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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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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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kaartjes zijn, dankzij gulle sponsors en
organisator Rotaryclub Laren-Blaricum.
Kaarten bestellen via theaterkassa@sin-
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blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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Nieuwjaarszit in het Gooimeer                                                                                                               
door Adrie van Zon
Een primeur in Nederland, misschien wel in Europa en dat allemaal in ons
eigen Blaricum. Onze eigen Henk van den Bergh met wie het allemaal begon-
nen is. In december 2013  dagelijks zwemmen in het Gooimeer voor z’n
gezondheid (reuma) en als conditietraining voor het beklimmen van de
Kilimanjaro (5895 m) in januari 2014.  

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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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
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sinds 1936

by Joost

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum

Blaricum toen… 
Kwekerij ‘De Capitten’ 
door Frans Ruijter
Op de luchtfoto ziet u de kwekerij in volle glorie op de hoek van Eemnesserweg 
29b en Achter Capitten, tegenover de achteringang van ‘Rust Wat’. In 1934 be-
gon de familie Mauve er een anjerkwekerij,

Mevrouw Mauve liet later een woonhuis 
bouwen, dat te zien is aan de bovenzij-
de van de luchtfoto. De kwekerij werd 
overgenomen door Frank en Nanette de 
Graaff. De tuinbaas was de heer Suwijn; 
hij woonde met zijn vrouw en dochter in 
het achterste gedeelte van het grote huis. 
Onder Frank de Graaff werd er succes-
vol overgeschakeld van anjers naar het 
kweken van lelies. Frank de Graaff heeft 
mede de ‘Leliade’, een grote lelieten-
toonstelling in Akersloot, van de grond 
gekregen. Deze Leliade bestond van 
1960 tot 1978 en trok 30.000 bezoekers 
per week. Door de Leliade werd de le-
lie uit de hoek van ‘de grafbloemen’ ge-
haald, waar zij tot dan toe in behoorde. 

Dalmatiërs
Zodra de lelies gesneden en klaar waren 
voor de veiling, werden ze door Herman 
Lanphen meegenomen. Herman had 
een handelskwekerij aan de Binnenweg 
en moest toch naar de veiling om zijn 
‘handel’ te halen. Zo hielp men elkaar 
in die tijd. Frank de Graaff had Dalmati-
sche honden, die hij fokte als hobby. Het 

was een markante man die vaak in een 
knickerbocker liep; een pofbroek tot net 
onder de knie. Eind jaren zeventig van 
de vorige eeuw kwam er een einde aan 
de kwekerij. De kassen werden gebruikt 
als opslagplaats. Zelf herinner ik mij dat 
tijdens het jaarlijkse vuurwerk aan het 
begin van de kermisweek bij ‘Rust Wat’ 
een zogenaamde ‘blindganger’ in het 
leegstaande kassencomplex tot ontplof-
fing kwam. Nadat het vele jaren heeft 
leeggestaan, kwam er op deze plaats een 
riant landhuis. 

HBEL-
kunstenaars en 
geïnteresseerden
Onder het motto ‘Jouw kunst moet 
gezien worden, expose yourself’ geeft 
kunstenaar PaulO andere collega- 
kunstenaars een podium om hun kunst 
onder de aandacht te brengen. 

Hij biedt een grote expositieruimte 
in het Lumen-gebouw, het voormalig  
Philips-gebouw. Er zijn ongeveer 65 
ondernemingen gevestigd op de begane 
grond en op de bovenverdiepingen zijn 
de kantoren van o.a. Lidl en Vivium ge-
huisvest. Dat betekent dus veel bezoe-
kers! Er is in de regio geen groter kan-
toorpand met zoveel aanloop. 

Vanaf 13 maart is er een nieuwe expo-
sitiemogelijkheid voor twee maanden. 
Mocht je als kunstenaar geïnteresseerd 
zijn neem dan contact op met PaulO, 
paulotto.info@gmail.com. 

Bent u benieuwd wat er wordt 
geëxposeerd in Lumen? 

De expositie is toegankelijk op 
werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur 
en evt. tijdens de openingsuren op 
zaterdag van het Gooische Repair 

centrum (10.00 tot 14.00 uur).  
Gebouw Lumen, 

Botterstraat 47 in Huizen.

Repair Café
Woensdag 12 februari wordt weer  
Repair Café gehouden in wijkcentrum 
de Malbak in de Bijvanck van 10.00 
tot 13.00 uur.

Staat u op het punt om uw kapotte strijk-
bout, waterkoker of een ander huishou-
delijk apparaat weg te gooien? Doe het 
niet, maar kom naar het Repair Café. 
Vaak kunnen de apparaten nog gerepa-
reerd worden en gaan dan weer jaren 
mee. Ook kan er kleding ter reparatie 
worden aangeboden. 
Alle reparaties worden gratis uitgevoerd, 
maar een vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld. Hiervan worden nieuw 
gereedschap en materialen aangeschaft. 
‘Waardeer het, repareer het!’, zoals de 
slogan van de Sire campagne luidt, met 
als doel een schonere leefomgeving.  
repaircafeblaricum.nl 
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Villa Zonnenhoef
door Finette Bönker 
Aan de Eemnesserweg staat de bijzondere villa Zonnenhoef. Het is zo bijzon-
der vanwege de architectonische vormgeving en de specifieke details, gebaseerd 
op Art Nouveau. Al zijn er door de jaren heen aanpassingen gedaan, de villa 
ziet er nog net zo uit als vroeger, dezelfde allure. 

Villa Zonnenhoef is gebouwd in 1900, 
in opdracht van C.G. Loeber. De archi-
tecten waren de gebroeders Van Gendt. 
In die periode was Art Nouveau een po-
pulaire kunststroming. Zonnenhoef ver-
toonde ook aan Art Nouveau ontleende 
elementen. Zoals het behang, gestileerde 
houtsnijwerken en afbeeldingen in glas-
in-lood. Voor die tijd was het een moder-
ne villa en het bevatte tien kamers. De 
tuin was oorspronkelijk aangelegd door 
de gerenommeerde Nederlandse tuinar-
chitect L.A. Springer.

Familie Loeber
De eerste bewoners van Zonnenhoef 
waren Gerhard Loeber, Charlotte Loe-
ber-Landré en hun zeven kinderen. Over 
het huis en de tuin heeft oudste dochter, 
kunstenares Lou, het een en ander opgete-
kend in het geschrift 
‘Wat weet je nog 
van Zonnenhoef?’ 
Heel gedetailleerd 
beschrijft ze de in-
richting. Over het 
behang schrijft ze: 
‘De “slom”, onze 
uitspraak van sa-
lon, had een grijs- 
blauw behangsel, z.g. 
grondpapier. Daar-
op zwarte, levens- 
grote gestileerde zon-
nebloemen, gesja- 
bloneerd met breed uitstaande bladeren.’ 
Typisch Art Nouveau en ontworpen door 
Gerhard Loeber.

Verbouwingen
In de loop der tijd is de villa een aantal 
malen verbouwd; verschillende aan- en 
uitbouwen en een atelier in de tuin voor 
Lou. Het aanvragen van een vergunning 
kon met een simpel geschreven brief-
je! Van 1903 tot 1905 was de Gooische 
School in de villa gevestigd. Deze school 
was opgericht door Gerhard Loeber die 
het ‘ontwikkelend onderwijs’ voorstond. 
De school verhuisde naar de ‘Oud Bla-
ricummerweg’. Lou Loeber heeft, met 
haar man Dirk Koning, tot 1955 in Zon-
nenhoef gewoond en gewerkt. 

Rustoord Zonnenhoef
In 1955 werd Zonnenhoef verkocht aan 
de gemeente Amsterdam. Het moest een 
rustoord worden voor ‘ouden van da-
gen’ uit de verzorgingshuizen van deze 
gemeente. In groepen van 40 personen 
konden de ‘oudjes’ drie weken lang ‘de 
rust krijgen die ze nodig hadden’. Zo 
stond vermeld in dagblad ‘Het Vrije 
Volk’ van 4 november 1954. En ‘de grote 
kamers zijn uitstekend geschikt om tot 
sfeervolle zitvertrekken te worden inge-
richt’. Rust, zich kunnen terugtrekken, 
dat was belangrijk. 
Daar dachten de Amsterdamse ‘ouden 
van dagen’ toch anders over. Het was té 
rustig. Ze gingen aan de weg zitten om 
toch maar wat voorbij te zien komen of 
liepen, zo goed en zo kwaad als dat ging, 
naar café d’Ouwe Tak voor een borrel. 

Na een aantal jaren werd het 
rustoord dan ook opgeheven 
en de villa kon wel een op-
knapbeurt gebruiken. 

Terug naar de oorsprong  
Het pand stond ongeveer 
vier jaar leeg en het project-
bureau dat het plan ‘Bijvan-
ck’ ontwikkelde, had het tij-
delijk in gebruik genomen. 
In 1972 werd Zonnenhoef 
gekocht door de familie van 
der Chijs. Op basis van wat 
er allemaal over de villa 

geschreven was en de originele bouwte-
keningen heeft de familie in de loop der 
jaren de villa met veel liefde en aandacht 
teruggebracht in de oude staat. Familie-
leden van Loeber zijn regelmatig langs 
geweest, waaronder Dirk Koning. Hij 
bracht o.a. nog enkele lampen en deur-
krukken terug die hij ‘gered’ had toen de 
villa een rustoord werd. Een enkel ori-
gineel meubelstuk is ook weer terugge-
keerd. Het ziet er prachtig uit, zowel van 
binnen als van buiten. Het behang dat 
Lou zo mooi omschreef, dat is verdwe-
nen. Doch de sfeer van de villa is nog 
altijd van vroeger!

Met dank aan de familie van der Chijs, 
Gert Loeber en Gerbe van der Woude.

