
door Frans Ruijter 
Het Burgemeester Klaarenbeekpark zal er op maandag 4 mei net zo uitzien 
als op de foto, alleen hangt de vlag dan halfstok. Het zal een dodenherdenking 
worden zonder dat er mensen bij aanwezig kunnen zijn. Voor ons allen gaat dit 
een hele vreemde ervaring worden. 

Sinds de onthulling van het het monu-
ment voor de gevallenen op 4 mei 1948 
komen Blaricummers hier massaal bij-
een om de gevallenen door oorlogsge-
weld te herdenken. Afwijkend van het 
vlaggenprotocol dat voorschrijft de nati-
onale driekleur on 18.00 uur halfstok te 
hangen, heeft het nationaal 4 en 5 mei 
comité besloten dat dit jaar de vlag van 
zonopkomst (06.02 uur) tot zonsonder-
gang (21.11 uur) halfstok mag hangen. 

De Blaricumse vlaggen, die we nu overal 
zien wapperen om onze saamhorig- en 
betrokkenheid te tonen in de strijd tegen 
het coronavirus, zullen die dagen even 
plaats moeten maken voor ons rood, wit 
en blauw dundoek. 

Meer informatie over 4 en 5 mei 
vindt u in het gemeentedeel verder-
op in deze hei & wei.

Voedselbank 
Gooi- en 
Omstreken 
De Voedselbank Gooi- en Omstreken 
merkt dat de situatie rondom de co-
ronacrisis voor meer mensen moeilijk 
wordt. Inkomsten dalen of vallen ge-
heel weg, terwijl de vaste lasten hoog 
zijn. Een toenemend aantal mensen 
vraagt een voedselpakket aan.

Inmiddels is het aantal huishoudens dat 
een voedselpakket krijgt met meer dan 
tien procent gestegen en er komen nog 
nieuwe verzoeken binnen. Er wordt ge-
keken naar het besteedbare inkomen en 
niet naar eventueel vermogen. Iedereen 
die hulp nodig heeft kan aankloppen en 
diegenen die acuut in de problemen zijn 
geraakt, kunnen de voedselbank bellen 
voor een noodpakket en hulp. 

Voor iedereen 
In beginsel wordt bij een hulpvraag di-
rect een voedselpakket meegegeven en 
afhankelijk van de situatie kan worden 
besloten om iemand vier weken lang een 
voedselpakket te geven, in afwachting 
van een officiële aanvraag. Daar wordt 
gezien de huidige kritieke toestand, soe-
pel mee omgegaan. Niet alle gegevens 
zijn op korte termijn te verifiëren, zeker 
niet bij ZZP’ers of het MKB. De voed-
selbank staat voor iedereen die in de pro-
blemen is geraakt klaar.

Wilt u helpen? 
De voedselpakketten worden van tevoren 
samengesteld om de 1,5 meter afstand te 
waarborgen. Inmiddels komt er ook veel 
(financiële) hulp binnen van gemeenten, 
bedrijven, kerken en particulieren. Er 
ontstaan tevens allerlei initiatieven, zoals 
een oproep om houdbaar voedsel te do-
neren en een actie voor troostboxen voor 
kinderen. Veel mensen hebben zich aan-
gemeld om te helpen en een deel wordt 
ingezet om pakketten te bezorgen bij 
kwetsbare groepen.

De aanvoer van voedsel in deze crisis is 
onzekerder geworden. Wilt u de voed-
selbank helpen om de voedselpakketten 
te kunnen blijven uitdelen, steun ze dan 
met een donatie! 

Voor verdere info, de criteria voor de 
verstrekking van een voedselpakket 
zie voedselbankgooi.nl of bel naar 

035-5339775.
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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
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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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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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denheid met de mensen die meegaan uit
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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-
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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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DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

Torenlaan 13 Laren  |  035 3035625  |  www.drieklomp.nl

 

Verhuisplannen?
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sinds 1936

by Joost

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum

Herdenking 4 mei

Ons enthousiaste, ervaren redactie-
team zoekt versterking! 
Redacteur: 
Wij zijn op zoek naar een betrokken 
dorpsgenoot die het leuk vindt om te 
schrijven over het reilen en zeilen in 
ons dorp. De onderwerpen kunnen heel 
divers zijn: (nieuwe) inwoners, scholen, 
kunst, cultuur, sport, familiair, natuur… 
In de maandelijkse redactievergadering 
wordt gezamenlijk de inhoud van het 
maandblad bepaald en eigen input wordt 
zeer gewaardeerd. Heeft u gevoel voor 
tekst en vindt u het leuk om te schrijven? 
Neem dan contact op met de eindreactie: 
redactie@heienwei.nl

Illustrator:
Denkt u altijd in beeld? Tekent u lie-
ver dan dat u schrijft? Wij zijn op zoek 
naar een creatieve illustrator die onze 
hei & wei kan verrijken met grappige 
of ontroerende tekeningen. Vindt u het 
leuk om te tekenen en zou u dat ook 
voor ons dorpsblad willen doen? Neem 
dan contact op met de eindredactie: 
redactie@heienwei.nl
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De bevrijding van Blaricum 1945 
door het oog van een dorps-
genootje                                                                                     

door Vincent Brugman
In het najaar van 1944 hoorden wij verhalen over de invasie en de oprukkende 
bevrijdingslegers. Dus hoopten wij dat de oorlog nu gauw voorbij zou zijn. 
Helaas ging dat niet zo snel, want terwijl het zuiden van ons land al bevrijd 
was, bleef het grote leger dat ons moest verlossen steken in de besneeuwde 
Ardennen in België.

Boven de rivieren, dus ook bij ons, brak 
toen de Hongerwinter aan, met groot 
gebrek aan voedsel en andere levens-
behoeften, waardoor velen omkwamen, 
vooral in de grote steden.
Onze magen kregen weer hoop, toen 
vanuit Zweden met schepen graan werd 
aangevoerd via Delfzijl, waarmee door 
enkele grote bakkerijen het Zweeds wit-
brood werd gebakken. In maart kreeg ie-
dereen zo’n half witbrood met een klein 
pakje margarine: dat was het lekkerste 
dat we ooit hadden geproefd!

Voedseldropping en de bevrijding
Eind april kwamen er ook geallieer-
de vliegtuigen over ons land die overal 
voedselpakketten uitwierpen, zoals op de 
hei bij Hilversum en Bussum. Wij gingen 
allemaal kijken naar deze zogenoemde 
operatie ‘Manna’ en ‘Chowhound’. Wat 
een feest!
Op 5 mei werd de vrede getekend in 
Wageningen en op 7 mei vluchtten de 
Duitsers ons dorp uit en reden de Ca-
nadese ‘Polar Bears’ met hun snelle 
pantserwagens Blaricum binnen. Zij 
installeerden in het dorpsplantsoen een 
echte veldkeuken en bereidden daar de 
heerlijkste gerechten. De sterke geur van 
‘pea-soup’(erwtensoep) en van ‘corned-
beef’ (rundvlees) deed ons, met lege ma-
gen, watertanden. Dit moment zal ik mij 
mijn hele leven lang blijven herinneren.

Op de Blaricummerheide werd door 
onze bevrijders met allerlei tanks en ka-
nonnen een grote  demonstratie gehou-
den. Om aan de Gooise bevolking - dui-
zenden mensen waren toegestroomd - te 
laten zien, waarmee en hoe ze hadden 

gevochten. In Blaricum werd overal feest 
gevierd met allerlei optredens. Ook wij, 
vier broers, traden op.  

Het Brugman-kwartet
Na de bevrijding werden wij in fleurige 
nieuwe streeptruitjes gestoken, die ons 
waren toegestuurd door familie uit Enge-
land. Omdat Joost inmiddels de baard in 
de keel had, ging ik als sopraan meezin-
gen. Zo traden wij op voor de Canade-
zen, die bivakkeerden in Nederheem aan 
de Torenlaan, en zongen ook hun volks-
lied. Wij, de broertjes Brugman, die de 
Hongerwinter met zanguitvoeringen 
overleefden, traden toen ook regelmatig 
op voor ‘De Zonnebloem’, de radio-zie-
kenomroep te Hilversum. En onze ou-
ders konden eindelijk weer overal in het 
land voorstellingen geven met hun mari-
onettentheater, voor een gretig publiek, 
dat graag zoveel mogelijk wilde genieten 
om deze nare oorlog te vergeten. Toen 
werd het ‘grote leven’ pas echt weer nor-
maal…Waar we ook nu opnieuw zo erg 
naar verlangen!

    


         


   

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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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

Hongerwinter, in de wachtrij bij de winkel van Van Hoven 

Dropping voedselpakketten

Column
door
Sybert Blijdenstein

Goed of fout 

Het is nog steeds stil in het dorp. 
We leven met sociale beperkingen. 
Een stukje vrijheid is ingeleverd. 
Maar die komt terug. Dat is zeker. 
Wanneer? We zullen het zien.
Net zoals we 75 jaar geleden in 
mei 1945 bevrijd werden, terwijl 
we in mei 1940 geen enkel uitzicht 
hadden op bevrijding. Alles was 
onzeker. Er zouden nog vijf lange, 
steeds donkerdere jaren volgen. 
Deportaties. Vervolgingen. Ver-
raad. Executies. Groeiend verzet. 
Wie was goed en wie was fout? 
Was moeilijk te zeggen. Verzet 
kwam in allerlei gedaanten. 

Zo kon het zijn dat Duitse solda-
ten in óns verzet actief waren. Aan 
onze kant stonden. Goed voor ons, 
fout voor de bezetter. 
Zo kon het zijn dat burgemeester 
J.J. Klarenbeek in 1940, zonder 
gemeenteraad aanbleef, totdat 
de bezetter hem in 1944 ‘verving’ 
door een NSB-burgemeester, om-
dat hij zijn verantwoordelijkheid 
voor ons stelde boven de plicht 
aan de bezetter. Na de oorlog 
kwam hij met ere terug.  
Zo kon het zijn dat dorpsgenoot 
Eduard Veterman, die duizenden 
persoonsbewijzen en officiële 
documenten briljant vervalste, 
maar die ook te veel wist over 
‘autoriteiten die verkeerde keuzes 
hadden gemaakt’ in 1946 door 
een dubieus verkeersongeluk 
omkwam. 
Zo kon het zijn dat Rie Cramer, 
van de Torenlaan, bijna honderd 
van de krachtigste verzetsge-
dichten schreef ‘die op aanzien-
lijke schaal in den lande werden 
verspreid.’
Zo kon het zijn dat ene Jaap 
Baars, alias ‘Haye’, in de ogen van 
de gewone man fout was. Hij ging 
immers vriendschappelijk om met 
Nijland, een beruchte landverra-
der en joden-hater. Maar Haye 
ontfutselde Nijland jarenlang 
informatie over razzia’s, arres-
taties, invallen etc.  Hij gaf dit 
dagelijks door aan drie medewer-
kers van de gemeentesecretarie, 
die dit weer doorspeelden aan het 
verzet en betrokkenen. Waardoor 
honderden joodse en andere on-
derduikers gered werden. Na de 
oorlog, toen zijn heldenrol allengs 
bekend werd, kon er voor Haye 
geen eerherstel vanaf. Dat volgde 
pas 20 jaar later. Dat was goed 
fout… 
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Hoe Rinus Rokebrand zijn identiteit 
na bijna 75 jaar terugkreeg
door Frans Ruijter
Rinus Rokebrand werd op 26 mei 1920 geboren aan de Singel. Hij was de twee-
de zoon van Jan Rokebrand en Marrie Rokebrand-de Jong. Op jonge leeftijd 
ging hij als grondwerker/sloper werken bij zijn buurman Manus van der Hei-
den. Rinus was nog geen twintig jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. 

