
Beste inwoners, 

Op het moment dat u dit leest, is het al weer drie weken geleden dat het Kabi-
net op 12 maart de eerste ingrijpende maatregelen, bedoeld om het coronavirus 
zo goed mogelijk in te dammen, afkondigde.

De week daarvoor werd op 4 maart be-
kend dat bij een van onze dorpsgenoten, 
als een van de eersten in Nederland, het 
coronavirus werd vastgesteld. Inmiddels 
hebben veel van ons het virus in milde 
vorm opgelopen, maar enkele inwoners 
zijn ook zwaar tot zeer ernstig ziek. Na-
mens onze gemeenteraad en het college 
van B&W wens ik hen en hun dierbaren 
veel sterkte en een goed herstel toe.

Onze bijzondere waardering gaat ook uit 
naar de medewerkers van Tergooi Blari-
cum en Hilversum, die zich 24 uur per 
dag buitengewoon inzetten om hulp en 
zorg te bieden, nu dat meer dan ooit no-
dig is. Datzelfde geld ook voor de mede-
werkers van Torenhof en de medewerkers 
van de thuiszorg. En niet in de laatste 
plaats onze eigen medewerkers, die er 
alles aan doen om de dienstverlening aan 
u onder deze bijzondere omstandigheden 
zo goed mogelijk te organiseren.

We zien ook prachtige initiatieven ont-
staan; zo waren de vrijwilligers van de 
KNRM, toen het verzoek kwam, binnen 
een uur paraat om het verkeer te regelen 
bij het Corona Centrum van de huisart-
senpost Tergooi Blaricum.

Vanuit onze inwoners zelf en door Ver-
sa Welzijn wordt er ook aan alle kan-
ten hulp geboden om ouderen en meer 
kwetsbare dorpsgenoten te ondersteunen 
met het doen van boodschappen, het ma-
ken van een praatje op afstand of op een 
andere manier.

Voor ondernemers is dit ook een inge-
wikkelde tijd. De supermarkten draaien 
overuren om ons allemaal op een ver-
antwoorde wijze van onze dagelijkse 
levensbehoeften te voorzien. De hore-
ca heeft het bericht van de sluiting snel 
omgezet in praktische oplossingen zoals 
afhaal- en bezorgservices. Desondanks 
worden veel zelfstandigen en onder-
nemers op dit moment zwaar getroffen 
door deze crisis. Zij kunnen voor al hun 
vragen en ondersteuning digitaal terecht 
bij het loket in Hilversum, dat we met 
alle gemeenten in de Regio Gooi en 
Vechtstreek gezamenlijk hebben open-
gesteld.

Niet alleen voor volwassenen is het lastig 
niet meer gezellig met vrienden en ken-
nissen samen koffie te kunnen drinken, 
te borrelen, te eten, of te sporten. Ook 
onze jeugd mist dat erg, niet meer naar 
school gaan, of samen spelen en sporten. 
Hoe moeilijk ook, het is ontzettend be-
langrijk dat we deze afstand tot elkaar, 
deze sociale distantie volhouden. Voor 
onszelf en voor elkaar, wij zijn de enigen 

die dit kunnen doen om de effecten van 
het virus zo goed mogelijk in te dam-
men!

De maatregelen die door het Rijk zijn 
getroffen om dat belang te onderstrepen, 
brengen ook met zich mee dat, naast tal 
van evenementen, Koningsdag, de uitrei-
king van de Koninklijke onderscheidin-
gen, de Oranjetoast met gedecoreerden 
en de herdenking op 4 mei, alle feestelij-
ke activiteiten rondom 75 jaar bevrijding 
en veteranendag niet door kunnen gaan. 
Dat is vreselijk jammer, vooral omdat 
heel veel vrijwilligers enthousiast bezig 
zijn geweest met de voorbereidingen 
hiervan. We denken nog na over of en 
hoe we mogelijk passende alternatieven 
kunnen organiseren. 

Die sociale distantie maakt ook dat we 
als gemeenteraad uit moeten vinden hoe 
we onze democratie vorm kunnen geven 
met behulp van digitaal vergaderen en 
vooral ook hoe we onze inwoners daar-
bij kunnen betrekken. Dat is een nieuwe 
uitdaging, waar we zo goed als mogelijk

 

onder deze omstandigheden invulling 
aan gaan geven.

Het kan eenzaam zijn, zo allemaal op 
onszelf, terwijl we dat helemaal niet ge-
wend zijn, maar het brengt ook momen-
ten van reflectie op wat echt belangrijk 
is. Het opnieuw ontdekken van het be-
lang van nabuurschap en omkijken naar 
elkaar. Dat maakt het allemaal niet mak-
kelijker, maar hopelijk wel doenlijker. 
Het zou mooi zijn als we die zorg voor 
elkaar, dat omkijken naar elkaar met 
elkaar vast kunnen houden, ook als we 
straks weer in ons oude vertrouwde rit-
me zitten. Ik hoop met u dat dat moment 
snel mag komen!

Joan de Zwart-Bloch
Burgemeester
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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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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

F
O

T
O

 P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

vervolg op pagina 2

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
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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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Kunsthandel Studio 2000
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Dorpsstraat 9 b-c  1261 ES  Blaricum
t: 035 - 640 94 32

Open: di t/m za.13:00 - 17:00 uur
e: blaricum@studio2000.nl - www.studio2000.nl

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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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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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.� 
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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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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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Onze dorpsagent Menno Mulder 
staat al een paar jaar op scherp
door Anne Soutendijk 
Menno gaat er lekker voor zitten in, waar kan het beter, ons dorpshuis 
Blaercom. Hij rinkelt, piept, en lichtjes flikkeren. Er gebeurt ‘letterlijk’ van 
alles aan hem. In, op en aan het toch best indrukkende zwart-gele uniform 
zit van alles dat geluid maakt of knippert. Menno vertrekt geen spier en 
vertelt over ontsporende jeugd en inbraakbendes.

Zelfstandig opererende eenheid 
‘Ik ben een zelfstandig opererende een-
heid met achter mij een heel korps.’ Tij-
dens ons gesprek volgt hij alle berichtjes 
van de regio-meldkamer, zelfs de politie 
van Amsterdam luistert mee. ‘Als het 
echt mis is, kan iedereen door de meld-
kamer worden ingeschakeld. In no time! 
Daar kan een bromsnor niet tegenop!’ 
Door de introductie van o.a. het C2000 
systeem is er minder blauw op straat. 
‘Technisch is zoveel meer mogelijk, dat 
“op straat zijn” juist niet meer zo effici-
ent is. De technische hulpmiddelen wor-
den continu geüpdatet. Nederland heeft 
een van de betere korpsen in Europa. 
En we werken ook ver over de grenzen  
heen, kijk hoe snel misdadigers als Taghi 
en zijn handlanger door gezamenlijke 
inspanning van de recherchekorpsen ge-
traceerd zijn. Echt alles werkt, is ruim 
bemeten en zeer professioneel!’

Ontsporende jongeren en lastige jeugd
Menno vertelt dat hij regelmatig graag 
voor bromsnor speelt: ‘Het is heel be-
langrijk dat je je dorp kent, de ver-
schillende soorten mensen en weet wat 
er speelt. Wij zijn er primair voor het 
signaleren en oplossen van problemen. 
Dat kan van alles zijn: winkeldiefstal, 
huiselijk geweld, opvoedproblemen. Met 
name jongeren die serieus ontsporen. 
Bij dit soort problemen kan de gemeen-
te aantoonbaar veel betekenen. Ik ben 
inmiddels ervaringsdeskundige met 38 
jaar als wijkagent in het Gooi. Als het 
om ontsporingsproblemen gaat, kun je 
bij wijze van spreken beter drie jonge-
renwerkers hebben dan een wijkagent. 
En ook in Blaricum komen probleemjon-
geren voor, het is iets van deze tijd. Snel 
ingrijpen is essentieel.’

Jonge inbrekers 
‘We staan al een paar jaar op scherp als 
het gaat om de inbraken in auto’s en wo-
ningen.’ Een aantal jaren geleden was er 
een piek in inbraken door Oost-Europe-
anen. Nu zijn het jonge gasten uit o.a. 
Litouwen en Letland die zich met name 
richten op auto-inbraken. ‘Ik heb er al 
velen langs zien komen. We kennen hun 
gedrag en weten hoe ze werken. Eerst 
kwamen ze in auto’s met buitenlandse 
nummerborden, vervolgens gingen ze in 
huurauto’s met Nederlands kenteken rij-
den. Dat zie je zo als je het nummerbord 
checkt. Bij een woninginbraak komen de 
inbrekers eerst de buurt verkennen. Ze 
slaan toe waar het makkelijk “in en uit” 
is. Eerst een steentje tegen het raam om 
te kijken of men reageert. Een lamp in 
huis aan betekent: “ik ben niet thuis”, zo 
slim zijn ze wel. Mijn tip: laat meerdere 

lampen aan, zet kopjes neer, een boek en 
geluid. Ze hebben een hekel aan licht, 
het moet snel, makkelijk en ze willen ab-
soluut geen confrontaties. Men wil niet 
betrapt en zeker niet gezien worden!’

In de zak en wegwezen 
De inbrekers gaan voor klein spul. Een 
iPad, MacBook, iPhone en sieraden. ‘Ze 
zijn erg nerveus en bang. Dus houdt ze 
nooit tegen. Ze zijn jong, reuze slim met 
techniek en rap de deur weer uit! Ze ko-
men niet voor de Jan Van Goyens aan de 
muur, maar voor een mooi console en 
het stuur uit je Mini of BMW. En alles 
wat men in de auto achterlaat. Ze kennen 
de (inbraak)techniek en met software en 
manipulatie komen ze razendsnel je auto 
in.’

Ongezien lopen velen tegen de lamp
‘In de internationale sporenbank hebben 
we van veel mensen DNA en alle Euro-
pese recherceteams werken hieraan mee.  
Met groot succes kan ik zeggen. Op die 
manier hebben we er velen ingerekend. 
We houden ze aan langs de snelweg en 
bij benzinestations. Wees gerust, wij zit-
ten er bovenop! Maar ook u kunt mee-
werken door zich aan te sluiten bij de 
Buurtpreventie App. Ervaring leert dat 
men meer alert is in de eigen buurt. En 
als er iets niet normaal of verdacht is, 
meld het onmiddellijk. Bel 112, dan is 
de kans veel groter dat we de daders di-
rect kunnen traceren en aanhouden. Mijn 
collega’s en ik zien ook de apps en mel-
dingen. Alle beetjes helpen! Doen dus!’