    


         


   

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

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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Column
door
Sybert Blijdenstein

De tijd zal het leren…

Grrrrèèèèè galmt het buiten. In 
tuinen en langs straten. Benzine 
gedreven geknetter. Bladblazers 
van gemeente en particulier. 
Maar het wordt minder. De 
laatste verrotte blaadjes worden 
weggeblazen. Nat blad blaast 
lastig. Vandaar. De overstap naar 
elektrisch bladblazen lijkt te 
smoren in zuinigheid. Buurman 
heeft het voortvarend aangepakt. 
Hij heeft een snoerloze elektri-
sche bladblazer gekocht bij de 
ijzerwinkel. Met reserveaccu’s. 
In dezelfde tijd dat hij één accu 
leegblaast is de andere alweer op-
geladen. Vorig jaar had hij al een 
elektrische heggenschaar aan-
geschaft. En ook nog ééntje met 
een lange steel waarmee hij hoog 
kan snoeien. Je hoort de slissende 
schaarbladen van die apparaten 
wel, maar het valt in het niet bij 
die scheurende plofmotortjes. 
’Het kost wel wat, maar dat 
moet je over hebben voor het 
milieu’ legt buurman mij uit. Hij 
beschouwt de overstap als zijn 
aandeel in de energietransitie. 
Natuurlijk draait dat alles wel 
op elektriciteit, maar die wordt 
niet meer fossiel opgewekt. Zijn 
energieleverancier heeft hij juist 
daarop geselecteerd.  
Denkend over het warmer 
wordende klimaat komen we 
onvermijdelijk op de mensen die 
blijven beweren dat er eigenlijk 
weinig aan de hand is. Die al 
die klimaatzorgen overdreven 
vinden. Ontegenzeggelijk worden 
onze zomers steeds warmer en 
duren de droogteperioden steeds 
langer. Terwijl onze winters nog 
maar een schim zijn van die 
romantische beelden van vijftig 
jaar geleden. Wie kent ze nog, 
de ijsbloemen op de ruiten? Nie-
mand. Ongerust aan het worden? 
Er zijn al klimaatpsychologen! 
Toch ligt er nog een wetenschap-
pelijk doemscenario. Opwarmin-
gen hebben al vaker geleid tot ex-
treme afkoelingen. Als het ijs van 
de noordpool steeds verder weg-
smelt stopt uiteindelijk de warme 
golfstroom vanaf de evenaar. Ook 
wel de centrale verwarming van 
Europa genoemd. Wat dan? In 
de film ‘The day after tomorrow’ 
kunnen we de mogelijke gevolgen 
zien: een nieuwe ijstijd op het 
noordelijk halfrond. Meer feit 
dan fictie, of meer fictie dan feit? 
De tijd zal het leren…   

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

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

Van Weede Uitvaartzorg
betrokken, met aandacht en met respect

Bel voor een vrijblijvende afspraak: 06 - 511 83 763
dag en nacht bereikbaar
www.carolinevanweede.nl

Blaricum, Laren, Huizen, Bussum, Naarden, Hilversum e.o.
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Een oversteek waar veel zeilers alleen maar van dromen…
door Marjolijn Schat
De kou in ons land achterlatend en profiterend van de 
noordoostelijke passaatwinden de Atlantische Oceaan 
oversteken. Van Gran Canaria naar de Caraïben. Willem 
Gesink (20) deed mee met de wereldberoemde Atlantic Ral-
ly for Cruisers, de grootste trans-ocean rally ter wereld. 

Het is een wedstrijd voor iedereen, van 
gezinnen met kinderen tot wedstrijdra-
cers. Met deelnemers uit wel meer dan 50 
landen. De rally kent sinds een aantal ja-
ren ook een ‘plus-variant’; twee etappes 
met een totale lengte van ruim 5500 km. 
Vrienden van zijn ouders hadden Willem 
meegevraagd deze oversteek te maken. 
‘Ik was net met mijn studie gestopt en 
zou de rest van het jaar gaan werken. Dus 
alle tijd en zo’n mooie kans…’ 

De race
Op 10 november vetrokken ze voor de 
eerste etappe (1575 km) van Las Pal-
mas op Gran Canaria naar Mindelo, de 
hoofdstad van het Kaapverdische eiland 
São Vicente. Ze kwamen daar - om heel 
precies te zijn - na vijf dagen, dertien uur 
en drie minuten varen binnen. ‘De haven 
is overigens niet meer dan wat drijvende 
blokken in zee. We bleven er een paar 
dagen. Wachten op de laatste boten, die 
tien dagen over de tocht deden. Op de 
vele feesten die daar georganiseerd wa-
ren, ontmoette ik leuke leeftijdsgenoten 
die ook aan de race meededen. We heb-
ben nog steeds contact.’ 
Op de 21e startten ze met de tweede 
etappe (3982 km) en na dertien dagen 
kwamen ze aan in São Vicente in de Ca-
raïben. 

Fanatisme
Willem heeft altijd 
aan wedstrijdzei-
len gedaan, van de 
jeugd- tot interna-
tionale klasse. Hij 
werd zelfs gescout, 
maar heeft voor 
het intensieve tra-
ject dat hem dan te 
wachten stond niet 
gekozen, dit vanwe-
ge zijn eindexamen 
en studie destijds. 
Nu zit hij ‘tussen 
twee studies’ en wil weer meer interna-
tionaal wedstrijdzeilen.
Zijn fanatisme heeft hij overgebracht op 
zijn mede-opvarenden. ‘Toen we bij de  
eerste etappe als vierde eindigden, wer-
den ook zij fanatiek. We wilden bij de 
tweede etappe het podium halen. Net niet 
gelukt… We kwamen weliswaar als der-
de binnen, maar door allerlei wegings-
factoren die meetellen omdat er verschil-
lende boten zijn, werden we weer vierde. 
Wellicht lag het aan de vis…’ 
Willem vertelt over de 60 cm lan-
ge Mahi-Mahi die ze aan de  
haak hadden. Maar om deze joekel bin-
nen te kunnen halen, moest de boot wel 
flink vaart minderen. ‘De lijn brak ook 

nog, vis weg en misschien hierdoor ook 
wel de derde plek gemist…’

Type 1 Diabetes 
Willem heeft Type 1 Diabetes. Het ging 
gelukkig heel goed tijdens de oversteek 
maar na de finish kreeg hij een epilepti-
sche aanval, viel uit bed en blokkeerde 
zo de deur van zijn hut. Gelukkig kon 
via het dakraam iemand naar binnen en 
hem de noodspuit geven. Willem is jeugd- 
ambassadeur van JDRF (Juventile  
Diabetes Research Foundation) waar 
zijn moeder Jacqueline ook voor werkt.  
JDRF is een van de grootste financierders 
van onderzoek naar Type 1 Diabetes ter 
wereld.

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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Wij gaan verhuizen!  
In januari 2020 kunt u ons vinden op 
Stroomzijde 4, 1261 ZW Blaricum 
(Blaricummermeent)
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Willem, die op de startdatum van de rally 20 jaar werd, op de 
boot Fidelis

St. Antonius Cardicare, samen naar een gezond Blaricum!
door Nelliëtte van Wijck 
St. Antonius Cardicare is al een aantal jaren gevestigd in Blaricum Dorp en 
sinds kort verhuisd naar de Blaricummermeent. Een mooie en lichte praktijk 
waar ik hartelijk word begroet door Helen Nederlof, locatiemanager, en Dr. Er-
sen Colkesen, cardioloog.

Helen is heel druk geweest met de ver-
bouwing en verhuizing en het resultaat is 
prachtig. De ruimtes zijn ruim, licht en 
stijlvol ingericht. ’We zijn heel blij met 
deze praktijk. Het is goed bereikbaar en 
de ruimte is significant groter waardoor 
we patiënten sneller kunnen helpen.’
 
Passie voor kwaliteit van leven
Dr. Colkesen is sinds 2015 cardioloog en 
werkzaam binnen deze groep. ‘Hiervoor 
specialiseerde ik mij tot cardioloog in St. 
Antonius Ziekenhuis en deed ik promo-
tieonderzoek naar preventie van hart- en 
vaatziekten in het Academisch Medisch 
Centrum in Amsterdam. Tijdens mijn 
promotieonderzoek werd mij duidelijk 
dat we in de fase voordat iemand een 

ziekte heeft veel 
meer kunnen doen. 
Als mensen klach-
ten hebben, doen 
wij er alles aan om 
die te verhelpen. 
Daarnaast is het 
ook zeer belangrijk 
om verder te kijken 
en de klachten niet 
alleen te verhelpen 
maar ook zien te 
voorkomen. Ik heb 
dit vak gekozen om 
te helpen een ziekte 
voor te zijn en bij te 
dragen aan een opti-

male kwaliteit van leven. Daarom ben ik 
zo blij met deze groep, we zijn allemaal 
gericht op preventie. Ook hebben we, in-
dien nodig, alle mogelijkeheden en ken-
nis in huis om snel te handelen.’
 
Wat gebeurt er in St Antonius 
Cardicare Blaricum
’St. Antonius Cardicare in Blaricum is 
onderdeel van het specialisme cardio-
logie van het St. Antonius Ziekenhuis. 
Mensen met hartklachten komen hier 
terecht via hun huisarts. Als iemand 
contact opneemt, dan zorgen wij dat de 
patiënt binnen 48 uur bij ons terecht kan. 
Wij zijn een “one stop shop”. Dit houdt 
in dat wij binnen twee uur alle nodige 
onderzoeken verrichten zoals; een hart-

filmpje, bloedonderzoek, een hartecho 
en een inspanningsonderzoek. En de 
uitslag bespreken en een behandelplan 
opstellen. Mocht er verder onderzoek of 
behandeling nodig zijn in het ziekenhuis, 
dan wordt dat georganiseerd. Omdat we 
onderdeel uitmaken van de cardiologie-
groep van het St. Antonius Ziekenhuis, 
blijft de patiënt bij “ons”.  Zo zorgen wij 
voor de hoge kwaliteit zorg van de St. 
Antonius cardiologen en de nodige snel-
heid. Gelukkig heeft niet elke patiënt een 
behandeling nodig in het ziekenhuis. Wij 
adviseren deze mensen hoe ze gezond 
kunnen blijven en een hoge kwaliteit van 
leven kunnen behouden. Uiteraard zor-
gen we voor snelle rapportage naar de 
huisarts, zodat iedereen rond de patiënt 
op de hoogte is.’
 
Betrokkenheid met de community
Helen: ’Wij vinden het vanuit onze mis-
sie belangrijk om bij te dragen aan een 
gezonde regio. Daarom gaan we in de 
nabije toekomst informatieavonden or-
ganiseren voor bedrijven en geïnteres-
seerden om preventie te bevorderen door 
klachten in een vroeg stadium te on-
derkennen. Hoe herken je hartklachten, 
hoe ga je ermee om en hoe kan je ziekte 
proberen te voorkomen. De klachten zijn 
soms moeilijk te duiden. Bij vrouwen 
presenteren de klachten zich bijvoor-
beeld heel anders dan bij mannen. De 
informatie over deze informatieavonden 
komen op onze website te staan.’

St. Antonius Cardicare 
035-5394420 

antoniuscardicare.nl 
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Hongerwinter van 1944 – 1945 
Impressies van een Blaricums ventje
door Vincent Brugman
Amper twee jaar was ik toen de oorlog begon. Toen ik een jaar of vier was, zag ik voor het eerst een echte Duitse 
soldaat, zwaarbewapend, die langs ons huis liep. Ik riep: ‘Kijk eens moeder, een mof!’ Woedend richtte hij zijn geweer 
op dit nare ventje. 

Mijn moeder kon hem gelukkig in vloei-
end Duits kalmeren. Anders was dit 
verhaal misschien nooit geschreven… 
In die tijd reisden mijn ouders veel. 
Met hun marionettentheater. Nadat de 
Duitsers hun auto hadden ingevorderd, 
moesten zij verder per trein reizen. Eerst 
namen ze maskers en kleren mee, om op 
te treden. Later gingen ze ook uit spelen 
met hun poppenkast. 

Honger, groentetuin en loopgraaf
Omdat de soldaten heel ver weg aan 
het vechten waren, reden er ook geen 
treinen meer. Mijn ouders konden niets 
meer verdienen en geen eten meer kopen 
voor zichzelf en hun zes jongens. Na het 
dichtvriezen van de binnenwateren was 
ook het voedselvervoer per schip onmo-
gelijk. We kregen steeds meer honger en 
probeerden van alles uit. Mijn moeder 
raspte suikerbieten en bakte daar koe-
ken van, met amandel-surrogaat. Scherp 
en smerig. Nadat de boeren hun rogge-
velden hadden gemaaid, raapten wij de 
overgebleven korenaren op. Vader maal-
de die en maakte daar brood of broodpap 
van. Ook probeerde hij wat groenten in 
de tuin te kweken. Voor onze veiligheid 
moesten we daar een heuse loopgraaf 
aanleggen. Best spannend. Bleek achter-
af niet nodig.  

