
Dorpswandelingen
door Marloek de Greeff
Op het kruispunt tegenover de her-
vormde kerk op de hoek van de Bus-
summerweg en Noolseweg staat een 
bord, een wegwijsbord met daarop 
een gele en een rode wandelroute. Als 
je in de richting loopt waarnaar het 
bord verwijst, kom je geen rode of gele 
aanwijzing meer tegen. Dat maakt 
nieuwsgierig toch? Frans Ruijter loste 
het op: via de Historische Kring kreeg 
ik een boekje van hem waarin deze en 
nog drie andere wandelingen door het 
dorp beschreven staan. 

Het boekje met wandelingen werd ge-
maakt op initiatief van gezondheidscen-
trum ‘de Blarickhof’, de voorganger van 
De Lloods, in het kader van het GVO 
(Gezondheidsvoorlichting en -opvoe-
ding) project ‘bewegen 1995’. Doel van 
het wandelboekje was Blaricummers in 
beweging brengen. Elke route kreeg een 
beschrijving met bezienswaardigheden 
en een bankje onderweg. 

De wandelingen bestaan 25 jaar en ik 
liep er één om te kijken wat ervan over 
is. De rode route die ik volgde heet de 
Verloren-Engh-route en start volgens 
het boekje vlakbij Rusthuis de Beuke-
laar. Dat bestaat niet meer, Torenhof is 
daarvoor in de plaats gekomen. Ik liep 
de Noolseweg op richting Laren. Via de 
Verloren Engh, Enghlaan, Dr. Catzlaan, 
Noolseweg, Matthijssenhoutweg, Tafel-
bergweg en Bussummerweg kwam ik 
na een klein half uurtje weer bij de kerk 
uit. Dé blikvanger van deze route zou 
een huis van architect Hausbrandt zijn, 
maar op dat adres is inmiddels een nieuw 
huis gebouwd. Niet erg, het was een leuk 
tochtje en mooi toch dat het boekje na 25 
jaar in ieder geval het gewenste effect op 
één Blaricummer heeft?!     
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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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grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 
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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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er warm en vrolijk van, al denkt men van
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in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
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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
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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
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De pimpelmees; Cyanistes caeruleus

Corona en Tergooi ziekenhuis
door Anne Soutendijk 
Ic-arts en anesthesioloog Eline van Slobbe-Bijlsma is een doorzetter. Eline 
werd destijds drie keer uitgeloot voor de studie geneeskunde. Nu is zij de 
onmisbare intensive care arts van Tergooi ziekenhuis. Na de uitloting wachtte 
zij rustig haar kans af en studeerde intussen bedrijfskunde. De vierde keer 
was het raak en kon zij geneeskunde gaan studeren. Ze wist al jong dat ze later 
‘levensreddend werk’ wilde doen. In het licht van de huidige tijd is dat meer 
dan ooit uitgekomen. 

Met de uitbraak van het coronavirus staat 
Elines vakgebied in het middelpunt van 
de belangstelling. Als intensivist be-
handelt zij patiënten die 
levensgevaarlijk bedreigd 
zijn. En iedereen weet op-
eens wat een intensivist is 
en doet. Eline vertelt over 
haar studie, de situatie op 
de intensive care en wat 
dat met een arts doet.

De ‘eerste hulp’
Eline: ‘Toen ik nog heel 
jong was, zag ik mijn ou-
ders, die beiden arts zijn, 
bij een ongeluk onmiddel-
lijk hulp bieden. Dat heeft 
een enorme indruk op me gemaakt! 
Maar er zijn meer familieleden arts, ik 
ben er mee opgegroeid.’ Anesthesiologie 

is haar ‘moederspecialisme’ voor het vak 
intensivist. ‘Als anesthesioloog-intensi-
vist weet je alles over de vitale organen; 

longen, nieren, lever, hart en 
bloedsomloop. In feite leer 
je tijd kopen om deze orga-
nen weer te laten functione-
ren. Ik ben getraind tegen 
stress. Dat is een “must” in 
mijn vak, want bijna altijd 
bieden intensivisten “eerste 
hulp”. Ik moet zelf kalm 
blijven en de patiënt het 
liefst ook. Daartegenover 
staat dat je ook humor moet 
hebben en een dosis posi-
tivisme om de spanning te 
kunnen breken. Zelfs nu het 

zo heftig en zwaar is, wordt er gelachen. 
Anders houd je ’t gewoon niet vol.’