In het begin van de oorlog heeft hij even 
ondergedoken gezeten, maar vond dat 
te gevaarlijk. Rinus ging als dwangar-
beider naar Duitsland. Af en toe mocht 
hij op verlof naar huis. Kerst 1944 was 
de laatste keer. Zijn oudste broer Jan zei 
tegen hem: ‘Ga toch niet terug, de oor-
log is bijna afgelopen’, maar hij is te-
ruggegaan. Op 30 maart 1945 om 10.00 
uur, vijf weken voor de bevrijding, is  
Rinus door uithongering en dysenterie 
overleden in het ziekenhuis van St. Mar-
tinparochie in Bad Lippspringe in Duits-
land.

Krijgsgevangene
Rinus was in Duitsland bevriend geraakt 
met een mede-dwangarbeider uit Weesp. 
Na de oorlog kwam deze man erg ver-
zwakt uit Duitsland terug. Hij was zelf 
niet in staat om naar Blaricum te gaan, 
dus reed zijn vader op de fiets naar de 
Singel om het slechte nieuws over Rinus 
bij zijn ouders te brengen. Een half jaar 
later volgde de brief van het Rode Kruis 
met het overlijdensbericht van Rinus. 
Zijn ouders hadden daar veel verdriet 
van. Zij dachten altijd dat Rinus thuis 
zou komen omdat ze geloofden dat Ri-
nus krijgsgevangene was gemaakt door 
de Russen. Helaas was de werkelijkheid 
anders. 

Roetzebrand
Bij zijn begrafenis vond er, om onver-
klaarbare reden, een naamsverandering 
plaats. Op 5 april 1945 werd hij begra-
ven als ‘de Hollandse arbeider Johan-
nes Roetzebrand’ op het kerkhof in Bad 
Lippspringe, graf D/5/18. Na de oorlog 
waren zijn familieleden door de naams-
verandering tevergeefs op zoek gegaan 
naar het graf van Rinus. Johannes Roet-
zebrand en Marinus (Rinus) Johannes 
Rokebrand blijken dezelfde persoon te 
zijn. 

Uit het persoonsdossier van Rinus Ro-
kebrand in het Oorlogsarchief van het 
Rode Kruis blijkt dat de gemeentesecre-
taris van Bad Lippspringe dit verband 
al op 16 augustus 1946 had gelegd. De 
gemeente Blaricum bevestigde dit op 18 
november 1946. Echter, het is destijds 
nooit gemuteerd in het begraafplaatsre-
gister van Bad Lippspringe. Het graf op 
het kerkhof bleef bekend als die van ‘Jo-
hannes Roetzebrand’. Het stadsbestuur 
van Bad Lippspringe was bij de opgra-

vingen op 1 april 1959 niet meer op de 
hoogte van de naamsverandering. Jo-
hannes Roetzebrand werd om die reden 
op het Nationaal Ereveld in Loenen als 
‘onbekende Nederlander’ herbegraven, 
omdat er geen Nederlander met de naam 
Johannes Roetzebrand in Duitsland ver-
mist werd.

Oorlogsgravenstichting
En zo heeft Rinus Rokebrand dus jaren-
lang als ‘onbekende Nederlander’ op het 
Nationaal Ereveld in Loenen gelegen. De 
Oorlogsgravenstichting bleef en blijft al-
tijd zoeken naar de namen van deze ‘on-
bekende Nederlanders’. Op 4 mei 2019 
heeft de NTR een documentaire uitge-
zonden met de titel ‘de 103 van Loenen’. 
Er lagen daar op dat moment nog 103 
ongeïdentificeerde Nederlanders begra-
ven, waaronder Rinus Rokebrand.  

In mei 2019 werd de zoon van Rinus’ 
oudste broer Jan, Rob Rokebrand, be-
naderd door kapitein Geert Jonkers van 
de bergingsidentificatiedienst van de Ko-
ninklijke Landmacht om DNA af te staan 
voor onderzoek. Men had sterke vermoe-
dens dat het om Rinus Rokebrand ging. 
Helaas heeft Rob de uitslag niet meer 
mee mogen maken, hij overleed op 4 ok-
tober 2019. De enige nog levende broer 
van Rinus, Toon, maakte dit wel mee. Hij 
was zeer verrast toen bleek dat zijn broer 
Rinus al jaren op het Nationaal Ereveld 
in Loenen lag, terwijl hij altijd dacht dat 
Rinus in Duitsland was begraven.

Gezuiverd
Het Nationaal Archief in Den Haag laat 
op 13 juni 2019 weten dat er op naam 
van M.J. Rokebrand, geboren 26-5-1920, 
geen dossier is aangetroffen in het Cen-
traal Archief Bijzondere Rechtspleging 
of aanverwante archieven. De Oorlogs-
gravenstichting bevestigt op 14 juni 
2019 (referentie 1906-0267) met de 
mededeling: ‘Het is dus duidelijk dat de 
heer M.J. Rokebrand niet fout was tij-
dens de oorlog.’ Graf E-1143 werd daar-
om op 3 maart 2020 in aanwezigheid 
van de familie Rokebrand hernoemd van 
‘onbekende Nederlander’ in ‘Marinus 
Johannes Rokebrand’. 

Met veel dank aan de familie Rokebrand, 
met name Miranda en Marion Roke-
brand-Spakman voor het verschaffen van 
de gegevens over hun oom Rinus, die ze 
zelf nooit gekend hebben.

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
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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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Samen vieren we 
onze vrijheid!
De Huizer en Blaricummer gemeen-
schappen vieren gezamenlijk 75 jaar 
vrijheid met een digitale vrijheids-
lunch. Verbinding is hierbij de belang-
rijkste gedachte. 

Op 5 mei om 12.30 uur zullen we allen 
op hetzelfde moment een lunch op tafel 
hebben staan. De lunch wordt verrijkt 
met een passend programma.  Op deze 
manier kunnen we, ondanks de coro-
na-maatregelen, toch gezamenlijk onze 
vrijheid vieren. 

Vier onze vrijheid
Beelden van de lunch en viering kunnen 
worden gedeeld via de facebookpagina 
vieronzevrijheid. Lokale ondernemers 
zijn gevraagd om vrijheidslunches aan 
te bieden, maar eenieder kan hier ook 
zelf invulling geven. Van 12.30 uur tot 
13.30 uur zal het Bevrijdingsprogram-
ma livestream en zeer waarschijnlijk via 
RTV-NH Gooi worden uitgezonden. 

Diverse artiesten en organisaties hebben 
hun medewerking toegezegd. Daarnaast 
is gezocht naar brede, maatschappelij-
ke betrokkenheid. Zo hebben de burge-
meesters van Blaricum en Huizen hun 
medewerking toegezegd, evenals Frans 
Ruijter, Gerbe van de Woude, de Indisch/
Molukse gemeenschap, Amnesty Inter-
national en ondernemers uit Blaricum 
en Huizen. Maartje van Weegen zal het 
programma presenteren.

Dit evenement wordt georganiseerd door 
Johan Verheij en Corinne Loenen van 
Eindeloos Theaterwerk, Han Landman 
en Gert-Jan van Dommelen van de Ro-
tary Club Gooimeer en Marianne Vos, 
coördinator 75 jaar Vrijheid Huizen. 
Meer informatie vindt u op facebook.
com/Vieronzevrijheid

Sarita’s Song-
festival Sessie!
Omdat ook het Eurovisie Songfestival 
dit jaar wegens de coronacrisis is uit-
gesteld naar volgend jaar, kon tevens 
het vrolijke evenement ‘Sarita’s Song-
festival Sessie’ in Blaercom geen door-
gang vinden.

Een gezellige meezingavond met liedjes 
uit het Songfestival van de afgelopen 50 
jaar! Dit jaar organiseert Sarita daarom 
op 9 mei ‘Individueel Samen Zingen’, 
een Songfestival Sessie online op Face-
book van 20.00 tot 21.00 uur. Iedereen 
kan eraan deelnemen en selfies posten 
van hun mooie uitdossingen waarin zij 
achter hun computer, laptop, tablet of 
smartphone meezingen! facebook.com/
zingdingen Volgend jaar gaat het echte 
festijn natuurlijk alsnog plaatsvinden in 
Blaercom! 

Voor verdere info Sarita Lemmens 
zingdingen@gmail.com 
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Afkes tiental en Jemima
door Finette Bönker
Afke is een grauwe gans met tien schattige jonge gansjes. Verder heeft het niets 
te maken met het boek Afkes tiental, geschreven door Nienke van Hichtum 
begin 1900. Dat gaat over een arm gezin in Friesland met tien kleine kinderen. 
Door de zorgzaamheid van moeder Afke werd het een gelukkig gezin waarin 
men veel voor elkaar over had.

Behalve aan Afke moest ik, toen ik de 
gans met haar kleintjes zag, ook den-
ken aan Jemima. Jemima is een creatie 
van Beatrix Potter en weliswaar geen 
gans, maar een eend: Jemima Puddle 
Duck. Een lieve, doch onnozele eend 
die het maar steeds overkwam dat haar 
eieren kwijtraakten. Heerlijke verhaal-
tjes schreef Beatrix Potter over Jemima. 
Maar vooral werd ze bekend met haar 
verhalen over Peter Rabbit. Ze maakte 
zelf de prachtige illustraties. En dat alle-
maal begin 1900. Eindeloos heb ik mijn 
zoon, toen hij nog klein was, de verhaal-
tjes voorgelezen en met hem de teken-
filmpjes bekeken. Zo zoet!

Afke is dan wel wat oubollig geworden 
qua stijl, 
maar de 
verhaaltjes 
en illus-
traties van 
B e a t r i x 
Potter lij-
ken tijd-
loos. De 
illustraties 
kom je ook 
nog regel-
matig tegen 
op bordjes 
en kopjes!

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

Een Saar snapt wat nodig is

door Gerda Jellema
‘Als centraal figuur in het huishouden was zij bij iedereen geliefd. Ze stelde 
orde op zaken en zorgde voor rust, regelmaat en reinheid.’ We hebben het hier 
over Saartje uit de veel geprezen jaren ’70 televisieserie Swiebertje. De orga-
nisatie Saar aan huis, opgericht in 2013, heeft haar naam te danken aan deze 
toegewijde hulp. Saar aan Huis biedt aanvullende en of vervangende mantel-
zorg. In onze regio is Anita van den Noort zorgondernemer.

Anita van den Noort komt uit de com-
merciële werving en selectie hoek. Vijf 
jaar geleden maakte zij de bewuste keu-
ze voor een werkomgeving waarbij zij 
maatschappelijk meer betrokken kon 
zijn. Zij kwam terecht bij Saar aan Huis 
en startte de tweede vestiging in Neder-
land. Inmiddels is deze organisatie ge-
groeid en bestaan er 40 vestigingen. Saar 
aan Huis biedt geen medische zorg, maar 
ondersteunt daar waar het erop aankomt 
om zo lang mogelijk zelfstandig en aan-
genaam mogelijk te leven. Daar waar 
kinderen de hulp niet kunnen bieden, de 
oudere alleen is, of daar waar de mantel-
zorgende ontlast moet worden. Saar aan 
Huis is gespecialiseerd in de zorg voor 
ouderen, maar ook in andere situaties 
waar mantelzorg nodig is, zoals bijvoor-
beeld bij ziekte in een gezin. 

Saars de zorgverleners
Anita: ‘Onze zorgverleners, Saars (man-
nen en vrouwen), zijn over het alge-
meen 50-plusser, sommigen met een 
zorgachtergrond, anderen zijn gewoon 

zorgzaam en lief. Het zijn mensen met 
levenservaring, die goed kunnen luiste-
ren en een goede aansluiting hebben bij 
de mensen die ze bezoeken. Wij doen 
enorm ons best om de juiste “match” tot 
stand te brengen zodat er een klik is.  Ie-
dere Saar heeft haar “eigen” cliënt(en). 
De cliënt blijft op een prettige manier in 
de vertrouwde omgeving en heeft een of 
meerdere vaste Saars. De hulp die ge-
boden wordt kan variëren van twee uur 
per week tot 24 uurs zorg. Dit kan be-
staan uit begeleiding bij doktersbezoek, 
boodschappen doen en koken, wandelen, 
gezelschap houden, licht huishoudelijk 
werk, helpen bij het aan -en uitkleden, 
enzovoort. Ook intramuraal kunnen wij 
een helpende hand bieden, door bijvoor-
beeld met een bewoner van de Torenhof 
te gaan wandelen.’ 