School en muziek
Omdat de Duitsers onze school bezet-
ten, kregen wij les op andere plekken, 
zoals in een boerderij of café. Mijn mu-
zikale moeder stuurde mijn oudere broer 
Joost voor pianoles naar de muziek-
school in Bussum. Hij vormde samen 

met drie andere 
broers, Jaap, 
Tom en Frans, 
de zanggroep, 
het ‘Brugman-
kwartet’, dat 
succesvol op-
trad bij rijke 
mensen thuis. 
Ook met ver-
boden vader-
landse liederen 
en zelfs met 
het Wilhelmus! 
Als beloning 
kregen ze eten 
mee, voor thuis.  

Winterkoude  
In Blaricum was een gaarkeuken. Bij 
Enzlin. Op bonnetjes kreeg je daar soep. 
Klaargemaakt in grote ketels. Gekleurd 
water met wat blaadjes. Als toetje een 
gore smurrie, die nergens op leek. Na 
afloop deed de honger ons toch nog de 
lege ketels uitschrapen. Toen de winter 
doorzette, kregen we het ook erg koud. 
We hadden geen gas en kolen meer. De 
elektriciteit was afgesloten. Dus sprok-
kelden we hout om op te stoken in een 
rokerig noodkacheltje. Moeder probeer-
de daarop nog te koken. We leefden bij 
het licht van olielampjes. We draaiden 
aan een fietswiel met dynamo voor even 
wat meer licht. Als de kachel eenmaal 
goed brandde, legden we daar bakstenen 
op om die warm mee te nemen in onze 
ijskoude bedden.

Verzwakt en verduisterd
Mijn moeder was 
door honger zo ver-
zwakt, dat zij recht 
had op extra voed-
selbonnen. Maar zij 
kreeg die niet, omdat 
ze die ‘toch aan haar 
zoontjes zou geven!’ 
Bij een razzia werd 
mijn eveneens ver-
zwakte vader opge-
pakt voor dwang- 
arbeid in Duitsland. 
Gelukkig werd hij 
door een Duitse 
officier weer vrij-

gelaten, omdat ‘hij die reis toch niet zou 
overleven!’ Vanwege vaak overkomende 
vliegtuigen, moesten we bij donker alles 
verduisteren. Dat gaf deze akelige tijd 
toch een bijzondere sfeer. Ook omdat 
Joost ijverig Chopin studeerde op de pi-
ano. Zo misten we de verboden radio niet 
zo erg.

Voorjaar 1945
We merkten niet veel van de oorlog, 
maar hoorden wel soms het luchtalarm 
en het schieten vanuit vliegtuigen. Zoals 
in Laren toen het Sint Jansziekenhuis, 
waar Duitsers in zaten, werd beschoten. 
In de Sint Jansbasiliek hoorden wij de 
kogels tegen de muren ketsen! Iedereen 
was toen erg bang. 

Zeven jaar was ik toen de oorlog tenein-
de liep. De bezetters vluchtten in paniek. 
Drie uitgeputte Duitse soldaten vroegen 
om bij ons in huis op de grond te mo-
gen slapen. Ze hadden elk een geweer, 
dat ze niet meer nodig hadden. Maar één 
van hen, fanatiek, wilde nog doorgaan:  
‘Bis zur letzten Kugel’. De volgende 
morgen strompelde het verslagen stel 
verder. Zo was de oorlog nog even heel 
dichtbij. 

Op een dag liep er een stoere soldaat 
langs ons huis. Nu zag ik het meteen: het 
was een ‘Tommy’, of ‘n Canadees. Hij 
was ongewapend en gaf mij een zakje 
met nootjes, die ik nog niet kende. Mijn 
broers sprongen meteen op mij af en 
graaiden de pinda’s(!) uit het zakje. 

Een herinnering 
aan meneer Stut
Weer is er iemand overleden, 
die we allemaal wel kennen

door Greet Volkers
56 jaar geleden vestigde de heer  
H. Stut zich als slager op de School-
straat. Je kunt er niet omheen, daarbij 
de kwaliteit kan niet beter. Paul, zijn 
zoon, nam in 1998 de zaak over en runt 
de slagerij nog steeds.

Onlangs haalde ik er mijn boodschappen 
en zag een gezichtje tussen het perso-
neel, waarvan ik bijna zeker wist: dat is 
‘een Stut’. De derde generatie dus. De 
(klein)dochter wisselt daar om het week-
end af met haar zusje. Of het blijvertjes 
zijn, weet ik natuurlijk niet. Ze zijn nog 
jong. Er schoot me iets te binnen over 
grootvader Stut. 

In 1973 werd onze zoon geboren en 
dat was, zoals bij iedereen denk ik, een 
feest. Mijn man deed de eerste dagen 
de boodschappen. Trots kwam hij thuis 
met een tas van de firma Stut. Hield het  
omhoog en zei: ‘Toen ik vertelde van de 
geboorte van onze zoon, kreeg ik een 
biefstuk mee van meneer Stut. Voor jou. 
Om aan te sterken.’ Ik ben het nooit ver-
geten. 

Dat was meneer Stut ten voeten uit. Ui-
teraard heb ik dit aan zijn kleindochter 
verteld. 

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
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HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erfgenaam van de Erfgooiers. De
Erfgooiers verkochten in 1932 1600 hec-
tare aan het net opgerichte GNR, met het
doel deze goed te beheren en de waarden
daarvan te bewaren tot in lengte van
jaren voor de generaties die na ons
komen. Het lijkt wel dat de besluitvor-
ming van deze samenvoeging zich een
beetje 'onder de horizon' afspeelt. F
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herman van der heiden
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 locatie  Randweg 4, 1272LZ Huizen
035 - 525 74 53 / 538 36 20

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

gRoenaf vaL en a /B /c Hout.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINESBaanbergenweg 46 - Huizen

035 52 65 610 - ortho-huizen.nl

De meisjes StutVoor de kruidenierswinkel van Oversteegen

Het Brugmankwartet: v.l.n.r. Jaap, Tom, Frans en Joost
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Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

Kerkstraat 45 Fax 035 - 525 66 17 
1271 RL Huizen e-mail: info@gordijnspecialist.nl 
Tel. 035 - 525 22 25 www.gordijnspecialist.nl
 

tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

Windvang 12 1261 TS Blaricum Telefoon: 035 531 96 50 Mob: 06 53 27 16 37
s . c d . b e r g h @ h e t n e t . n l

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
    

Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

www.ijssalondehoop.nl

EHBO Vereniging
Blaricum
Hendrik Smitlaantje 2
Sportpark - Oostermeent

Voor al uw cursussen
EHBO - BHV - reanimatie
contact: 035-5250277
www.ehboblaricum.nl

 

Gordijnen, Tapijten, Harde vloeren, Zonwering, 
Behang, Decoratie, Meubelsto ering

Kerkstraat 45
1271 RK Huizen info@schipperwonen.nl
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Even voorstellen 
nieuwe eindredactrice Aafje Boerma
door Gerda Jellema
‘Het blijft immers voor, door en over Blaricum en haar inwoners.’ Een van de 
laatste zinnen van Marjolijn Schat in het vorige nummer van hei & wei waarin 
zij afscheid nam als eindredactrice. Wij van de redactie bedanken Marjolijn voor 
haar inzet. Gelukkig blijft zij als redactrice bij ons onvolprezen dorpsblad. In 
deze hei & wei stellen we de nieuwe eindredactrice voor, en wel Aafje Boerma.

Aafje is geboren in Heemstede, woon-
de in Amsterdam en natuurlijk is dan de 
vraag waarom kiezen voor Blaricum om 
te wonen? ‘De liefde!’ Kort maar krach-
tig. Aafje ontmoette een Blaricummer,  
en ook al hadden ze de keuze om elders  
te gaan wonen, eenmaal in Blaricum 
werd ze verliefd op het dorp. ‘Dat dorpse, 
als ik op de hei loop dan groet iedereen 
elkaar, dat was ik niet gewend. De mooie 
natuur, lekker rustig en voor de reuring 
is Amsterdam dichtbij. Van dat alles ben 
ik gaan houden.’ Haar gezin bestaat uit 
man, twee jongens (uitwonend), een 
dochtertje, een hond en een poes.

De meisjes Stut

3 Maanden op reis
Aafje is geschoold in marketing en 
communicatie. Na haar studie werkte 
ze onder meer bij reclamebureaus, Tel-
fort en D-Reizen. Toen haar dochtertje 
werd geboren is Aafje als interim mar-
keteer gaan werken. Om haar kennis te 
verbreden heeft zij afgelopen twee jaar 
een intensieve academische opleiding 
gevolgd bij Nyenrode Business Uni-
versity, met het idee om een manage-
mentrol in het bedrijfsleven te vervul-
len. 2019 was voor Aafje een bijzonder 
jaar: niet alleen een Executive MBA op 
zak, maar ook getrouwd en drie maan-
den gereisd, het merendeel met man en 
dochtertje en een deel met ook de twee 
jongens erbij. Aafje: ‘Een heel mooi en 
bijzonder avontuur.’ Haar arbeidsver-
leden, haar opleidingen en haar gezin 
lieten Aafje gaandeweg realiseren dat, 
naast het commerciële, zeker ook het 
maatschappelijke haar interesse heeft, 
en dat ze het ook fijn vindt om er voor 
haar dochtertje te zijn. 

Maatschappelijk betrokken
Naast haar betrokkenheid bij het Bla-
ricumse, is zij lid van Ladies’ Circle 

Het Gooi, Young Singer, ambassadeur 
van de Groene afslag, kookt zij graag 
en is ze sportief. Ze loopt graag met 
haar hond, rijdt paard, speelt tennis, 
bootcampt op de Tafelbergheide en 
sinds kort golft ze. Aafje leert op deze 
manier veel en verschillende mensen 
kennen. Dit laatste is ook een van de 
redenen om te kiezen voor haar werk-
zaamheden bij hei & wei: je leert het 
dorp kennen en je kunt iets terug doen. 
Aafje: ‘Hei & wei is een mooie stap 
om mij in te zetten voor ons dorp, ik 
weet niet wat er in de toekomst gaat 
gebeuren, het is allemaal open, maar 
ik wil graag actief maatschappelijk be-
trokken blijven.’ 

Energie en verbinden
Aafje Boerma, die veel energie heeft 
en verbindend optreedt, zal samen met 
Anneke Martens-van der Vlugt, die al-
weer wat jaren hei & wei’er is, als eind-
redactie waken over hei & wei en ons 
als redactie in het gareel houden en zor-
gen dat het blad voor, door en over Bla-
ricum bij haar inwoners iedere maand 
in de brievenbus komt. Namens ons al-
len: Aafje, welkom en we gaan ervoor!

Dank aan onze 
adverteerders
door Marjolijn Schat
De grootste uitgaven van hei & wei zijn 
de drukkosten en de huis-aan-huisver-
spreiding. Om aan deze betalingen te 
kunnen voldoen, zijn wij afhankelijk 
van een subsidie van de gemeente en 
zijn de inkomsten via adverteerders 
onontbeerlijk. 

We hebben 42 adverteerders die vanaf 
pagina 2 vermeld staan. Vanaf 1996 ken-
nen we ook sponsoren, zij staan op de 
voorpagina. De zeven hoofdsponsoren 
in de eregalerij in de rechterkolom en de 
andere twaalf sponsoren in de horizonta-
le kolom onderaan de pagina. 

