetaald. Of
dat soepel verliep? We weten het niet. In
ieder geval blijft ook nu in 2015 de

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

Vader van de Bijvanck 
Even terug in de tijd. Vanaf 1972 zou
Blaricum gaan bouwen, onder toezicht
van oud minister Pieter Bogaers, voorzit-
ter van het nieuwe instituut ‘Gooi en
Vechtstreek.’ In dezelfde tijd werd Onno
Schöne wethouder. Uit het bedrijfsleven.
Kunstzinnig. Creatief. Een idealist met
visie. Maar zonder politieke kennis.
Gelukkig vond hij twee ervaren rotten in
het vak aan zijn zijde: burgemeester
Tydeman en wethouder De Klerk.
Aanvankelijk voelde Schöne zich zoals
hij zei: ‘als iemand met twee linkerhan-
den, maar wel enthousiast en idealis-
tisch.’ Als taak kreeg hij de bouw van de
Bijvanck. Loodzwaar. Bij de eerste
raadsvergaderingen liet hij verstek gaan:
‘ik  deed het in mijn broek van angst.’ De
Chef Algemene Zaken, Straatsma,
maakte hem wegwijs in gemeentezaken
en loodste hem door die eerste moeilijke
maanden.   

La Grande Borne
Voor de verdwijnende natuur moest een
mooie, leefbare wijk terugkomen. Geen
verkoop van grond aan projectontwikke-
laars. De plannen zou de gemeente zelf
maken, om pas daarna de aannemers en
woningcorporaties in te schakelen. Een
jaar lang werden de diverse ideeën uitge-
werkt. Ook studiereizen gemaakt. Naar
Glasgow en naar de voorstad van Parijs,
‘La Grande Borne’ die met haar steden-
bouwkundig aantrekkelijk gekronkel,
langs speels verlopende basislijnen,
model gestaan heeft voor de Bijvanck.       

Vergaderen en bouwen
Een hecht team van ervaren stedenbouw-
kundigen en architecten, waaronder
Hertzberger en Wissing, en van land-
schapsarchitecten zoals Jan Kalf, was
gevormd. Vergaderd werd in het
gemeentehuis, bij de stedenbouwkundi-
gen in Barendrecht en bij Schöne thuis.
De toen nog vrij unieke inspraak door de
toekomstige bewoners, allen uit het
Gooi, werd georganiseerd: tien groepen
van elk twintig personen. De wijk groei-
de met luisteren naar de bewoners. De
stedenbouwkundige van Huizen, profes-
sor Froger, bleef regelmatig een boter-
hammetje eten bij Schöne. En zie: ook

de stedenbouwkundige plannen van
Huizen werden speelser. Botste Schöne
nog geregeld met toezichthouder
Bogaers, de man van het snelle bouwen,
gesteund door Tydeman kon hij steeds
voet bij stuk houden: ‘Blaricums plan-
nen zijn goed en versnellen ook de
bouw.’ Bogaers kreeg waardering voor
Schöne: ze gingen zelfs in de vroege
ochtend samen baantjes trekken in de
Biezem. Er werd een grote maquette van
de Bijvanck gemaakt, waarin je met een

‘enthescoop’ als het ware door de straten
kon wandelen. Nu heel gewoon, toen nog
bijzonder. De goedkeuring door de Raad
en door het Gewest volgde. Toen begon
de bouw. Er volgde voor Schöne een bij-
zonder inspannende periode van voor-
schriften, bepalingen, officiële goedkeu-
ringen, toetsing van de financiële haal-
baarheid van koopwoningen, huurwo-
ningen, flatwoningen, éénpersoonswo-
ningen, het winkelcentrum, de scholen,
de sporthal, en van de intensieve bouw-

Parijs, La Grande Borne

De Bijvanck, omstreeks 1974/1975
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begeleiding. In 1972 vertrok burgemees-
ter Tydeman. Wethouder De Klerk nam
als locoburgemeester hem waar.
Raadslid Scholten werd tijdelijk derde
wethouder. In 1973 volgde voormelde
benoeming van Anneke Le Coultre (wet-
houder te Wassenaar) tot burgemeester.
Voortvarend nam zij de inrichting van
het centrum op zich. En, uniek in ons
land, zij bracht met succes de drie ver-
schillende basisscholen, de Rooms
Katholieke, de Protestant Christelijke en
de Openbare lagere school, samen onder
één dak, in ‘De Levensboom.’  

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

@Bel_Nieuws
Geiten gedumpt bij schaapskooi GNR. 
Wie zou de eigenaar zijn? 
Komen we dat te weten?

Blaricum Citytweet@Blaricum
Grenspaal terug naar Bijvanck.

Skate4AIR@Skate4AIR 
Waar we het allemaal voor doen. Meer 
dan 200.000 euro voor onderzoek naar 
cysticfi brosis!! 

Blaricum@Blaricumnieuws 
Wassenaar stoot Blaricum van de troon met duurste wonin-
gen

 Blaricum toen...