De pimpelmezen voeren hun jongen momenteel met grote aantallen rupsen. Ook de ei-
kenprocessierups is voor hen een lekkernij. In de strijd tegen deze gevreesde rups heeft 
de gemeente al 250 nestkasten in ons dorp opgehangen voor de kool- en pimpelmezen.
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Gijsbrecht van Amstelstraat 198
Hilversum | T. 035-624 59 38 

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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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.

VIRUS BESCHERMING 
NODIG?

Nano producten zoals Zilver 
doden 650 pathogenen 

waar onder virussen
INFO@HEALTHCONSULTANCY.EU

Column
door
Sybert Blijdenstein

Eerst goed nadenken

Daar stond dan helaas tóch 
geschreven: ‘Ik schaam mij voor 
al die zestigers en ouder, die 
roepen dat jongeren verwend zijn. 
Prinsen en prinsesjes, die nooit 
ellende hebben meegemaakt. 
Jongeren die nu hun leven lamleg-
gen, voor een ziekte die hen niet 
treft, om te voorkomen dat hun 
ouders en grootouders voortijdig 
sterven. Is het zo moeilijk om hen 
daarvoor te bedanken?’ Nee hoor, 
helemaal niet, want dat gebeurt 
allang. Maar schaam je, dat je dit 
schrijft: dit is pure discriminatie, 
van een bevolkingsgroep van zo’n 
drie miljoen zielen. En ik heb een 
schijthekel aan discriminatie. Jij 
niet soms? Denk voortaan eerst 
goed na. Gelukkig zijn genoemde 
jongeren verdomd aardig voor 
ons, de kwetsbaarste groep. Wij 
omarmen met hen de huidige, 
gestaag teruglopende IC-opna-
mes, dalende sterftecijfers en 
de recente verzachtingen van de 
lockdown.   
Deze tijd brengt mijzelf nog een 
ander ongemak, letterlijk piep-
klein, maar toch. Ik ben één van 
die ouderen die het aandurfde om 
over te stappen naar een smart-
phone, vanwege de vele leuke 
mogelijkheden. Last van straling 
op mijn oude lijf? Niets van 
gemerkt. Maar dat onophoudelijk 
pingen in mijn broekzak! Even 
uitzetten? Dan groeit er een berg 
appjes, die je ten einderaad maar 
opent terwijl het eten koud staat 
te worden. 
Het toestel snel even pakken 
wordt een gefriemel van jewelste. 
Vanwege mijn veel te strakke 
broekzakken in mijn jeans. Kun-
nen die niet wat ruimer, meneer 
Levi? Heb ik het hoesje eindelijk 
tussen mijn vingers, dan glipt 
het potdomme wéér omlaag! Zo 
levert bij de kassa de zoektocht 
naar mijn pinpasmapje geheid 
altijd eerst de smartphone op. 
Foutje.   
Mijn Twentse fietsclub, ’t Leu-
tink, bestaat uit dertien lagere 
schoolvriendjes. Allemaal met 
een smartphone. Ping, komt het 
appje binnen dat onze jaarlijkse 
fietsdagen niet doorgaan. Daar-
op volgt een stroom van ‘wat 
jammer’ appjes, die abrupt stopt 
nadat iemand als nieuwe naam 
voor onze club voorstelt: De Leu-
terclub. Leuk. Dié heeft wel goed 
nagedacht!        

Plots zat ik er middenin 
Eind december, begin januari werd zij al 
door oud-collega’s van het AMC en colle-
ga’s uit Brabant gewaarschuwd. Ook door 
de Inspectie en andere relevante organisa-
ties als het NVIC. ‘De waarschuwingen, 
voor iets waar ze nog nooit van gehoord 
hadden, kwamen overal vandaan. “Er 
komt iets aan wat heel vreselijk is” en 
we moesten zo snel mogelijk opschalen; 
de intensive care moest razendsnel meer 
capaciteit krijgen. En alle andere acties 
die er nodig waren in ons ziekenhuis. Dat 
was een operatie op zich. Vanaf dat mo-
ment zat ik er middenin. Er is meteen een 
crisisteam opgestart waar ik als stafvoor-
zitter plaats innam. Ik had alles over de 
uitbraak in China gelezen en de uitbraak 
in Italië op de voet gevolgd.’ 