We zijn onze adverteerders zeer 
dankbaar
We kennen, in tegenstelling tot veel an-
dere lokale bladen, een wachtrij aan ad-
verteerders. Bedrijven in Blaricum gaan 
voor, maar bedrijven in de regio willen 
ook graag vermelding in ons blad. Ad-
verteerders en sponsoren dragen zeker 
ook bij uit liefde voor het blad en niet 
alleen voor naamsbekendheid. Zo zijn 
benzinepomp Wed. B. Vos b.v. en de Bla-
ricumse IJzerhandel adverteerders vanaf 
het eerste uur. En in de loop der jaren 
hebben we veel trouwe adverteerders 
verkregen. We zijn onze adverteerders 
dan ook zeer dankbaar! 

Graag stellen we twee nieuwe adverteer-
ders aan u voor:
Home-Worx
Bij Home-Worx, gevestigd in Blaricum, 
kunt u terecht voor onderhoudswerk-
zaamheden voor in en rondom uw huis. 
Daarnaast zijn ze gespecialiseerd in het 
verbouwen in de meest brede zin van het 
woord; van middelgrote verbouwingen 
zoals toilet, keuken of badkamer maar 
ook voor het aanbouwen van een gara-
ge, woninguitbouw of het plaatsen van 
een dakkapel. Ook kunnen ze een grote 
verbouwing zoals een totaalrenovatie van 
uw woonhuis realiseren en kunt u terecht 
voor maatgericht advies en projectbege-
leiding. 
Meer informatie zie pagina 2 in de lin-
kerkolom.

Eem Optiek in Eemnes
Een deskundige opticien voor trendy 
brillen, modieuze zonnebrillen, eigen-
tijdse kinderbrillen en comfortabele con-
tactlenzen. Uiteraard kunt u langskomen 
voor een professionele oogmeting, maar 
u kunt ook een afspraak maken voor een 
bezoek aan (verzorgings)huis. Daarnaast 
kunt u hier terecht voor hoorzorg, eens 
per twee weken is een gediplomeerde au-
dicien aanwezig.  
Meer informatie zie onderaan deze pa-
gina.

Heeft u ook interesse om te adverteren 
in hei & wei? U kunt contact met ons 
opnemen via secretariaat@heienwei.nl. 
Verdere informatie op heienwei.nl.
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Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

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

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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Myrte aan het werk in Torenhof

Bijbaantjes in Blaricum

door Marloek de Greeff
In Blaricum werken jongeren, vooral op zaterdag, in een winkel of de hore-
ca. Sommigen ken je nog van de basisschool of je kent hun ouders. Tijdens 
het afrekenen praat je snel even bij. Maar nooit te lang, want ze zijn hard en 
serieus aan het werk. Leuk om te zien! Wat zijn er eigenlijk voor bijbaantjes in 
Blaricum en wat maakt een werkgever aantrekkelijk voor jongeren? 

Myrte
Myrte (17) past op en werkt bij 
woon-zorgcentrum Torenhof van Vivi-
um. ‘Ik was twaalf toen ik hier begon 
met vrijwilligerswerk. Nu heb ik een 
bijbaan bij Torenhof. Ik zorg ervoor dat 
bewoners hun maaltijd krijgen, dat al-
les rondom het avondeten goed gaat en 
maak een praatje. Ik heb het hier naar 
mijn zin en hoop er nog lang te blijven 
werken!’ Torenhof laat weten blij te 
zijn met Myrte: ‘Bewoners zijn dol op 
haar. Ze is enthousiast, betrokken, altijd  
aanwezig en heeft echt aandacht voor de 
mensen.’ Myrte zit in 5 VWO op Laar 
en Berg en is keeper van de A1 van hoc-
keyclub SCHC, wat betekent dat ze veel 
traint en in het weekenden wedstrijden 
heeft. Druk dus! Dat het haar lukt om 
daarnaast te werken, vindt ze fijn, want 
zo kan ze sparen voor vakantie, haar 
scooterverzekering en leuke dingen doen 
met vriendinnen. ‘Maar het draait voor 
mij niet om het geld hoor, het belang-
rijkst zijn de mensen en de ervaring die 
ik op doe.’

Femke
Femke (17) zit in het tweede jaar van haar 
opleiding aan het TIO in Utrecht. Naast 
haar studie, sport en vrienden, werkt ze 
ook nog. Als ze er tijd voor heeft, doet ze 
horecawerk op Vlieland en in Blaricum 
heeft ze maar liefst twee baantjes; ze 
werkt achter de bar bij tennisvereniging 
BLTC en zit ‘in de bloemen’ bij Jelle 
(die sinds deze maand ook adverteerder 
is in hei en wei!). ‘Ik vind het echt leuk 
om te werken, want naast het feit dat ik 

 
natuurlijk graag geld verdien, leer ik er 
ook veel van. Zoals verantwoordelijk-
heid nemen, hard werken en omgaan met 
klanten. Ik vind het leuk om creatief te 
kunnen zijn binnen het team van Jelle 
en ik ben deze maand mee geweest naar 
de kerstbeurs in Frankfurt en vorig jaar 
naar een beurs in Parijs. Achter de bar 
van BLTC sta ik in mijn eentje, maar bij 
Jelle heb ik veel collega’s, dat maakt het 
werken daar helemaal leuk.  

Femke (links op de foto) en het team van Bij Jelle

Straatnamen verklaard… Voorland 

door Frans Ruijter 
Tijdens het ontwikkelen van de Blaricummermeent is de Stichtseweg, die liep 
vanaf de Randweg-Oost tot aan de Stichtse Brug, opgedeeld. 

Vanaf de Randweg-Oost tot aan de krui-
sing met de Stroomzijde bleef deze weg 
de naam Stichtseweg behouden. Vanaf 
de Stroomzijde, bij de tennisbanen, tot 
aan de Gooise Zomerkade kreeg deze 
weg Deltazijde als naam. Vanaf de Gooi-
se Zomerkade tot aan de Stichtse Brug 
bleef hij Stichtseweg heten. Dit was geen 
gewenste situatie. Vooral toen ‘Blaricum 
Beach’ daar kwam, gaf dat veel ondui-
delijkheid en verwarring. Ook de Red-
dingsbrigade KNRM was genummerd 
aan dit stuk van de Stichtseweg.

Landhoofd
Aan deze onduidelijkheid is nu een eind 
gekomen, het college van B&W heeft in 
haar vergadering van 5 november 2019, 
op advies van de straatnaamcommissie 

besloten dit stuk Stichtseweg vanaf de 
Gooise Zomerkade tot aan de Stichtse 
Brug de naam ‘Voorland’ te geven. De 
onderbouwing is, zoals al bijna honderd 
jaar in Blaricum de gewoonte, dat de ge-
schiedenis van de straten moet voortle-
ven in de straatnaamgeving. 

Toen het landhoofd voor de Stichtse Brug 
werd aangelegd, kreeg dat gelijk de werk-
naam ‘Voorland Stichtse Brug’. 

Om het woord Stichtse niet meer terug 
te laten komen, is er duidelijkheid over 
dit gedeelte van 1600 meter, van de pa-

rallelweg van de A27 richting Zuidelijk 
Flevoland. 
Als het succesvolle ‘Blaricum Beach’, 
of als er een semipermanent strandpa-
viljoen komt, zal dit net als de reddings-
brigade KNRM genummerd zijn aan 
Voorland. 

	

Google
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Verlangen naar een voorbije wereld

door Jan Greven
De Strategische Visie Blaricum, authentiek dorp in het Gooi blijft maar langs-
komen. Op 21 januari jl. sprak de Raad er in een Rondetafelgesprek (RTG) 
opnieuw over. Voorlopig voor het laatst. Het plan van aanpak gaat als hamer-
stuk naar de eerstkomende raadsvergadering. 

Ze waren er trouwens snel klaar mee, in 
een half uur was het gedaan. Daarna gin-
gen ze verder in besloten zitting. Ik ben 
altijd dolnieuwsgierig wat ze dan bespre-
ken. In Blaricum kan ik voor geheimhou-
ding maar één onderwerp bedenken. En 
dat is geld. Misschien een puntje om als 
karakteristiek op te nemen in de komende 
Strategische Visie? 

Bij het RTG was geen enkele inspreker. 
Dat hoeft niet meteen op gebrek aan be-
langstelling te wijzen. Visie en opzet zijn 
al een paar keer besproken. Ik kon er die 
21e trouwens niet persoonlijk bij zijn. Dat 
ik er toch over kan schrijven, dank ik aan 
internet. Ik probeerde al eens eerder een 
raadsvergadering via internet terug te luis-
teren. Dat was geen succes. Dit keer was 
het goed te volgen, zolang de raadsleden 
in de microfoon en niet door elkaar spra-
ken (wat ze heel gedisciplineerd deden).  
Eigenlijk ging het die 21e maar om één 
ding en dat was hoe de inbreng, in jargon: 
de participatie, van de burgers te garan-
deren. Laat de wijze waarop dat geregeld 
wordt niet over aan het bureau dat de 
nieuwe Strategische Visie op papier gaat 
zetten, maar bemoei je daar actief zelf 
mee, hielden raadsleden het college van 
B&W voor. Dat dat grif en vol overtui-
ging beloofde. Allemaal saamhorigheid. 
Haast idyllisch. Over idylle gesproken. Ik 
was in het Larense Singer en zag daar de 
tentoonstelling Spiegel van de Ziel. Schil-
derijen uit de intimiteit van de binnenwe-

reld. Stillevens. Besloten tuinen. Het inte-
rieur van een schildersatelier. Religieuze 
thema’s. Dat prachtige schilderij uit 1893 
van Gijs Bosch Reitz hangt er. Het uit-
gaan van de oude Sint Janskerk, met al die 
zwarte figuren, alleen twee meisjes dra-
gen rood, die zich zwijgend verspreiden 
over de Brink. Evenals zijn drieluik van 
de Sint Jansprocessie. Met die weerbarsti-

ge, op eerbied en devotie gerichte koppen 
van mannen, vrouwen en geestelijken met 
in hun midden het Sacrament. Maar ook 
verstilde tuinen en meisjesportretten van 
Jan Veth en Jan Toorop. Ze schilderen een 
wereld die lang al voorbij is en die altijd 
verlangen bij mij oproept. Verlangen naar 
onschuld. Naar een tijd ‘toen alles nog 
goed was’. Ik weet het, het is pure roman-
tiek. In onze tijd hebben we het oneindig 
veel beter dan de Gooiers op de schilde-
rijen van toen. Toch voel ik het. Komt dat 
door die speciale kleuren? Steenrood en 
teer geel? Komt het door de binnenwereld 
waar je een blik op mag werpen?

Eigenlijk zou ieder die wil nadenken over 
Blaricum als ‘authentiek dorp in het Gooi’ 
naar deze tentoonstelling moeten gaan. 
De schilderijen staan voor iets wezenlijks 
in de identiteit van ons dorp. Ze zorgen 
voor een onderstroom van verlangen naar 
een voorbije wereld waarvan je de aanwe-
zigheid voelt als je op een doorsnee grijze 
januaridag door de stille straten van het 
dorp wandelt.  

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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Singer - Uitgaan van de oude Sint Janskerk in Laren,  Gijs Bosch Reitz 1893

De vernieuwde fysiopraktijk 

door Finette Bönker 
Het logo straalt activiteit, beweging en evenwicht uit. Precies dat willen de 
fysiotherapeuten uitstralen in hun vernieuwde praktijk voor fysiotherapie en 
manuele therapie FysioNovum.