Thuis komen...
Je bent als Blaricummer pas 
echt thuis, als je weer op de 
Eemnesserweg rijdt. Je krijgt 
een warm gevoel als je weer 
van de Blaricummertollaan 
in Laren de Waterschapslaan 
voorbij bent. Rijdend op deze 
historische weg waan je je weer 
ver terug in het verleden. Deze 
weg is omstreeks 1840, in op-
dracht van de heren van Laan 
en Huydecooper, bestraat. Het 
voornoemde duo mocht als te-
genprestatie tol heffen van die-
genen die van deze weg gebruik 
maakten. De tarievenlijst hangt 
nog altijd boven de voordeur 
van het Tolhuisje. Deze foto da-
teert van 1999. Of hetzelfde ge-
voel na de reconstructie (die wel 
erg lang duurt) nog zo is…? De 
tijd zal het leren. Maar op voor-
hand heb ik zo mijn twijfels. 
Maar niet onvermeld mag blij-
ven dat het nieuwe fi etspad een 
duidelijke verbetering is. 
Aangeleverd door Frans Ruijter. 

Basisschool ‘de Levensboom’ in 
de Bijvanck
door Elisabeth Loudon en Marjolijn Schat
Hier volgt de eerste van een serie interviews over de vijf basisscholen die Blari-
cum rijk is. Basisschool ‘de Levensboom’ ligt in de Bijvanck en heeft ongeveer 
80 leerlingen. Deze kleinschalige school wordt sinds februari 2014 gerund door 
Jeanne de Vaal en Angélique Eijpe. Hun motto is: ‘We doen wat we zeggen’.

Als je - via de afgescheiden eigen speel-
plaats - het schoolgebouw binnenkomt is 
aan alles te zien dat Jeanne de Vaal en 
Angélique Eijpe een ‘frisse wind’ door 
de school hebben doen waaien. Kleurig 
en strak geschilderde muren, glanzend 
nieuw zeil op de vloeren en smetteloze 
nieuwe meubels zorgen voor een vro-
lijke en inspirerende sfeer. De beide 
dames zijn afkomstig van de Juliana 
Dalton school in Bussum. Vol inzet en 
enthousiasme hebben zij zich gestort 
op het hervormen en ‘opfrissen’ van ‘de 
Levensboom’. Enige modernisering was 
daarvoor wel nodig, zoals het invoeren 
van het continurooster en het verzorgen 
van meer differentiatie in het onderwijs 
voor de verschillende typen leerlingen. 
Voor handvaardigheid en sport werkt De 
Levensboom samen met de twee andere 
scholen in het gebouw (OBS Bijvan-
ck en KBS Bijvanck). Voor het overige 
draait de school 
volledig op eigen 
kracht.

Onderwijs op 
maat
Inmiddels kan de 
school onderwijs 
op maat aanbie-
den met een lees-
kliniek en een 
plusklas. In de 
leeskliniek krij-
gen kinderen die 
minder goed zijn 
in lezen tijdens 
schooltijd extra 
begeleiding. De 
plusklas biedt 
extra uitdaging 
aan de hoogbegaafde kinderen van de 
school. Dit staat nog los van het gediffe-
rentieerde onderwijs tijdens de reguliere 
lessen, waarin kinderen met ‘levelwerk’ 
zoveel mogelijk op hun eigen niveau 
kunnen werken en worden begeleid. De 
kinderen op de Levensboom volgen van-
af groep 1 Engelse les. 

Moestuin
De school heeft een moestuin, waar alle 
groepen mee werken. De kinderen on-

derhouden de moestuin en kunnen er tui-
nieren en onderzoeken. De ouderen leren 
hoe zij de onderzoek- gegevens kunnen 
verwerken en analyseren. Zo krijgen de 
leerlingen op een vrije manier te maken 
met wetenschap, natuur en techniek; 
doordat zij niet worden ‘gestuurd’ met 
een vaste methode, wordt hun eigen 
nieuwsgierigheid en onderzoeksdrang 
gestimuleerd en behouden.   

Maatschappelijk
De Levensboom is oorspronkelijk een 
Protestants Christelijke school, maar in-
middels wordt deze levensbeschouwing 
breder getrokken naar de meer algemeen 
geldende normen en waarden voor bur-
gerschap, sociaal emotioneel gedrag en 
goede omgang met elkaar. De leerlingen 
doen regelmatig mee aan projecten voor 
goede doelen. Het soort leerlingen op 
de school is heel divers; het is een echte 

buurtschool en biedt een goede afspiege-
ling van de maatschappij.

‘We doen wat we zeggen’
Als je aan de directrices vraagt wat hen 
nu specifi ek ten opzichte van andere 
scholen onderscheidt, dan is hun ant-
woord: ‘We doen wat we zeggen’. 

Deze krachtige uitspraak nodigt uit 
om verder te lezen over deze school op 
www.levensboomblaricum.nl.

De moestuin van ‘de Levensboom’

begeleiding. In 1972 vertrok burgemees-
ter Tydeman. Wethouder De Klerk nam
als locoburgemeester hem waar.
Raadslid Scholten werd tijdelijk derde
wethouder. In 1973 volgde voormelde
benoeming van Anneke Le Coultre (wet-
houder te Wassenaar) tot burgemeester.
Voortvarend nam zij de inrichting van
het centrum op zich. En, uniek in ons
land, zij bracht met succes de drie ver-
schillende basisscholen, de Rooms
Katholieke, de Protestant Christelijke en
de Openbare lagere school, samen onder
één dak, in ‘De Levensboom.’  

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

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

Ruim 200 wandelaars bij opening Natuurbrug 
Laarderhoogt 

Mantelzorgcompliment 2014
Heeft u in 2014 langdurig gezorgd voor een familielid, buurvrouw, vriend of iemand 
anders in uw directe omgeving die een beperking heeft of chronisch ziek is? Deed u 
dit onbetaald en in uw eigen tijd? Dan bent u waarschijnlijk mantelzorger. Man-
telzorgers zijn een grote steun voor mensen die zelfstandig blijven wonen en daar 
hulp en zorg bij nodig hebben.  