Slecht nieuws gesprekken via de 
telefoon
Eline: ‘Mijn werk verandert door alle el-
lende, maar om eerlijk te zijn wordt het 
ook interessanter. Het zoeken naar me-
dicijnen die zouden kunnen helpen en er 
zijn plots veel overplaatsingen door over-
bezetting en dat vraagt veel organisatie-
talent. Normaal hebben we patiënten met 
allerlei soorten ziektes, nu ligt de afdeling 
vol met patiënten met één ziekte, waar-

over we nog eens weinig tot niets weten. 
Ze zijn weken in slaap en er is geen con-
tact met familie. Dat is allemaal moeilijk. 
Vooral de slecht nieuws gesprekken via 
de telefoon vind ik zwaar. Je ziet geen 
gezicht en uitdrukking. De patiënten 
zijn allemaal een paar weken “weg” en 
hebben extra aandacht nodig als ze bij-
komen. Revalidatie schat men nu op zes 
maanden tot een jaar. Er zijn ook mooie 
momenten. Van een patiënt die voor het 
eerst weer met zijn familie kan facetimen, 
krijg ik tranen in mijn ogen. De manier 
waarop Tergooi voor ons (acht intensivis-
ten) en de verpleegkundigen zorgt (o.a. 
met ladingen fruit en gezond eten) en de 
reacties van mensen zijn ècht hartverwar-
mend. Inmiddels gaat het beter, maar ik 
blijf bezorgd over een nieuwe piek. Echt 
dit virus is horror. Als ik eenmaal thuis 
ben en met mijn kinderen speel, vergeet 
ik het gelukkig even.’

Stand eind maart/ eind april:
22 opnames en 15 overlijdens.

Stand 18 mei: 8 opnames, 4 op IC. 
Geen overlijdens na half april.

Het gaat de goede kant op en op een 
eventuele tweede uitbraak is Tergooi 
voorbereid. 

Vervolg van pagina 1

Lekker thuis

door Greet Volkers
En daar zit je dan. Twee maanden achter het tuinhekje. Ik weet het, ik ben 
niet de enige en ik ben bevoorrecht. Ik heb een tuin en een hondje. Mijn liefje 
klaagt niet denk ik dan. Maar toch, de hele dag tegen die hond praten is ook 
niet alles. 

Gelukkig was de maand maart bijna 
tropisch. Bruine hortensiablaadjes, te 
weinig grondwater, dus met de tuinslang 
rommelen, niet te veel en niet te weinig 
vocht. Het houdt je van de straat. De vo-
gelhuisjes in mijn tuin zijn overbevolkt 
door de koolmeesjes, zelfs onder mijn 
dak zit een nestje. 

Het ontbijt  
De eekhoorn is er geestelijk van in de war. 
Je ziet op de foto dat hij in het plastic me-
zenvoederbakje aan mijn keukenraam zit 
te ontbijten. De houtduiven banjeren ver-

liefd achter elkaar aan. De eksters, Vlaam-
se gaaien en poezen stippelen hun route 
uit van nest naar nest voor de eitjes van de 
koolmezen. En ik hoop dat al de mezen 
een drie sterren processierupsdiner willen. 
Want anders wordt het weer de ‘juni-jeuk’.

In volle bloei
Hemeltjelief, wat heb ik het druk. Soms 
voel ik me best verdrietig door alles wat 
er nu aan de gang is, maar toch… Lezers 
kijk naar buiten en zie de natuur opbloei-
en. Het leven is er nog volop, ook voor 
ons ouderen.
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Pétanque in het Burgemeester Klarenbeekpark
door Marloek de Greeff
In ons dorp zijn er twee banen aangelegd voor een Frans spel met ballen dat 
we meestal jeu de boules noemen, maar dat eigenlijk pétanque heet. In het 
Burgemeester Klarenbeekpark zijn twee werpveldjes van echt gravel gemaakt, 
met bankjes en een tafeltje erbij. Op een zonnige dag gingen Gerda en ik er 
heen met ballen, wijn en borrelhapjes.