Nadat Frans Scholte met welverdiend 
pensioen ging, heeft Bart Schop vanaf 1 
oktober 2019 een nieuwe maatschap ge-
vormd met Willeke Dohmen en Leo van 
Eekeren. Het team wordt gecompleteerd 
met nog vier fysiotherapeuten. Voor 1 
oktober is het drietal druk bezig geweest 
om de nieuwe maatschap c.q. de praktijk 
verder vorm te geven, te verbijzonderen.

Specialisaties 
Alle fysiotherapeuten hebben, bovenop 
de basisfysiotherapie, verschillende spe-
cialisaties. Dus eenieder uit Blaricum of 
nabije omgeving die klachten heeft om-
trent bewegen of mobiliteit, kan terecht 
bij deze praktijk. Het komt regelmatig 
voor dat een patiënt uit een andere re-
gio naar FysioNovum wordt verwezen. 
FysioNovum is o.a. gespecialiseerd in 
manuele therapie, dry needling, long- 
revalidatie, orthopedische revalidatie, 
behandeling van duizeligheids-/even-
wichtsklachten, artrose, diabetessymp-
tomen en medische fitness. Behalve op 
behandeling, richten ze hun aandacht 
ook nadrukkelijk op preventie.

Valpreventie, artrose en vrije 
behandeling 
Bijvoorbeeld valpreventie. De mens 
wordt ouder, dus spieren wat slapper en 
botten wat brozer. Dat maakt onzeker 
en angstig om te vallen. En als je valt is 
de kans dat je wat breekt groter. Om het 
lijf stabieler te maken en de onzekerheid 
daarmee te verminderen, gaat FysioNo-
vum in samenwerking met Versa Welzijn 
en de buurtsportcoach in groepsverband 
trainingen geven aan 60-plussers. Elke 
les zal bestaan uit het trainen van kracht, 
conditie en balans. FysioNovum heeft, in 
samenwerking met medisch specialisten, 

een methode ontwikkeld om mensen met 
artrose te begeleiden en te coachen. Bij 
jonge mensen kan het uitstellen van een 
operatie het doel zijn. Bij oudere men-
sen kan het gaan om zo actief mogelijk 
te worden of te blijven. Of als voorberei-
dende therapie op een operatie. Daarbij 
is verantwoord bewegen en conditiever-
betering van groot belang.
Behalve voor behandeling kan men bij 
FysioNovum ook terecht voor de vrije 
training. Dat wordt niet vergoed door 
de zorgverzekering. Op verschillende 
dagdelen kan onder begeleiding van een 
fysiotherapeut een trainingsprogram-
ma ‘op maat’ worden gevolgd. Dat pro-
gramma wordt in samenwerking met de 
fysiotherapeut opgesteld en indien nodig 
aangepast. Ook kan er in groepsverband 
getraind worden.

Gezondheidscentrum ‘Bijvanck’ 
De praktijk van FysioNovum bevindt zich 
in het gezondheidscentrum ‘Bijvanck’. 
De samenwerking met huisartsen, dië-
tisten en andere disciplines wordt steeds 
verder uitgediept. Vanuit het oogpunt 
dat de mens meer is dan alleen een zere 
knie of pijnlijke rug. Er wordt ook gelet 
op eventuele andere klachten, leeftijd en 
leefstijl. Op dinsdag- en donderdagavond 
is de praktijk tot 21 uur open voor behan-
deling en training. Alle fysiotherapeuten 
hebben persoonlijke aandacht voor de pa-
tiënt hoog in het vaandel. Goed luisteren 
en de behandeling en begeleiding zo goed 
als mogelijk afstemmen op de mogelijk-
heden en de behoeften van de patiënt. Alle 
ontwikkelingen op het gebied van behan-
deling en oefenmateriaal worden nauwlet-
tend gevolgd, zodat men up-to-date is! En 
voor wie er zin in heeft voor of na een trai-
ning of behandeling: de koffie staat klaar!
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Woensdag 22 januari 
las burgemeester Joan 
de Zwart-Bloch voor 
tijdens het Voorlees-
ontbijt in de Blaercom. 
Ook werd de start van 
het jubileumjaar van 
de bibliotheek Huizen-
Laren-Blaricum gevierd. 

Dit jaar bestaat de 
bibliotheek honderd 
jaar. Na het voorle-
zen overhandigde de 
burgemeester een 
jubileumcheque aan de 
bibliotheek ter waarde 
van € 500,-.
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Burgemeester feliciteert bibliotheek met 100e verjaardag

Wethouder Gerard Knoop opende 22 januari het lo-
ket Maatschappelijke Zaken in het vernieuwde pand 
van de Blaercom. 

Het loket is iedere woensdagochtend van 09.00 
tot 11.00 uur te bezoeken aan de Schoolstraat 3 in 
Blaricum. 

Inwoners kunnen er terecht met vragen over zorg en 
welzijn, werk en inkomen, en jeugd(hulp). 

LOKET MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN IN BLAERCOM GEOPEND

Bijeenkomst van energie-coöperatie 
i.o. Hut van Mie op 27 februari

Op donderdag 27 februari zijn de bewo-
ners van Blaricum Bijvanck vanaf 19.15 uur 
welkom bij KBS De Pionier (Levensboom 
8) om met energiecoöperatie i.o. Hut van 
Mie te praten over wat bewoners samen en 
zelf kunnen doen om de energietransitie te 
begrijpen en de baas te blijven.

De Hut van Mie is een onafhankelijke organisatie en is er voor en door 
bewoners van Blaricum en Laren. Tijdens de bijeenkomst krijgt u meer te horen 
over energiegebruik en -opwek. Na een inleiding hoort u wat u zelf kunt doen, 
welke hulp u kunt krijgen en hoe u samen dingen voor elkaar kunt krijgen. 

En dat allemaal om meer grip te hebben op de komende veranderingen van 
energiegebruik- en opwek.

Nederlanderschap voor Gail Lynne 
de Cooker

Op maandag 3 februari 
kreeg mevrouw Gail Lynne 
de Cooker het Nederlander-
schap door optie. 
Zij komt uit Zuid-Afrika. In 
1989 is ze naar Nederland 
gekomen.

Mevrouw De Cooker legde 
de verklaring van verbonden-
heid af, waarmee zij beloofde 
de vrijheden en rechten die 
bij het Nederlanderschap 
horen te respecteren en de 
plichten te vervullen.

Geen RTG en raad in februari

In de maand februari vervallen de rondetafelgesprekken en de raads-
vergadering. Kijk alvast op www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Raadsvergaderingen) naar de vergadermomenten in maart.

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

•  Matthijssenhoutweg 4A, 1261 CL, vellen van 8 bomen, ingekomen 15 januari 2020
•  Zwaluwenweg 2B, 1261 GJ, nieuw bouwen van een boerderij, ingekomen  

16 januari 2020
•  Zwaluwenweg 2B, 1261 GJ, plaatsen van een tijdelijke woonunit, ingekomen  

23 januari 2020
• Torenlaan 40, 1261 GE, plaatsen van een rieten kap, ingekomen 21 januari 2020
• Stichtseweg 1, 1261 TA, bouwen van een nieuwe woning, ingekomen 21 januari 2020
• Eemnesserweg 23B, 1261 HE, bouwen van een carport, ingekomen 24 januari 2020
•  Laantje van Kaarsgaren 8, 1262 BD, vergroten van de woning door vergunningplichtige 

activiteiten, ingekomen 24 januari 2020
• Meentweg 35A, 1261 XS, veranderen van het bijgebouw, ingekomen 25 januari 2020
• Jufferlaan 19, 1261 ZM, bouwen van een nieuwe woning, ingekomen 28 januari 2020
•  Binnendelta 9A, 1261 WZ, vervangen van de deur door een kozijn, ingekomen  

20 december 2019
• Driftlaan 10, 1261 JJ, plaatsen van een toegangspoort, ingekomen 30 januari 2020

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

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

• Verbindingsweg 13, 1261 EX, bouwen van 7 woningen, verzonden 17 januari 2020
• Naarderweg 33, 1261 BR, bouwen van een nieuwe woning, verzonden 20 januari 2020
• Schapendrift 37, 1261 HM, ophogen van het terrein, verzonden 22 januari 2020

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

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

• Ludenweg 13, 1261 VV, verduurzamen van de woning, verzonden 20 januari 2020
• Sint Vitusweg 5, 1261 TK, vervangen van de kozijnen, verzonden 21 januari 2020
• Van der Veenlaan 5, 1261 WW, plaatsen van een dakkapel, verzonden 27 januari 2020
• Verloren Engh 13, 1261 CP, verbouwen van de woning, verzonden 23 januari 2020
• Schapendrift 88, 1261 HS, vellen van 2 bomen, verzonden 27 januari 2020
•  Deltazijde 12A t/m 12 E, 1262 n.t.b, oprichten van een bedrijfspand, verzonden  

29 januari 2020
• Schoolstraat 1-3, 1261 EV, plaatsen van een afscherming, verzonden 30 januari 2020

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het betref-
fende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. 
Informatie over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeentelijke website.

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit
Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. 
Kijk voor de agenda op www.mooisticht.nl 

Meld ‘t en de gemeente herstelt ‘t

Losse stoeptegel, overhan-
gend groen of straatverlich-
ting stuk? Als u het meldt dan 
herstellen wij het. 

U kunt uw melding doen via 
www.blaricum.nl (Wegen en 
groen > Melding openbare 
ruimte). Geeft u hierbij aan 
wat er aan de hand is, de 
exacte locatie en indien van 
toepassing het nummer van 
de lantaarnpaal. Heeft u deze 
gegevens niet, meld het dan 
telefonisch via 14 035. Het 
meldpunt is bereikbaar op 
maandag tot en met donder-
dag van 08.30 tot 17.00 uur en 
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Expositie maskers van Olga Dol

Tot en met dinsdag 3 maart exposeert Olga Dol haar beroemde Venetiaanse 
maskers in het BEL-kantoor aan de Zuidersingel 5 in Eemnes. 

Olga Dol, de bekende schrijfster van 
een vijftigtal hobby-boekjes, heeft 
zich de laatste jaren toegelegd op 
het beschilderen en versieren van 
Venetiaanse maskers. Een aantal 
jaren geleden kwam zij tijdens een 
vakantie in Venetië terecht en werd 
onmiddellijk gegrepen door de 
prachtig gedecoreerde maskers.

Regelmatig verzorgt Olga lezingen 
over Venetië, haar historie, haar 
maskers en haar anekdotes. Op 
donderdag 20 februari zal zij haar 
opwachting maken bij Rondje Cul-
tuur in het Huis van Eemnes.

  

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

of via telefoonnummer 14 035
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Verbindingsweg 13, 1261 EX, bouwen van 7 woningen, verzonden 17 januari 2020
• Naarderweg 33, 1261 BR, bouwen van een nieuwe woning, verzonden 20 januari 2020
• Schapendrift 37, 1261 HM, ophogen van het terrein, verzonden 22 januari 2020

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

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

• Ludenweg 13, 1261 VV, verduurzamen van de woning, verzonden 20 januari 2020
• Sint Vitusweg 5, 1261 TK, vervangen van de kozijnen, verzonden 21 januari 2020
• Van der Veenlaan 5, 1261 WW, plaatsen van een dakkapel, verzonden 27 januari 2020
• Verloren Engh 13, 1261 CP, verbouwen van de woning, verzonden 23 januari 2020
• Schapendrift 88, 1261 HS, vellen van 2 bomen, verzonden 27 januari 2020
•  Deltazijde 12A t/m 12 E, 1262 n.t.b, oprichten van een bedrijfspand, verzonden  

29 januari 2020
• Schoolstraat 1-3, 1261 EV, plaatsen van een afscherming, verzonden 30 januari 2020

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het betref-
fende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. 
Informatie over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeentelijke website.