Steun en toeverlaat
‘Ouderen, met name demente ouderen, 
worden veelal door de thuiszorg of door 
de kinderen bij ons aangemeld. We zijn 
een professionele organisatie, het ver-

antwoord ondernemen in de ouderzorg 
staat bij ons voorop. De Saars worden 
zorgvuldig geselecteerd, want zij zijn 
de steun en toeverlaat van onze cliënten. 
Wat ik merk is dat wij vaak laat worden 
ingeroepen en dat is jammer. We zien bij 
tijdig een beroep op ons doen dat de be-
hoefte aan medische zorg minder wordt 
en de mensen langer thuis kunnen blij-
ven wonen.’ Als een ouder op de wacht-
lijst voor een verzorgingstehuis staat kan 
Saar aan Huis juist ook in die overlap-
pingsperiode een belangrijke rol spelen 
om mensen veilig thuis te laten wonen 
totdat er een plekje voor ze is.” 

Corona en improviseren
Het corona-tijdperk  vraagt om flexibili-
teit en het omgaan met een nieuwe situ-

atie. Anita: ‘Veel van onze Saars hebben 
aangegeven extra beschikbaar te zijn in 
deze periode en houden zich strikt aan de 
regels om “veilig” de cliënten te kunnen 
bezoeken. Onze Saars mogen bij klach-
ten ook een corona-test aanvragen bij de 
GGD.  We zien dat sommige cliënten tij-
delijk even geen Saar nodig hebben om-
dat kinderen vaker langs kunnen komen 
en bij andere cliënten is de vraag juist nu 
groter. Het is nog meer improviseren en 
schakelen. De hulp die we inzetten wordt 
steeds gerelateerd aan de richtlijnen van 
de autoriteiten en het RIVM.’ 

Saar aan Huis, ook in moeilijke tij-
den. Meer informatie saaraanhuis.nl. 
Ook kunt u bellen of mailen met  
Anita van den Noort 06-22949378.

Dorpsgenoot Anita
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Het verzet in ons dorp 1940 – 1945

door Sybert Blijdenstein
Ook in Blaricum, met toen nog maar 
3.750 inwoners, was er door ‘gewone’ 
burgers met gevaar voor eigen leven 
breed verzet tegen de Duitse bezetter. 
Mensen die zorgden voor onderduik-
adressen, het vervalsen van persoons- 
bewijzen, voedselbonnen en officiële 
documenten, het uitgeven van verzets-
bladen, het distribueren van wapens 
en explosieven en het plegen van aan-
slagen.

De verzetsgroepen van Blaricum, Eem-
nes en Laren waren ook actief in elkaars 
gebied.  
Bekende verzetsnamen zijn: Teus ter 
Weijden (hij zette Duitsers aan tot deser-
tie, vermoord); Cor Koekkoek en Annie 
Lanphen (onderduikers, wapenopslag, 
RustWat); Eduard Veterman (alias ‘Dr. 
E. Necker’, de belangrijkste vervalser 
van het gehele landelijke verzet, Eem-
nesserweg 19, verongelukt); Lammert 
Calis (wapens); Jaap en Maurits Branse; 
Dick Buijs (wapens, doodgeschoten); 
Hildo Cohen (lid van knokploeg Laren, 
in Blaricum doodgeschoten); A.M. de 
Jong (schrijver, vermoord); Jan Baars 
(alias ‘Haye’, redde gezochte verzets-
mensen); Else G. Plate en Henk Veldhuis 
(alias ‘Vosje’, beiden in de illegale pers: 
Oranjebode en later Trouw, doodgescho-
ten); Albert Schlösser (werkte samen met 
Gerrit van der Veen); F.W. Walterscheid 
(‘Van Eindhoven’) en Uhlrich Rehorst 
(Rijks Duitser, bracht vele Duitsers tot 
desertie, doodgeschoten). Hieronder nog 
enkele verzetsmensen, wat uitgebreider 
besproken.    

Sam van Perlstein
Hij woonde aan de Koning Willem III 
laan 14, het fungeerde als het centrum 
van een verzetsgroep. Als jood ontsnapte 
hij aan deportatie, daarbij geholpen door 
twee Duitse soldaten, grafisch kunste-
naar Werner Klemke en fotograaf Jo-
hannes Gerhardt. Zij voorzagen hem en 
zijn familie van vervalste Arische per-
soonsbewijzen. In en om zijn villa waren 
ongeveer 80 mensen verborgen: joden, 
jonge mannen, bedreigd met dwangar-
beid, Duitse deserteurs en neergeschoten 
geallieerde vliegers. In de garage werd 
een krant voor de ondergedoken joden 

gedrukt. De villa werd meerdere keren 
doorzocht door de SD, maar de schuil-
plaatsen werden nooit ontdekt.

Truus van Krimpen
Haar huis, het ‘Poemphuis’ aan de Eem-
nesserweg 24 werd in 1944 door de Duit-
sers in brand gestoken als represaille 
voor een inbraak bij de NSB-burgemees-
ter. Zij werd verdacht van diverse ver-
zetsactiviteiten, zoals het onderbrengen 
van joden en neergeschoten geallieerde 
militairen alsmede het verbergen en ver-
spreiden van wapens en munitie. Zij ont-
kwam en overleefde de oorlog.   

Ties Kruize 
In juni 1944 werd bij Ties Kruize in De 
Aagjeshoeve (Vliegweg 3b, waar al ge-
allieerde vliegers onderdoken) met een 
staf van vijf man, het hoofdkwartier ge-
vestigd van het verzet (BS) van de hele 
regio Gooi- en Vechtstreek. Hij had ook 
de financiën van het Nationale Steun-
fonds onder zijn hoede. Daarvan werd 
negen miljoen gulden(!) verspreid door 
koeriers onder wie zijn dochter Sieke 
(24), geld t.b.v. het ondergronds verzet 
voor wapens, bonkaarten, vervalste per-
soonsbewijzen etc. Met geheime mede-
werking op het gemeentehuis van Van 
Gils, Hosang en Van de Goot. 

Henk Ariës Hoekstra 
Een briljante illegale zend-expert. Onpeil-
baar voor de bezetter. Naast zijn huis aan 
de Woensbergweg, in een ondergrondse 
schuilplaats, werkten twee telegrafisten, 
die o.a. nieuws- en sabotageberichten 
doorgaven. Op 10 februari 1945 werd 
Henk (43) verraden en doodgeschoten. 
De telegrafisten, “Pigeaud en Appi”, wer-
den in veiligheid gebracht op de vliering 
van het baarhuisje bij de St. Vituskerk en 
de loodzware zendapparatuur werd door 
Hans Caviet en Sieke Kruize verborgen 
in de Aagjeshoeve. De aanwezige wapen-
voorraad werd verstopt in de melkfabriek 
‘De Goede Verwachting’.

Tom Bergmann
Was van oorsprong Duits maar groeide 
op in Den Haag. Hij werd gedwongen 
piloot bij de Luftwaffe. Hij saboteerde 
bombardementen en deserteerde van 
het Oostfront. Vervolgens vluchtte hij 
naar Nederland en kwam in het verzet. 
Hij werd opgepakt, in het ‘Oranje Hotel’ 
gemarteld en op transport gezet, maar 
ontsnapte en keerde terug in het verzet. 
Hij werd verraden en kwam in een con-
centratiekamp terecht, waaruit hij ont-
snapte. Hij werkte bij de illegale pers en 
bij Knokploeg Laren (KP), distribueerde 
wapens, verborg neergeschoten vlie-
gers, zonk Duitse schepen op de Eem 
en blies de spoorbrug bij Bussum op. 
Na een KP-bijeenkomst bij architect Th. 
W. Rueter, werd hij door SD’ers neerge-
schoten. Maar hij ontkwam gewond en 
overleefde de oorlog. Hij trouwde met 
Blaricumse Guny Bergmann.     

Bronnen: ‘De Ondergrondse Pers 1940-
1945’, ‘Op het oog gewone huizen’ van 
Jan Greven en Gerbe v.d. Woude, ‘Een 
familie in verzet’ van Sieke Broeke-
ma-Kruize, ‘Tussen Hei en Wei’ mei 
1970: ‘25 jaar bevrijd, Blaricummers 
vertellen’, hei & wei no. 274 april 2004 
‘Tom Bergmann, een buitengewoon ver-
zetsman’, HKB mededelingenblad no. 
21, mei 1995, Annet Betsalel: Wikipe-
dia, Wim van Gils, e.a. publicaties. 

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
    

Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

www.ijssalondehoop.nl

EHBO Vereniging
Blaricum
Hendrik Smitlaantje 2
Sportpark - Oostermeent

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

 

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

Kerkstraat 45
1271 RK Huizen info@schipperwonen.nl
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Geen deur wordt overgeslagen

door Jan Greven
Achteraf beschouw ik de Gemeenteraadsvergadering van 28 januari jl., ook al 
had niemand daar toen ook maar een flauw vermoeden van, als een historische 
gebeurtenis. Het woord corona is die hele avond niet gevallen. De ziekte was 
er al wel. Maar ver weg. In China. We konden nog denken dat het daar zou 
blijven en deden dat maar al te graag.

Met enige weemoed lees ik mijn aante-
keningen van die 28e nog eens door. Het 
ging over de verkoop van Tergooi Blari-
cum (inmiddels verkocht en dus behan-
deld met de hakken over de sloot). Joke 
Lanphen (D66) wilde het hoofdgebouw 
behouden en veel aandacht voor groen. 
Jan Hoijtink (VVD) wilde dat de wet-
houder zich nadrukkelijk met het project 
zou blijven bezighouden en Ineke Breet 
(DBP), maar toen ging het alweer over 
een eventuele fietstunnel onder de Rand-
weg, was blij dat alle mogelijkheden 
voor een alternatieve fietsroute waren 
onderzocht ook al was de conclusie dat 
er niets zou veranderen.  
De volgende vergadering zou 24 maart 
zijn, maar die is geschrapt. 28 april ver-
gadert de Raad via Internet. Niemand 
weet wanneer er weer ‘gewoon’ verga-
derd wordt.  
Of het komt doordat de meidagen eraan 
komen en we dit jaar, vijfenzeventig jaar 
na de bevrijding, extra aan de oorlog 
denken, weet ik niet. Terugdenkend aan 
die januarivergadering moest ik denken 
aan de meidagen van 1940 toen de Duit-
sers, even onverwacht als het coronavi-
rus, ons land overvielen. Ook toen waren 
we gewaarschuwd. Vanuit onze eigen 
Inlichtingendienst in Berlijn was zelfs 
het precieze tijdstip van de aanval aan-
gegeven. 

‘Als er iets is dat de komende tien jaar 
miljoenen mensen zal doden, dan is dat 
eerder een virus dan een oorlog.’, zei de 
Microsoft oprichter Bill Gates precies 
vijf jaar geleden. Hij drong aan op voor-

bereiden en internationale samenwer-
king. Vergeefs. In 1940 waren er geen 
kanonnen en vliegtuigen. Nu geen test-
materiaal en mondkapjes.  
Er is nog een tweede reden dat ik aan de 
Meidagen moest denken. Ook nu, net als 
toen, heeft iedereen met de gevolgen van 
de inslag (nu het virus, toen de Duitsers) 
te maken. Geen deur wordt overgeslagen. 
Rijk/arm, jong/oud. Van iedereen wordt 
een beslissing gevraagd: hoe gedraag ik 
me? Houd ik me aan een strenge lockup? 
Of ga ik er losjes mee om? Zoals die 
dorpsgenoot die me, ik liep met de hond 
op een smal zandpad, geruisloos achter-
op fietste en me van zo vlakbij ‘Goede-
middag’ toewenste dat ik messcherp de 
snotpegel zag die uit zijn linker neusgat 
naar beneden hing. Te verbijsterd om iets 
als ‘Afstand houden!’ te roepen vervolgde 
ik mijn weg met die ene allesomvattende 
bange vraag: Ben ik nu besmet?   