Règles du jeu 
De spelregels zijn niet moeilijk: Elke 
speler (in een team) heeft twee (drie 
tegen drie) of drie ballen (één of twee 
spelers). En wel de échte metalen exem-
plaren natuurlijk. Geen plastic speel-
goeddingen in primaire kleuren s’il vous 
plait! Om te bepalen wie er begint, toss 
je. Degene die als eerste mag, tekent een 
cirkel in het zand waarin elke speler om 
de beurt moet staan. Allereerst werpt de 
tosswinnaar het kleine houten balletje, 
dat ‘but’ of ‘cochonnet’ genoemd wordt. 
Daarna mag dezelfde speler een ‘boule’ 
zo dicht mogelijk bij de but proberen te 
gooien. Dan is de ander aan de beurt. Als 

die de boule niet dichter bij de but weet 
te krijgen, gooit diegene de volgende bal, 
tot er een bal van die speler of dat team 
dichterbij de but komt dan de allereer-
ste bal. Dan gaat de beurt weer naar de 
eerste speler. En zo verder tot alle bou-
les gespeeld zijn. De rondewinnaar is de 
eigenaar van de boule die het dichtst bij 
de but ligt. Iedere boule van de ronde-
winnaar die dichterbij de but ligt dan een 
bal van het andere team, levert een punt 
op. Alleen degene die het rondje wint 
kan dus punten verdienen. Er worden 
meerdere rondes gespeeld, tot een team 
dertien punten heeft.

Jouer 
Als je niet aan de beurt bent, merk je 
hoe ontzettend handig de bankjes en het 
tafeltje zijn. Gerda en ik hadden onze 
Franse vin, pain, fromage et saucisse 
op de houten tafel uitgestald. Dat jeu de 
boules spelen zo goed te combineren is 
met een borrel is vast een reden waarom 
het helemaal hip is; je kunt het tegen-
woordig in allerlei steden ook binnen 
spelen. Bijvoorbeeld bij JEU de boules 
bar in Utrecht of de jeu de boules foodhal 
Mooie Boules in Amsterdam. 

Binnen boulen kan nu even niet. Maar de 
banen in Blaricum zijn gelukkig prima 
en is het niet comme il faut om het buiten 
te spelen? Het is een leuk spelletje dat 
goed op 1,5 meter afstand gespeeld kan 
worden. Voor wie zin heeft: Elke donder-
dag (jeudi, vandaar) wordt er bij droog 
weer om 17 uur jeu de boules in het 
Burgemeester Klarenbeekpark gespeeld. 
Eigen boules meenemen. Et bien sûr, de 
alpinopet mag op tijdens het spelen!
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Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Door de sluis of niet door de sluis

door Nelliëtte van Wijck
De Meentstroom loopt door het mid-
den van de Blaricummermeent. Met 
het opleveren van steeds meer wonin-
gen aan dit water verschijnen er ook 
steeds meer boten. Men verwacht uit-
eindelijk zo’n 60 boten aan en om het 
eiland in de Meentstroom.

Bij alle woningen aan het water vanaf de 
kanoglijbaan, kun je vanaf huis met de 
boot het Gooimeer op. ‘Daarom hebben 
deze woningen palen om een boot aan 
vast te maken.’ Aan het woord is Richard 
Overbeek, die samen met zijn vrouw in 
een prachtig huis aan het water woont. 
‘Helaas zijn de palen niet hoog genoeg. 
Als we ze zouden gebruiken zoals ze  
zijn aangeleverd, zou elke boot bescha-
digd raken. Met allerlei creatieve hande-
lingen lossen we het op, maar het blijft 
jammer.’

De sluis
Terwijl we in gesprek zijn, kijken we 
over het water. Een stel eenden met kui-
kens zwemmen langs, gevolgd door een 
prachtige zwarte sloep, die langzaam 
voorbij vaart. ‘Gaan jullie naar de sluis?’ 
wordt er gevraagd. ‘Ja, hij schijnt het 
weer te doen, dus we gaan het proberen!’ 
We zwaaien ze na en na 30 minuten va-
ren ze weer langs. ‘Helaas, de pomp is 
stuk, maar misschien doet de sluis het 
morgen weer.’ ‘Kijk dat is nou zo verve-
lend’, zegt Richard. ‘De sluis heeft veel 
storingen, vooral de pomp is vaak het 
probleem. Bij storingen moet je contact 
opnemen met Waternet, maar blijkbaar 
staat de sluis niet in hun systeem en krijg 
je als antwoord: ‘Mijnheer er is geen 

sluis in Blaricum, zit u een grapje te ma-
ken?’ De sluis kan alleen op afstand wor-
den bediend, je vaart eerst naar de sluis 
en pas dan mag je inbellen, waarna je 
een antwoordbandje krijgt. Vervolgens 
moet je op je telefoon een code invoe-
ren en hoor je een opgenomen tekst “uw 
aanvraag is geaccepteerd”, maar dit hoor 
je dus ook als de sluis het niet doet of 
niet bediend wordt en dan lig je dus voor 
niets te wachten om naar binnen of naar 
buiten te varen! Als je eenmaal door de 
eerste sluisdeur bent, is er geen nood-
knop, dus in geval van calamiteiten kun 
je niets doen.’ Vanaf de Meentstroom 
naar het Gooimeer duurt het minimaal 45 
minuten met een maximum van drie bo-
ten. Vanaf het Gooimeer naar de Meent-
stroom duurt het minimaal 40 minuten, 
maar dan moet er niets tegen zitten en 