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit
Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. 
Kijk voor de agenda op www.mooisticht.nl 

Meld ‘t en de gemeente herstelt ‘t

Losse stoeptegel, overhan-
gend groen of straatverlich-
ting stuk? Als u het meldt dan 
herstellen wij het. 

U kunt uw melding doen via 
www.blaricum.nl (Wegen en 
groen > Melding openbare 
ruimte). Geeft u hierbij aan 
wat er aan de hand is, de 
exacte locatie en indien van 
toepassing het nummer van 
de lantaarnpaal. Heeft u deze 
gegevens niet, meld het dan 
telefonisch via 14 035. Het 
meldpunt is bereikbaar op 
maandag tot en met donder-
dag van 08.30 tot 17.00 uur en 
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Expositie maskers van Olga Dol

Tot en met dinsdag 3 maart exposeert Olga Dol haar beroemde Venetiaanse 
maskers in het BEL-kantoor aan de Zuidersingel 5 in Eemnes. 

Olga Dol, de bekende schrijfster van 
een vijftigtal hobby-boekjes, heeft 
zich de laatste jaren toegelegd op 
het beschilderen en versieren van 
Venetiaanse maskers. Een aantal 
jaren geleden kwam zij tijdens een 
vakantie in Venetië terecht en werd 
onmiddellijk gegrepen door de 
prachtig gedecoreerde maskers.

Regelmatig verzorgt Olga lezingen 
over Venetië, haar historie, haar 
maskers en haar anekdotes. Op 
donderdag 20 februari zal zij haar 
opwachting maken bij Rondje Cul-
tuur in het Huis van Eemnes.

  

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

of via telefoonnummer 14 035
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Het onderhoud van de openbare ruimte verandert
De gemeente Blaricum streeft naar een goed onderhouden buitenruimte. Vanaf 1 januari 2020 gebeurt het onderhoud op een nieuwe 
manier: vooral beeldgericht en zo veel mogelijk integraal. Het straatbeeld zal daardoor op een aantal plekken kunnen  veranderen. 

Wat verandert er? 
De meeste onderhoudswerkzaamhe-
den worden niet meer met een vaste 
regelmaat uitgevoerd. In plaats daarvan 
wordt het onderhoud afgestemd op de 
feitelijk zichtbare situatie buiten: de 
beeldkwaliteit. 

De gemeente heeft kwaliteitsniveaus 
vastgesteld waar het straatbeeld aan 
moet voldoen. Dit betreft niet alleen het 
groen, maar ook de straten, stoepen en 
fietspaden en het straatmeubilair (bank-
jes, prullenbakken, paaltjes et cetera). Zo 
wordt vooraf bijvoorbeeld afgesproken 
hoe hoog het gras mag staan of hoeveel 
blad en zwerfvuil er mag liggen op straat. 
Het gaat om het uiteindelijke zichtbare 
resultaat: het straatbeeld. 

Blaricum is hiervoor in verschillende ge-
bieden verdeeld, zoals woonwijken, het 

centrum en toegangswegen. Voor deze 
gebieden gelden verschillende beeld-
kwaliteitsniveaus. Voor het centrum 
en de begraafplaats geldt bijvoorbeeld 
het hoogste kwaliteitsniveau. Voor de 
overige gebieden geldt een net iets lager 
kwaliteitsniveau. Dit houdt in dat het 
schoon, heel en veilig is. 

Het beheer van de buitenruimte wordt 
verder integraal aangepakt. De verschil-
lende werkzaamheden, onder andere 
aan het groen, bomen, bestrating, bank-
jes en prullenbakken, worden op elkaar 
afgestemd uitgevoerd. Daardoor sluiten 
ze beter op elkaar aan. 

Nieuwe gezichten 
Bij de uitvoering van het werk zijn minder 
partijen betrokken dan voorheen. De 
Buitendienst van de BEL Combinatie voert 
de werkzaamheden in het centrum en op 

de begraafplaats uit. Alle andere gebieden 
worden onderhouden door de nieuwe 
aannemer voor de openbare ruimte: 
SIGHT Landscaping. SIGHT biedt onder 
andere vijf mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt een prettige en veilige 
werkomgeving (detachering vanuit de 
Tomingroep). U zult dus diverse nieuwe ge-
zichten op straat zien. De grote snoeiwerk-
zaamheden die op dit moment plaatsvin-
den, staan los van dit nieuwe contract. 

Meedoen
U wordt als inwoner actief betrokken bij 
het beoordelen van de openbare ruimte 
op basis van het straatbeeld. Zo wordt u 
binnenkort uitgenodigd voor een enquê-
te. Ook kunt u in de toekomst deelnemen 
aan buurtacties.  Ondernemers, vereni-
gingen, scholen en andere organisaties 
worden hierbij ook betrokken. Hierover 
ontvangt u later nog informatie. 

Vragen? 
Heeft u vragen over deze nieuwe manier 
van onderhoud? Of heeft u een idee 
om de openbare ruimte in uw buurt te 
verbeteren, maar u weet niet hoe u dat 
het beste kunt aanpakken? Stuurt u dan 
een e-mail naar: omgevingsmanager@
sightlandscaping.nl 

Melding doen
Is er iets kapot bij u in de buurt? Of is er 
sprake van overhangend groen? Meld 
het ons via: www.blaricum.nl (Wegen en 
groen > Melding Openbare Ruimte). 

Aandacht krijgen is een behoefte van elk kind en net zo belangrijk als eten, drinken 
en slapen. Aandacht helpt je kind om zich goed te ontwikkelen. Toch is het niet altijd 
makkelijk om je kind volledig de aandacht te geven. Naast de dagelijkse zorg voor je 
kind is er immers ook nog het huishouden, je werk, vrijetijdsbesteding en je sociale 
contacten. Waaraan merk je dat je kind je aandacht nodig heeft?

Gedrag
Kinderen communiceren via hun gedrag. 
Soms doen ze dat door negatief gedrag 
te laten zien: dwars zijn, niet luisteren, 
schoppen, slaan, gillen. Een kind laat 
nooit negatief gedrag zien om jou te 
pesten. Een kind wil gezien worden en 
zal dit desnoods doen door negatief 
gedrag te vertonen. Meestal omdat ze 
dan een reactie krijgen, en dus aandacht. 
Zelfs negatieve aandacht ziet je kind 
als aandacht… Misschien merk je dat je 
thuis de hele dag ‘politieagent’ moet 
spelen. Dat je vaak boos moet worden 
om je kind te laten luisteren. Als dit het 
geval is, kan het helpen om eens heel 
bewust aandacht aan je kind te geven. 
Dit betekent dat je alle andere dingen 
even opzij schuift. Een kind voelt het als 
je met je gedachten niet helemaal erbij 
bent op het moment dat je hem aan-
dacht probeert te geven. Als je de krant 
leest terwijl je samen een puzzel maakt, 
vanachter de computer een gesprek met 
je kind voert, of op je telefoon zit. Geef 
je kind dus honderd procent aandacht. 

Dit lijkt allemaal heel logisch, maar hoe 
pak je dat aan in de praktijk?

Aandacht vragen
Als je kind uit zichzelf naar je toekomt 
en om aandacht vraagt, bijvoorbeeld om 
een tekening te laten zien of om te vra-
gen of je een boekje wilt voorlezen, laat 
dan je andere bezigheden even rusten 
en geef je kind je volle aandacht. Ga dan 
met je kind op de bank of aan tafel zitten 
en doe wat hij van je vraagt. Vraagt je 
kind om aandacht op een moment dat jij 
met iets belangrijks of dringends bezig 
bent? Leg hem dan rustig uit dat je nu 
even geen tijd hebt. Spreek af op welk 
moment hij die aandacht wel kan krijgen 
en kom die belofte ook na.

Bepaal daarnaast wat voor jou een ge-
schikt moment op de dag is om bewust 
tijd aan je kind te besteden. Bij het 
wakker worden? Voor het slapen gaan? 
Na schooltijd? Maak er een gewoonte 
van om dit moment ook te benutten. 
Leg je telefoon opzij, zet je to-do list in 

de wacht en probeer je even volledig te 
concentreren op je kind en wat hem op 
dat moment bezighoudt.

Praten
Praten met je kind is een mooie manier 
van aandacht geven. Er zijn genoeg 
gelegenheden om (korte) gesprekken 
te voeren met je kind. Daar hoef je niet 
speciaal samen voor te gaan zitten. Dit 
kan ook heel goed tijdens het eten, in 
de auto, op de fiets, tijdens het aan- en 
uitkleden of voor het naar bed gaan. 
Bedenk waar je kunt aansluiten bij de 
interesses van je kind. Waar is hij op dit 
moment mee bezig? Een nieuw spelletje 
of een nieuw boek? Een bezoekje aan 
opa en oma of een ritje in de trein? Je 
kunt overal over praten.

Knuffelen
Geef ook lichamelijke aandacht. Je kind 
heeft het nodig om regelmatig geknuf-
feld en aangeraakt te worden. Daardoor 
voelt hij dat hij de moeite waard is en dat 
je van hem houdt. Tegelijk leert hij hoe je 
liefde en genegenheid kunt ontvangen, 
maar ook hoe je die aan anderen geeft. 
Is jouw kind niet zo’n knuffelaar? Dwing 
hem dan niet om met jou te knuffelen. 
Kies een manier van lichamelijke aan-
dacht geven die bij jullie allebei past.

Meer kinderen
Heb je meer kinderen dan wordt aan-
dacht geven een grotere uitdaging. Je 
heb immers dezelfde tijd te verdelen 
onder meer kinderen. Het helpt hierbij 
om niet te hoge eisen te stellen aan je-
zelf. Hoe meer eisen hoe meer stress en 
hoe meer stress, hoe minder ruimte voor 
echte aandacht. Onthoud goed dat het 
gaat om de kwaliteit van de aandacht en 
niet om de kwantiteit! Kijk of je regel-
matig even iets met elk kind afzonderlijk 
kunt doen: samen een boodschap, koken 
of een spelletje. Heb je een partner? 
Wissel dan het naar bed brengen van  
de kinderen af. Zo heeft ieder kind zijn 
eigen aandachtmomentje met beide 
ouders.

Oprechte aandacht geven zit hem niet 
in het aantal uren dat je bij je kind bent. 
Het zit hem in de manier waarop je de 
tijd besteedt als je bij hem bent. Meer-
dere korte momentjes op een dag (vaak 
zijn een paar minuten al genoeg) werken 
beter dan één of twee keer per dag een 
kwartier of een half uur. 

Meer advies nodig?
Weet je even niet hoe je bovenstaande 
kunt toepassen? Neem gerust contact op 
via info@jggv.nl of 035 - 692 63 50.

Vraag van de maand

Echte aandacht geven aan je kind, een uitdaging?

GEMEENTENIEUWS
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Activiteit Datum, tijd en locatie Voor wie Kosten  Meer informatie

Kalender Sportief en Gezond BEL

Walking Football:
Gezelligheid en bewegen met elkaar. 
Voetballen zonder rennen.