Voor mantelzorgers die in 2014 actief 
waren is een mantelzorgcompliment 
beschikbaar. Deze waardering kunt u 
tot uiterlijk 30 april 2015 aanvragen bij 
de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Om 
het mantelzorgcompliment over het jaar 
2014 aan te kunnen vragen moet:

•  De zorgvrager een indicatie hebben 
voor langdurige zorg aan huis (een 
extramurale indicatie) afgegeven door 
het Ciz (Centrum indicatiestelling zorg) 
of Bureau Jeugdzorg

•  Deze indicatie moet voor minimaal  
53 weken (371) dagen zijn afgegeven

•  Deze indicatie is afgegeven op of na  
1 augustus 2009

Voor iedere 371 dagen dat de indicatie 
geldig is, kan er 1 mantelzorgcompliment 
worden aangevraagd. Voor meer infor-
matie gaat u naar www.svb.nl/mzc.

In het nieuwe zorg jaar (2015) stopt 
het mantelzorgcompliment vanuit de 
Rijksoverheid. De verantwoordelijkheid 
voor de ondersteuning en waardering 
van mantelzorgers gaat over naar de 

gemeenten. Dit past bij de brede ver-
antwoordelijkheid van gemeenten om 
passende ondersteuning te bieden aan 
mensen die dat nodig hebben. Door de 
verschuiving veranderen de voorwaar-
den voor ondersteuning en waardering 
van mantelzorgers. De gemeente kan 
kiezen om de mantelzorgwaardering te 
wijzigen naar een voorziening ‘in natura’ 
in plaats van een geldbedrag. U wordt te 
zijner tijd geïnformeerd over de invulling 
van het mantelzorgbeleid voor 2015 en 
verder.

Dankzij Natuurbrug Laarderhoogt zijn 
het noordelijke en zuidelijke deel van 
het Gooi weer met elkaar verbonden. 
De natuurbrug bestaat uit twee eco-
ducten over de A1 en de Naarderstraat, 
waardoor mensen en dieren gemak-
kelijk deze wegen kunnen oversteken. 
Vrijdag 6 februari is de 700 meter lange 
natuurstrook officieel geopend.

Ruim 200 belangstellenden woonden 
vrijdagmiddag de opening bij van Na-
tuurbrug Laarderhoogt, gelegen tussen 
Bussum en Laren. Zij wandelden over de 
nieuwe natuurverbinding en kregen uit-
leg over voor welke dieren en planten de 
brug belangrijk is. Bert van der Moolen 
van het Goois Natuurreservaat: “Voor 
veel dieren, waaronder zandhagedissen, 
dassen en reeën, vormt vooral de A1 een 
serieuze barrière. Met het vergroten van 
het leefgebied geven we deze dieren nu 
een duwtje in de rug.”

Groene infrastructuur
De wandelaars konden zien dat de brug 
nog vooral uit zand bestaat, maar dat 
verandert de komende jaren. Van der 
Moolen: “Geleidelijk ontstaat er een 
zandlandschap met bossen en heidevel-
den. Die leefomgeving voor planten en 
dieren is karakteristiek voor het Gooi.” 
Wel al aanwezig is een recreatiepad 
voor wandelaars, fietsers en ruiters. 
Leden van Fietsgilde ’t Gooi, de Larense 
Manege en Stad en Lande Ruiters uit 

Blaricum sloten zich daarom bij de voet-
gangers aan om gezamenlijk de nieuwe 
route te ontdekken. Nancy Scheijven van 
Rijkswaterstaat: “Rijkswaterstaat heeft 
samen met provincie Noord-Holland, het 
Goois Natuurreservaat en de gemeenten 
Blaricum en Laren een mooie verbinding 
voor de dieren gebouwd en tegelijkertijd 
het recreatiegebied van mensen ver-
groot. Deze bijdrage aan de kwaliteit van 
de leefomgeving is voor Rijkswaterstaat 
erg belangrijk. We bouwen niet alleen 
wegen en vaarwegen, maar realiseren 
ook groene infrastructuur, zodat gebie-
den, die door wegen of waterwegen van 
elkaar gescheiden zijn, weer met elkaar 
verbonden worden.” 
 
Kleurrijke verlichting
Tijdens de opening werd een informa-
tiepaneel onthuld en een lichtkunst-
werk onder het ecoduct Naarderstraat 
‘ontstoken’. Dit bijzondere ontwerp van 
kunstenares Tamar Frank kleurt met de 

seizoenen mee. Wie onder de natuur-
brug door rijdt, ziet vanaf nu in de win-
termaanden bijvoorbeeld een ijsblauwe 
tint. De paarskleurige verlichting aan 
het einde van de zomer verwijst naar de 
omliggende heide, die op dat moment 
volop in bloei staat.

Volgende generaties
Natuurbrug Laarderhoogt is tot stand 
gekomen dankzij een samenwerking tus-
sen Rijkswaterstaat, de provincie Noord-
Holland, het Goois Natuurreservaat en 
de gemeenten Blaricum en Laren. Het 
project maakt deel uit van het landelijke 
Meerjarenprogramma Ontsnippering 
(MJPO), waarin natuurgebieden weer 
met elkaar worden verbonden. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het project 
Natuurbrug Laarderhoogt kunt u terecht 
op de website www.rijkswaterstaat.nl.

Kijk voor actuele informatie over 
werkzaamheden bij u in de buurt op 
www.blaricum.nl (Actueel > Werk in 
uitvoering).