moet je er als eerste of enige boot zijn. 
Na 22.00 uur kun je niet meer inbellen. 
Het zou beter zijn als je de sluis met een 
code of een knop zelf kunt bedienen, dat 
zou een hoop ergernis schelen.’

Hoe ervaart de gemeente de 
situatie rondom de sluis? 
Ik heb wethouder Anne-Marie Kennis 
om een reactie gevraagd: ‘Zoals waar-
schijnlijk bekend is, is de sluis eigendom 
van Waternet. Als gemeente proberen wij 
dit soort signalen door te geven aan Wa-
ternet en aan te dringen op het oplossen 
van de problemen en/of klachten. On-
langs is er op ons verzoek door Waternet 
een brief onder de bewoners verspreid. 
Wij zijn blij dat Waternet actie heeft on-
dernomen. De inwoners hebben recht op 
duidelijke informatie en communicatie’.

Gerda en Marloek
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door Frans Ruijter 
Jaap is geboren aan de Slingerweg 3a, nu William Singerweg 3a, als zesde kind 
en derde jongen in het gezin van Gijs en Mia Ruijter. In 1951 verhuisde het ge-
zin naar Brinklaan 2, naast de gemeentewerf annex brandweergarage. Vader en 
moeder Ruijter namen de alarmering van de brandweer op zich. Jaap zei vaak: 
‘Vanaf die tijd beheerden wij al de alarmcentrale van de brandweer Blaricum.’  
Op deze wijze is de liefde voor de brandweer bij Jaap geboren. 

Jaap ging, net als alle Ruijters, naar de 
kleuterschool bij de nonnen aan de St. 
Vitusweg en later naar de St. Bernardus-
school. Toen al bleek dat Jaap erg handig 
was. Iets bouwen was zijn passie. Van 
het afvalhout, dat er gevonden of gekre-
gen werd, bouwde hij hutten en karren. 
Het had er toen al alle schijn van dat hij 
timmerman zou worden. Jaap ging naar 
de ambachtsschool in Huizen, hier leer-
de hij het vak. Hij ging als timmerman 
werken bij Piet Rigter aan het Eiken-
laantje. Hier leerde hij het vak tot in de 
kleinste details.

Gezin
Jaap leerde via dansles op de Emma 
Hoeve, een verzorgingshuis voor seni-
oren aan de Anton Mauvelaan, Willy 
Kropman uit Den Bosch kennen. Het 
bleek al snel serieus en na verloop van 
een paar jaar werden er trouwplannen 
gemaakt. Op donderdag 12 april 1973 
werd er in de St. Vituskerk getrouwd en 
betrok het jonge paar hun nieuwe huis 
aan de Meentweg 44. Hier werden op 21 
juli 1974 Linda, op 17 juli 1976 Petra en 
op 1 mei 1979 Martine geboren. 

Brandweer
‘Zeg je brandweer, zeg je Jaap, zeg 
je Jaap, zeg je brandweer’, zei Wou-
ter Kroon net na Jaap zijn overlijden. 
In 1970 werd hij lid van het vrijwillige 
Blaricumse korps en behaalde snel de 
diploma’s om als volslagen brandweer-
man ingezet te kunnen worden. In 1980 
kwam Jaap te werken bij de gemeente 
Blaricum als timmerman. Via het voor-
manschap werkte Jaap zich op  tot op-
zichter. Na de commandowisseling van 
Henk de Koning naar Anton van de Koot 
werd Jaap in 1985 ondercommandant. In 
1991 volgde Jaap Anton van de Koot op 
als commandant. Er werden in die tijd 
nieuwe voertuigen aangeschaft. Jaap 
hielp deze afbouwen om ze zo optimaal 
inzetbaar te maken. Vaak had hij al de 
oplossing voordat anderen het probleem 

zagen. Voor de volksspelen heeft hij ook 
vele creaties gemaakt. Bijna elk jaar ko-
men de door Jaap gemaakte klapborden 
weer van zolder, die hij vaak ook van 
pakkende teksten voorzag.