    


         


   

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

Vergissen…

Het is stil in het dorp. Onwezen-
lijk stil. Middenin een onder-
schatte orkaan. Zo las ik op 3 
maart jl. nog in een krant ‘Ver-
slaggeving is schadelijker dan co-
ronavirus.’ En daarna op 9 maart 
‘Covid-19 is klein, ongeveer één 
tienduizendste millimeter. Des-
alniettemin is het bezig aan een 
mondiale veroveringstocht. Waar 
geen duizend pantserdivisies te-
genop kunnen. Wat is de natuur 
toch mooi…(!)’ 
Angst voor het onbekende zou 
het ‘succes’ van dit vernietigende 
virus verklaren. Toen werd het 
ook nog vergeleken met de ge-
wone griepvirussen, die jaarlijks 
een kwart tot een half miljoen 
slachtoffers maken. Dat we als 
acceptabel beschouwen. 
Als u dit leest weet u al beter. 
Het virus verspreidt en verme-
nigvuldigt zich waanzinnig snel. 
Het gaat tekeer ‘in de menselijke 
cel als een staafmixer.’ Ik ga geen 
aantallen en leeftijden noemen, 
die weet u zelf wel via de media. 
Bovendien, als u dit leest ben ik 
allang niet actueel meer. 
We zoeken broodnodige aflei-
ding. Terwijl we ons tegelijker-
tijd aan de strenge, beperkende 
maatregelen houden. Ontroerend 
is de zorg van de mensen om 
ons heen. Thuis proberen we, 
ondanks alles, te genieten. We 
hebben via de moderne media, 
meer en intensiever, contact met 
vrienden en familie. Lachen om 
leuke filmpjes. 
In de tuin gebeuren allerlei 
verrassende dingen. Een nieuw, 
groen geverfd vogelhuisje kreeg 
onmerkbaar een steeds groter 
gat. Totdat een eekhoorn sierlijk 
door het vergrote gat naar bin-
nenglipte.   
Een duif was door een roofvogel 
bloedig uit elkaar getrokken. 
Er restte een grote kring van 
veertjes en veren. Liet die maar 
liggen. Binnen twee dagen was 
alles verdwenen. Hoe? Door 
zangvogels, voor hun nieuwe 
nestjes.  
Met mijn lange, uitschuifbare 
stang wilde ik een harde, uit-
gedroogde tak doorzagen. Had 
vier zaagjes die ik op de stang 
kon schroeven; van nieuw tot 
verroest. Begon met de nieuwste. 
Vruchteloos zwoegend. Eindigde 
met het verroeste exemplaar, dat 
was de scherpste! Je kunt je ook 
daar behoorlijk in vergissen…

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

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

Van Weede Uitvaartzorg
betrokken, met aandacht en met respect

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

Blaricum, Laren, Huizen, Bussum, Naarden, Hilversum e.o.

Corpus Analyser

De scan test 250
lichaamsfuncties
HEALTH CONSULANCY BV
INFO@HEALTHCONSULTANCY.EU
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Volleybalvereniging de Blaricumse Oude Knarren 
bestaat 50 jaar

Op 1 april vierde de BOK haar 50-jarig bestaan. Een enorme prestatie van het kleine ‘cluppie’, waar nu zeventien 
mannen uit Blaricum en omstreken lid van zijn. Sinds 1970 zijn er ongeveer 100 mannen met zeer verschillende achter-
gronden lid geweest van de vereniging, velen wel tien jaar of langer. Voor de meesten werd de BOK een fundament in 
hun leven.

De kracht van de club is zondermeer 
de onderlinge band die de mannen met 
elkaar hebben en altijd hebben gehad. 
Het maakt niet uit of je een ambtenaar, 
een directeur, een slager of een tuinman 
bent, eenieder respecteert elkaar. Naast 
lekker fanatiek sporten, gaat het met 
name om de saamhorigheid. De vriend-
schap, de gezelligheid en het geinen met 
elkaar staan hoog in het vaandel. Kort-
om, mannen die er lol aan beleven en 
die na het sporten altijd gezellig in het 
dorpscafé d’Ouwe Tak de vermoeidheid 
van zich afpraten met een hapje en een 
drankje.

Met als basis de wekelijkse volley-
bal-donderdagavond in de sportzaal 
van de OBB, staat de BOK garant voor 
zeer leuke tradities, met als hoogtepunt 
het BOK-weekend, een driedaagse reis 
naar een bestemming in binnen- of bui-
tenland. Sinds 1988 zijn de leden op de 
mooiste bestemmingen beland, zoals de 
Benelux, Engeland, Frankrijk, Duitsland 
en Tsjechië, met mooie culturele uitstap-
jes, culinaire hoogtepunten en vertier. 
Samen met de partners organiseert de 
club jaarlijks ook een nieuwjaarsrecep-
tie en de lente-BOK, een gezellig feestje 
met een BBQ. Door onze unieke tradities 
en met een eigen clubgevoel is de BOK 

een monumentaal verbindende club in  
de Blaricumse gemeenschap, al sinds 
1970!

De hedendaagse maatschappij is indi-
vidualistischer, met veel vormen van 

vrijetijdsbesteding. Maar als er mannen 
zijn in de leeftijd van 40 tot 55 jaar die 
dit lezen en denken, ‘ja ik wil ook wel-
eens zien of de BOK iets voor mij is’, 
stuur dan een mail naar Bokblaricum@ 
hotmail.com voor nadere informatie. 

Straatnamen verklaard… De Ludenweg

door Frans Ruijter 
De Ludenweg begint aan het Fransepad, tegenover het onverharde gedeelte van 
de Angerechtsweg, en eindigt na 265 meter op de Meentzoom. Aan de rechter-
zijde van de Ludenweg begint de Ekelshoek en aan de linkerzijde komen de 
Koedijk en de Deisel op de Ludenweg uit. Voorbij de Koedijk is in de jaren zes-
tig woningbouw gepleegd en de weg is doorgetrokken tot aan de Meentzoom.

Deze weg is vernoemd naar Emil  
Luden, geboren in 1863 te Amsterdam. 
In 1887 kwam hij in het Gooi wonen. 
Eerst in Bussum en in 1895 verhuisde hij 
naar Hilversum. Na zijn, overigens niet 
afgemaakte, studies richtte hij zich op 
de handel. Zijn interesse ging vooral uit 
naar Indische en andere handelszaken. 
Zo was hij onder meer commissaris van 
de Deli Batavia, de Deli Batavia-Rubber 
Maatschappijen en was hij lid van de 
Raad van Bestuur der Maatschappij van 
Nederlandse Waterleidingen. Ook was 
hij degene die in 1903 de Elektrische 

Spoorweg Mij. oprichtte, verantwoorde-
lijk voor de aanleg van de tramweg Am-
sterdam-Haarlem.

Militair
Emil Luden voelde zich sterk aangetrok-
ken tot een militaire loopbaan. Na een 
opleiding te hebben gevolgd werd hij 
in 1885 tot tweede luitenant bij de Am-
sterdamse schutterij benoemd. Vervol-
gens klom hij in rang op tot majoor. In 
1904, bij de invoering van de landweer-
wet, richtte hij in Amsterdam de land-
weer op en in 1905 werd hij als eerste 
reserveofficier benoemd tot majoor bij 
de landmacht. Op 1 oktober 1926 werd 
hem, op eigen verzoek, eervol ontslag 
verleend in de rang van generaal-majoor.  
Teruggekeerd in Hilversum was hij zeer 
betrokken bij vele maatschappelijke za-
ken. 

Erfgooiers
In 1903 kwam een geschil tussen Erf-
gooiers en de zes Gooise gemeenten 
over de rechten van beweiding van de 
meentgronden tot uitbarsting. Dit leidde 
zelfs tot militair ingrijpen waarbij een 
dode viel (Hendrik Smit, een 22-jarige 
boerenzoon uit Laren). De onenigheid 
bleef bestaan tot in 1912 de vereniging 
‘Stad en Lande van Gooiland’ werd op-

gericht. Daarin werd Emil Luden door de 
Kroon als eerste onafhankelijke voorzit-
ter benoemd. Zijn capaciteiten als mili-
tair bevelhebber, zijn overwicht, kennis 
van zaken en diplomatie leidden ertoe 
dat de rust onder de Erfgooiers terug-
keerde. In diverse kranten werd hij zelfs 
‘de koning van Gooiland’ genoemd. In 
1933, op 70-jarige leeftijd, trad hij terug 
als voorzitter van Stad en Lande en werd 
hij in een open landauer, voorafgegaan 
door vier bereden marechaussees en zes-
tig ruiters, gevolgd door nog eens veertig 
Erfgooiers te paard, begeleid naar hotel 
Hamdorff in Laren, waar zijn afscheid 
plaatsvond. Dit geeft wel aan hoe geliefd 
hij was in het Gooi. Terecht dat op de 
voormalige meentgrond in Blaricum een 
straatnaam naar hem is vernoemd. 

Op 9 januari 1942 overleed Emil Luden 
plotseling op 78-jarige leeftijd in zijn 
huis ‘Spijker polder’ in Hilversum. Zijn 
functie van voorzitter van Stad en Lande 
werd waargenomen door onze toenmali-
ge burgemeester J.J.E. Klaarenbeek. 

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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Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Banjer, Ekelshoek 21, 1261 TT Blaricum. 
Tel. 035-5389081 Fax. 035-5330963 www.kdvbanjer.nl  KvK 32099332 Gooi en Eemland. 
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Ludenweg	265	meter	lang	

Ludenweg 265 meter lang
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Van linksboven naar rechtsonder: Ronald Kuik, Djelko van Es, Cor van der Werf, 
Peter Zwart, Louis Janssen, Menno Ongering, Paul Hulzink, Frans de Graaf, Wim 
Verburg, Paul Braspenning en Dennis van Dalen. Onder vlnr: Paul Stut, Johan Jor-
ritsma, Leo van Etten, Cor van den Vondel, Maarten van Vugt en Walter Eggenkamp

Emil Luden
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Viore centrum voor iedereen die leeft met kanker
door Finette Bönker
Op 29 februari jl. vierde Viore haar tweede schrikkelverjaardag. Acht jaar 
lang is het al een inloopcentrum voor mensen uit het Gooi e.o. die met kanker 
te maken hebben. Voor (ex-)patiënten, naasten en ook voor nabestaanden. Acht 
jaar heeft het zich al bewezen als een centrum waar mensen terecht kunnen 
met al hun vragen, onzekerheden en emoties over leven met kanker.

‘Het leven staat op z’n kop’, dat is wat 
mensen ervaren als ze de diagnose kan-
ker te horen krijgen. Dat geldt ook voor 
de mensen in hun directe omgeving. Tij-
dens en na de behandelingen wordt het 
er niet rustiger op. Het leven krijgt niet 
meteen weer vaste grond onder de voe-
ten. Niets is meer zoals het was.’

Nabestaandengroep 
Zo ervaren Brigitte Volkers en Anna 
Thea Fine het ook. Brigitte was dan niet 
zelf kankerpatiënt, maar haar man was 
dat wel. Twee jaar geleden is hij na een 
periode van tien jaar ziek zijn overleden. 
Met alle liefde heeft zij haar man bij-
gestaan en verzorgd, maar het trok ook 
een grote wissel op haar eigen leven. Nu 
werkt ze als PR-medewerker voor Viore 
en neemt ze deel aan de nabestaanden-
groep. AnnaThea heeft jaren geleden 
haar eerste man aan darmkanker verlo-
ren en leerde haar huidige man kennen in 
de allereerste nabestaandengroep bij Vi-
ore. Nu is ze zelf kankerpatiënt en loopt 
binnen als ze daar behoefte aan heeft.

Een veilige plek
Wat biedt Viore u? Brigitte: ‘Een veilige 
plek om je verhaal te doen. Een half woord 
is vaak al genoeg om begrepen te worden. 
Ik ontvang steun van familie en vrienden, 
maar zij hebben ook hun eigen leven.’ 
Anna Thea: ‘Je wilt je familie en vrien-

den niet met je vragen en onzekerheden 
blíjven belasten. Ook zij hebben veel te 
verwerken. Bij Viore kun je alles zeggen, 
niemand kijkt ervan op. Even niets zeggen 
mag ook. Of lekker creatief bezig zijn.’