Gewone beslissingen, zoals het op tijd 
snuiten van je neus, krijgen een heel 
andere lading. Moed, angst, verbonden-
heid, oog voor de ander. Wat hadden 
vreemden daar vroeger mee te maken? 
Nu wel. Er is een andere urgentie geko-
men. De tijd van vroeger oogt drie maan-
den later heel ver weg. 

Bij mijn stukje van vorige keer over het 
graf van Mies Blomsma en Gerth Schrei-
ner op de Woensberg heb ik nagelaten te 
vermelden dat ik dankbaar gebruik heb 
gemaakt van bouwstenen die Ron van 
den Berg mij aanreikte in de DEELge-
noot nr. 86 van voorjaar 2018.

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

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

door Marjolijn Schat
De opgestelde lijst van cruciale beroepsgroepen geeft inzicht in de belangrijkste 
beroepen die we in deze coronacrisis nodig hebben om de samenleving draaiende 
te houden. Zo is supermarktpersoneel van vitaal belang. Onder normale omstan-
digheden zijn zij eveneens onmisbaar, alleen valt het dan een stuk minder op. 

Fulltimers Wilfred Bontekoe en Mark 
van der Wolk zijn voor vele dorpsge-
noten vertrouwde gezichten bij Albert 
Heijn. Mark werkt hier deze maand 12,5 
jaar en Wilfred, na 11 jaar in Hilversum 
bij Albert Heijn gewerkt te hebben, in-
middels 24 jaar. En beiden zijn voorne-
mens nog lang te blijven!

Van chaos naar rust
Wilfred: ‘De eerste twee weken was het 
hier echt chaos. Hamsteren, lege schap-
pen, klanten in paniek en hun hete adem 
in je nek bij het vullen. We maakten 
steeds weer nieuwe roosters om maar 
goed te kunnen bijvullen. Ik ben ook een 
keer naar de Hocras geweest om allerlei 
spullen in te slaan die bij ons op waren.’ 
Na twee weken kwam er rust. Diverse 
maatregelen qua; afstand houden, het 
aantal klanten en hygiëne werden inge-
voerd en de nuchterheid landde ook weer 
bij de klanten. Vanaf 03.00 uur wordt er 
gestart met vullen en dit is om 07.00 uur 
klaar zodat de winkel klaar is voor ope-
ning.  Ook overdag wordt er bijgevuld en 
aan het einde van de dag weer. 
Wilfred: ‘Dit kan alleen met hulp van al 
onze parttimers, die nu niet naar school 
hoeven en veel kunnen én willen werken.’ 
Mark vult aan: ‘Ook het publiek verdeelt 
zich nu als vanzelf beter over de dag. De 
eerste weken was ik echt moe, ook nu 
kost het werken nog extra energie. Soms 
zijn klanten prikkelbaar, dat begrijp ik in 
deze tijd, maar het is af en toe best lastig.’ 
Maar beiden geven aan vooral heel veel 
begrip van klanten te krijgen en mooie 
woorden, complimenten en bedankjes. 
En dat doet ze heel goed. 

Afstand houden
Nu werken ze met hesjes aan, het geeft 
duidelijkheid. Terwijl de ene klant in hun 
nek hijgt, houdt de ander het liefst tien 
meter afstand en wacht geduldig tot ze 
klaar zijn. Mark: ‘Maar de eerste cate-
gorie is beslist in de minderheid hoor.’ 
Afstand houden is het devies, dus ook 
met collega’s. ‘Niet met drie man in één 
gangpad. Natuurlijk was dat even wen-
nen. Zo ook in de kantine. We zitten er 
nu maar met ons drietjes tegelijk. Onge-
zellig hoor, maar iedereen is doordron-
gen van de noodzaak.’ Tenslotte, heel 
belangrijk, zo zeggen beiden, is dat de 

sfeer onder de collega’s altijd hartstikke 
goed is gebleven. Dit heeft zeker ook 
zijn weerslag op de klanten!

Wilfred Bontekoe

Mark van der Wolk

De krentenbomen prachtig in bloei
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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. 
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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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Wij zijn blanco in Blaricum gekomen

door Anne Soutendijk
Even kennismaken, Evelien en Pieter van Hagho-Beheer. Alles gebeurde in 
één jaar. Bouwondernemer Pieter, ras Rotterdammer, ontmoet zijn Evelien 
tijdens een avondje uit in Amsterdam. Evelien woonde in Heemstede (daarvoor 
Aerdenhout) en had een hoogkwalitatieve maaltijdservice voor oudere mensen. 
Het klikte en ze gingen op zoek naar een plek om samen te gaan wonen. Pieter 
woonde tijdelijk in Laren om daar te onderzoeken waar hij zijn bouw en aan-
nemersbedrijf het beste kon vestigen, dus Laren werd de uitvalsbasis. 

Pieter: ‘Al bij de eerste stap buiten Laren 
liepen we in Blaricum meteen tegen dit 
huis aan. Het voelde goed. Leuk origi-
neel Blaricums huis, vlak aan de hei en 
bij het dorp. Nou, dat is wel eventjes 
wennen voor een Rotterdammer die al-
tijd middenin de stad heeft gewoond.
Ik had al wat contacten in ’t Gooi en ik 
moet zeggen, de mensen zijn hier heel 
open en spontaan! We waren meteen ver-
knocht aan de omgeving en de woning. 
En zoals een Rotterdammer dat doet, 
ben ik meteen aan de slag gegaan. Ik heb 
direct contacten gelegd met lokale aan-
nemers en bouwers. Ik vind dat je altijd 
samenwerking moet zoeken, elkaar moet 
helpen en werken moet gunnen. De com-
bi Rotterdam en Blaricum werkt kenne-
lijk!’ 

En nu nog even langs Frans Ruijter
Evelien is nauw betrokken bij de werk-
zaamheden van Pieter. Ze neemt zowel 
de administratieve zijde als PR & Marke-
ting van Hagho-Beheer op zich en vanaf 
dag een groeit het bedrijf voorspoedig. 
Intussen zijn ze, tussen alle opdrachten 
door, zelf aan het bouwen aan de woning. 
‘Kijk dat is een autochtone Blaricummer 
op de graafmachine’, zegt Pieter, als in 
zijn tuin wordt gegraven voor de funde-

ring. ‘We leren veel over en van de men-
sen uit het dorp. Zoals ik al zei, Rotter-
dammers zijn makkelijk en ik heb ook al 
op allerlei plekken in de wereld gewerkt. 
Zo heb ik in Italië in de buurt van het 
Comomeer gewoond en gewerkt. Ik ben 
gek van Italiaans design, de mooie ma-
terialen en hun kwaliteitsgevoel is heel 
goed. We zijn door mijn achtergrond en 
interesse in staal begonnen met het ont-
werpen, en produceren van authentieke 
stalen deuren en kozijnen voor binnen en 
buiten. En inmiddels komen deze uit de 
productie. Geloof me, dat gaat het wor-
den! Je kunt er heel veel mee, staal is 
echt herontdekt!”

‘Door onze passie voor Italië en relaties 
hebben we het supermooie exclusieve 
merk TM Italia Designkeukens ontdekt. 
Inmiddels vertegenwoordigen we dit 
merk in Nederland en zoeken nu naarstig 
een showroom/werkplaats in het Gooi. 
Er is al belangstelling voor dit product, 
hebben we gemerkt. Maar…eerst moe-
ten we nog even langs Frans…’ ‘Bedoel 
je Ruiter?’ vul ik aan. ‘Ja! Wij kunnen 
nog heel wat van hem leren over Blari-
cum, haar inwoners en gebruiken. Dat 
horen we van iedereen. Dus dat doen we 
zeker!!’

Die tijd erna komt

door Djelko van Es, architect en voorzitter van de BOV
Bent u ook zo toe aan de tijd ‘erna’? Zonder restricties, corona-updates en 
wat inmiddels het nieuwe normaal heet maar het niet is? Verheugt u zich er 
al op om te kunnen genieten van herwonnen vrijheden? Ik wel. Die tijd erna 
komt. Het is goed daarvoor nu te zaaien om straks de vruchten te kunnen 
plukken.

Hei & wei vroeg een persoon-
lijk getint vervolg te schrijven 
op het artikel in de gemeen-
te-uitgave dat ik schreef als 
voorzitter van de BOV. Heel 
fijn om die gelegenheid te krij-
gen, want aanleiding genoeg en 
zaaien om vruchten te kunnen 
plukken vraagt om toelichting.

Door een opmerking van een 
Blaricumse onderneemster die 
ik vroeg hoe het ging, reali-
seerde ik me mijn eigen onrust. 
Enerzijds compassie hebben 
met diegenen die niet kunnen of 
mogen werken, medeleven en 
saamhorigheidsgevoel tonen en 
de zorg te delen, en anderzijds 
blij zijn met de eigen situatie.  
Ik worstelde met de vraag of je 
het kan maken om in coronatijd 
ook succesverhalen en positieve 
geluiden te laten horen. Ik denk 
het, omdat ik merk dat er be-
hoefte aan is. Ook omdat eenie-
der inmiddels voldoende door-
drongen is van de ernst van de situatie.  
Alleenstress en angst is op den duur 
niet vol te houden. Daarom is het goed 
ook aandacht aan positieve zaken te  
besteden. Ik hoop dat u het met mij eens 
bent.

Vertrouwen 
Ik heb de indruk dat het de meeste on-
dernemers die wel mogen werken naar 
omstandigheden redelijk goed gaat. Als 
ik voor mijzelf praat zelfs boven ver-
wachting goed. Het voelt wat ongemak-
kelijk om dat en plein public te zeggen, 
maar de stroom aan opdrachten groeit 
en dat geeft een enorme boost hoop en 
energie. Dat er opdrachtgevers zijn die 
zelfs in deze tijd vertrouwen tonen en 
willen investeren in architectuur en ge-
zonde toekomst is heel fijn. Hun komt 
lof en dankbaarheid toe voor de moed en 
goede wil. Niet in de laatste plaats omdat 
zij letterlijk bijdragen aan het versterken 
van de economie.

Is het niet zo dat dat waar je je aandacht 
op richt als vanzelf belangrijk en groter 
wordt? Kunt u zich vinden in de stelling 

dat het nu tijd is om de aandacht voor 
alle ziekte-experts en angstveroorzakers 
te reduceren en te richten op experts in 
gezondheid, welzijn en groei, en toppers 
in sociale vaardigheden? Zoals die fan-
tastische Engelse 99-jarige veteraan laat 
zien die voor het goede doel 30 miljoen 
euro vergaarde door rondjes achter zijn 
rollator in de tuin te lopen. 

Maar ook door aandacht voor alle Bla-
ricumse ondernemers die de lokale, 
economische en sociale samenleving in 
stand houden en er mede voor zorgen dat 
straks de opgebouwde schuldenlast ook 
weer afgebouwd kan worden. Eyeopener 
in het gesprek was de opmerking dat veel 
mensen, en u wellicht ook, deze zomer 
thuis zullen blijven. Hoe gaat u dat doen? 
Heeft u wensen en/of verlangens en hoe 
kunnen de Blaricumse ondernemers 
daarin voorzien? Kortom wat kunnen zij 
nu, deze zomer en daarna voor u bete-
kenen? 

Door die vragen nu te zaaien kunt u in de 
zomer en ver daarna de vruchten ervan 
plukken. Helpt u mee?
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Koninklijke onderscheiding voor brandweervrijwilliger 
meneer J. Venema
Ter gelegenheid van zijn lange en trouwe dienstjaren als vrijwilliger bij de brand-
weer Gooi en Vechtstreek ontving meneer J. Venema een Koninklijke onderschei-
ding. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Meneer J. Venema is al sinds 1 septem-
ber 1999 als brandweervrijwilliger bij de 
brandweer in dienst. Zijn jarenlange inzet 
en enthousiasme zijn aanleiding om hem 
een Koninklijke onderscheiding te geven. 