WERK IN 
UITVOERING
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Vanaf 2015 worden aangevraagde of 
verleende (omgevings)vergunningen 
niet meer in de hei & wei gepubli-
ceerd. Deze (omgevings)vergunningen 
kunt u bekijken via de landelijke web-
site www.overheid.nl of via www.blaricum.nl (Actueel > Bekendmakingen). 

Wilt u automatisch een melding ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan 
aan voor  de e-mailservice bekendmakingen Overheid. U vindt de link op 
www.blaricum.nl (Actueel > Bekendmakingen). 

Verordeningen
Verordeningen zijn wetten en regels die speciaal voor die gemeente gemaakt 
zijn. Deze gelden voor iedereen binnen de gemeente. De verordeningen worden 
ook bekend gemaakt via de landelijke website www.overheid.nl.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN  

Stembureaus verkiezingen 18 maart
Het college van Burgemeester en Wethouders van Blaricum maakt bekend dat zij op 
16 december 2014 het Milieuprogramma 2015 heeft vastgesteld. 
In dit programma komen de projecten en activiteiten aan de orde die op het gebied 
van milieu in 2015 worden uitgevoerd. Het milieuprogramma ligt ter inzage in het 
kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt het ook bekijken op 
www.blaricum.nl.

Milieuprogramma 2015

Tot 1 maart aanstaande wordt aan inwoners en organisaties gelegenheid geboden 
voor inspraak op het door het gemeentebestuur vastgestelde beleid en regelgeving 
over de nieuwe gemeentelijke taken in het sociaal domein. Diverse documenten 
hierover liggen ter inzage in het kantoor van de BEL Combinatie in Eemnes en zijn 
ook te raadplegen en of te downloaden via www.blaricum.nl. U kunt nog tot uiterlijk 
1 maart 2015 reageren: per brief aan het college, t.a.v. team Sociaal Domein, postbus 
71, 3755 ZH Eemnes of per e-mail aan inspraaksociaaldomein@belcombinatie.nl. 

Attentie: Inspraakprocedure beleid- 
en regelgeving Sociaal Domein

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit
Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. Kijk voor informatie over de agenda op: www.welmon.nl.

Op 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. 
Blaricum heeft vijf stembureaus die open zijn van 07.30 tot 21.00 uur. Alle stembu-
reaus zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Overzicht stembureaus
• Gemeentehuis, Kerklaan 16, 1261 JB  Blaricum
• Dorpshuis De Blaercom, Schoolstraat 3, 1261 EV  Blaricum
• De Torenhof, Torenlaan 22, 1261 GD  Blaricum
• O.B.S. Bijvanck, Levensboom 4, 1261 MX  Blaricum
• De Malbak, Wetering 122, 1261 NK  Blaricum

Wat neemt u mee naar het stembureau?
Om te kunnen stemmen neemt u uw stempas mee. Met uw stempas kunt u in elk 
stembureau in Blaricum stemmen. Ook moet u een identiteitsbewijs meenemen, 
bijvoorbeeld een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Het identiteitsbewijs mag op 
18 maart maximaal vijf jaar verlopen zijn. Zonder stempas én identiteitsbewijs mag u 
niet stemmen.

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken
De agenda’s van de raadsvergaderingen en de rondetafelgesprekken worden vanaf 
2015 niet meer in dit blad gepubliceerd. U kunt de agenda’s en de bijbehorende 
stukken - zodra deze bekend zijn - bekijken via www.blaricum.nl (Gemeentehuis > 
Gemeenteraad > Vergaderingen van de gemeenteraad) en bij de balie in het 
gemeentehuis.

Tijdens de eerste BEL Art tentoonstelling van 2015 zijn werken te zien van Hanny 
van der Zwaan, Gerda Feeterse van Leeuwen en Hans Huismans.

Het werk van Hanny van der Zwaan is 
verrassend afwisselend in stijl en mate-
riaal. Naast haar abstracte schilderijen in 
acryl maakt ze sinds 2013 ook realisti-
sche olieverfportretten. In haar beeld-
houwwerk in brons, steen en klei staat 
de mens in al zijn facetten centraal.

Gerda Feeterse van Leeuwen is autodi-
dact schilder van voornamelijk bloemen. 
Zij gebruikt daar acrylverf voor omdat 
het droogproces sneller gaat dan bij-
voorbeeld olieverf. De laatste tijd houdt 
zij zich ook bezig met de aquareltech-
niek, welke zij spontaan en luchtig vindt.

Hans Huismans volgde schildercursus-
sen bij de Huizer kunstenares Simone 
Stawicki. Vanaf 2010 werkt hij zelfstandig 
in diverse technieken met uiteenlopende 
onderwerpen waaronder stadsgezichten,
landschappen en dieren of bloemen.

De tentoonstelling is tot en met 
25 maart 2015 te bezichtigen tijdens 
kantooruren in het BEL-kantoor aan de 

Zuidersingel 5 in Eemnes. Op vrijdagmid-
dag gesloten.

Veelzijdige BEL Art expositie

EXPOSITIE
Art
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Ga fris de lente in met 
‘30 dagen zonder alcohol’

Ga fris de lente in. Dat is het motto van de 
nieuwe actie van GGD Gooi en Vechtstreek om 
inwoners te motiveren 30 dagen geen alcohol 
te drinken. Het drinken van alcohol is vaak een 
gewoonte. Het doel van deze actie is gewoon-
tegedrag doorbreken en na afloop weer bewust 
kiezen voor wel of geen alcohol. 