Voor iedereen 
Brigite en Anna Thea zijn beiden heel 
blij met Viore. Op alle werkdagen kun 
je van 10.00 tot 16.00 uur binnenlopen 
wanneer je zin en behoefte hebt. Er zijn 
gastvrouwen om je te ontvangen en je bij 
te staan. Voor steun en advies bij keuzes 
zijn er deskundige begeleiders voor het 
voeren van (individuele) gesprekken. 
Met Tergooi is een prima samenwerking. 
Onder andere door bijdragen aan diverse 
informatiebijeenkomsten, bijvoorbeeld 
over prostaat- en borstkanker of over re-
latie en werk. Viore is er voor alle leeftij-
den. Zo is er bijvoorbeeld voor jongvol-
wassenen die kanker hebben (gehad) op 
de eerste donderdag van de maand een 
PowerSooS, waarbij samen wordt ge-
geten en gepraat. Gelukkig wordt er bij 
Viore ook veel gelachen! Het leven -ook 
als je geconfronteerd wordt met kanker- 
blijft voor velen de moeite waard. 

U vindt Viore op het terrein van 
Tergooi, locatie Hilversum. Per 1 juli 
verhuist Viore naar Oosterengweg 44 
in Hilversum. Kijk voor meer infor-

matie op viore.org 

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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 locatie  Randweg 4, 1272LZ Huizen
035 - 525 74 53 / 538 36 20

info@puinrecyclinghuizen.nl
 w w w.puinrecycl inghuizen.nl 

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

Brigitte Volkers (links) en AnneThea Fine (rechts)

Licht, lucht en ruimte

door Nelliëtte van Wijck
Beeldend kunstenares Joke Vingerhoed ontmoet ik in haar prachtige apparte-
ment in de Blaricummermeent. Het daglicht straalt van alle kanten binnen en 
vanuit het appartement kijk je uit over De Meentstroom met allerlei prachtige 
vogels en het park. ‘Het uitzicht hier verveelt nooit.’ 

‘Oorspronkelijk kom ik uit Bussum. Van-
af het moment dat ik een potlood kon 
vasthouden begon ik met tekenen. Mijn 
vader zat in het onderwijs en was teken-
leraar. Hij was mijn inspiratie en held en 
heeft mij veel geleerd. Hij overleed helaas 
toen ik twaalf was. Ook ik ging in het 
onderwijs en heb daarnaast altijd geschil-
derd. Toen het eerste project in de Bij-
vanck zich aandiende, zijn we daar gaan 
wonen. Naast mijn baan op de Bijvanck-
school (KBS) heb ik schildersopleidingen 
gevolgd bij De Gooise Academie en privé 
bij verschillende kunstenaars.’

Van aquarel naar intuïtief 
‘In de jaren ‘80 vroeg Natuurmonumen-

ten of ik mijn werk wilde exposeren in 
hun pand. Op dat moment maakte ik 
aquarellen. Deze expositie werd heel 
goed ontvangen en bijna elk werk werd 
verkocht. Door de jaren heen is mijn stijl 
veranderd. Ik ben losser en vrijer; intu-
itief gaan werken. Van geometrisch ab-
stract naar lyrisch abstract. Dit laatste is 
werken puur vanuit de intuïtie.  Ik maak-
te daarbij gebruik van verschillende ma-
terialen, mixed media. Zo verwerkte ik 
de gesp van een ceintuur in mijn werk.’ 

Succes in Nederland en België 
‘In het begin werd mijn werk niet be-
grepen omdat het zó verschilde van de 
aquarellen. Het was dan ook echt totaal 

anders. Een kunstgalerie in Laren ‘La 
Chamotte’ was gecharmeerd van mijn 
nieuwe werk en zette mij in het Gooi 
op de kaart door mijn werk te promo-
ten via ‘Art Laren’. Ik ben hen daar nog 
steeds heel dankbaar voor. Het intuïtieve 
is gebleven en uit zich nu in abstract fi-
guratieve schilderijen van landschappen 

en bloemen. Vanaf 1987 exposeer ik bij 
diverse galeries in Nederland en België. 
Een ding weet ik zeker. Ik blijf schilderen 
en heb geen idee welke stijl ik over twee 
jaar kan laten zien. Vrijheid blijheid!’

Joke Vingerhoed beeldend kunstenaar 
joving.nl 0611374400.
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Historische Kring Blaricum, van onschatbare waarde
door Marjolijn Schat
‘Behoud van het Blaricums erfgoed in een zo compleet mogelijk archief.’ Dit is de doelstelling van de Historische Kring 
Blaricum (HKB) waar twintig vrijwilligers actief zijn. Stoffig? Nee. Alleen interessant voor ‘echte Blaricummers?’ 
Zeker niet. Draagt u ons dorp een warm hart toe en wilt u graag meer weten over haar bijzondere geschiedenis, dan 
moet u zeker eens een bezoekje brengen aan de HKB.

De HKB, opgericht in 1982, verzorgt le-
zingen over ons dorp, haar inwoners en 
andere wetenswaardigheden en diverse 
exposities. Zo is er nu de tentoonstelling 
‘Toen en nu’; ansichtkaarten van Blari-
cum die in het verleden zijn gemaakt en 
ter vergelijk zijn er ook afbeeldingen van 
de huidige situaties. Ook organiseert de 
Kring, zoals de HKB ook wel genoemd 
wordt, rondwandelingen door ons dorp 
met een gids. Verschillende routes zijn 
mogelijk en in overleg kan ook een wan-
deling op maat worden samengesteld, 
bijvoorbeeld door uw eigen buurt. 

Archieffunctie
De HKB heeft een groot archief van 
Blaricumse zaken; een schat aan docu-
menten, foto’s, schilderijen en de meest 
uiteenlopende voorwerpen. Bijzondere 
aandacht verdient Beeldbankblaricum, 
het omvangrijke fotoarchief. Een groot 
stuk van de geschiedenis van ons dorp 
is hierdoor voor iedereen makkelijk toe-
gankelijk geworden. Er ontstaan steeds 
nieuwe, creatieve ideeën. Zo was een van 
de laatste initiatieven het aanleggen van 
een archief van afbeeldingen van ‘eerste 
steenleggingen’. Zoveel huizen hebben 
zo’n steen op de gevel, in het zicht of 
verborgen. Mooi om dat van het hele 
dorp in kaart te brengen. Heeft uw wo-
ning een eerste steen waar de HKB nog 
niet van op de hoogte is, meldt het dan! 

Publicaties en het onderkomen
DEELgenoot is het blad van de HKB dat 
driemaal per jaar verschijnt. In het blad 
staan achtergrondartikelen behorende 
bij de lopende exposities en diverse ge-
schiedkundige artikelen over bewoners, 
kunstenaars en huizen en tal van andere 
zaken. In de loop der jaren zijn ook een 
aantal speciale publicaties verschenen 
zoals ‘het Hooibergenboek’ en ‘Groeten 
uit Mooi Blaricum’ met een selectie van 

originele ansichtkaarten en beschrijvin-
gen van de afbeeldingen. Deze en diverse 
andere boeken over ons dorp en omge-
ving, DVD’s en ansichtkaarten zijn bij de 
HKB ook te koop. De HKB is gehuisvest 
aan de Brinklaan 4a. Het pand heeft hier 
ook een boerenwoonkamer, ingericht met 
meubels en voorwerpen uit vervlogen tij-
den. De verzameling voorwerpen, inge-
bracht door dorpsgenoten, is divers en 
zeer bijzonder: kruideniersweegschalen, 
oude winkelverpakkingen, de kappers- 
inventaris van kapper GertTöpfel, oude 

reclamefolders, boerenvoorwerpen, bid-
prentjes, klederdracht, foto’s en andere 
voor Blaricum relevante artikelen.

Informatie
De HKB telt op dit moment ongeveer 
600 leden. Word ook lid en steun hun 
werk voor € 15,- per jaar. U ontvangt 
hiervoor DEELgenoot en krijgt kor-
ting op lezingen en tentoonstellingen.  
Openingstijden: zat 14.00u-16.00u en 
don 20.00u-22.00u. hkblaricum.nl of 
beeldbankblaricum.nl

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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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
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S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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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
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Gaan we links of gaan we rechts? 

door Greet Volkers
Weet u het nog? Een klein jaar geleden opende ik bij de ecobrug een fietsenstalling voor konijnen. Nou dat loopt als een 
trein, kan ik u zeggen. 

Onverwacht kreeg ik er nog een klus bij. 
Dat zit zo. Vaak rijd ik langs de Noor-
derhei. Op de weg met aan weerskanten 
kippengaas voor de koeien en schapen, 
met hier en daar een soort ‘slurftunnel-
tje’ voor onze mijnheer Dikpad. Ik denk 
dat de opnieuw aangelegde weg best een 
grijpstuiver heeft gekost. Maar goed, 
nou wil het geval dat mijnheer Dikpad 
de weg door het tunneltje niet altijd kan 
vinden. Dus in mijn timmerwerkplaats 
maak ik nu wegwijzers zodat de padden 
niet verdwalen. Dat is veel werk. 

En binnenkort krijg ik er nog een nieuwe 
klus bij. Hoezo? Wel, bij de Westerhei-
de komt een tweede ecobrug van wel 50 
meter breed. Nu wil het geval, dat on-
der andere de zandhagedis daar gebruik 
van moet maken, die durft namelijk niet 
door tunneltjes. Dat houdt in, ook voor 
de nieuwe ecobrug wegwijzers, maar nu 
voor de zandhagedissen. Dat gaat veel 
werk en geld kosten. U begrijpt het, het 
houdt mij voorlopig van de ‘hei’.

Dorpswandeling door Frans Ruijter
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Het toegangshek bij de Kring, een origineel erfgooiersmeenthek 
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 Eerste steenleggingen
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Toneel
Sinds haar zesde jaar zit Suze bij Ca-
thelijne Gieske op de toneelschool. 
Hier heeft zij haar podiumervaring 
opgedaan, onder andere tijdens de 
Kunstcafés in het Vitus, waar Frans 
Ruiter de presentator was. Dat toneel 
en zang echt iets voor haar zijn, laten 
ook de musicals op school zien, vorig 
jaar speelde Suze de hoofdrol in Mam-
ma Mia. Met veel plezier staat ze op 
het toneel en ook presenteren vindt ze 
leuk om te doen.

Muziek en wandelen
Muziek maken is een grote hobby 
van Suze. Haar zus speelde gitaar op 
de veranda en dat leek Suze ook wel 
wat. ‘Ik ben begonnen met de ukele-
le, omdat mijn handen zo klein waren. 
Maar op een gegeven moment heb ik 
de gitaar gepakt en stapje voor stapje 
gaat dat steeds beter. Ik heb niet het 
doel om muzikant te worden, maar om 
bijvoorbeeld in de zomer met vrien-
dinnen muziek te maken en te zingen 
is hartstikke leuk. Dat zijn van die ge-
luksmomentjes. Muziek maken helpt 
ook om te ontstressen. Ik bespeel de 
ukelele, (elektrische) gitaar en een 
valse piano.’ Ze leert het zichzelf via 
google, alles staat tegenwoordig onli-
ne. ‘Je zoekt op instrument, liedje en 
akkoorden en dan vind je het zo.’ Suze 
is niet van het sportieve, wel wandelt 
ze geregeld om haar hoofd leeg te 
maken. En sinds kort gaat ze naar de 
Lloods, want ze vindt wel dat ze wat 
aan sport moet doen. 