Algemene Gelegenheid
Door de ingevoerde maatregelen rond-
om het coronavirus is het niet mogelijk 

dat burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
de Koninklijke onderscheiding persoon-
lijk bij meneer Venema opspeldt. Dit 
gebeurt alsnog op een ander moment. 
Meneer Jethro Venema is al eerder door 
de burgemeester geïnformeerd over zijn 
onderscheiding. Er zijn ook bloemen en 
taart gebracht door wethouder Anne-
Marie Kennis (op afstand). 
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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

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook impact op inwoners die mantel-
zorg verlenen. Het beperken van sociaal contact, het sluiten van dagbestedingen, stoppen van individuele ondersteu-
ning thuis en de verminderde inzet van vrijwilligers, maakt dat de zorg zwaarder wordt. 

Als mantelzorger bent u meer thuis 
met uw naaste en er is minder 
ondersteuning. Ook bent u wellicht 
extra alert op de eigen gezondheid 
en maakt u zich zorgen om besmet-
ting van uw kwetsbare naaste. Hoe 

hiermee om te gaan? Wat kan wel en 
wat kan niet? 

Mantelzorg NL heeft veelgestelde 
vragen en antwoorden op een rij. Kijk 
op www.mantelzorg.nl Er is ook een 

landelijke mantelzorglijn, telefoon-
nummer 030 - 760 60 55, om vragen 
of zorgen te bespreken. U kunt ook 
altijd uw zorgtaak bespreken met 
Versa Welzijn: 035 - 623 11 00, of de 
gemeente: 035 - 528 12 47.

MANTELZORG EN HET CORONAVIRUS

Gemeente 
Blaricum steunt 
de Voedselbank
De Voedselbank Gooi & Omstreken ont-
vangt geen levensmiddelen meer van de 
distributiekantoren. Dat komt doordat 
de supermarktacties nu niet doorgaan 
vanwege de coronacrisis. 

Op dit moment is er een grote vraag naar 
levensmiddelen door supermarktbezoe-
kers. De Voedselbank Gooi & Omstreken 
koopt nu zelf de middelen en heeft de 
gemeenten om financiële hulp gevraagd. 
De BEL-gemeenten vinden de dienst-
verlening van de Voedselbank enorm 
belangrijk en hebben de gevraagde 
financiële ondersteuning toegezegd en 
overgemaakt. Op deze manier kan de 
Voedselbank de komende twee maanden 
voedselpakketten blijven uitreiken. Daar-
na wordt de situatie opnieuw bekeken.

Maatregelen eikenprocessierups
De eikenprocessierups. U kent ‘m vast wel. De rups kan in een eikenboom zitten en 
heeft brandharen. Om de groei van deze rupsen zoveel mogelijk te beperken, is be-
strijding noodzakelijk. Vanaf dinsdag 28 april is de behandeling in de BEL-gemeenten 
gestart. We zijn begonnen in Blaricum en aansluitend volgen Laren en Eemnes.

Eikenprocessierupsen vervellen zes 
keer in hun leven. De derde keer dat zij 
vervellen, krijgen de rupsen brandharen. 
Die haren kunnen zorgen voor jeuk, 
huiduitslag, brandende ogen en gevoe-
lige luchtwegen. Een groot probleem 
waar veel inwoners vorig jaar in de 
maanden juni en juli last van hadden.

Wat gaan we doen?
Het is nodig om de rupsen twee keer 
te bestrijden. De eerste ronde gebeurt 
als de boom nog weinig blad bevat. De 
BEL-gemeenten gaan de strijd tegen de 
rupsen aan door de boom preventief (in 
een vroeg stadium) te behandelen met 
een biologisch middel. Zodra de eiken-

bomen voor meer dan de helft vol zitten 
met nieuwe eikenbladeren, worden de 
bomen bij de tweede ronde opnieuw 
behandeld. Met een soort luchtkanon 
wordt het middel in de bomen geblazen. 
Het blijft aan het blad kleven en zodra de 
rupsen er een hapje van nemen, sterven 
zij binnen enkele dagen.

Natuurlijke vijanden
Daarnaast hangen er op verschillende 
plekken in de gemeente inmiddels nest-
kasten. Vogels, vleermuizen en sluipwes-
pen zijn onze partners bij de bestrijding 
van de processierups. Wij kunnen ze 
daar een handje bij helpen door ze een 
fijn plekje te geven voor hun nest. 

Duurzame 
energie in Gooi 
en Vechtstreek
De conceptversie van de Regionale 
Energiestrategie (RES) voor de energie-
regio Noord-Holland Zuid, waar Gooi en 
Vechtstreek onderdeel van uitmaakt, is 
klaar. 

De energieregio verwacht dat de ko-
mende tien jaar bijna vier keer zoveel 
wind- en zonne-energie opgewekt kan 
worden. In de concept-RES staat waar en 
hoe deze energie in potentie kan worden 
opgewekt. De voorkeur gaat uit naar de 
randen van stedelijke gebieden en gebie-
den langs weg- en waterwegen. 

Kijk op de gemeentelijke website voor 
meer informatie. 

Groente-, fruit-, en tuinafvalinzameling
De inzamelfrequentie van gft-afval is aangepast vanwege de coronamaatregelen. 
Het heeft te maken met de noodzakelijke flexibiliteit in het personeelsbestand van de 
GAD om alle overige dienstverlening door te kunnen laten gaan. Dat kan vervelend zijn 
als u aan de slag wilt in uw tuin. 

Maak gebruik van deze tips: 
• Maak een composthoop voor tuinafval.
• Deel een kliko met de buren.
• Vraag een grotere/extra gft-kliko aan.
• Maak een afspraak om snoeiafval op te laten halen. 

Meer weten? Kijk op de website van de GAD: www.gad.nl

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

•  Brinklaan 6, 1261 ER, legaliseren van de aan- en uitbouwen, ingekomen 8 
april 2020

•  Professor van Reeslaan 28, 1261 CT, vervangen van de toegangspoorten, 
ingekomen 9 april 2020

•  Laantje van Bruijn 35, 1262 AT, plaatsen van een dakkapel, ingekomen 13 april 
2020

•  Naarderweg 32, 1261 BT, uitbreiden van de woning, ingekomen 16 april 2020
•  Rigterskamp 16, 1261 TN, bouwen van een bergruimte in de tuin, ingekomen 

19 april 2020
•  Waterschapslaan 16, 1261 JS, uitbreiden van de woning en wijzigen van de 

dakbedekking, ingekomen 20 april 2020
•  Dorpsstraat 14A, 1261 ET, bouwen van een schuur, ingekomen 20 april 2020
•  Voorland n.t.b., 1261 TA, plaatsen van kanotrailers, ingekomen 20 april 2020
•  Matthijssenhoutweg 23, 1261 CJ, vellen van 1 boom, ingekomen 30 maart 

2020
•  Matthijssenhoutweg 2, 1261 CL, vellen van 3 bomen, ingekomen 3 april 2020
•  Eemnesserweg 29, 1261 HH, vellen van 2 bomen, ingekomen 7 april 2020
•  Verloren Engh 3, 1261 CP, vellen van 1 boom, ingekomen 20 april 2020
•  Eemnesserweg 37, 1261 HH, bouwen van een schuur, ingekomen 21 april 

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 beroep-
schrift is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

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

•  Bussummerweg 38, 1261 CA, uitbreiden van de woning, verzonden 9 april 
2020

•  Schapendrift 47, 1261 HM, bouwen van een dienstwoning, verzonden 9 april 
2020

•  Steenakker 2, 1261 CR, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 7 april 
2020

•  Bussummerweg 36, 1261 CA, bouwen van een nieuwe woning, verzonden  
16 april 2020

•  Noolseweg 17, 1261 EA, vellen van 1 boom, verzonden 16 april 2020
•  Naarderweg 58, 1261 BV, vellen van 3 bomen (herplantplicht), verzonden  

8 april 2020

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzend-
datum) van het betreffende 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 Vergunnin-
gen. Degene 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 
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekijken 
op de landelijke website www.overheid.nl 

Wilt u automatisch een melding ontvangen van de bekendmakingen? 
Meld u dan aan voor de e-mailservice via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. Kijk voor de agenda op www.mooisticht.nl 

Vanwege de feestdagen zamelt de GAD uw GFT- en restafval op andere dagen in. 
Dit gaat door in de avonduren.

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

Afval naast de container

In deze periode waarin we veel thuisblijven en opruimen, ziet de gemeente een toe-
name van afval naast de ondergrondse containers. Met name in Blaricum Bijvanck. 

De GAD rijdt meerdere keren per week langs 
om het afval op te ruimen. Ook medewer-
kers van de Buitendienst houden het in de 
gaten. Let wel: afval naast de container mag 
niet. Bedenk dan dat uw afval meer afval 
aantrekt. Mensen zetten sneller iets naast 
de container als er al iets staat. Zo wordt één 
zakje al gauw een berg afval en dat kan gaan 
zwerven en ongedierte aantrekken. 

Medewerkers van Toezicht & Handhaving 
van de GAD kunnen achterhalen van wie 

het afval is. Dan volgt er een gesprek en 
mogelijk een boete. 

Is uw afval te groot voor de 
container? 
Forceer de container niet en maak een af-
spraak om het afval gratis te laten ophalen. 
Dat kan via www.gad.nl Ook snoeiafval kan 
worden opgehaald. Is de container kapot? 
Laat het de GAD weten via 035 - 699 18 88 
of info@gad.nl Zij komen de container dan 
zo snel mogelijk repareren of legen. 

Afval naast containers in Blaricum Bijvanck
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Koninklijke onderscheiding voor brandweervrijwilliger 
meneer J. Venema
Ter gelegenheid van zijn lange en trouwe dienstjaren als vrijwilliger bij de brand-
weer Gooi en Vechtstreek ontving meneer J. Venema een Koninklijke onderschei-
ding. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Meneer J. Venema is al sinds 1 septem-
ber 1999 als brandweervrijwilliger bij de 
brandweer in dienst. Zijn jarenlange inzet 
en enthousiasme zijn aanleiding om hem 
een Koninklijke onderscheiding te geven. 

Algemene Gelegenheid
Door de ingevoerde maatregelen rond-
om het coronavirus is het niet mogelijk 

dat burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
de Koninklijke onderscheiding persoon-
lijk bij meneer Venema opspeldt. Dit 
gebeurt alsnog op een ander moment. 
Meneer Jethro Venema is al eerder door 
de burgemeester geïnformeerd over zijn 
onderscheiding. Er zijn ook bloemen en 
taart gebracht door wethouder Anne-
Marie Kennis (op afstand). 
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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

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook impact op inwoners die mantel-
zorg verlenen. Het beperken van sociaal contact, het sluiten van dagbestedingen, stoppen van individuele ondersteu-
ning thuis en de verminderde inzet van vrijwilligers, maakt dat de zorg zwaarder wordt. 

Als mantelzorger bent u meer thuis 
met uw naaste en er is minder 
ondersteuning. Ook bent u wellicht 
extra alert op de eigen gezondheid 
en maakt u zich zorgen om besmet-
ting van uw kwetsbare naaste. Hoe 

hiermee om te gaan? Wat kan wel en 
wat kan niet? 

Mantelzorg NL heeft veelgestelde 
vragen en antwoorden op een rij. Kijk 
op www.mantelzorg.nl Er is ook een 

landelijke mantelzorglijn, telefoon-
nummer 030 - 760 60 55, om vragen 
of zorgen te bespreken. U kunt ook 
altijd uw zorgtaak bespreken met 
Versa Welzijn: 035 - 623 11 00, of de 
gemeente: 035 - 528 12 47.

MANTELZORG EN HET CORONAVIRUS

Gemeente 
Blaricum steunt 
de Voedselbank
De Voedselbank Gooi & Omstreken ont-
vangt geen levensmiddelen meer van de 
distributiekantoren. Dat komt doordat 
de supermarktacties nu niet doorgaan 
vanwege de coronacrisis. 