Sociaal gevoel
Ook de Oranjevereniging deed nooit een 
vergeefs beroep op hem. Voor het feest 
‘Blaricum 200’, met de mooie spiegel-
tent op het Oranjeweitje, hielp hij mee 
om het tot een geweldig succes te maken. 
Nooit op de voorgrond, altijd bescheiden 
en genietend op de achtergrond. Jaap 
had een groot sociaal gevoel. Hij hielp 
waar hij maar kon. Bij familie en ken-
nissen werden er vele bouwklusjes ge-
daan. ‘Meten is weten’, is een uitspraak 
die Jaap graag gebruikte. Jaap was een 
meester in het berekenen van wat hij aan 
materialen nodig had. 

Nieuwe kazerne
Brandweerwedstrijden… daar ging hij 
helemaal voor. Vele prijzen werden be-
haald. Vaak werd er doorgedrongen tot 
de landelijke finale. Het duurde tot 1990 
dat de eerste landstitel naar Blaricum 
kwam. In 2009 betrok de brandweer de 
nieuwe kazerne aan de Singel, die aan 
alle nieuwe eisen voldeed. Hier zwaaide 
Jaap een goed jaar later af als comman-
dant en ging met welverdiend pensioen. 
Hij liet een nieuwe kazerne, een gemoti-
veerd jong korps en een wagenpark waar 
je ‘u’ tegen kon zeggen achter. In 2008 
is hij voor al zijn verdiensten koninklijk 
onderscheiden tot ‘Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau’.

Zachtmoedig
Na zijn pensionering ging hij als vrij-
williger rijden voor de Rollybus. Velen 
wilden alleen maar door ‘Japio’, zoals 
ze hem noemden, gereden worden. Met 
groot plezier kon hij hierover vertellen. 
En er was nu ook meer tijd voor Willy, de 
kinderen en kleinkinderen; zij waren zijn 
alles. Het was voor hem en eenieder om 
hem heen moeilijk te verwerken dat de 
man die alles succesvol aan- en oppakte, 
steeds een beetje minder kon. Gelukkig 
omringd met de meer dan liefdevolle 
verzorging van zijn Willy. Ook zijn kin-
deren en kleinkinderen waren geweldig, 
zij sprongen bij waar het nodig was. 

Ik wil afsluiten met Helma Ton, onze 
voormalige burgemeester, die Jaap heeft 
meegemaakt in een heel roerige tijd bin-
nen het korps en zijn overlijden als volgt 
verwoordde: 

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

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

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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

In Memoriam
Jacobus Hendrikus Maria (Jaap) Ruijter

* Blaricum, 6 september 1950       † Blaricum, 8 maart 2020

‘Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzonder persoon’.

Het Vitus terras 

Nu Het Vitus door de coronacrisis 
vanaf half maart al haar activiteiten 
heeft moeten staken en ook Blaricum 
Beach er wegens dezelfde omstandig-
heden niet gaat komen, hebben Marita 
Steenbeek en Erik Joosen besloten een 
mooi beach terras achter het Vitusge-
bouw te creëren.

Met inachtneming van de benodigde 
maatregelen, kunt u vanaf 1 juni a.s. te-
recht voor een lekker kopje koffie met 
taart, voor heerlijke lunchgerechten en 
voor een uitgebreide borrel met de nodi-
ge hapjes. Ook aan de veganisten wordt 
gedacht! 

Dus spring op de fiets, maak een mooie 
dorpswandeling en kom even uitrusten 
op het Vitus terras! Voor verdere info 
mail naar hetvitus@gmail.com of bel 
naar 06-52372029.

Nieuw: 
de verrassingstas 

Vanaf 14 mei zijn de deuren van de 
bibliotheek weer voorzichtig open. En 
met een nieuwe service: de verassings- 
tas. Hoe gaat dit in zijn werk? 

Heel eenvoudig: Via de website vult u een 
online formulier in en geeft u aan welke 
genres u graag leest. De bibliothecarissen 
zoeken met zorg (maximaal) vijf boeken 
voor u uit en zetten deze in de verrassings- 
tas voor u klaar bij de vestiging naar keu-
ze. U mag ook tegelijkertijd de boeken 
die u nog thuis heeft inleveren. Meer in-
formatie: bibliotheekhlb.nl

‘Blaricum verliest een zachtmoedige man, die als het nodig was ook 
doortastend kon zijn. Al kan het zijn dat niet iedereen dat laatste zag.’ 