Toekomst
Momenteel doet Suze een stapje terug 
qua toneel, ze is vorig jaar met de hak-

ken over de sloot overgegaan. En wat 
ze later gaat doen is nog een vraag. Ei-
genlijk wil ze nooit weg uit Blaricum, 
maar dat wordt nog wel een ‘ding’. 
Maar zover is het nog niet. Suze: 
‘Vroeger vond ik de toekomst eng, wat 
staat er allemaal te gebeuren. Dit enge 
is omgeslagen in spannend, uitdagend. 
Ik heb me wel zorgen gemaakt over 
wat ik moest gaan doen na de middel-
bareschooltijd, maar nu zie ik wel wat 
er allemaal op mijn pad komt. Wel is 
de kans klein dat je mij later op een 
kantoor gaat vinden, ik wil het liefst 
de creatieve kant op, of iets geks. En 
ik ben er zwaar van overtuigd dat ik 
later iets ga doen waarvan iedereen 
denkt: Wát???’ Dus of Suze de nieuwe 
Frans Ruijter wordt of de nieuwe Lady 
Gaga, of…het kan nog alle kanten op. 
Maar wat het ook wordt, we zullen het 
meemaken. 

Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com
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Het café waar je óók kunt eten!
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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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Even voorstellen... Suze Faber

door Gerda Jellema
‘Ik word later de nieuwe Frans Ruijter.’ Dit zei ze 
als kind altijd tegen haar moeder wanneer ze Frans 
weer eens bezig zag tijdens de feestweek of een van 
de andere evenementen in het dorp. Op 16-jarige 
leeftijd staat ze in 2020 op het podium van het Vitus 
naast Frans de eerste Blaricumse pub quiz te pre-
senteren. Even voorstellen: Suze Faber.

Suze Faber is een ras-Blaricummer en ‘ze houdt super-
veel van Blaricum.’ Suze woont bij haar ouders en heeft 
een oudere zus. Twee dagen in de week hebben ze een 
oppashond en er lopen kippen in de tuin. Het gezin houdt van het buitenleven en van 
het Blaricumse gebeuren. Suze is van jongs af aan overal te vinden in het dorp waar 
activiteiten zijn. Als kind deed ze mee met versierde fietsjes en andere spelen tijdens 
de feestweek. Ze viert de Blaricumse kermis. Suze volgt de havo, aan de Scholenge-
meenschap Huizermaat.

Cryptisch Blaricum

door Marloek de Greeff
In deze hei & wei een cryptogram met typisch Blaricumse zaken. Als de om-
schrijving over meerdere woorden gaat, zijn ze aan elkaar geschreven, zonder 
spatie ertussen. 

Horizontaal:
4.   Weidegrond in ons gemeenschappe-

lijk bezit (16)
6.   Brood, koek en gebak uit de omge-

ving van Den Haag (9)
7.   Hier werd aanvanckelijk niet hele-

maal op gevist (8)
8.   Niet zomaar een berg, maar ijskoud 

de beste (6)
9.   Strand op stand (13)
10.   Deze weg leidt langs de burgemees-

terswoning naar een hoog, smal 
bouwwerk (9)

13.   Hoop op een meubelstuk met uit-
zicht (9)

16.  Pauzeer even (7)
17.  Bij dit lang bestaande boomdeel 

worden dorpse zaken met een drank-
je besproken (8)

18.   Klein feestveld in mengsel van geel 
en rood (12)

Verticaal:
1.  Levendig gebouw (5)
2.   Deze dikke, gezellige vrouw houdt 

wel van een borrel (5)
3.   Dit hoefdier verricht aerbijth (10)
5.   Daar gaat ie weer: volksvermaak in 

augustus (6)
6.   Testen hoe gegiste druiven smaken 

13)
9.   Quelle prachtig uitzicht! (8)
11.   Deze fotograaf ziet alles (3)
12.  Hier verbouwt men wit goud (12)
14.  Deze man te paard uit Frankrijk is 

toch hier geboren en getogen?
15.  Een plakje worst ter ondersteuning 

(4)

De antwoorden vindt u op de achterpagina.  
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Een monument van liefde

door Jan Greven
Een grafsteen op Begraafplaats Woensberg. Twee voornamen, Gerth en Mies. Een bijbeltekst. Een sterfdatum: 16 mei 
1940. Opvallend. Alleen twee voornamen. Wie zijn Gerth en Mies? Intussen weet ik dat. Gerth is Gerth Schreiener. 
Mies is Mies Blomsma.  

Een paar dagen na de Duitse inval van 
10 mei 1940 kozen ze voor de dood. In 
het huis van de ouders van Mies, aan de 
Lingenkamp in Laren. Ze waren op bed 
gaan liggen, hadden de pillen ingenomen 
en waren in elkaars armen gestorven.

Gerth was een Duitse balling. Twee 
maanden na de machtsovername van de 
Nazi’s was hij, een van de leiders van de 
socialistische partij in zijn woonplaats 
Düsseldorf, gearresteerd en in de ge-
vangenis zwaar mishandeld. Gelukkig 
schoot zijn broer, ook al was die zelf 
een nazi, te hulp. Waarschijnlijk met een 
hoop geld. Na een paar maanden was 
Gerth weer vrij. 

Dat nooit meer, denkt hij. Vanuit Düs-
seldorf is het maar vijftig kilometer naar 
Venlo. Op een zondagmorgen neemt hij 
met zijn vrouw Paula en zijn kinderen 

Klaus (12) en Gita (8) de trein naar de 
grens. Hun huis, alles, laten ze achter. Bij 
de grens gaat het nog bijna mis als ze ie-
mand van de douane tegenkomen. Geluk-
kig zet Gita net op dat moment een vrolijk 
liedje in. Zo steken ze de grens over. 

Gerth Schreiner, journalist en schrijver, 
leerde in korte tijd zo goed Nederlands 
dat hij in het Nederlands kon schrijven. 
Hij kreeg een baan bij een (socialisti-
sche) krant. En hij schreef boeken. Één 
boek ging over klederdrachten. Geïllu- 
streerd door een jonge tekenares. Mies 
Blomsma. Samenwerking liep uit in ver-
liefdheid. Gerthe scheidde van Paula en 
ging met Mies in Blaricum aan de Slin-
gerweg 7 (nu William Singerweg 7) wo-
nen. Het huis staat er nog.  

Gerth was heel precies met de alimen-
tatie aan zijn ex Paula en hun kinderen. 

Maar die eerste dagen na 10 mei bleef de 
alimentatie uit. Zoon Klaus vertrouwde 
het niet en ging kijken. Met een vriendje. 
Op de fiets vanuit Amsterdam. Net toen 
ze bij de Slingerweg waren, kwam er een 
begrafenisstoet voorbij. Op weg naar be-
graafplaats Woensberg daar vlakbij. De 
jongens besteedden er geen aandacht 
aan en belden aan. Er werd niet openge-
daan. Gelukkig kwam er een buurvrouw 
aanlopen. Toen ze haar vertelden wat ze 
kwamen doen, wees ze naar de rouwstoet. 
‘Kijk, daar gaan ze.’ Zo kon Klaus nog net 
de begrafenis van zijn vader meemaken.  

Tweemaal je vertrouwde wereld zien 
instorten. Opnieuw moeten vrezen voor 
je leven. Het moet voor Gerth teveel ge-
weest zijn. Mies is bij hem gebleven. Op 
het graf alleen voornamen. Romeo en 
Julia op de Woensberg. Voor altijd samen 
in de dood. 

In 2010 schreef ik een boek over het oor-
logsverleden van Blaricumse huizen. Ik 
stond ervan te kijken wat in die gewone 
huizen in ons dorp allemaal gebeurd is. 
Het verhaal van Gerth en Mies kende ik 
toen nog niet. Ik hoorde het pas later. Ge-
lukkig is er nu een herdruk. Met Gerth 
en Mies en het graf op de Woensberg. 
Een monument van liefde. 

Jan Greven & Gerbe van der Woude. Op 
het oog gewone huizen. Langs Blaricum-
se adressen en hun verhalen uit de jaren 
’40-’45. Verkrijgbaar vanaf 21 april.

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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Saamhorigheid 

door redactie hei & wei 
Wat een rare weken hebben wij achter de rug. Dat rotvirus richt veel aan. Al de nare, nog niet te over-
ziene, gevolgen daargelaten, heeft het virus ook een andere kant van mensen laten zien. Het lijkt een 
bewustwording van het kwetsbare en van wat ons echt dierbaar is.

Vaders en moeders zijn thuis om, al dan 
niet naast hun werk, de kinderen les te 
geven of fietsen gezellig met hun kroost 
over de Tafelbergheide. Geen etentjes, 
sportavonden, vergaderingen of vakan-
ties. Weg alle afleiding en welkom ‘ver-
plichte’ quality time met je dierbaren. 
Een periode van verbondenheid.   

Blaricumse initiatieven 
Dat saamhorigheidsgevoel is ook terug 
te zien in de talrijke mooie initiatieven 
die in ons dorp ontstonden. Buurtbe-
woonsters Gerdine, Caroline, Hester, 
Lilian, Marike, Marjanne en Adeline 
startten Burenhulp voor de kwetsbare 
mensen en ouderen ter ondersteuning 
in deze moeilijke tijd. Dorpsbewoonster 
Maaike doneerde met haar tandartsprak-
tijk 5000 mondkapjes aan het AMC en 
startte een landelijke campagne. Buren 
halen boodschappen voor elkaar, op 
Nextdoor en in diverse buurtappgroe-
pen wordt allerlei hulp aangeboden. 

Bij Versa Welzijn staan de vrijwilligers 
klaar om boodschappen te doen voor de 
zwakkeren in ons dorp. In de Bijvanck 
krijten mensen lieve berichten op de 
stoep naar elkaar en bij ziekenhuis Ter-
gooi betuigt men door middel van span-
doeken en krijttekeningen steun aan het 
zorgpersoneel. En de Blaricumse vlag 
wordt massaal uitgehangen, als teken 
van saamhorigheid.

Helpende ondernemers
Bij Bellevue kun je dagelijks een heer-
lijk driegangendiner afhalen of laten be-
zorgen, Bistrôt Chapeau levert aan huis 
en Cucina da Bruna heeft een dagelijks 
drie-gangen menu en een pizza drive. 
Ook van uw lievelingsmaaltijden van 
restaurant Peking, Johnny’s Pizzeria en 
Steakhouse en snackbar De Balken kunt 
u blijven genieten, ook zij hebben be-
zorg- en/of afhaalservices. Ook andere 
winkels bezorgen desgewenst graag bij 
u aan huis. 

De Blaricumsche 
boekhandel heeft 
haar voorraad vuur-
werkbrillen aan de 
ambulancepost Hil-
versum gedoneerd 
en Jean-Jacques is 
met zijn crêpe-ex-
pres het personeel 
van Gezondheidscentrum Huizermaat 
gaan verrassen. IJssalon De Hoop  
heeft ijs gedoneerd, onder andere aan 
de bewoners in Torenhof en aan het per-
soneel van Albert Heijn, het personeel 
dat momenteel zo immens hard werkt. 
Health Center FIT denkt aan uw gezond-
heid en heeft een gevarieerd online STAY 
FIT AT HOME-programma voor haar le-
den gemaakt met diverse online-lessen. 
Allemaal prachtige initiatieven, te veel 
om hier op te noemen. 