Op dit moment is er een grote vraag naar 
levensmiddelen door supermarktbezoe-
kers. De Voedselbank Gooi & Omstreken 
koopt nu zelf de middelen en heeft de 
gemeenten om financiële hulp gevraagd. 
De BEL-gemeenten vinden de dienst-
verlening van de Voedselbank enorm 
belangrijk en hebben de gevraagde 
financiële ondersteuning toegezegd en 
overgemaakt. Op deze manier kan de 
Voedselbank de komende twee maanden 
voedselpakketten blijven uitreiken. Daar-
na wordt de situatie opnieuw bekeken.

Maatregelen eikenprocessierups
De eikenprocessierups. U kent ‘m vast wel. De rups kan in een eikenboom zitten en 
heeft brandharen. Om de groei van deze rupsen zoveel mogelijk te beperken, is be-
strijding noodzakelijk. Vanaf dinsdag 28 april is de behandeling in de BEL-gemeenten 
gestart. We zijn begonnen in Blaricum en aansluitend volgen Laren en Eemnes.

Eikenprocessierupsen vervellen zes 
keer in hun leven. De derde keer dat zij 
vervellen, krijgen de rupsen brandharen. 
Die haren kunnen zorgen voor jeuk, 
huiduitslag, brandende ogen en gevoe-
lige luchtwegen. Een groot probleem 
waar veel inwoners vorig jaar in de 
maanden juni en juli last van hadden.

Wat gaan we doen?
Het is nodig om de rupsen twee keer 
te bestrijden. De eerste ronde gebeurt 
als de boom nog weinig blad bevat. De 
BEL-gemeenten gaan de strijd tegen de 
rupsen aan door de boom preventief (in 
een vroeg stadium) te behandelen met 
een biologisch middel. Zodra de eiken-

bomen voor meer dan de helft vol zitten 
met nieuwe eikenbladeren, worden de 
bomen bij de tweede ronde opnieuw 
behandeld. Met een soort luchtkanon 
wordt het middel in de bomen geblazen. 
Het blijft aan het blad kleven en zodra de 
rupsen er een hapje van nemen, sterven 
zij binnen enkele dagen.

Natuurlijke vijanden
Daarnaast hangen er op verschillende 
plekken in de gemeente inmiddels nest-
kasten. Vogels, vleermuizen en sluipwes-
pen zijn onze partners bij de bestrijding 
van de processierups. Wij kunnen ze 
daar een handje bij helpen door ze een 
fijn plekje te geven voor hun nest. 

Duurzame 
energie in Gooi 
en Vechtstreek
De conceptversie van de Regionale 
Energiestrategie (RES) voor de energie-
regio Noord-Holland Zuid, waar Gooi en 
Vechtstreek onderdeel van uitmaakt, is 
klaar. 

De energieregio verwacht dat de ko-
mende tien jaar bijna vier keer zoveel 
wind- en zonne-energie opgewekt kan 
worden. In de concept-RES staat waar en 
hoe deze energie in potentie kan worden 
opgewekt. De voorkeur gaat uit naar de 
randen van stedelijke gebieden en gebie-
den langs weg- en waterwegen. 

Kijk op de gemeentelijke website voor 
meer informatie. 

Groente-, fruit-, en tuinafvalinzameling
De inzamelfrequentie van gft-afval is aangepast vanwege de coronamaatregelen. 
Het heeft te maken met de noodzakelijke flexibiliteit in het personeelsbestand van de 
GAD om alle overige dienstverlening door te kunnen laten gaan. Dat kan vervelend zijn 
als u aan de slag wilt in uw tuin. 

Maak gebruik van deze tips: 
• Maak een composthoop voor tuinafval.
• Deel een kliko met de buren.
• Vraag een grotere/extra gft-kliko aan.
• Maak een afspraak om snoeiafval op te laten halen. 

Meer weten? Kijk op de website van de GAD: www.gad.nl

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

•  Brinklaan 6, 1261 ER, legaliseren van de aan- en uitbouwen, ingekomen 8 
april 2020

•  Professor van Reeslaan 28, 1261 CT, vervangen van de toegangspoorten, 
ingekomen 9 april 2020

•  Laantje van Bruijn 35, 1262 AT, plaatsen van een dakkapel, ingekomen 13 april 
2020

•  Naarderweg 32, 1261 BT, uitbreiden van de woning, ingekomen 16 april 2020
•  Rigterskamp 16, 1261 TN, bouwen van een bergruimte in de tuin, ingekomen 

19 april 2020
•  Waterschapslaan 16, 1261 JS, uitbreiden van de woning en wijzigen van de 

dakbedekking, ingekomen 20 april 2020
•  Dorpsstraat 14A, 1261 ET, bouwen van een schuur, ingekomen 20 april 2020
•  Voorland n.t.b., 1261 TA, plaatsen van kanotrailers, ingekomen 20 april 2020
•  Matthijssenhoutweg 23, 1261 CJ, vellen van 1 boom, ingekomen 30 maart 

2020
•  Matthijssenhoutweg 2, 1261 CL, vellen van 3 bomen, ingekomen 3 april 2020
•  Eemnesserweg 29, 1261 HH, vellen van 2 bomen, ingekomen 7 april 2020
•  Verloren Engh 3, 1261 CP, vellen van 1 boom, ingekomen 20 april 2020
•  Eemnesserweg 37, 1261 HH, bouwen van een schuur, ingekomen 21 april 

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 beroep-
schrift is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

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

•  Bussummerweg 38, 1261 CA, uitbreiden van de woning, verzonden 9 april 
2020

•  Schapendrift 47, 1261 HM, bouwen van een dienstwoning, verzonden 9 april 
2020

•  Steenakker 2, 1261 CR, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 7 april 
2020

•  Bussummerweg 36, 1261 CA, bouwen van een nieuwe woning, verzonden  
16 april 2020

•  Noolseweg 17, 1261 EA, vellen van 1 boom, verzonden 16 april 2020
•  Naarderweg 58, 1261 BV, vellen van 3 bomen (herplantplicht), verzonden  

8 april 2020

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzend-
datum) van het betreffende 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 Vergunnin-
gen. Degene 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 
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekijken 
op de landelijke website www.overheid.nl 

Wilt u automatisch een melding ontvangen van de bekendmakingen? 
Meld u dan aan voor de e-mailservice via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. Kijk voor de agenda op www.mooisticht.nl 

Vanwege de feestdagen zamelt de GAD uw GFT- en restafval op andere dagen in. 
Dit gaat door in de avonduren.

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

Afval naast de container

In deze periode waarin we veel thuisblijven en opruimen, ziet de gemeente een toe-
name van afval naast de ondergrondse containers. Met name in Blaricum Bijvanck. 

De GAD rijdt meerdere keren per week langs 
om het afval op te ruimen. Ook medewer-
kers van de Buitendienst houden het in de 
gaten. Let wel: afval naast de container mag 
niet. Bedenk dan dat uw afval meer afval 
aantrekt. Mensen zetten sneller iets naast 
de container als er al iets staat. Zo wordt één 
zakje al gauw een berg afval en dat kan gaan 
zwerven en ongedierte aantrekken. 

Medewerkers van Toezicht & Handhaving 
van de GAD kunnen achterhalen van wie 

het afval is. Dan volgt er een gesprek en 
mogelijk een boete. 

Is uw afval te groot voor de 
container? 
Forceer de container niet en maak een af-
spraak om het afval gratis te laten ophalen. 
Dat kan via www.gad.nl Ook snoeiafval kan 
worden opgehaald. Is de container kapot? 
Laat het de GAD weten via 035 - 699 18 88 
of info@gad.nl Zij komen de container dan 
zo snel mogelijk repareren of legen. 

Afval naast containers in Blaricum Bijvanck
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Het idee komt uit München. Ooit maakte ik daar een stadswandeling langs adressen 
waar Adolf Hitler gewoond had. Niets aan die huizen herinnerde aan toen. Dat trof 
me. Dat huizen met zo’n geschiedenis weer gewone huizen zijn.  

Zou zoiets ook in ons dorp aan de hand zijn? Prachtige lanen, fraaie huizen, heftig 
verleden, niets van te zien? Ik moest denken aan het huis van A.M. de Jong, toen een 
beroemd schrijver, op de Professor van Reeslaan. In oktober 1943 was hij zomaar 
doodgeschoten in de hal van zijn huis. 

Ik ging op zoek. Gelukkig kreeg ik hulp van Gerbe van der Woude. Oud-gemeente-
ambtenaar met een schat aan kennis. Het huis van A.M. de Jong was het enige 
huis met geen oorlogsgeschiedenis. Op de Melkweg was een bom gevallen. In de 
Dorpsstraat had een Joodse 
onderduiker gezeten. Op de 
Korte Vliegweg was stengun-
instructie gegeven. Op het 
Fransepad was iemand bij 
een overval doodgeschoten. 
Het was ongelofelijk wat 
er allemaal loskwam. Ons 
dorp! Zulke gewone, keurige 
huizen. Zoveel drama en 
verdriet!

We maakten er een boek 
van voor kinderen van groep 
acht en de brugklas. In het 
boek een kaart. Je kunt een 
fietstocht maken. Telkens 
even stilstaan: hier was het! 
Je leert je dorp kennen. 
Hetzelfde dorp. Toch heel 
anders. Niets is vanzelfspre-
kend. Deze boeken worden 
(wanneer dat weer mogelijk 
is) door de burgemeester 
overhandigd aan alle groep 
acht basisschoolkinderen in 
Blaricum.

Jan Greven

Vrijheid en Veiligheid
Vrijheid en veiligheid is het grootste goed dat er is. En juist nu, op het moment dat we dit jaar 75 jaar vrijheid groots zouden 
vieren, worden we als gemeenschap geconfronteerd met beperkingen van onze vrijheid zoals we die tot voor kort niet gewend 
waren. Ook ons gevoel van veiligheid heeft, door die onzichtbare vijand die corona heet, een andere dimensie gekregen. 

Nu gaat het om een virus. In de Tweede 
Wereldoorlog en alle oorlogen die daar-
aan voorafgingen en daarna kwamen, 
ging het om wreedheden die mensen 
elkaar aandeden. Eer, angst, wraak en 
vergelding zijn vaak de onderliggende 
factoren om zonder respect voor de 
integriteit van anderen tot de meest 
gruwelijke daden te komen. Een hele ge-
neratie die nu in ons land opgroeit, heeft 
dit gelukkig nooit aan den lijve hoeven 
ondervinden. Maar er zijn ook velen die 
zelf hebben meegemaakt wat oorlog be-

tekent en tot op heden met de vreselijke 
herinneringen daaraan moeten leven. 

Daarom herdenken we op 4 mei dege-
nen die de Tweede Wereldoorlog niet 
overleefd hebben doordat ze anders 
waren: Joden, Sinti en Roma, commu-
nisten, medemensen met een andere 
geaardheid of medemensen met be-
perkingen. Maar we herdenken ook de 
slachtoffers van alle oorlogen daarna. Zij 
waren iemands grootouder, ouder, kind, 
kleinkind, broer of zus… We herdenken 

ook hen die hun leven gaven voor onze 
vrijheid, in krijgsdienst of als verzets-
strijder. In de Tweede Wereldoorlog 
of de oorlogen daarna. Onze eeuwige 
dankbaarheid gaat naar hen uit. 

Ondanks de bijzondere omstandigheden 
is het ook belangrijk onze vrijheid te 
vieren. Juist nu op het moment dat we 
ervan doordrongen zijn hoe belangrijk 
vrijheid voor ons is. Ook al zal 5 mei 
anders dan anders zijn, zonder grote 
festivals en bevrijdingslunches: zonder 

gezellig samen, zijn we ons nog bewuster 
van wat we voor elkaar betekenen. In 
gedachten kunnen we daardoor dichter 
bij elkaar zijn dan ooit.