Daar wil ik persoonlijk nog aan toevoegen: 
‘Hij was empathisch, uitermate integer en een ‘mensenmens.’ 

Jaap, rust zacht. We gaan je allemaal ontzettend missen.
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Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
    

Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

www.ijssalondehoop.nl

EHBO Vereniging
Blaricum
Hendrik Smitlaantje 2
Sportpark - Oostermeent

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

 

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

Kerkstraat 45
1271 RK Huizen info@schipperwonen.nl
Tel. 035 - 525 22 25 www.schipperwonen.nll a a r d e r we g  4 4 ,  e e m n e s  •  0 3 5  -  6 2 1  2 4  9 9  •  i n f o @ e e m o p t i e k . n l 

e e m o p t i e k . n l

c o n t a c t l e n z e n  •  o p t o m e t r i e  •  m o n t u r e n

Zelfstandig beslissen? 
door Jan Greven
Sommige raadsleden hadden de keus 
het liefst voor zich uitgeschoven. Ze 
zeiden het eerlijk: ‘We weten niets van 
taxi’s.’ Want het ging over WMO-taxi-
’s (WMO: Wet Maatschappelijke On-
dersteuning). U kent ze wel, die taxi’s 
(en busjes) die ouderen naar de Dag-
besteding brengen en kinderen naar 
Speciaal Onderwijs. 

Dat WMO-vervoer komt er nogal op 
aan. De passagiers zijn kwetsbare men-
sen. Extra vervelend dus dat het steeds 
maar niet lekker liep. Er waren veel 
klachten en die hielden maar niet op. 
Het Gewest waaraan de gemeentes van 
de Gooi en Vechtstreek het WMO-ver-
voer hebben uitbesteed, moest iets doen. 
En het Gewest deed dat. Het stelde voor 
het WMO-vervoer in eigen hand te ne-
men. Zelf taxibedrijf te worden en het 
Baarnse taxibedrijf Taxi Hop, dat tot nu 
toe het WMO-vervoer verzorgde, com-
pleet met directeur en wagenpark over te 
nemen. 
Een opmerkelijk plan. Nergens in Ne-
derland heeft een Overheid een parti-
culier bedrijf overgenomen en is zelf 

taxiondernemer geworden. Jarenlang 
hoorden we de politiek zeggen dat het 
particuliere bedrijfsleven efficiënter en 
goedkoper werkt dan die logge Over-
heid. Van Ziekenhuizen via het Loods-
wezen tot het Openbaar Vervoer. Het 
Gewest Gooi- en Vechtstreek gaat dwars 
tegen die stroom in. Of de Blaricumse 
Raad, en de andere zes Gemeenteraden 
van Gooi en Vecht daar maar even voor 
15 mei het groene licht voor wilden ge-
ven. Ik kan me voorstellen dat je zo’n 
beslissing even voor je uit wilt schuiven. 

Waarop is de verwachting gebaseerd dat 
het Gewest het beter zal doen dan het 
particuliere Taxi Hop? Eerlijk gezegd, 
ik ben er, ook na twee raadsvergaderin-
gen geheel aan dit onderwerp gewijd, 
niet achter gekomen. Verantwoordelijk 
WMO-wethouder Knoop deed zijn best 
om het uit te leggen. Hij had duidelijk 
goodwill voor zijn verhaal. En toch zei 
een raadslid: ‘Het is alsof we bij het 
kruisje moeten tekenen.’
Wat ook niet hielp was dat alles onder 
tijdsdruk beslist moest worden. Voor 
15 mei moest de besluitvorming rond 
zijn, anders…… Ja, wat anders? Een 

andere reden dan dat het Gewest zei dat 
de besluiten voor die datum genomen 
moesten worden, heb ik niet gehoord. 
Tijdsdruk is een beproefd middel om 
iets door te drukken. Maar ook al zou de 
Raad dat willen, Nee zeggen was geen 
optie. Het Gewest was er duidelijk over 
geweest. Wie Nee zegt moet zelf zijn 
WMO-vervoer maar regelen. Wie ziet 
dat zitten? Er zat iets ironisch in de gang 
van zaken. Samenwerking in het Gewest 
was één van de troefkaarten toen het 
ging om behoud van gemeentelijke zelf-
standigheid. Blaricum kon als kleine ge-
meente zelfstandig blijven als taken die 
te groot voor haar waren, overgenomen 
werden door het Gewest. 