Beweegloket:
Een beweegcoach helpt u bij het 
vinden van een passende beweegacti-
viteit of sportaanbod.

Wandel Challenge:
Wandelen op elk niveau

Oldstar Hockey:
Aangepaste spelregels om hockey te 
kunnen blijven spelen.

Dinsdag  
10.30-12.00 uur
SV Laren

Donderdag
10.30-12.00 uur
SV Eemnes

Maandag 
10.30-11.30 uur
Huis van Eemnes

Maandag
13.00-14.00 uur
Brinkhuis, Laren 

Dinsdag
09.30-10.30 uur 
De Malbak, Blaricum

Dinsdag
11.00-12.00 uur
Blaercom, Blaricum

Vrijdag 
10.30 uur
Wisselende startlocatie

Vrijdag 
10.00-12.00 uur
LMHC, Laren

45+

Iedereen

Volwassenen en 
senioren

45+

Eerste 2 keer vrijblijvend.

Eerste keer vrijblijvend.

Gratis

Gratis 

Gratis proefles

svlaren99.nl/1051/walking-football

sportiefengezondbel.nl/
walking-football-sv-eemnes

sportiefengezondbel.nl/beweegloket

sportiefengezondbel.nl/
nationale-diabetes-wandel-challenge

lmhc.nl 

Alle huishoudens in de gemeente 
hebben een vragenlijst ‘Waar staat je 
gemeente’ ontvangen. Inwoners 
worden gevraagd een mening te 
geven over onderwerpen zoals dienst-
verlening, vuurwerk, de voorzieningen 
in de gemeente en woon- en 
leefomgeving. 

De uitkomsten van het onderzoek 
geven inzicht in hoe inwoners de 
gemeentelijke diensten waarderen en 
waar de gemeente het kan verbeteren. 
Uw mening is dus heel belangrijk! 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
het onafhankelijke onderzoeksbureau 
Research 2Evolve. Eind maart verwach-
ten we de uitkomsten te hebben. 
Die zijn dan via de website en ook 

op www.waarstaatjegemeente.nl te 
vinden. 

De vragenlijst kunt u tot en met  
1 maart 2020 invullen. Meerdere per-
sonen binnen uw huishouden kunnen 
meedoen via internet of via papieren 
vragenlijsten. Papieren versies zijn op 
te vragen bij het onderzoeksbureau 
Research 2Evolve. Kijk voor meer 
informatie op www.blaricum.nl

ONDERZOEK ‘WAAR STAAT JE GEMEENTE’ 

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

Gemeente 
Blaricum 
op Twitter en
Facebook
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Het onderhoud van de openbare ruimte verandert
De gemeente Blaricum streeft naar een goed onderhouden buitenruimte. Vanaf 1 januari 2020 gebeurt het onderhoud op een nieuwe 
manier: vooral beeldgericht en zo veel mogelijk integraal. Het straatbeeld zal daardoor op een aantal plekken kunnen  veranderen. 

Wat verandert er? 
De meeste onderhoudswerkzaamhe-
den worden niet meer met een vaste 
regelmaat uitgevoerd. In plaats daarvan 
wordt het onderhoud afgestemd op de 
feitelijk zichtbare situatie buiten: de 
beeldkwaliteit. 

De gemeente heeft kwaliteitsniveaus 
vastgesteld waar het straatbeeld aan 
moet voldoen. Dit betreft niet alleen het 
groen, maar ook de straten, stoepen en 
fietspaden en het straatmeubilair (bank-
jes, prullenbakken, paaltjes et cetera). Zo 
wordt vooraf bijvoorbeeld afgesproken 
hoe hoog het gras mag staan of hoeveel 
blad en zwerfvuil er mag liggen op straat. 
Het gaat om het uiteindelijke zichtbare 
resultaat: het straatbeeld. 

Blaricum is hiervoor in verschillende ge-
bieden verdeeld, zoals woonwijken, het 

centrum en toegangswegen. Voor deze 
gebieden gelden verschillende beeld-
kwaliteitsniveaus. Voor het centrum 
en de begraafplaats geldt bijvoorbeeld 
het hoogste kwaliteitsniveau. Voor de 
overige gebieden geldt een net iets lager 
kwaliteitsniveau. Dit houdt in dat het 
schoon, heel en veilig is. 

Het beheer van de buitenruimte wordt 
verder integraal aangepakt. De verschil-
lende werkzaamheden, onder andere 
aan het groen, bomen, bestrating, bank-
jes en prullenbakken, worden op elkaar 
afgestemd uitgevoerd. Daardoor sluiten 
ze beter op elkaar aan. 

Nieuwe gezichten 
Bij de uitvoering van het werk zijn minder 
partijen betrokken dan voorheen. De 
Buitendienst van de BEL Combinatie voert 
de werkzaamheden in het centrum en op 

de begraafplaats uit. Alle andere gebieden 
worden onderhouden door de nieuwe 
aannemer voor de openbare ruimte: 
SIGHT Landscaping. SIGHT biedt onder 
andere vijf mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt een prettige en veilige 
werkomgeving (detachering vanuit de 
Tomingroep). U zult dus diverse nieuwe ge-
zichten op straat zien. De grote snoeiwerk-
zaamheden die op dit moment plaatsvin-
den, staan los van dit nieuwe contract. 

Meedoen
U wordt als inwoner actief betrokken bij 
het beoordelen van de openbare ruimte 
op basis van het straatbeeld. Zo wordt u 
binnenkort uitgenodigd voor een enquê-
te. Ook kunt u in de toekomst deelnemen 
aan buurtacties.  Ondernemers, vereni-
gingen, scholen en andere organisaties 
worden hierbij ook betrokken. Hierover 
ontvangt u later nog informatie. 

Vragen? 
Heeft u vragen over deze nieuwe manier 
van onderhoud? Of heeft u een idee 
om de openbare ruimte in uw buurt te 
verbeteren, maar u weet niet hoe u dat 
het beste kunt aanpakken? Stuurt u dan 
een e-mail naar: omgevingsmanager@
sightlandscaping.nl 

Melding doen
Is er iets kapot bij u in de buurt? Of is er 
sprake van overhangend groen? Meld 
het ons via: www.blaricum.nl (Wegen en 
groen > Melding Openbare Ruimte). 

Aandacht krijgen is een behoefte van elk kind en net zo belangrijk als eten, drinken 
en slapen. Aandacht helpt je kind om zich goed te ontwikkelen. Toch is het niet altijd 
makkelijk om je kind volledig de aandacht te geven. Naast de dagelijkse zorg voor je 
kind is er immers ook nog het huishouden, je werk, vrijetijdsbesteding en je sociale 
contacten. Waaraan merk je dat je kind je aandacht nodig heeft?

Gedrag
Kinderen communiceren via hun gedrag. 
Soms doen ze dat door negatief gedrag 
te laten zien: dwars zijn, niet luisteren, 
schoppen, slaan, gillen. Een kind laat 
nooit negatief gedrag zien om jou te 
pesten. Een kind wil gezien worden en 
zal dit desnoods doen door negatief 
gedrag te vertonen. Meestal omdat ze 
dan een reactie krijgen, en dus aandacht. 
Zelfs negatieve aandacht ziet je kind 
als aandacht… Misschien merk je dat je 
thuis de hele dag ‘politieagent’ moet 
spelen. Dat je vaak boos moet worden 
om je kind te laten luisteren. Als dit het 
geval is, kan het helpen om eens heel 
bewust aandacht aan je kind te geven. 
Dit betekent dat je alle andere dingen 
even opzij schuift. Een kind voelt het als 
je met je gedachten niet helemaal erbij 
bent op het moment dat je hem aan-
dacht probeert te geven. Als je de krant 
leest terwijl je samen een puzzel maakt, 
vanachter de computer een gesprek met 
je kind voert, of op je telefoon zit. Geef 
je kind dus honderd procent aandacht. 

Dit lijkt allemaal heel logisch, maar hoe 
pak je dat aan in de praktijk?

Aandacht vragen
Als je kind uit zichzelf naar je toekomt 
en om aandacht vraagt, bijvoorbeeld om 
een tekening te laten zien of om te vra-
gen of je een boekje wilt voorlezen, laat 
dan je andere bezigheden even rusten 
en geef je kind je volle aandacht. Ga dan 
met je kind op de bank of aan tafel zitten 
en doe wat hij van je vraagt. Vraagt je 
kind om aandacht op een moment dat jij 
met iets belangrijks of dringends bezig 
bent? Leg hem dan rustig uit dat je nu 
even geen tijd hebt. Spreek af op welk 
moment hij die aandacht wel kan krijgen 
en kom die belofte ook na.

Bepaal daarnaast wat voor jou een ge-
schikt moment op de dag is om bewust 
tijd aan je kind te besteden. Bij het 
wakker worden? Voor het slapen gaan? 
Na schooltijd? Maak er een gewoonte 
van om dit moment ook te benutten. 
Leg je telefoon opzij, zet je to-do list in 

de wacht en probeer je even volledig te 
concentreren op je kind en wat hem op 
dat moment bezighoudt.

Praten
Praten met je kind is een mooie manier 
van aandacht geven. Er zijn genoeg 
gelegenheden om (korte) gesprekken 
te voeren met je kind. Daar hoef je niet 
speciaal samen voor te gaan zitten. Dit 
kan ook heel goed tijdens het eten, in 
de auto, op de fiets, tijdens het aan- en 
uitkleden of voor het naar bed gaan. 
Bedenk waar je kunt aansluiten bij de 
interesses van je kind. Waar is hij op dit 
moment mee bezig? Een nieuw spelletje 
of een nieuw boek? Een bezoekje aan 
opa en oma of een ritje in de trein? Je 
kunt overal over praten.

Knuffelen
Geef ook lichamelijke aandacht. Je kind 
heeft het nodig om regelmatig geknuf-
feld en aangeraakt te worden. Daardoor 
voelt hij dat hij de moeite waard is en dat 
je van hem houdt. Tegelijk leert hij hoe je 
liefde en genegenheid kunt ontvangen, 
maar ook hoe je die aan anderen geeft. 
Is jouw kind niet zo’n knuffelaar? Dwing 
hem dan niet om met jou te knuffelen. 
Kies een manier van lichamelijke aan-
dacht geven die bij jullie allebei past.

Meer kinderen
Heb je meer kinderen dan wordt aan-
dacht geven een grotere uitdaging. Je 
heb immers dezelfde tijd te verdelen 
onder meer kinderen. Het helpt hierbij 
om niet te hoge eisen te stellen aan je-
zelf. Hoe meer eisen hoe meer stress en 
hoe meer stress, hoe minder ruimte voor 
echte aandacht. Onthoud goed dat het 
gaat om de kwaliteit van de aandacht en 
niet om de kwantiteit! Kijk of je regel-
matig even iets met elk kind afzonderlijk 
kunt doen: samen een boodschap, koken 
of een spelletje. Heb je een partner? 
Wissel dan het naar bed brengen van  
de kinderen af. Zo heeft ieder kind zijn 
eigen aandachtmomentje met beide 
ouders.

Oprechte aandacht geven zit hem niet 
in het aantal uren dat je bij je kind bent. 
Het zit hem in de manier waarop je de 
tijd besteedt als je bij hem bent. Meer-
dere korte momentjes op een dag (vaak 
zijn een paar minuten al genoeg) werken 
beter dan één of twee keer per dag een 
kwartier of een half uur. 