De actie start 2 maart en eindigt 31 maart. Iedereen die zich aanmeldt op 
www.30dagenzonderalcohol.nu ontvangt een startpakket en tijdens de actie regel-
matig nieuwsbrieven met tips en ervaringen om het vol te houden. 

De actie werkt en spreekt jong en oud aan
De actie ‘30 dagen zonder alcohol’ is een positieve uitdaging om een periode geen 
alcohol te drinken. Iedereen kan eraan meedoen: individueel (een afspraak met je-
zelf) of samen met vrienden, collega’s of familieleden. De actie wordt in de regio Gooi 
en Vechtstreek al voor de vierde keer georganiseerd en wordt nu ook in veel andere 
regio’s van Nederland uitgezet. De resultaten van eerdere jaren zijn positief. Jong en 
oud, veel drinkers en gelegenheidsdrinkers doen mee. Meer dan 80% van de deelne-
mers lukt het om 30 dagen geen alcohol te drinken. Deelnemers zijn na afloop trots 
op zichzelf. Ook blijkt dat een grote groep weken na de actie bewuster kiest voor wel 
of niet drinken, minder alcohol drinkt, zich fitter voelt en beter slaapt. 

Waarom de uitdaging 30 dagen zonder alcohol? 
Meer dan 85% van de inwoners in de Gooi en Vechtstreek drinkt alcohol. Veel 
mensen drinken alcohol op meer dan de helft van de dagen in de week. Bij steeds 
meer gelegenheden lijkt het gewoon om alcohol te drinken: voor of tijdens het eten, 
voor het slapen gaan, na het sporten, bij de vrijdagmiddagborrel, voor de buis bij het 
voetbal.

Om gewoontegedrag te doorbreken en weer bewust te kiezen voor wel of niet 
drinken, is de actie 30 zonder alcohol ontstaan. Een andere reden is om een goed 
voorbeeld te geven aan de jeugd (de NIX18-generatie) die we ook vragen helemaal 
geen alcohol te drinken tot hun 18e en te laten zien dat het ook gezellig kan zijn 
zonder alcohol.  

De website www.30dagenzonderalcohol.nu 
Wie mee wil doen aan de actie kan zich via de website 30dagenzonderalcohol.nu 
aanmelden. Organisaties die de actie actief willen ondersteunen en/of verspreiden 
onder hun werknemers of klanten, kunnen contact opnemen met de GGD via 
30dagenzonderalcohol@ggdgooi.nl.

Het aantal auto-inbraken is in 2014 sterk gedaald (24%) ten opzichte van 2013. Met 
108 auto-inbraken ligt het cijfer echter nog steeds aan de hoge kant. De meeste 
van deze inbraken worden bij bezoekers van cafés en restaurants in het oude dorp 
gepleegd. Zo blijkt uit een analyse van de laatste inbraakcijfers. Om het aantal 
auto-inbraken terug te dringen intensiveert de politie het komende jaar de samen-
werking met horecaondernemers.

U kunt ook zelf maatregelen nemen om te voorkomen dat uw eigendommen uit uw 
auto verdwijnen. Gaat u wel eens een hapje eten in het oude dorp? Houdt dan reke-
ning met de volgende tips: 

• Neem altijd alle spullen mee uit de auto.
•  Zelfs als computerapparatuur niet in het zicht ligt, kunnen dieven deze ‘zien’ met 

behulp van hun eigen mobiel omdat de bluetooth een signaal afgeeft.
•  Laat ook geen andere spullen zichtbaar in de auto achter, zoals een boodschappen-

tas of kleding.
•  Laat het handschoenenvakje open, zodat iedereen kan zien dat er niets in zit.
•  Dieven zoeken ook onder uw stoelen, berg daar dus niets op.
•  Laat uw auto voorzien van een goedge-

keurd alarmsysteem.
•  Parkeer uw auto zoveel mogelijk in het 

zicht en op een goed verlichte parkeer-
plaats.

•  Kunt u niet anders dan waardevolle 
spullen in de auto achterlaten, laat dan 
een kluisje in de auto monteren.

Laat geen waardevolle spullen in uw 
auto achter! 

Met name kleine elektrische apparaten en energiezuinige verlichting ver-
dwijnen nog te vaak in de afvalbak, terwijl deze heel goed kunnen worden 
gerecycled. Jekko is een praktische verzamelbox voor thuis met aparte 
compartimenten voor gebruikte kleine elektrische apparaten, kapotte 
spaarlampen en lege batterijen. 

De Jekko zorgt ervoor dat dit afval netjes en op één centrale plek wordt be-
waard. U kunt het daarna gescheiden inleveren bij één van de vier afvalschei-
dingsstations van de GAD (Gewestelijke Afvalstoffen Dienst). Zo kunnen we 
meer recyclen. Hierdoor wordt 
het milieu minder belast en hoe-
ven minder grondstoffen uit de 
natuur te worden gehaald.
 
Jekko wordt als bouwpakket ge-
leverd, zit zo in elkaar en is zowel 
neer te zetten als op te hangen. 
U kunt een Jekko gratis ophalen 
bij het kantoor van de BEL Com-
binatie aan de Zuidersingel 5
in Eemnes of bij het gemeen-
tehuis aan de Kerklaan 16 in 
Blaricum (bij het gemeentehuis 
in Blaricum is de Jekko alleen op 
dinsdagochtend en donderdag-
ochtend af te halen).