Evenementen in ons dorp    
Door de ingrijpende maatregelen van 

de overheid, zijn vele activiteiten en 
evenementen in ons dorp gestopt, af-
gelast of verplaatst, waaronder die van  
Koningsdag, 75 jaar bevrijding en het 
Aspergediner. 
Wij zijn de Burgemeester, Joan de 
Zwart-Bloch, zeer erkentelijk voor 
haar geschreven speech, waarmee 
zij al onze dorpsgenoten in deze  
bijzondere situatie een hart onder de  
riem steekt en zo eveneens een bijdrage 
levert aan die nu zo nodige saamhorig-
heid. 

Wat wonen we toch in een TOPDORP!

15 maart om 17.30 uur was het duidelijk; de horeca moet 
dicht. En wel binnen een half uur
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Weinig contact 
deze periode? 
Lees hier tips!
Vanwege de maatregelen omtrent het 
coronavirus zijn we aan huis gebonden 
en zijn verpleeghuizen gesloten voor 
bezoekers. Dat zorgt ervoor dat veel 
mensen minder contact hebben met 
anderen. 

Gelukkig zien we in het hele land mooie 
initiatieven ontstaan van mensen die 
hulp bieden. Kijk op www.nietalleen.nl of 
op www.nlvoorelkaar.nl 

Wilt u telefonisch contact? U kunt bellen 
met MAX Luisterend oor: 0900 - 0767, 
ANBO: 0348 - 46 66 66 of met het 
Rode Kruis: 070 - 445 58 88. Ook staan 
bij Versa Welzijn vrijwilligers klaar om 
te helpen. Lees meer hierover in het 
artikel ‘Versa Welzijn helpt!’ op deze 
pagina.

Heeft u specifieke vragen over 
het coronavirus? 
Bel dan met het RIVM via telefoonnum-
mer 0800 - 1351 of kijk op www.rivm.nl
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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

Versa Welzijn helpt!

Op 23 maart maakte het kabinet 
bekend dat alle bijeenkomsten en 
evenementen tot 1 juni 2020 zijn 
afgelast. 

Vanzelfsprekend volgt de ge-
meente Blaricum deze regels op. 
Helaas betekent dit dat een aantal 
evenementen voorlopig niet door 
zal gaan. Kijk op de gemeentelijke 
website voor een actueel overzicht 
van de afgelaste activiteiten en 
evenementen. 
 

EVENEMENTEN 
TOT 1 JUNI

Bent of kent u iemand die ouder is dan zeventig jaar, chronisch ziek of met een 
verminderde weerstand? We kunnen ons goed voorstellen dat u zich in deze tij-
den van het coronavirus zorgen maakt. Bij Versa Welzijn staan vrijwilligers klaar 
om boodschappen te doen, medicijnen te halen of vragen te beantwoorden. 
Aarzel niet en neem gerust contact op voor hulp. Versa Welzijn helpt!

Contact
Versa Welzijn is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 
08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 035 - 623 
11 00. Kijk voor meer informatie ook op www.versawelzijn.nl Heeft u specifieke 
vragen over het coronavirus? Neem dan rechtstreeks contact op met het RIVM 
via telefoonnummer 0800 - 1351 of kijk op www.rivm.nl

Word vrijwilliger
We zien mooie initiatieven ontstaan in de samenleving. Juist in deze tijd hebben 
we elkaar hard nodig. Wilt u zelf ook meehelpen als vrijwilliger? Meld u dan bij 
Versa Welzijn. 

Hoe kom je als gezin de corona-
periode door?

Het is een pittige tijd. Er komt als ouders veel op ons af. Binnen het gezin hebben 
we in deze periode intensief met elkaar te maken. We moeten ons eigen (thuis)-
werk zien te verenigen met de begeleiding van het schoolwerk van de kinderen en 
de kinderen fulltime om ons heen. 

We hebben onze eigen zorgen, onzekerheden en emoties, maar zien ook die van de 
kinderen. Dat levert veel vragen op:

• Hoe begeleiden we kinderen zo goed mogelijk in deze coronatijd? 
• Wat bespreek je wel en niet? 
• Hoe help je ze bij hun angsten en vragen, en andere emoties? 
• Hoe komen we de dagen zo goed mogelijk door? 
• Hoe zorg je voor een goede dagindeling? 
•  Hoe zorgen we als ouders dat we zelf overeind blijven, en onze spanningen niet op 

de kinderen richten? 
•  En hoe zorgen we ervoor dat de stap terug naar het normale leven zo makkelijk 

mogelijk verloopt?

Webinar op 6 april
Het Jeugd- en Gezinsteam van Eemnes biedt ouders van de BEL-gemeenten de mo-
gelijkheid om een webinar te volgen van kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa 
Neve (onder andere bekend van tv, Psychologie Magazine en meerdere opvoedboe-
ken). Tischa helpt ouders op weg met antwoorden en ideeën voor bij dilemma’s. 
Samen wordt naast de enorme uitdagingen ook gekeken naar de kansen die dit 
meebrengt voor het gezin! Dus noteer in de agenda: webinar op 6 april van 
20.30 uur tot 21.30 uur! Deelname is gratis. Via de website van het JGT Eemnes 
(www.jgteemes.nl) is de aanmeldlink te vinden! Lukt het niet om mee te kijken? 
Schrijf dan toch in, want na afloop van het webinar ontvangen de inschrijvers een 
link om het terug te kijken (link is een maand geldig).

Ondersteuning 
jongeren met 
vragen corona-
virus
Heb je vragen over het coronavirus? 
Maak je je zorgen over jouw gezond-
heid? 

Blijf er niet mee rondlopen en stel je 
vragen bijvoorbeeld bij de:
• jongerenwerker in je buurt; 
• anonieme chat met JouwGGD.nl;
• kindertelefoon.nl (bellen of chatten).

Kijk voor meer vragen en antwoorden op 
www.nji.nl/coronavirus

WIJZIGINGSPLAN ‘HEIDEWEG 5A BLARICUM’ TER INZAGE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat 
het wijzigingsplan ‘Heideweg 5A’ op 25 februari 2020 is vastgesteld.

Er is verzocht om de oppervlakte van het bouwperceel Heideweg 5A te vergro-
ten door een deel van het aangrenzende bouwperceel Torenlaan 63 erbij te 
betrekken. Om dit juridisch-planologisch te borgen, is de wijzigingsbevoegd-
heid in artikel 18.9 van het vigerende bestemmingsplan ‘Villagebieden 2013’ 
toegepast. Het ontwerpplan is van 19 november 2019 tot en met 30 december 
2019 ter inzage gelegd. Er zijn toen geen zienswijzen naar voren gebracht.

Terinzagelegging
Het vastgestelde plan ligt tot en met 30 april 2020 ter inzage bij de balie Ver-
gunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. De 
balie werkt uitsluitend op afspraak, tel. 14 035. Ook kunt u het plan bekijken 
op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0376.BLCWPHeideweg5a-Vg01).

Beroep
Tegen het ontwerpplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan is vervol-
gens niet gewijzigd vastgesteld. Daarom mogen alleen diegenen die kunnen 
aantonen niet in de gelegenheid te zijn geweest om eerder een zienswijze in te 
dienen, tegen dit plan beroep instellen. Dit kan bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening
Om de werking van het collegebesluit op te schorten, moet -naast het indie-
nen van een beroepschrift- een voorlopige voorziening aangevraagd worden, 
indien er sprake is van spoed. Een verzoek kunt u indienen bij de voorzitter van 
voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak.

Inwerkingtreding
Het plan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als 
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, 
wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort tot het moment waarop 
op het verzoek is beslist. 

RAADSVERGADERINGEN EN RTG’S
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De gemeenteraad van Blaricum gaat digitaal vergaderen. Lees alles hierover 
op www.blaricum.nl, in het nieuwsbericht ‘31 maart 11.30 uur: Gemeenteraad 
Blaricum gaat digitaal vergaderen’.

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

•  Blaricummerdreef 6, 1261 TA, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, ingekomen 
17 maart 2020

•  Harmsen van der Beeklaan 2, 1262 AS, plaatsen van dakkapellen, ingekomen 17 maart 
2020

•  Kooltjespad 6, 1261 DP, plaatsen van een hekwerk, ingekomen 18 maart 2020
•  Singel 18, 1261 XP, verbouwen van de woning, ingekomen 19 maart 2020
•  Wallandlaan 3, 1261 CX, vellen van 4 bomen, ingekomen 18 maart 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
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Stichtseweg 99999 (n.t.b.), 1261 TA, aanleggen van een volleybalveld met palen, verzon-
den 10 maart 2020

•  Schapendrift 47, 1261 HM, bouwen van een dienstwoning, verzonden 24 maart 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
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Zwaluwenweg 2UNIT, 1261 GJ, plaatsen van een tijdelijke woonunit tijdens de bouw, 
verzonden 9 maart 2020

•  Zwaluwenweg 2B, 1261 GJ, bouwen van een nieuwe woonboerderij (2-onder-1-kap), 
verzonden 16 maart 2020

•  Torenlaan 58, 1261 GG, verbouwen van het woonhuis, verzonden 19 maart 2020
•  Boslaan 2A, 1261 CB, bouwen van een poort en hekwerk, verzonden 19 maart 2020
•  Kooltjespad 6, 1261 DP, vervangen van de entreepoort en wijzigen van de uitweg, ver-

zonden 19 maart 2020
•  Koning Willem III-laan 7, 1261 AC, bouwen van een nieuwe woning, verzonden 19 maart 

2020
•  Eemnesserweg 23A, 1261 HE, plaatsen van een toegangspoort en hekwerk, verzonden 

20 maart 2020
•  Eemnesserweg 23B, 1261 HE, plaatsen van een toegangspoort en hekwerk, verzonden 

20 maart 2020
•  Zwaluwenweg 2A, 1261 GJ, vellen van 1 boom, verzonden 24 maart 2020
•  Zwaluwenweg 15, 1261 GH, vellen van 2 bomen, verzonden 25 maart 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 rechts-
geldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekijken op de lande-
lijke 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

Het BEL-kantoor is in april op de onderstaande dagen gesloten.

• Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag
•  Maandag 13 april: Tweede Paasdag 
• Maandag 27 april: Koningsdag

Vanwege de feestdagen zamelt de GAD uw GFT- en restafval op andere 
dagen in. Dit gaat door in de avonduren.
Maandag 13 april (Tweede Paasdag)  wordt dinsdag 14 april
Maandag 27 april (Koningsdag) wordt dinsdag 28 april
Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) wordt woensdag 6 mei
Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) wordt woensdag 20 mei
Maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) wordt dinsdag 2 juni

AFVALINZAMELING ROND FEESTDAGEN

Ook is telefoonnummer 14 035 niet 
bereikbaar. 

Sluiting gemeentediensten
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Weinig contact 
deze periode? 
Lees hier tips!
Vanwege de maatregelen omtrent het 
coronavirus zijn we aan huis gebonden 
en zijn verpleeghuizen gesloten voor 
bezoekers. Dat zorgt ervoor dat veel 
mensen minder contact hebben met 
anderen. 

Gelukkig zien we in het hele land mooie 
initiatieven ontstaan van mensen die 
hulp bieden. Kijk op www.nietalleen.nl of 
op www.nlvoorelkaar.nl 

Wilt u telefonisch contact? U kunt bellen 
met MAX Luisterend oor: 0900 - 0767, 
ANBO: 0348 - 46 66 66 of met het 
Rode Kruis: 070 - 445 58 88. Ook staan 
bij Versa Welzijn vrijwilligers klaar om 
te helpen. Lees meer hierover in het 
artikel ‘Versa Welzijn helpt!’ op deze 
pagina.