Meer advies nodig?
Weet je even niet hoe je bovenstaande 
kunt toepassen? Neem gerust contact op 
via info@jggv.nl of 035 - 692 63 50.

Vraag van de maand

Echte aandacht geven aan je kind, een uitdaging?
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Activiteit Datum, tijd en locatie Voor wie Kosten  Meer informatie

Kalender Sportief en Gezond BEL

Walking Football:
Gezelligheid en bewegen met elkaar. 
Voetballen zonder rennen.

Beweegloket:
Een beweegcoach helpt u bij het 
vinden van een passende beweegacti-
viteit of sportaanbod.

Wandel Challenge:
Wandelen op elk niveau

Oldstar Hockey:
Aangepaste spelregels om hockey te 
kunnen blijven spelen.

Dinsdag  
10.30-12.00 uur
SV Laren

Donderdag
10.30-12.00 uur
SV Eemnes

Maandag 
10.30-11.30 uur
Huis van Eemnes

Maandag
13.00-14.00 uur
Brinkhuis, Laren 

Dinsdag
09.30-10.30 uur 
De Malbak, Blaricum

Dinsdag
11.00-12.00 uur
Blaercom, Blaricum

Vrijdag 
10.30 uur
Wisselende startlocatie

Vrijdag 
10.00-12.00 uur
LMHC, Laren

45+

Iedereen

Volwassenen en 
senioren

45+

Eerste 2 keer vrijblijvend.

Eerste keer vrijblijvend.

Gratis

Gratis 

Gratis proefles

svlaren99.nl/1051/walking-football

sportiefengezondbel.nl/
walking-football-sv-eemnes

sportiefengezondbel.nl/beweegloket

sportiefengezondbel.nl/
nationale-diabetes-wandel-challenge

lmhc.nl 

Alle huishoudens in de gemeente 
hebben een vragenlijst ‘Waar staat je 
gemeente’ ontvangen. Inwoners 
worden gevraagd een mening te 
geven over onderwerpen zoals dienst-
verlening, vuurwerk, de voorzieningen 
in de gemeente en woon- en 
leefomgeving. 

De uitkomsten van het onderzoek 
geven inzicht in hoe inwoners de 
gemeentelijke diensten waarderen en 
waar de gemeente het kan verbeteren. 
Uw mening is dus heel belangrijk! 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
het onafhankelijke onderzoeksbureau 
Research 2Evolve. Eind maart verwach-
ten we de uitkomsten te hebben. 
Die zijn dan via de website en ook 

op www.waarstaatjegemeente.nl te 
vinden. 

De vragenlijst kunt u tot en met  
1 maart 2020 invullen. Meerdere per-
sonen binnen uw huishouden kunnen 
meedoen via internet of via papieren 
vragenlijsten. Papieren versies zijn op 
te vragen bij het onderzoeksbureau 
Research 2Evolve. Kijk voor meer 
informatie op www.blaricum.nl

ONDERZOEK ‘WAAR STAAT JE GEMEENTE’ 

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

Gemeente 
Blaricum 
op Twitter en
Facebook
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door Anne Soutendijk 
Onlangs stond er in hei & wei een 
artikel over een ringslang op de 
weg. Daar kwamen veel reacties op. 
Eigenlijk is er niets nieuws onder 
de zon want adders en ringslangen 
woonden in mijn jeugd al op de Mauve 
hei. 

Ze lagen te zonnen in onze ‘wel’, een 
soort natuurlijke vijver, in de tuin op 
de plek waar nu de Mollen wonen. 
We leerden dat op blote voeten lopen 
verboden was en dat we de slangen niet 
mochten uitdagen door met steentjes 
naar ze te gooien. Het waren verder 
rustige reptielen, geen last van als je je 
dus aan de instructies hield. Je moest 
wel het verschil weten tussen een adder 
en een ringslang, dat was gelukkig 
makkelijk te zien, want een adder is 
onvoorspelbaarder dan een ringslang en 
gevaarlijk door zijn giftige beet.

Marters, dat is andere koek. Boommar-
ters, met hun geelachtige-kastanjebruine 
pels en eigele vlek onder de hals, leven 
voornamelijk in boomrijke gebieden. 
Door hun aerodynamische slanke lijfjes 
bereiken ze grote snelheden en slepen ze 
letterlijk eekhoorns uit de bomen, vogels 
uit hun nesten en konijnen uit hun holen. 
Ze jagen fanatiek op alles wat vliegt, rent 
en beweegt. De steenmarter is iets kleiner 
en heeft een grijsbruine tot blauwachtige 
pels. Het is een nachtdier en leeft alleen. 
Ze verblijven bij en in boerderijen en hun 
favoriete plaats is onder de motorkap van 
auto’s, aangetrokken door de rubberlucht 
van de slangen en ringen van de motor. 
Ze kunnen daar helaas wel behoorlijke 
schade aanrichten!

Toen ik september jl. op mijn oude fiets-
je naar Blaricum Beach reed, vloog er 
een wezel rakelings langs mijn voorwiel. 
Een lichtbruine pels en sneller dan het 
licht. Aan de overkant, waar de bouw-
opslag van Blaricum Bijvanck tijdelijk 
tegen de geluidswal lag, ging het wezel-
tje rechtop staan om mij nieuwsgierig 
te bekijken. Een prachtig rank beestje! 
We stonden even oog in oog. Dat het 
gebied daar aantrekkelijk is voor ‘ja-
gend klein wild’, vond ik in het leerboek 
van de jachtopleiding. Daar waar alle  
soorten muizen te vinden zijn, is het een 
walhalla voor de wezels. Nou die zijn 
daar in alle soorten, woel-, veld- en aard-
muizen. 

Een infraroodcamera in uw tuin?
Als u nieuwsgierig bent naar wat er al-
lemaal in uw tuin en omgeving ’s nachts 
aan dieren langskomt, plaats dan een ca-
meraatje op een strategische plek en op 
goede hoogte in een boom of aan een hek 
en u zult verbaasd zijn als u ontdekt wat 
er in uw eigen tuin allemaal ‘rond rom-
melt’ waarvan u geen idee had! 
 
Doelstelling ecoducten geslaagd! 
De doelstelling van het aanleggen van 
een enorm netwerk ecobruggen in Ne-
derland was (en is) om de doorreizende 
fauna, voornamelijk uit het (verre) oos-
ten van Europa, een doorgang te bieden 
naar andere leefgebieden. We kunnen nu 
dus rustig zeggen dat het een geslaagde 
missie is! Het heeft wel wat stof en veel 
geld doen opwaaien maar een ding is 
waar… er valt van alles te zien van en te 
beleven met onze nieuwe Gooiers!

Familieberichten
Overleden
27-12-2019   Elisabeth Margaretha 

Maria (Liesbeth) Puijk, 
geboren 19-06-1950

27-12-2019   Auke Jan Schuurmans, 
geboren 28-06-1937

28-12-2019  Harrie Stut, 
 geboren 1-04-1936
11-01-2019   Johannes Cornelis 

Leendert (Joop) Lagarde, 
geboren op 6-02-1924

Geboren
19-11-2019  Lucas Alexander 

Johannes van Loon
27-12-2019  Thijmen Gijsbert Cornelis 

van der Poel
08-01-2020  Juliëtte Joséphine 

Bastiënne van der Plas

Colofon

Kopij aanleveren en informatie:
redactie@heienwei.nl

tel. 06-14180931 

www.facebook.com/heienwei
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Hei & wei niet ontvangen?
Of heeft u een vraag over de bezorging, of 

een beschadigd exemplaar ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar heienwei@jm2.nl 

o.v.v. ‘hei & wei bezorging’. U kunt op 

werkdagen ook bellen met 5316520

Oplage: 5.112

www.heienwei.nl

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

Kopij
Heeft u iets te melden over uw vereni-
ging, evenement of iets anders in Blari-
cum? Laat het ons weten via redactie@
heienwei.nl. Kopij voor de volgende edi-
tie inleveren uiterlijk 20 februari.

Dorpsagenda

EXPOSITIES/
TENTOONSTELLINGEN
Singer t/m 10 mei ‘Spiegel van de 
ziel’, een nieuwe kijk op de Nederland-
se kunst rond 1900. 
singerlaren.nl/spiegelvandeziel 
BEL Art t/m 3 mrt ‘Venetiaanse mas-
kers’, expositie van de bekende schrijf-
ster van een 50-tal hobby-boekjes Olga 
Dol. Regelmatig verzorgt zij lezingen 
over Venetië, haar historie en haar mas-
kers. 
WELZIJN/ CULTUUR
Blaercom Jazz Café zon 16 feb 

15.00u. Bijzonder dubbeltalent, zan-
geres & pianiste Heleen Schuttevaer, 
bijgestaan door Aad Overeem op 
saxen, Frans Meijer drums en de wel-
bekende jazzhost/bassist Nol van Ben-
nekom. Reserveren aanbevolen via  
info@blaercom.nl
Sint Vituskerk zon 8 mrt 15.00u ‘Be-
nefitconcert voor KWF’, diverse koor-
werken uit de passieperiode waaronder 
koralen uit de Mattheuspassion van 
Bach en hoogtepunten uit de musical 
Jesus Christ Superstar. Entree e15,-. 
Kaarten reserveren via Paulsnoek.nl 

Sint Vituskerk zon 22 mrt 13.30u 
‘Passieconcert’ Willibrord Kamerkoor 
Utrecht o.l.v. dirigent Bas Groene-
woud. Toegang is vrij, collecte bij de 
uitgang. Willibrordkamerkoor.nl  
Groenten kweken? Dit voorjaar kun-
nen kinderen van 7 tot 12 jaar zelf 
groenten kweken. Bia Maas deelt gratis 
haar volkstuin op de Schapendrift. Wil 
je meer weten?  Bia Maas 0651070753 
Amnesty International 9 t/m 14 mrt, 
Wie meldt zich aan om in deze week te 
collecteren? Graag aanmelden bij Anne 
Kwantes 06-50961427.
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Blaricumse 
pubquiz groot 
succes
Vrijdag 17 januari jl. vond de Blari-
cumse pubquiz plaats in Het Vitus, 
georganiseerd door Rotaryclub Blari-
cum Centaurea. 

De avond werd enthousiast en met humor 
geleid door Suze Faber en Frans Ruijter, 
die de deelnemers testten op hun kennis 
van o.a. Blaricumse trivia, actualiteiten, 
sport en showbizz. De zaal zat stamp-
vol, alle tafels waren verkocht. DJ Barry 
draaide tijdens de korte pauze en na de 
pubquiz muziek, waar al snel door veel 
deelnemers op werd gedanst. De avond 
was zeer geslaagd en er werd 2000 euro 
opgehaald voor het goede doel ‘Girl Pro-
ject’. De winnaar van de pubquiz is het 
team ‘Blaricums Ontspannen’. Van harte! 

Hoe is uw kennis over Blarium? 
1)  Waarnaar is Café D’ Ouwe Tak ver-

noemd? 
2)  In welk jaar werd de muziektent ge-

schonken en door wie? 
3)  Hoe worden de kleine, vaak onverhar-

de paadjes in Blaricum genoemd? 

Antwoorden 1) toen Café ‘de Nieuwe 
Tak’ geopend werd, veranderde ‘De Tak’ 
in ‘D’Ouwe Tak’ 2) 1926, door de fam. 
Boissevain 3) kruiwagenpaadjes

Op doorgang naar ‘t Gooi
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