HEEFT U AL EEN JEKKO?

De gemeenteraden van Blaricum, Eem-
nes en Laren zoeken een lid voor de ge-
zamenlijke rekenkamerfunctie (m/v). De 
onafhankelijke Rekenkamercommissie 
doet onderzoek naar de doelmatigheid, 
doeltreffendheid en rechtmatigheid van 
het gevoerde beleid in de drie gemeen-
ten. De commissie bestaat uit drie leden 
onder wie een voorzitter.

De leden van de Rekenkamercommissie 
bepalen zelfstandig hun onderzoekagen-
da en zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor het inventariseren van onderzoeks-
onderwerpen, het opzetten, begeleiden 
en uitvoeren van het onderzoek. Over 
de onderzoeksresultaten brengt de com-
missie openbare rapportages uit. Kijk 
voor meer informatie over de vacature 
op www.blaricum.nl.

Vacature rekenkamercommissie 
BEL-gemeenten
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Vraag van de maand

Net gescheiden? 
Hoe voorkom ik negatieve gevolgen 
bij mijn kind?
Scheiden, wat betekent dat voor mijn kinderen? Een scheiding is ingrijpend. Vooral 
jonge kinderen zien een scheiding meestal niet aankomen: papa en mama horen 
immers bij elkaar. Alles wat vertrouwd was, gaat ineens veranderen en maakt bang 
en onzeker. Ook voor grotere kinderen geeft een scheiding veel spanning en onzeker-
heid.

Hoe kunt u uw kind(eren) helpen in deze situatie?
•  Probeer conflicten tussen u en uw ex-partner te voorkomen. Maak geen ruzie waar 

de kinderen bij zijn.
•  Zorg dat uw kinderen door de scheiding zo min mogelijk grote veranderingen hoe-

ven door te maken dan strikt noodzakelijk is.
•  Geef uw kind de ruimte om van beide ouders te blijven houden. Zeg geen slechte 

dingen over de andere ouder en gebruik uw kind niet als boodschapper.
•  Let op stress-signalen, bijvoorbeeld als uw kind slechter gaat slapen, slechter gaat 

eten en ander ‘afwijkend’ gedrag laat zien. Houd hem of haar dan extra in de gaten.
•  Geef uw kind af en toe wat extra aandacht. Zo merkt u kind dat hij/zij belangrijk 

voor u is.

Is de scheiding al wat langer geleden?
Kinderen gaan vaak pas rouwen om de scheiding als de situatie weer veilig aanvoelt 
voor ze. Als het thuis weer rustig en stabiel is. Dat kan wel een jaar of (veel) langer 
duren! Zo kan het zijn dat een kind waarvan de ouders scheidden, de eerste twee 
jaar door lijkt te leven alsof er niets aan de hand is. Nadien kan hij of zij ineens slaap-
problemen ontwikkelen. Of boos worden naar andere kinderen. Of heel verdrietig 
worden en niet meer met andere kinderen willen spelen. Hij of zij heeft zijn verdriet 
eigenlijk tijdelijk ‘opgeborgen’. De omgeving legt vaak niet de link met de scheiding, 
dat is immers al zo lang geleden.

Verlies groeit mee
Ook lange tijd na een scheiding blijven kinderen rouwen om de scheiding. Kinderen 
ontwikkelen zich en komen steeds tot nieuwe inzichten. Zij kunnen veel vragen stel-
len en deze vragen steeds weer opnieuw stellen omdat zij de informatie steeds weer 
op een andere manier begrijpen.

Wilt u meer weten over verlies na echtscheiding? Kijk voor meer informatie op 
www.cjggooienvechtstreek.nl/blaricum.

CycloMedia maakt foto’s in Blaricum
In februari en maart 2015 worden in Blaricum foto’s gemaakt door CycloMedia, een 
Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel. Het bedrijf is gespecialiseerd in het 
grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving.

Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s 
vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie 
en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van 
wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimte-
lijke plannen. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins open-
baar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het College Bescher-
ming Persoonsgegevens onder nummer 1004101. Voor vragen of het aantekenen van 
bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 
5300 CE Zaltbommel, Nederland. Meer informatie: www.cyclomedia.com.

Gemeentevlag kopen?
Wilt u ook de gemeentevlag van Blaricum? Dat kan! U kunt namelijk een gemeente-
vlag kopen. Deze gemeentevlag kunt u voeren bij officiële gelegenheden en feeste-
lijkheden. De vlag is verkrijgbaar bij Faber Vlaggen, via hun webshop:
www.faberwebshop.nl. De vlag is verkrijgbaar in verschillende afmetingen en de prijs 
varieert naar gelang de afmeting (onderstaande prijzen zijn inclusief BTW).

• 70 x 100 cm  € 38,12
• 100 x 150 cm  € 63,52

Kijk op www.faberwebshop.nl voor meer informatie.

Alle woningeigenaren in Blaricum hebben rond 23 januari een brief van het Minis-
terie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gekregen. In deze brief staat 
het voorlopige energielabel van uw woning. 

Met het energielabel kunt u zien of uw 
woning veel of weinig energie verbruikt 
(de energieprestatie). Woningen met 
een A-label zijn het meest zuinig, het G-
label geldt voor de minst zuinige wonin-
gen. Vanaf 1 januari 2015 is het verplicht 
om bij de verkoop of verhuur van een 
woning een definitief energielabel te 
overhandigen. Dit is nieuw landelijk be-
leid. Kunt u dit label niet overhandigen, 
dan volgt een boete van € 400,-.