Heeft u specifieke vragen over 
het coronavirus? 
Bel dan met het RIVM via telefoonnum-
mer 0800 - 1351 of kijk op www.rivm.nl
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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

Versa Welzijn helpt!

Op 23 maart maakte het kabinet 
bekend dat alle bijeenkomsten en 
evenementen tot 1 juni 2020 zijn 
afgelast. 

Vanzelfsprekend volgt de ge-
meente Blaricum deze regels op. 
Helaas betekent dit dat een aantal 
evenementen voorlopig niet door 
zal gaan. Kijk op de gemeentelijke 
website voor een actueel overzicht 
van de afgelaste activiteiten en 
evenementen. 
 

EVENEMENTEN 
TOT 1 JUNI

Bent of kent u iemand die ouder is dan zeventig jaar, chronisch ziek of met een 
verminderde weerstand? We kunnen ons goed voorstellen dat u zich in deze tij-
den van het coronavirus zorgen maakt. Bij Versa Welzijn staan vrijwilligers klaar 
om boodschappen te doen, medicijnen te halen of vragen te beantwoorden. 
Aarzel niet en neem gerust contact op voor hulp. Versa Welzijn helpt!

Contact
Versa Welzijn is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 
08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 035 - 623 
11 00. Kijk voor meer informatie ook op www.versawelzijn.nl Heeft u specifieke 
vragen over het coronavirus? Neem dan rechtstreeks contact op met het RIVM 
via telefoonnummer 0800 - 1351 of kijk op www.rivm.nl

Word vrijwilliger
We zien mooie initiatieven ontstaan in de samenleving. Juist in deze tijd hebben 
we elkaar hard nodig. Wilt u zelf ook meehelpen als vrijwilliger? Meld u dan bij 
Versa Welzijn. 

Hoe kom je als gezin de corona-
periode door?

Het is een pittige tijd. Er komt als ouders veel op ons af. Binnen het gezin hebben 
we in deze periode intensief met elkaar te maken. We moeten ons eigen (thuis)-
werk zien te verenigen met de begeleiding van het schoolwerk van de kinderen en 
de kinderen fulltime om ons heen. 

We hebben onze eigen zorgen, onzekerheden en emoties, maar zien ook die van de 
kinderen. Dat levert veel vragen op:

• Hoe begeleiden we kinderen zo goed mogelijk in deze coronatijd? 
• Wat bespreek je wel en niet? 
• Hoe help je ze bij hun angsten en vragen, en andere emoties? 
• Hoe komen we de dagen zo goed mogelijk door? 
• Hoe zorg je voor een goede dagindeling? 
•  Hoe zorgen we als ouders dat we zelf overeind blijven, en onze spanningen niet op 

de kinderen richten? 
•  En hoe zorgen we ervoor dat de stap terug naar het normale leven zo makkelijk 

mogelijk verloopt?

Webinar op 6 april
Het Jeugd- en Gezinsteam van Eemnes biedt ouders van de BEL-gemeenten de mo-
gelijkheid om een webinar te volgen van kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa 
Neve (onder andere bekend van tv, Psychologie Magazine en meerdere opvoedboe-
ken). Tischa helpt ouders op weg met antwoorden en ideeën voor bij dilemma’s. 
Samen wordt naast de enorme uitdagingen ook gekeken naar de kansen die dit 
meebrengt voor het gezin! Dus noteer in de agenda: webinar op 6 april van 
20.30 uur tot 21.30 uur! Deelname is gratis. Via de website van het JGT Eemnes 
(www.jgteemes.nl) is de aanmeldlink te vinden! Lukt het niet om mee te kijken? 
Schrijf dan toch in, want na afloop van het webinar ontvangen de inschrijvers een 
link om het terug te kijken (link is een maand geldig).

Ondersteuning 
jongeren met 
vragen corona-
virus
Heb je vragen over het coronavirus? 
Maak je je zorgen over jouw gezond-
heid? 

Blijf er niet mee rondlopen en stel je 
vragen bijvoorbeeld bij de:
• jongerenwerker in je buurt; 
• anonieme chat met JouwGGD.nl;
• kindertelefoon.nl (bellen of chatten).

Kijk voor meer vragen en antwoorden op 
www.nji.nl/coronavirus

WIJZIGINGSPLAN ‘HEIDEWEG 5A BLARICUM’ TER INZAGE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat 
het wijzigingsplan ‘Heideweg 5A’ op 25 februari 2020 is vastgesteld.

Er is verzocht om de oppervlakte van het bouwperceel Heideweg 5A te vergro-
ten door een deel van het aangrenzende bouwperceel Torenlaan 63 erbij te 
betrekken. Om dit juridisch-planologisch te borgen, is de wijzigingsbevoegd-
heid in artikel 18.9 van het vigerende bestemmingsplan ‘Villagebieden 2013’ 
toegepast. Het ontwerpplan is van 19 november 2019 tot en met 30 december 
2019 ter inzage gelegd. Er zijn toen geen zienswijzen naar voren gebracht.

Terinzagelegging
Het vastgestelde plan ligt tot en met 30 april 2020 ter inzage bij de balie Ver-
gunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. De 
balie werkt uitsluitend op afspraak, tel. 14 035. Ook kunt u het plan bekijken 
op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0376.BLCWPHeideweg5a-Vg01).

Beroep
Tegen het ontwerpplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan is vervol-
gens niet gewijzigd vastgesteld. Daarom mogen alleen diegenen die kunnen 
aantonen niet in de gelegenheid te zijn geweest om eerder een zienswijze in te 
dienen, tegen dit plan beroep instellen. Dit kan bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening
Om de werking van het collegebesluit op te schorten, moet -naast het indie-
nen van een beroepschrift- een voorlopige voorziening aangevraagd worden, 
indien er sprake is van spoed. Een verzoek kunt u indienen bij de voorzitter van 
voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak.

Inwerkingtreding
Het plan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als 
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, 
wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort tot het moment waarop 
op het verzoek is beslist. 

RAADSVERGADERINGEN EN RTG’S
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De gemeenteraad van Blaricum gaat digitaal vergaderen. Lees alles hierover 
op www.blaricum.nl, in het nieuwsbericht ‘31 maart 11.30 uur: Gemeenteraad 
Blaricum gaat digitaal vergaderen’.

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

•  Blaricummerdreef 6, 1261 TA, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, ingekomen 
17 maart 2020

•  Harmsen van der Beeklaan 2, 1262 AS, plaatsen van dakkapellen, ingekomen 17 maart 
2020

•  Kooltjespad 6, 1261 DP, plaatsen van een hekwerk, ingekomen 18 maart 2020
•  Singel 18, 1261 XP, verbouwen van de woning, ingekomen 19 maart 2020
•  Wallandlaan 3, 1261 CX, vellen van 4 bomen, ingekomen 18 maart 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
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Stichtseweg 99999 (n.t.b.), 1261 TA, aanleggen van een volleybalveld met palen, verzon-
den 10 maart 2020

•  Schapendrift 47, 1261 HM, bouwen van een dienstwoning, verzonden 24 maart 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
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Zwaluwenweg 2UNIT, 1261 GJ, plaatsen van een tijdelijke woonunit tijdens de bouw, 
verzonden 9 maart 2020

•  Zwaluwenweg 2B, 1261 GJ, bouwen van een nieuwe woonboerderij (2-onder-1-kap), 
verzonden 16 maart 2020

•  Torenlaan 58, 1261 GG, verbouwen van het woonhuis, verzonden 19 maart 2020
•  Boslaan 2A, 1261 CB, bouwen van een poort en hekwerk, verzonden 19 maart 2020
•  Kooltjespad 6, 1261 DP, vervangen van de entreepoort en wijzigen van de uitweg, ver-

zonden 19 maart 2020
•  Koning Willem III-laan 7, 1261 AC, bouwen van een nieuwe woning, verzonden 19 maart 

2020
•  Eemnesserweg 23A, 1261 HE, plaatsen van een toegangspoort en hekwerk, verzonden 

20 maart 2020
•  Eemnesserweg 23B, 1261 HE, plaatsen van een toegangspoort en hekwerk, verzonden 

20 maart 2020
•  Zwaluwenweg 2A, 1261 GJ, vellen van 1 boom, verzonden 24 maart 2020
•  Zwaluwenweg 15, 1261 GH, vellen van 2 bomen, verzonden 25 maart 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 rechts-
geldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekijken op de lande-
lijke 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

Het BEL-kantoor is in april op de onderstaande dagen gesloten.

• Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag
•  Maandag 13 april: Tweede Paasdag 
• Maandag 27 april: Koningsdag

Vanwege de feestdagen zamelt de GAD uw GFT- en restafval op andere 
dagen in. Dit gaat door in de avonduren.
Maandag 13 april (Tweede Paasdag)  wordt dinsdag 14 april
Maandag 27 april (Koningsdag) wordt dinsdag 28 april
Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) wordt woensdag 6 mei
Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) wordt woensdag 20 mei
Maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) wordt dinsdag 2 juni

AFVALINZAMELING ROND FEESTDAGEN

Ook is telefoonnummer 14 035 niet 
bereikbaar. 

Sluiting gemeentediensten
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Bericht van de raad aan alle inwoners van Blaricum 

De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus op de samenleving zijn mondiaal voelbaar en raken dus ook Blaricum als dorpsgemeenschap. Zorgverleners draaien 
overuren, winkels en bedrijven sluiten of zijn slechts beperkt toegankelijk, het verenigingsleven is tot stilstand gekomen. Blaricummers moeten veelal  thuiswerken, 
kinderen opvangen en vermaken, en op gepaste afstand van familie, vrienden en buren blijven. Juist in een tijd waarin saamhorigheid en gemeenschap belangrijk zijn. 

Iedereen die persoonlijk getroffen is 
door het virus, wensen wij een spoedig 
en volledig herstel toe. Iedereen die 
vanwege het virus een familielid of een 
naaste verloren heeft, betuigen wij ons 
medeleven. Iedereen die bang en on-
zeker is over de gevolgen van het virus, 
wensen wij kracht en vertrouwen toe. 
Steun en bemoedig elkaar, maar volg 
daarbij de richtlijnen en voorschriften 
vanuit de overheid en GGD strikt op, 
opdat de onnodige verspreiding van het 
virus een halt toegeroepen kan worden. 
Deze onzekere tijd vereist van iedereen 
discipline en uithoudingsvermogen, en 
het respecteren van de afgekondigde 
maatregelen.

De gemeenteraad dankt alle zorgver-
leners, in het bijzonder zij die in het 
Tergooi ziekenhuis werken, voor hun niet 
aflatende inzet en werkzaamheden in 
het licht van deze crisis. Ook danken en 
prijzen wij de medewerkers van hulp-
diensten, zoals GGD, regionaal ambulan-
cevervoer, politie, brandweer en KNRM, 
alle leraren en leraressen in het basis- en 
voortgezet onderwijs, alle medewerkers 
in de kinderopvang en verpleeghuis 
Torenhof, al het winkelpersoneel van  
supermarkten, en de medewerkers van 
distributiecentra, voor de wijze waarop 

zij hun werkzaamheden, veelal aange-
past aan de omstandigheden, voortzet-
ten.

Ook de niet aflatende inzet en betrok-
kenheid van onze burgemeester, Joan 
de Zwart-Bloch, de wethouders en alle 
ambtenaren van de BEL verdienen ons 
respect en steun. Zij doen er alles aan 
om ons dorp bestuurbaar te houden en 
leveren bijzondere inspanningen onder 
moeilijke omstandigheden.