J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester

GEMEENTENIEUWS
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75 jaar vrijheid

Jan Greven & Gerbe van der Woude, Op het oog gewo-
ne huizen. Langs Blaricumse adressen en hun verhalen 
uit de jaren ’40 – ’45. Tweede druk. Verkrijgbaar bij de 
boekhandel. 

Op het oog gewone huizen GEDICHTEN KINDEREN UIT BLARICUM
Vrijheid
Er was oorlog, de mensen konden weinig doen,
Dat is gelukkig nu niet meer, dat was toen.

Mensen vroegen om vrijheid, maar dat was er niet.
Het enige wat je bij de mensen zag was verdriet.

We willen rust, vrede, vrijheid en blijheid.

Voor mensen zat opgeven er niet in,
Want ze hadden ook nog een gezin.

Maar ze probeerden het beste ervan te maken,
Ook al waren er veel dingen die ontbraken.

Het is nu 4 mei en wij zijn allemaal vrij,
Daarom houden wij 2 minuten stilte,
Om mensen te herdenken en onszelf
Een gebaar in ons hart te schenken.

Geschreven door Floor de Graaf 
(groep acht) KBS De Pionier

4 en 5 mei
Na jaren oorlog zijn we vrij.
Dat vieren we op 5 mei.

Mensen en kinderen vierden feest.
Zoals dat nog nooit is geweest.

Maar nu is er corona in mei.
En zijn we niet blij.

Hopelijk is het snel voorbij.
Dan zijn we weer vrij.  

Geschreven door Pascal Brouwer 
(groep zes) KBS Bernardus

Op www.blaricum.nl leest u alle gedichten van de kinderen. 
We bedanken hen voor hun inbreng.
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Wat kunt u thuis doen op 4 mei?

De eerste of-
ficiële 4 mei 
herdenking 
vond plaats 
in 1946 in 
het Olym-
pisch Sta-
dion. Onder 
de titel ‘Spel 
der bevrij-
ding’ werd 

een massaspel opgevoerd met een 
hoog realiteitsgehalte. Voor het eerst 
werd twee minuten stilte in acht 
genomen voor de oorlogsslachtoffers 
onder het luiden van klokken. 

‘Geef de vrijheid door’
In Blaricum ging men in stille tocht 
vanaf de muziektent via de Naar-
derweg en Boissevainweg naar de 
herdenkingsplaats achter de Palm-
kazerne in Bussum, waar de geval-
lenen werden herdacht en daar werd 
een bloemenhulde gebracht. Deze 
stille tocht kwam te vervallen toen op 
4 mei 1948 het huidige oorlogsmonu-
ment officieel werd gepresenteerd, 
in wat nu het Burgemeester Klaaren-
beekpark heet. 

Gelukkig neemt de belangstelling elk 
jaar weer toe en het aantal jongeren 
navenant. Want vrijheid doorgeven, 
dat moet op de eerste plaats aan de 
kinderen gebeuren. De groepen zes, 
zeven en acht van de vier Blaricumse 
basisscholen hebben gedichten 
geschreven welke in boekvorm 
zouden worden uitgedeeld aan deze 
kinderen en aan belangstellenden. En 
vier kinderen zouden het door hen 
geschreven gedicht voorlezen tijdens 
de aanstaande 4 mei herdenking bij 
het monument. 

Helaas kan door de heersende 
coronacrisis de 4 mei herdenking in 
die beoogde vorm geen doorgang 
vinden. Hetzelfde geldt voor de uit-
gave van het boekje. Gelukkig kunnen 
we u hier toch een paar van de door 
de kinderen geschreven gedichten 
laten lezen. In 2021 zullen we op de 
ingeslagen weg zeker doorgaan. Dan 
is het namelijk 75 jaar geleden dat de 
eerste Nationale Dodenherdenking 
werd gehouden.   

Frans Ruijter

EERSTE OFFICIËLE 
4 MEI HERDENKING 
1946

Op 4 mei zijn we dit jaar thuis. U kunt op televisie of online kijken naar de Nationale Herdenking. 

Herdenking Blaricum
De burgemeester legt op 4 mei, zonder 
publiek, een krans bij het monument. Op 
onze website en social media plaatsen 
we op 4 mei de toespraak van de burge-
meester.

Bloemen leggen
Wilt u zelf bloemen leggen? Er staan 
van 10.00 tot 15.00 uur bloemen klaar 
om neer te leggen of u kunt uw eigen 
bloemen neerleggen. Ook hier gelden de 
coronaregels: houd afstand en kom niet 
in groepen naar het monument. 

Twee minuten stilte
Overal wordt vanaf 20.00 uur twee 
minuten stilte in acht genomen. Wij 
verzoeken u hieraan mee te werken. 

Vlag uithangen 
Dit jaar hangen we op 4 mei de gehele 
dag de vlag halfstok in Nederland als 

blijk van eerbied en respect voor de 
doden. De vlag die gebruikt wordt, is de 
Nederlandse driekleur zonder wimpel. 

Ook op 5 mei zijn we dit jaar thuis en kunnen we op televisie of online kijken naar het 5 mei-concert om 20.30 uur op NPO 1. 

Vlag uithangen 
Op 5 mei wordt Nederland, net als ieder 
jaar, opgeroepen om de gehele dag de 
vlag uit te hangen. De vlag die gebruikt 
wordt, is de Nederlandse driekleur zon-
der wimpel.

Vrijheidslunch 
Johan Verheij en Corinne Loenen van 
Eindeloos Theaterwerk, Han Landman en 
Gert-Jan van Dommelen vanuit de Rotary 
Club Gooimeer met leden uit Huizen en 
Blaricum, en Marianne Vos, coördinator 
75 jaar vrijheid, hebben de afgelopen 
tijd de koppen bij elkaar gestoken om 
tot een programma te komen waarmee 
we gezamenlijk 75 jaar vrijheid kunnen 
vieren onder het motto ‘Vier Onze Vrij-
heid!’. 

Verbinding is hierbij de belangrijkste ge-
dachte. Van 12.30 tot 13.30 uur is er een 
programma ter omlijsting van een lunch, 
die we allemaal op hetzelfde moment op 
tafel hebben staan. Het bevrijdingspro-
gramma wordt via een livestream uitge-
zonden. Diverse artiesten en organisaties 
hebben hun medewerking toegezegd. 
Zo hebben de burgemeesters van 
Blaricum en Huizen hun medewerking 
toegezegd, evenals Frans Ruijter, Gerbe 
van der Woude, de Indisch/Molukse 
gemeenschap, Amnesty International 
en ondernemers uit Blaricum en Huizen. 
Maartje van Weegen presenteert het 
programma. Speciale ‘vrijheidslunch-
boxen’ zijn in Blaricum te vinden. Zie de 
poster op de winkelramen. Beelden van 
de lunch en viering kunt u delen via de 
Facebookpagina Vieronzevrijheid.

Gesprek over vrijheid
Op 5 mei staan we stil bij de bevrijding, 
75 jaar geleden. Ook uw familie zal 
diverse verhalen kennen over oorlog, 
vrijheid en bevrijding. Op deze dag kunt 
u stilstaan bij deze verhalen; met uw 
gezin thuis of videobellend met familie 
en vrienden. Deel uw verhaal!

75 bijzondere verhalen over vrijheid, 
verteld door 75 personen geboren na de 
Tweede Wereldoorlog, kunt u vinden op 
de website www.vrijheid.nl

Actuele programma
Kijk voor het meest actuele programma 
van 75 jaar vrijheid op de website 
www.blaricum.nl onder het kopje 
Nieuws (op de homepage).

GEMEENTENIEUWS
75 jaar vrijheid

Wat kunt u thuis doen op 5 mei?
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Het idee komt uit München. Ooit maakte ik daar een stadswandeling langs adressen 
waar Adolf Hitler gewoond had. Niets aan die huizen herinnerde aan toen. Dat trof 
me. Dat huizen met zo’n geschiedenis weer gewone huizen zijn.  

Zou zoiets ook in ons dorp aan de hand zijn? Prachtige lanen, fraaie huizen, heftig 
verleden, niets van te zien? Ik moest denken aan het huis van A.M. de Jong, toen een 
beroemd schrijver, op de Professor van Reeslaan. In oktober 1943 was hij zomaar 
doodgeschoten in de hal van zijn huis. 

Ik ging op zoek. Gelukkig kreeg ik hulp van Gerbe van der Woude. Oud-gemeente-
ambtenaar met een schat aan kennis. Het huis van A.M. de Jong was het enige 
huis met geen oorlogsgeschiedenis. Op de Melkweg was een bom gevallen. In de 
Dorpsstraat had een Joodse 
onderduiker gezeten. Op de 
Korte Vliegweg was stengun-
instructie gegeven. Op het 
Fransepad was iemand bij 
een overval doodgeschoten. 
Het was ongelofelijk wat 
er allemaal loskwam. Ons 
dorp! Zulke gewone, keurige 
huizen. Zoveel drama en 
verdriet!

We maakten er een boek 
van voor kinderen van groep 
acht en de brugklas. In het 
boek een kaart. Je kunt een 
fietstocht maken. Telkens 
even stilstaan: hier was het! 
Je leert je dorp kennen. 
Hetzelfde dorp. Toch heel 
anders. Niets is vanzelfspre-
kend. Deze boeken worden 
(wanneer dat weer mogelijk 
is) door de burgemeester 
overhandigd aan alle groep 
acht basisschoolkinderen in 
Blaricum.

Jan Greven

Vrijheid en Veiligheid
Vrijheid en veiligheid is het grootste goed dat er is. En juist nu, op het moment dat we dit jaar 75 jaar vrijheid groots zouden 
vieren, worden we als gemeenschap geconfronteerd met beperkingen van onze vrijheid zoals we die tot voor kort niet gewend 
waren. Ook ons gevoel van veiligheid heeft, door die onzichtbare vijand die corona heet, een andere dimensie gekregen. 

Nu gaat het om een virus. In de Tweede 
Wereldoorlog en alle oorlogen die daar-
aan voorafgingen en daarna kwamen, 
ging het om wreedheden die mensen 
elkaar aandeden. Eer, angst, wraak en 
vergelding zijn vaak de onderliggende 
factoren om zonder respect voor de 
integriteit van anderen tot de meest 
gruwelijke daden te komen. Een hele ge-
neratie die nu in ons land opgroeit, heeft 
dit gelukkig nooit aan den lijve hoeven 
ondervinden. Maar er zijn ook velen die 
zelf hebben meegemaakt wat oorlog be-

tekent en tot op heden met de vreselijke 
herinneringen daaraan moeten leven. 

Daarom herdenken we op 4 mei dege-
nen die de Tweede Wereldoorlog niet 
overleefd hebben doordat ze anders 
waren: Joden, Sinti en Roma, commu-
nisten, medemensen met een andere 
geaardheid of medemensen met be-
perkingen. Maar we herdenken ook de 
slachtoffers van alle oorlogen daarna. Zij 
waren iemands grootouder, ouder, kind, 
kleinkind, broer of zus… We herdenken 

ook hen die hun leven gaven voor onze 
vrijheid, in krijgsdienst of als verzets-
strijder. In de Tweede Wereldoorlog 
of de oorlogen daarna. Onze eeuwige 
dankbaarheid gaat naar hen uit. 

Ondanks de bijzondere omstandigheden 
is het ook belangrijk onze vrijheid te 
vieren. Juist nu op het moment dat we 
ervan doordrongen zijn hoe belangrijk 
vrijheid voor ons is. Ook al zal 5 mei 
anders dan anders zijn, zonder grote 
festivals en bevrijdingslunches: zonder 

gezellig samen, zijn we ons nog bewuster 
van wat we voor elkaar betekenen. In 
gedachten kunnen we daardoor dichter 
bij elkaar zijn dan ooit.

J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
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75 jaar vrijheid

Jan Greven & Gerbe van der Woude, Op het oog gewo-
ne huizen. Langs Blaricumse adressen en hun verhalen 
uit de jaren ’40 – ’45. Tweede druk. Verkrijgbaar bij de 
boekhandel. 