Aanvragen definitief 
energielabel
U kunt het voorlopige energielabel 
omzetten in een definitief label. Op de 
website energielabelvoorwoningen.nl 
vindt u hulp bij de aanvraag daarvan. U 
kunt de aanpassingen aan uw woning 

opvoeren, met de daarbij behorende 
bewijslast. Vervolgens controleert een 
onafhankelijk adviseur of het voorlopige 
label kan worden omgezet in een defini-
tief energielabel. Op de website vindt u 
een overzicht van alle adviseurs die het 
energielabel kunnen controleren. Dit 
kost gemiddeld een paar tientjes.
 
Meer informatie
Kijk op rijksoverheid.nl (zoekwoord 
‘energielabel’). Heeft u interesse in ener-
giebesparende maatregelen? Kijk dan 
op energiebesparengenv.nl. Huurt u een 
woning? Op zoekuwenergielabel.nl kunt 
u bekijken hoe de energiezuinigheid van 
uw huurwoning meetelt in de huurpun-
ten voor het berekenen van de maximale 
huurprijs.

Voorlopig energielabel voor 
koopwoningen

NLdoet: Doet u ook mee?
Op 20 en 21 maart 2015 staat vrijwilligerswerk in 
de spotlights. NLdoet is de grootste vrijwilligers-
actie van Nederland. Op deze twee dagen kan 
iedereen die wil een dagje extra de handen uit de 
mouwen steken. Via bestaande vrijwilligersorga-
nisaties, maar ook op individuele basis.

Op de website van NLdoet staan allerlei klussen waarvoor u zich kunt aanmelden. 
Samen met vrienden tuintjes opknappen? Schilderklusjes oppakken? Of koken voor 
anderen? Alles kan, en aanmelden kan makkelijk via www.nldoet.nl.
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EXPOSITIES
Singer t/m 25 mei expositie Leo Gestel. 
www.singerlaren.nl. 
De Trappenberg t/m 24 februari 
verkoopexpositie Milène Woleters- 
Schweitzer en Jules Sol. 
Info: www.kunstroutetrappenberg.nl.
BEL-Kantoor t/m 25 maart expositie 
van Hanny van der Zwaan, Gerda Fee-
terse van Leeuwen en Hans Huismans. 
Open tijdens kantooruren, vrijdagmid-
dag gesloten. 
Rosa Spier Huis t/m 12 april tentoon-
stelling René Jolink, schilderijen. Dage-
lijks 10.00-16.00 uur.

WELZIJN/CULTUUR
Blaercom 18 februari 10.30 uur De 
Magische Grens: 500 dagen tot de 65e 
door Peter van Rietschoten. Entree vrij, 
reserveren aanbevolen via www.biblio-
theekhlb.nl. Lezing van Het Theoso-
fisch Genootschap: 10 maart 20.00 uur 
Discriminatie, een grote onwetendheid. 
Toegang gratis. Info: 5314383. 
Brinkhuis 16 februari 14.00-16.00 uur 

Themabijeenkomst Voorkomen is beter 
dan genezen, van PC HelpdeskBEL 
voor vijftigplussers; hoe kunt u met een-
voudige maatregelen de schade aan uw 
apparatuur beperken/vermijden, geef in-
dringers geen toegang tot uw apparatuur. 
Kosten € 6,-. Aanmelden via themabij-
eenkomst@pchelpdeskBEL.nl. 19 fe-
bruari Schilderskring in het atelier ach-
ter het Brinkhuis drie keer per maand op 
zondag van 14.00-16.30 uur. Er wordt 
vrij getekend/geschilderd op uw niveau 
met gebruik van eigen materiaal. Geen 
les, maar u kunt wel om advies vragen 
bij Marijke Kaarsgaren. Info en aanmel-
den cursusbureau@versawelzijn.nl tel. 
6299838. Het Papageno Huis opent in 
april de deuren voor jongvolwassenen 
en kinderen met autisme en zijn op zoek 
naar vrijwilligers. Informatieavonden 
op 16 en 19 februari, 19.30 uur. Infor-
matie www.stichtingpapageno.nl.
Alzheimer Café in het Brinkhuis Mind-
fulness bij dementie. Inloop vanaf 19.00 
uur, programma van 19.30-21.00 uur. 
Alzheimer Café elke derde donderdag 

van de maand, 19.30-21.00 uur, toegang 
gratis.
PC Helpdesk Bent u 50+, zit u met 
een probleem met uw pc, tablet, iPad? 
Advies van maandag tot vrijdag tussen 
10.00-12.00 uur in het Brinkhuis.  Info: 
www.pchelpdeskbel.nl.
Historische Kring Blaricum t/m 16 
mei expositie Bijzonder – en Monu-
mentaal Blaricum. Openingstijden zat. 
van 14.00-16.00 uur en don. van 20.00-
22.00 uur. Info: www.historischekring-
blaricum.nl.
De Malbak 14 februari Repair Café. 
Van 10.00-13.00 uur kunt u daar terecht 
met defecte huishoudelijke apparatuur 
en kleding. De reparaties worden koste-
loos uitgevoerd. Eventueel te vervangen 
onderdelen dient u zelf mee te brengen. 
Op 3 maart start de cursus Rondom 
Dementie. De cursus bestaat uit 7 bij-
eenkomsten van 19.30- 21.30 uur (op 
3 maart van 13.30-15.30 uur). Kosten  
€ 30,-. De cursus is bestemd voor man-
telzorgers die zorgen voor iemand met 
beginnende dementie. Voor deelname 