De gemeenteraad onderzoekt momen-
teel samen met de griffie de mogelijkhe-
den om binnen de wettelijke kaders haar 
werkzaamheden te blijven uitvoeren. Dit 
vergt afstemming en instemming inzake 
veelal digitaal werken en overleggen. 
Ook worden de richtlijnen en suggesties 
vanuit het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten op de voet gevolgd en 
ingezet. Wij vragen uw begrip en mede-
werking voor het feit dat de raad op een 
aangepaste manier zal overleggen en 
terugkoppelen. 
 
Hou elkaar vast als dorp, maar op ge-
paste afstand!

GEMEENTENIEUWS
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Bij het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL (www.adviesinformatie.nl)
kunt u terecht voor al uw vragen over zorg en welzijn, werk en inkomen en jeugd-
(hulp). Op de aankomende feestdagen is het advies- en informatiepunt gesloten:

Loket Huizen:
•  Dinsdag 5 mei: Bevrijdingsdag

Loket Eemnes:
•  Donderdag 21 mei: Hemelvaartsdag

Loket Laren:
•  Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag
•  Vrijdag 22 mei: Brugdag (een vrije 

dag tussen een bestaande feestdag 
en het weekend)

Telefonisch is het advies- 
en informatiepunt niet 
bereikbaar op: 
• Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag
• Maandag 13 april: Tweede Paasdag 
• Maandag 27 april: Koningsdag
• Dinsdag 5 mei: Bevrijdingsdag
• Donderdag 21 mei: Hemelvaartsdag 
•  Vrijdag 22 mei: Brugdag (een vrije 

dag tussen een bestaande feestdag 
en het weekend)

• Maandag 1 juni: Tweede Pinksterdag

SLUITINGSDAGEN ADVIES- EN 
INFORMATIEPUNT SOCIAAL DOMEIN HBEL

Gemeenteraad Blaricum, foto gemaakt in november 2019

De leden van de gemeenteraad van Blaricum: Mieke Bakker, Ramona Beemsterboer, 
Ineke Breet, Rob Bruintjes, Ellewies Claushuis, Janny van Dijk, Christien Dobber, Carin 
Francken, Jan Hoijtink, Bea Kukupessy, Han Landman, Joke Lanphen, Willem Pel, 
Satyamo Uijldert en René Wiegel.

Voor actuele informatie over het coronavirus in Blaricum: www.blaricum.nl
Contactpersoon: Ralph de Vries, raadsgriffier, r.devries@blaricum.nl of 
06 - 21 15 48 71.

GEMEENTENIEUWS

04 | 3 april 2020 | week 14 | Gemeentenieuws

Wees alert en voorkom financieel misbruik 

Blaricum kent verschillende buurt-
preventieverenigingen (BPV). Het 
doel van een BPV is het bewaken 
en bevorderen van de veiligheid in 
de wijk. 

In deze periode, waarbij veel 
informatie wordt gedeeld over het 
coronavirus, werkt de gemeente ook 
samen met de BPV’s om zoveel mo-
gelijk mensen te informeren. Door 
gebruik te maken van de netwerken 
van de BPV’s kunnen we nog meer 
mensen bereiken. 

Bent u nog geen lid van een buurt-
preventievereniging in uw buurt, 
maar wilt u wel op de hoogte blijven 
van de laatste ontwikkelingen? 
Kijk dan op de website van de ge-
meente hoe u zich kunt aanmelden: 
www.blaricum.nl (Veiligheid >
Openbare Orde en Veiligheid > 
Buurtpreventie). 

INFORMATIE 
OVER CORONA VIA 
BUURTPREVENTIE-
VERENIGINGEN 

In deze onzekere periode rondom het coronavirus, vragen wij inwoners om extra te alert zijn op de signalen van financieel 
misbruik. 

Er zijn helaas mensen die misbruik 
maken van deze onzekere periode. 
Bijvoorbeeld door aan te bieden om 
boodschappen te doen en er vervolgens 
met de pinpas vandoor gaan. 
Wees dus alert en volg de volgende 
adviezen op:
•  Geef nooit de pinpas af.
•  Geef geen geld aan de deur, betaal 

voor boodschappen achteraf.

•  Geef geen bankgegevens aan iemand 
via de telefoon.

•  Laat geen vreemde mensen zomaar 
binnen. Als ze iets komen brengen, laat 
het bij de voordeur neerzetten. Houd 
zelf ook anderhalve meter afstand 
vanwege besmettingsgevaar.

•  Meld een niet-pluisgevoel bij de 
gemeente via 14 035 of bij de politie: 
0900 - 8844. 

Gelukkig zijn er ook veel goede en 
betrouwbare initiatieven! Bijvoorbeeld 
bij Versa Welzijn. Zelf iets doen voor een 
ander? De vrijwilligerscentrale heeft een 
speciale webpagina aangemaakt met 
corona-initiatieven en vacatures. 

Kijk vooral op de website voor meer infor-
matie: www.versavrijwilligerscentrale.nl/
corona-vacatures

Programma ‘75 jaar vrijheid’ gaat niet door
Voor het vieren van 75 jaar vrijheid in Nederland van 3 tot en met 6 mei aanstaande was het 4-5 mei comité van Blaricum 
druk doende met het organiseren van een mooi en divers programma. 

Een speciaal herdenkingsconcert tijdens 
de Nationale Herdenking op 4 mei bij het 
monument in het Burgemeester  
Klaarenbeekpark, ondersteund door 
mooie gedichten van basisschoolkinde-
ren. Een feestprogramma op 3, 5 en 6 
mei op het Oranjeweitje, mede georga-
niseerd door Het Gooi Bevrijd. 
Natuurlijk weer een bezoek van onze 
oude veteranen uit het buitenland en 

het bevrijdingskonvooi die wederom 
op de Woensberg bivakkeerden, en een 
gezellige dorpslunch voor alle Blaricum-
mers.

Maar helaas kunnen we - vanwege de 
maatregel van de Rijksoverheid om alle 
evenementen en bijeenkomsten tot 1 
juni af te gelasten, dit programma ‘75 
jaar vrijheid’ niet door laten gaan. Op die 

manier hopen wij verdere verspreiding 
van het coronavirus te voorkomen. 

De gemeente Blaricum en het 4-5 mei 
comité wil iedereen bedanken voor zijn/
haar inzet voor de voorbereidingen van 
en het enthousiasme voor de festivitei-
ten van 75 jaar vrijheid. Zij hopen u vol-
gend jaar weer een feestelijk programma 
te kunnen aanbieden.

Meten van luchtkwaliteit via zeven diffusiebuisjes
In de gemeenten Blaricum en Eemnes zijn op 25 maart zeven ‘Palmes buisjes’ 
in de openbare ruimte geplaatst. De buisjes hangen langs de A27 en langs drukke 
wegen, op vijf locaties in Blaricum en op twee locaties in Eemnes. Het is een 
initiatief van de bewonersgroep Denktank A27. Met de buisjes wordt de komende 
acht maanden stikstofdioxide gemeten. 

De gemeenten werken samen met Denk-
tank A27 om de hoeveelheid stikstofdioxi-
de op deze manier te meten. De provincie 
Noord-Holland financiert de kosten 
voor het uitvoeren van deze metingen. 
GGD Amsterdam krijgt van de provincie 
opdracht om de buisjes te plaatsen, de 
buisjes om de vier weken om te wis-
selen en de buisjes te laten analyseren. 
Na acht maanden is een jaargemiddelde 

bekend. De buisjes hangen op verschil-
lende locaties langs de A27, zoals in De 
Blaricummermeent, bij rotonde naar 
Blaricum Bijvanck, aan de Zuidersingel in 
Eemnes. Op de website van de gemeente 
is een link naar een kaartje te vinden met 
de specifieke locaties.

De resultaten van de metingen geven 
inzicht in de hoeveelheid stikstofdioxide 

en hoe dit zich verhoudt ten opzichte 
van de wettelijke normen. Het is be-
doeld om een indicatie te geven. De 
gemeenten hebben nauwelijks moge-
lijkheden om de hoeveelheid stikstofdi-
oxide naar beneden te brengen. De A27 
is in beheer van Rijkswaterstaat en het 
verkeer binnen de gemeente kan niet 
zomaar worden verminderd. 

Wel wordt de data aan het RIVM gele-
verd, zodat het RIVM het kan gebruiken 
om hun berekenings- en meetsystemen 
te toetsen. Daarnaast kan RIVM zich een 
beter landelijk beeld vormen door de 
input van diverse gemeenten.
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kunt u terecht voor al uw vragen over zorg en welzijn, werk en inkomen en jeugd-
(hulp). Op de aankomende feestdagen is het advies- en informatiepunt gesloten:

Loket Huizen:
•  Dinsdag 5 mei: Bevrijdingsdag

Loket Eemnes:
•  Donderdag 21 mei: Hemelvaartsdag

Loket Laren:
•  Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag
•  Vrijdag 22 mei: Brugdag (een vrije 

dag tussen een bestaande feestdag 
en het weekend)

Telefonisch is het advies- 
en informatiepunt niet 
bereikbaar op: 
• Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag
• Maandag 13 april: Tweede Paasdag 
• Maandag 27 april: Koningsdag
• Dinsdag 5 mei: Bevrijdingsdag
• Donderdag 21 mei: Hemelvaartsdag 
•  Vrijdag 22 mei: Brugdag (een vrije 

dag tussen een bestaande feestdag 
en het weekend)

• Maandag 1 juni: Tweede Pinksterdag

SLUITINGSDAGEN ADVIES- EN 
INFORMATIEPUNT SOCIAAL DOMEIN HBEL

Gemeenteraad Blaricum, foto gemaakt in november 2019

De leden van de gemeenteraad van Blaricum: Mieke Bakker, Ramona Beemsterboer, 
Ineke Breet, Rob Bruintjes, Ellewies Claushuis, Janny van Dijk, Christien Dobber, Carin 
Francken, Jan Hoijtink, Bea Kukupessy, Han Landman, Joke Lanphen, Willem Pel, 
Satyamo Uijldert en René Wiegel.

Voor actuele informatie over het coronavirus in Blaricum: www.blaricum.nl
Contactpersoon: Ralph de Vries, raadsgriffier, r.devries@blaricum.nl of 
06 - 21 15 48 71.
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Wees alert en voorkom financieel misbruik 

Blaricum kent verschillende buurt-
preventieverenigingen (BPV). Het 
doel van een BPV is het bewaken 
en bevorderen van de veiligheid in 
de wijk. 

In deze periode, waarbij veel 
informatie wordt gedeeld over het 
coronavirus, werkt de gemeente ook 
samen met de BPV’s om zoveel mo-
gelijk mensen te informeren. Door 
gebruik te maken van de netwerken 
van de BPV’s kunnen we nog meer 
mensen bereiken. 

Bent u nog geen lid van een buurt-
preventievereniging in uw buurt, 
maar wilt u wel op de hoogte blijven 
van de laatste ontwikkelingen? 
Kijk dan op de website van de ge-
meente hoe u zich kunt aanmelden: 
www.blaricum.nl (Veiligheid >
Openbare Orde en Veiligheid > 
Buurtpreventie). 

INFORMATIE 
OVER CORONA VIA 
BUURTPREVENTIE-
VERENIGINGEN 

In deze onzekere periode rondom het coronavirus, vragen wij inwoners om extra te alert zijn op de signalen van financieel 
misbruik. 