Op het oog gewone huizen GEDICHTEN KINDEREN UIT BLARICUM
Vrijheid
Er was oorlog, de mensen konden weinig doen,
Dat is gelukkig nu niet meer, dat was toen.

Mensen vroegen om vrijheid, maar dat was er niet.
Het enige wat je bij de mensen zag was verdriet.

We willen rust, vrede, vrijheid en blijheid.

Voor mensen zat opgeven er niet in,
Want ze hadden ook nog een gezin.

Maar ze probeerden het beste ervan te maken,
Ook al waren er veel dingen die ontbraken.

Het is nu 4 mei en wij zijn allemaal vrij,
Daarom houden wij 2 minuten stilte,
Om mensen te herdenken en onszelf
Een gebaar in ons hart te schenken.

Geschreven door Floor de Graaf 
(groep acht) KBS De Pionier

4 en 5 mei
Na jaren oorlog zijn we vrij.
Dat vieren we op 5 mei.

Mensen en kinderen vierden feest.
Zoals dat nog nooit is geweest.

Maar nu is er corona in mei.
En zijn we niet blij.

Hopelijk is het snel voorbij.
Dan zijn we weer vrij.  

Geschreven door Pascal Brouwer 
(groep zes) KBS Bernardus

Op www.blaricum.nl leest u alle gedichten van de kinderen. 
We bedanken hen voor hun inbreng.
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Wat kunt u thuis doen op 4 mei?

De eerste of-
ficiële 4 mei 
herdenking 
vond plaats 
in 1946 in 
het Olym-
pisch Sta-
dion. Onder 
de titel ‘Spel 
der bevrij-
ding’ werd 

een massaspel opgevoerd met een 
hoog realiteitsgehalte. Voor het eerst 
werd twee minuten stilte in acht 
genomen voor de oorlogsslachtoffers 
onder het luiden van klokken. 

‘Geef de vrijheid door’
In Blaricum ging men in stille tocht 
vanaf de muziektent via de Naar-
derweg en Boissevainweg naar de 
herdenkingsplaats achter de Palm-
kazerne in Bussum, waar de geval-
lenen werden herdacht en daar werd 
een bloemenhulde gebracht. Deze 
stille tocht kwam te vervallen toen op 
4 mei 1948 het huidige oorlogsmonu-
ment officieel werd gepresenteerd, 
in wat nu het Burgemeester Klaaren-
beekpark heet. 

Gelukkig neemt de belangstelling elk 
jaar weer toe en het aantal jongeren 
navenant. Want vrijheid doorgeven, 
dat moet op de eerste plaats aan de 
kinderen gebeuren. De groepen zes, 
zeven en acht van de vier Blaricumse 
basisscholen hebben gedichten 
geschreven welke in boekvorm 
zouden worden uitgedeeld aan deze 
kinderen en aan belangstellenden. En 
vier kinderen zouden het door hen 
geschreven gedicht voorlezen tijdens 
de aanstaande 4 mei herdenking bij 
het monument. 

Helaas kan door de heersende 
coronacrisis de 4 mei herdenking in 
die beoogde vorm geen doorgang 
vinden. Hetzelfde geldt voor de uit-
gave van het boekje. Gelukkig kunnen 
we u hier toch een paar van de door 
de kinderen geschreven gedichten 
laten lezen. In 2021 zullen we op de 
ingeslagen weg zeker doorgaan. Dan 
is het namelijk 75 jaar geleden dat de 
eerste Nationale Dodenherdenking 
werd gehouden.   

Frans Ruijter

EERSTE OFFICIËLE 
4 MEI HERDENKING 
1946

Op 4 mei zijn we dit jaar thuis. U kunt op televisie of online kijken naar de Nationale Herdenking. 

Herdenking Blaricum
De burgemeester legt op 4 mei, zonder 
publiek, een krans bij het monument. Op 
onze website en social media plaatsen 
we op 4 mei de toespraak van de burge-
meester.

Bloemen leggen
Wilt u zelf bloemen leggen? Er staan 
van 10.00 tot 15.00 uur bloemen klaar 
om neer te leggen of u kunt uw eigen 
bloemen neerleggen. Ook hier gelden de 
coronaregels: houd afstand en kom niet 
in groepen naar het monument. 

Twee minuten stilte
Overal wordt vanaf 20.00 uur twee 
minuten stilte in acht genomen. Wij 
verzoeken u hieraan mee te werken. 

Vlag uithangen 
Dit jaar hangen we op 4 mei de gehele 
dag de vlag halfstok in Nederland als 

blijk van eerbied en respect voor de 
doden. De vlag die gebruikt wordt, is de 
Nederlandse driekleur zonder wimpel. 

Ook op 5 mei zijn we dit jaar thuis en kunnen we op televisie of online kijken naar het 5 mei-concert om 20.30 uur op NPO 1. 

Vlag uithangen 
Op 5 mei wordt Nederland, net als ieder 
jaar, opgeroepen om de gehele dag de 
vlag uit te hangen. De vlag die gebruikt 
wordt, is de Nederlandse driekleur zon-
der wimpel.

Vrijheidslunch 
Johan Verheij en Corinne Loenen van 
Eindeloos Theaterwerk, Han Landman en 
Gert-Jan van Dommelen vanuit de Rotary 
Club Gooimeer met leden uit Huizen en 
Blaricum, en Marianne Vos, coördinator 
75 jaar vrijheid, hebben de afgelopen 
tijd de koppen bij elkaar gestoken om 
tot een programma te komen waarmee 
we gezamenlijk 75 jaar vrijheid kunnen 
vieren onder het motto ‘Vier Onze Vrij-
heid!’. 

Verbinding is hierbij de belangrijkste ge-
dachte. Van 12.30 tot 13.30 uur is er een 
programma ter omlijsting van een lunch, 
die we allemaal op hetzelfde moment op 
tafel hebben staan. Het bevrijdingspro-
gramma wordt via een livestream uitge-
zonden. Diverse artiesten en organisaties 
hebben hun medewerking toegezegd. 
Zo hebben de burgemeesters van 
Blaricum en Huizen hun medewerking 
toegezegd, evenals Frans Ruijter, Gerbe 
van der Woude, de Indisch/Molukse 
gemeenschap, Amnesty International 
en ondernemers uit Blaricum en Huizen. 
Maartje van Weegen presenteert het 
programma. Speciale ‘vrijheidslunch-
boxen’ zijn in Blaricum te vinden. Zie de 
poster op de winkelramen. Beelden van 
de lunch en viering kunt u delen via de 
Facebookpagina Vieronzevrijheid.

Gesprek over vrijheid
Op 5 mei staan we stil bij de bevrijding, 
75 jaar geleden. Ook uw familie zal 
diverse verhalen kennen over oorlog, 
vrijheid en bevrijding. Op deze dag kunt 
u stilstaan bij deze verhalen; met uw 
gezin thuis of videobellend met familie 
en vrienden. Deel uw verhaal!

75 bijzondere verhalen over vrijheid, 
verteld door 75 personen geboren na de 
Tweede Wereldoorlog, kunt u vinden op 
de website www.vrijheid.nl

Actuele programma
Kijk voor het meest actuele programma 
van 75 jaar vrijheid op de website 
www.blaricum.nl onder het kopje 
Nieuws (op de homepage).

GEMEENTENIEUWS
75 jaar vrijheid

Wat kunt u thuis doen op 5 mei?
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Blaricum krijgt zijn theater weer terug! 

door Marjolijn Schat
Al met al is het een project van lange 
adem geworden, maar Huizerweg 13 
wordt momenteel omgetoverd tot Het 
Theater, een naam die tot stand kwam 
na een enquête in hei & wei. 

De bestemmingswijziging van het pand 
liet op zich wachten, maar is nu rond. 
Voor de omgevingsvergunning voldoet 
het pand aan de richtlijnen van de brand-
weer, er is een degelijk akoestisch plan 
tegen eventuele geluidsoverlast en er is 
voldoende parkeercapaciteit. Ook werd 
veelvuldig overlegd met buurtbewoners. 
Nu genoeg lichten op groen staan, is er 
gestart met de realisatie van de plannen.   

Nog even een klein stukje geschiedenis
In 1926 breidde George Enzlin zijn bak-
kerij/lunchroom in dit pand uit met een 
zaal voor 180 mensen voor culturele 
doeleinden. Het werd dé plek in Blaricum 
waar wat te doen was. Later nam Enzlins 
aangenomen zoon Ebele Faber de bakke-
rij en theaterzaal over. Vanaf dat moment 
heette het zaal Faber. Men kwam hier bij 
elkaar voor toneelstukken (met swingdan-
sen na afloop), het Blaricums koor, het 
poppentheater, zwart-wit films en revue. 
Snip en Snap gaven hier hun eerste voor-
stelling. In de jaren 70 werd de zaal over-
genomen en omgebouwd tot studio, met 

in de loop der jaren diverse eigenaren, 
zoals Frans Mijts en Jaap Eggermont van 
de vermaarde Soundpush studio. Peter 
en Deirdre Blankenstein, een Eemnesser 
kunstenaarsechtpaar, namen het pand 
in 2016 over van Ferdi en Rob Bolland, 
die er vanaf eind jaren ’80 de bekende  
Bolland studio’s runden. Een wens van  
de Bollandbroers was dat er iets  
ultureels gevestigd zou worden. En zo ge-
schiedde. 

Het Theater, waar al het mooie 
samenkomt
Het lange wachten heeft natuurlijk na-
delen, maar ook positieve kanten. Pe-
ter: ‘Als we in deze coronacrisis open 
waren geweest, was dat een flinke strop 
geworden. Door de lange tijd die erover 
heen gegaan is, is ook het plan meer 
uitgebalanceerd, zoals: de indeling van 
het gebouw, de manier waarop de men-
sen een voorstelling bekijken en hoe we 
gaan programmeren. We willen straks 
tien mensen benaderen, jong en oud, die 
voorstellen kunnen doen over wat zij 
graag in het theater zouden willen zien 
en horen. Kwaliteit moet daarbij voorop 
staan. We hopen hierdoor een breed pu-
bliek te bereiken.’ 

Deirdre: ‘Hoe fijn is het, dat we straks 
met ons allen weer mogen samenko-
men in een intiem dorpstheater, met  
zo’n honderd stoelen. Het belooft een 
plek te worden om te genieten van to-
neel, cabaret, muziek, lezingen en  
films. Maar het draait ook om de geza-
menlijke ervaring en verbinding maken. 
Daar zal, na deze coronaperiode, volgens 
ons nog meer behoefte aan zijn dan daar-
voor.’

Colofon
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Meisjesteam MD1 Laren officieus landskampioen 
zaalhockey
Deze toppers hebben afge-
lopen februari in het Top-
sport Centrum van de TU 
Delft, in de schaduw van 
het Feyenoord Stadion ‘de 
Kuip’ in Rotterdam, de of-
ficieuze landstitel veroverd. 

Zij hebben van alle kam- 
pioenen van Nederland op 
het Piet Kind toernooi ge-
wonnen. Met de Blaricumse 
inbreng van Lauren Koomans 
en Julie Boerboom. Een ge-
weldige prestatie. Van harte 
gefeliciteerd!

Op de foto v.l.n.r.: Domini-
que Kloosterhuis, Julie Boer-
boom, Lauren Koomans, Liz 
van Wijk, Senna Schipper, 
Carmen Chiu, Tara Tuurland, 
Lotte Ruts en liggend: keep-
ster Amélie Wayper. Niet op 
de foto zij was helaas gebles-
seerd, Bibi Wiersma Onze schattige dorpslama in het wei-

landje aan de Bergwerg.

Jaarvergadering 
hei & wei 2020
Hierbij nodigt de Stichting Dorpsblad 
Blaricum (hei & wei) de inwoners van 
Blaricum uit voor de jaarvergadering op 
maandag 7 september (i.p.v. maandag  
25 mei) om 21.00uur in Blaercom. U 
bent van harte welkom! 
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