aan de cursus kan instemming van het 
WMO-loket nodig zijn, daarom is tijdig 
aanmelden voor de cursus belangrijk. 
Informatie/aanmelden: Marianne Ver-
stijnen, Versa Mantelzorgondersteu-
ning, tel 6970050 of 06-50632925, 
e-mail:  mverstijnen@versawelzijn.nl. 
Oosterlichtkerk Huizen/Bijvanck 24 
t/m 26 april het 10e Kloosterweekend 
in Zevenkerken in België. Verblijfskos-
ten in het klooster € 80,- pp. Informa-
tie en aanmelding: Henk Veerman tel. 
5261033 of e-mail: vormingtoerus-
ting@protestantshuizen.nl.
BEL-kantoor 19 februari 12.30-13.15 
uur lunchpauzeconcert Raadzaal met 
Yuanwei Ping, piano. Kaarten € 10,- 
(incl. broodje en koffie) verkrijgbaar 
vanaf 12.00 uur aan de zaal. Reserveren 
tel. 5380827.
 
BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. 
Laren tel. 5382612. 

Familieberichten

Geboren
20-11-2014 Cornelis Matthias Visser
08-12-2014  Emanuel Emile Hubert 

Marie van Thiel
08-12-2014  Felice Madeline Thérèse 

Marie van Thiel
06-01-2015  Quinten Rowan van den 

Brink
07-01-2015 Hafsa Sabiç
13-01-2015 Merijn Kay van der Lee
23-01-2015 Gadija Said

Huwelijken/partnerschap
24-11-2014  Martijn Keijer en Sabrina 

Meijn
01-12-2014  Perry Bob van der Hulst 

en Gabriëlle Sarah van der 
Gant

29-12-2014  Gerard Huijser en Corina 
Onink

03-01-2015  Lowell Glenn Fassett IV 
en Byers Alisaa Adrienne

26-01-2015  Patrick van der Veen en 
Nina Bernadette Samantha 
Wienneke

Overleden
03-01-2015  Aloysius Ferdinand  

(Louis) Rigter, geboren 
01-06-1938

18-01-2015  Marianne Paulina Lanp-
hen, geboren 27-01-1938

Thee bij theehuis T-berg

Een kopje thee (of koffie), een chocolade muffin, een panini brie, zalmsalade of 
de soep van de week. Dit en nog meer staat op de menukaart van dit Theehuis, 
gelegen op het terrein van revalidatiecentrum en Mytylschool De Trappenberg. 

Niet de eer-
ste plek waar 
je aan denkt 
voor een kop-
je thee of een 
kleine lunch. 
Maar als je 
eenmaal de 

weg gevonden hebt, kom je beslist terug. 
Niet speciaal voor het eten misschien, al 
is dat beslist de moeite waard, maar ze-
ker voor de enthousiaste jongeren die er 
werken.

Doelstelling Het Theehuis
Het Theehuis is een leerwerkplaats voor 

lichamelijk en meervoudig gehandicapte 
leerlingen van Mytylschool De Trappen-
berg. Leerwerkplaatsen zijn kleinscha-
lige leerprojecten om de overgang van 
school naar de maatschappij te bevor-
deren. In dit Theehuis kunnen de oudere 
leerlingen van Mytylschool een horeca-
training krijgen en ze zo eventueel door 
te laten stromen naar een (beschermde) 
werkplek binnen het reguliere hore-
ca-bedrijfsleven. De klantenkring van 
het Theehuis bestaat uit leerlingen van 
de school en het schoolteam, personeel 
van het revalidatiecentrum, revalidanten 
en hun bezoek, chauffeurs die het ver-
voer van de leerlingen verzorgen. Maar 
ook voor wandelaars of fietsers in het 
omringende bos- en heidegebied.

Informatie
Een bezoekje, beslist de moeite waard. 
De T-berg is geopend van maandag t/m 
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Voor re-
serveringen en info: tel. 06-50533519 en 
reserveren@t-berg.nl.

U kunt uw spullen brengen bij Rie 
Rigter, Eemnesserweg 4. Geen groot 
meubilair. 

Dag van het 
werkpaard
In de agenda op de voorpagina ont-
beekt de Dag van het werkpaard. 
In 2015 gaat dit prachtige evenement niet 
door. Na lang wikken en wegen heeft het 
bestuur dit besloten. In Eemnes wordt 
namelijk in dezelfde week als waarin De 
dag van het werkpaard zou plaatsvinden, 
de vijfjaarlijkse feestweek georgani-
seerd. Er zijn zoveel mensen die graag 
aan beide evenementen zouden willen 
meedoen. Een andere datum was helaas 
geen optie. 

De Stichting Laren Klassiek 
is er opnieuw in geslaagd een 
toporkest en topsolisten te en-
gageren voor de komende uit-
voering van de Matthäus Pas-
sion in de Sint Jansbasiliek op 
Palmzondag 29 maart.
Dit jaar is gekozen voor het Or-
kest van de Achttiende Eeuw en 
Cappella Amsterdam. 

Kaarten
De toegangskaarten kosten  
€ 59,50 (eerste rang) en  
€ 49,50 (tweede rang), inclu-
sief programmaboekje, pauzedrankje en € 2,50 administratiekosten. U kunt uw kaar-
ten bestellen via de Nationale Theaterkassa, www.ntk.nl/voorstelling/laren-klassiek 
op tel 0900-9203. 

Matthäus Passion

Rommelmarkt 
Koningsdag
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