Er zijn helaas mensen die misbruik 
maken van deze onzekere periode. 
Bijvoorbeeld door aan te bieden om 
boodschappen te doen en er vervolgens 
met de pinpas vandoor gaan. 
Wees dus alert en volg de volgende 
adviezen op:
•  Geef nooit de pinpas af.
•  Geef geen geld aan de deur, betaal 

voor boodschappen achteraf.

•  Geef geen bankgegevens aan iemand 
via de telefoon.

•  Laat geen vreemde mensen zomaar 
binnen. Als ze iets komen brengen, laat 
het bij de voordeur neerzetten. Houd 
zelf ook anderhalve meter afstand 
vanwege besmettingsgevaar.

•  Meld een niet-pluisgevoel bij de 
gemeente via 14 035 of bij de politie: 
0900 - 8844. 

Gelukkig zijn er ook veel goede en 
betrouwbare initiatieven! Bijvoorbeeld 
bij Versa Welzijn. Zelf iets doen voor een 
ander? De vrijwilligerscentrale heeft een 
speciale webpagina aangemaakt met 
corona-initiatieven en vacatures. 

Kijk vooral op de website voor meer infor-
matie: www.versavrijwilligerscentrale.nl/
corona-vacatures

Programma ‘75 jaar vrijheid’ gaat niet door
Voor het vieren van 75 jaar vrijheid in Nederland van 3 tot en met 6 mei aanstaande was het 4-5 mei comité van Blaricum 
druk doende met het organiseren van een mooi en divers programma. 

Een speciaal herdenkingsconcert tijdens 
de Nationale Herdenking op 4 mei bij het 
monument in het Burgemeester  
Klaarenbeekpark, ondersteund door 
mooie gedichten van basisschoolkinde-
ren. Een feestprogramma op 3, 5 en 6 
mei op het Oranjeweitje, mede georga-
niseerd door Het Gooi Bevrijd. 
Natuurlijk weer een bezoek van onze 
oude veteranen uit het buitenland en 

het bevrijdingskonvooi die wederom 
op de Woensberg bivakkeerden, en een 
gezellige dorpslunch voor alle Blaricum-
mers.

Maar helaas kunnen we - vanwege de 
maatregel van de Rijksoverheid om alle 
evenementen en bijeenkomsten tot 1 
juni af te gelasten, dit programma ‘75 
jaar vrijheid’ niet door laten gaan. Op die 

manier hopen wij verdere verspreiding 
van het coronavirus te voorkomen. 

De gemeente Blaricum en het 4-5 mei 
comité wil iedereen bedanken voor zijn/
haar inzet voor de voorbereidingen van 
en het enthousiasme voor de festivitei-
ten van 75 jaar vrijheid. Zij hopen u vol-
gend jaar weer een feestelijk programma 
te kunnen aanbieden.

Meten van luchtkwaliteit via zeven diffusiebuisjes
In de gemeenten Blaricum en Eemnes zijn op 25 maart zeven ‘Palmes buisjes’ 
in de openbare ruimte geplaatst. De buisjes hangen langs de A27 en langs drukke 
wegen, op vijf locaties in Blaricum en op twee locaties in Eemnes. Het is een 
initiatief van de bewonersgroep Denktank A27. Met de buisjes wordt de komende 
acht maanden stikstofdioxide gemeten. 

De gemeenten werken samen met Denk-
tank A27 om de hoeveelheid stikstofdioxi-
de op deze manier te meten. De provincie 
Noord-Holland financiert de kosten 
voor het uitvoeren van deze metingen. 
GGD Amsterdam krijgt van de provincie 
opdracht om de buisjes te plaatsen, de 
buisjes om de vier weken om te wis-
selen en de buisjes te laten analyseren. 
Na acht maanden is een jaargemiddelde 

bekend. De buisjes hangen op verschil-
lende locaties langs de A27, zoals in De 
Blaricummermeent, bij rotonde naar 
Blaricum Bijvanck, aan de Zuidersingel in 
Eemnes. Op de website van de gemeente 
is een link naar een kaartje te vinden met 
de specifieke locaties.

De resultaten van de metingen geven 
inzicht in de hoeveelheid stikstofdioxide 

en hoe dit zich verhoudt ten opzichte 
van de wettelijke normen. Het is be-
doeld om een indicatie te geven. De 
gemeenten hebben nauwelijks moge-
lijkheden om de hoeveelheid stikstofdi-
oxide naar beneden te brengen. De A27 
is in beheer van Rijkswaterstaat en het 
verkeer binnen de gemeente kan niet 
zomaar worden verminderd. 

Wel wordt de data aan het RIVM gele-
verd, zodat het RIVM het kan gebruiken 
om hun berekenings- en meetsystemen 
te toetsen. Daarnaast kan RIVM zich een 
beter landelijk beeld vormen door de 
input van diverse gemeenten.
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Familieberichten
Overleden
22-02-2020    Wilhelmina Hillechina 

(Miny) Beuving-Verver, 
geboren 19-08-1940

8-03-2020    Jacobus Hendrikus Maria 
(Jaap) Ruijter,  
geboren 6-09-1950

12-03-2020  Franciscus Petrus  
(Frans) Raven,  
geboren 30-10-1933 

17-03-2020    Bernard Robert Martin 
(Ben) Rigter,  
geboren 27-02-1944
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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

Oplossing cryptogram pagina 6
Horizontaal: 4. Blaricummermeent, 6. Wassenaar, 7.Bijvanck, 8. DeHoop, 9. 
BlaricumBeach, 10. Torenlaan, 13. Tafelberg, 16. RustWat, 17. dOuweTak,18. 
Oranjeweitje

Verticaal: 1. Vitus, 2. Moeke, 3. Werckpaert, 5. Kermis, 6. Wijnproeverij, 9. 
Bellevue, 11. Oog, 12. Aspergeakker, 14. FransRuijter, 15. Stut

Boereblij is weer open!
Na een jaar van bezinning opent Boereblij vanaf 4 april weer haar deuren! 
Hoe gaat het kleinschalige aspergebedrijf nu verder met de toenemende druk 
van de supermarkten en hun continue aspergeaanbod?  

Al 70 jaar worden er in Blaricum asper-
ges geteeld en dat wil Boereblij het liefst 
nog heel lang blijven doen. Het bedrijf 
is een samenwerking aangegaan met 
Martens Asperges uit Tienray. Daardoor 
wordt er niet alleen efficiënter gewerkt, 
het levert ook een grotere diversiteit aan 
producten in de winkel op. 

Boerenblij herstart in een moeilijke tijd 
met grote onzekerheden en veel tijde-

lijke restricties. Een lichtpuntje is mis-
schien dat we nu ook meer tijd en aan-
dacht hebben voor gezond eten. En het 
klaarmaken van een heerlijke asperge-
maaltijd hoort daar zeker bij! 

Boerenblij draagt er zorg voor dat de ver-
koop volgens de geldende voorschriften 
van het RIVM plaatsvindt, in combinatie 
met een gezonde dosis gezelligheid.

De Gooische school reünie 
De Gooische school werd in 1903 opgericht door Blaricummer Gerard Loeber. 
Na een aantal jaar gevestigd te zijn in Villa Zonnehoef verhuisde de school 
naar de Oud Blaricummerweg. En dit jaar viert de Gooische school op 1 juli 
2020 haar 115-jarig bestaan! 

Oud-leerlingen en oud-mede-
werkers worden van harte uit-
genodigd dit te komen vieren. 
Het belooft een bijzondere dag 
te worden. 

Om 16.00u start de feestmarkt 
buiten op het plein, worden er 
rondleidingen gegeven in het 
schoolgebouw en kunnen tijd-
genoten elkaar vinden in één 
van de klaslokalen. Aanslui-
tend is er gelegenheid om bij 
te praten onder het genot van 
een hapje en een drankje. Vanaf 
19.00u wordt er afgesloten met 
het jaarlijkse eindfeest. 

Voor dit bijzondere jubileumjaar zijn 
er optredens en muziek. Om deze dag 
mogelijk te maken vraagt de Gooi-
sche school een eigen bijdrage van 
15 euro per persoon, inclusief twee  

consumpties. Aanmelden via vdgs.nl/ 
jubileum-115-jaar
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de Gooische School 035-
5382234 of administratie@vdgs.nl 

Zorg voor elkaar én de natuur!
In het Goois Natuurreservaat is het drukker dan ooit. Vergelijkbaar met 
de eerste lentezondag in april. Door de uitbraak van het coronavirus zijn 
activiteiten afgelast, scholen, restaurants en vele winkels gesloten, maar de 
natuur kunt u nog wel opzoeken.

Het Goois Natuurreservaat is blij met 
alle mensen die van de natuur komen 
genieten in deze verwarrende tijden. 
Lekker naar buiten om even de benen te 
strekken en wat frisse lucht op te snui-
ven, zo vlakbij huis. Veel nieuwe bezoe-
kers, sporters en kinderen, die daar niet 
vaak te vinden zijn. 

De drukte heeft ook een keerzijde
Mensen kiezen hun eigen weg en regels 
lijken te zijn vergeten of niet nodig. Het 
zijn juist de plekjes midden op de hei 
en in het bos, weg van de paden waar 
de dieren hun rust zoeken. De dieren in 
onze natuur zijn wetsbaar. Deze week  
week is het broedseizoen gestart, vogels 
gaan op zoek naar nestmateriaal en een 
goede plek om te broeden en de reeën 
zijn drachtig en hebben de komende 
maanden hun eigen, rustige plek nodig 
om hun kalf te werpen.
Ga vooral de natuur in en geniet ervan, 

houd gepaste afstand van elkaar, houd 
uw hond aan de lijn waar dat verplicht is 
en blijf op de paden maar vooral, respec-
teer de natuur!

Bibliotheek
Ook de bibliotheken zijn in deze onze-
kere tijd gesloten, maar er is een aantal 
online-mogelijkheden, waar men gebruik 
van kan maken. Via online-bibliotheek.
nl vindt u meer dan 26000 e-books voor 
de pc, mobiel, tablet of e-reader en 3600 
luisterboeken voor kinderen, jongeren en 
volwassenen.  Maar dat is nog niet alles!

Karaoke
Voor kinderen die lezen lastig vinden, 
bijvoorbeeld bij dyslexie en beginnende 
lezers, is er karaoke-lezen via voleo.nl 

Luisteren
Probeer ook eens een luisterboek via de 
luisterbieb-app met ruim 3700 luisterboe-
ken voor alle leeftijden en voor iedereen, 
ook al ben je geen lid van de bieb. Ook 
het platform Kinderpodcasts (https:// 
kinderpodcasts.nl) biedt kinderen, ouders 
en mede-opvoeders een veilig en ver-
trouwd aanbod met als groot voordeel, 
minder schermtijd en meer luisterplezier!

Meer informatie
Nog meer leuke tips voor kinderen staan 
op jeugdbibliotheek.nl met veel inspira-
tie voor boeken, spreekbeurten en werk-
stukken. In deze jeugdbieb vind je ook 
Junior Einstein (junioreinstein.nl), waar-
mee je schoolvakken kunt oefenen. Nu 
de kinderen thuis en veel online zijn, is 
dit ook een ideaal moment voor de Data 
Detox Game en de quiz veilig internet-
ten via 9-12.jeugdbibliotheek.nl/weten/ 
mediawijsheid.html.
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