Welnu, dat gebeurt. Het Gewest neemt 
het WMO-vervoer over. Een goed 
plan? Tijdens de Raadsvergaderingen 
werd het door een paar raadsleden ge-
zegd: ik weet niet op wat voor gronden 
ik nu kies voor het voorstel van het Ge-
west. De Raad voelde zich, ondanks de 
vriendelijkheid van de wethouder, voor 
het blok gezet en stemde unaniem in 
met het voorstel van het Gewest. Is dat 
zelfstandig beslissen?

Op naar een wereld zonder type 1 diabetes 

door Marjolijn Schat
Jacqueline Gesink, al meer dan 18 jaar 
lid van het bestuur van hei & wei, is 
moeder van drie kinderen. In hei & 
wei 529 schreef ik over de zeiltocht van 
haar jongste zoon Willem (20). Willem 
heeft type 1 diabetes en is jeugd-am-
bassadeur van JDFR (Juveniele Dia-
betes Research Foundation), waar Jac-
queline project- en eventmanager is. 

Iedereen kan diabetes krijgen; de aan-
doening waarbij het lichaam de bloed- 
suikerwaardes niet in evenwicht kan hou-
den vanwege een tekort aan het hormoon 
insuline. Roken, te weinig bewegen en 
slechte voeding kunnen de oorzaak van 
type 2 diabetes zijn. Maar ook als je ge-
zond leeft, kan een erfelijke aanleg toch 
te sterk zijn. De mogelijke oorzaken 
voor type 1 kunnen virussen, voeding 
en in geringe mate erfelijkheid zijn. ‘Wij 
merkten dat Willem heel veel ging drin-
ken, veel moest plassen, vermoeid was 
en gewicht verloor. Bij de huisarts werd 
zijn bloed getest op suiker. De waardes 
waren zo hoog dat de standaardmeter het 
niet eens kon registreren. We moesten 
direct door naar de spoedeisende hulp. 
Daar werd type 1 diabetes geconstateerd 
en Willem werd opgenomen om te leren 
omgaan met deze aandoening, die nooit 
meer weg gaat!’

De impact van diabetes op Willem 
Willem was toen dertien jaar. Het ging 
in eerste instantie voorspoedig. Ze noe-
men dat de honeymoonfase; in de perio-
de vlak na de diagnose maakt je lichaam 
zelf ook nog wel wat insuline aan. Maar 

deze periode gaat altijd voorbij… ‘En 
toen begon het pas echt…, het aantal 
hypo‘s (een sterke daling van de gluco-
sebloedspiegel met een enorme impact 
op je lichaam) die Willem heeft gehad 
zijn niet meer te tellen en de ambulan-
ce is hier wel twintig keer geweest.’  
Willem heeft een andere schooltijd ge-
had dan zijn vrienden. Hij lag vaak in 
het ziekenhuis. Gelukkig heeft hij wel 
zonder veel moeite zijn eindexamen ge-
haald. De pubertijd was voor hem een 
grote uitdaging omdat de hormonen zijn 
bloedsuikers flink deden schommelen. 
Ook nu nog. De impact van diabetes is 
groot voor Willem; 24/7 nadenken over 
wat hij eet, hoe zijn waardes zijn en wel-
ke hoeveelheid insuline hij moet toedie-
nen. Jacqueline: ‘Het hele gezin heeft er 
mee moeten leren leven. Willem is nu 
zelfstandig, maar de zorgen blijven er, 
altijd…’

JDFR
JDRF wil type 1 diabetes de wereld uit 

helpen en heeft in Nederland al voor 
ruim 25 miljoen euro aan baanbrekend 
onderzoek gefinancierd. Ze gaan part-
nerschappen aan met universiteiten, de 
biofarmaceutische industrie, overheden, 
toezichthouders en verzekeraars om de 
ontwikkeling van geneesmiddelen en  
behandelmethoden te stimuleren, naar  
de markt te brengen én vergoed te krij-
gen. Het professioneel bezig zijn met 
diabetes geeft Jacqueline veel voldoe-
ning. Ook in deze coronacrisis zitten  
zij en haar collega’s niet stil. ‘We  
organiseren tweemaal per maand een  
webinar, waarin verteld wordt over de 
huidige onderzoeken. En voor het 10- 
jarig jubileum van JDRF dit jaar heb-
ben we een speciale JDFR One Walk op  
13 juni. Wel in een digitale vorm. In Ne-
derland hebben 120.000 mensen type 1 
diabetes. Wij streven naar een wereld 
zonder type 1 door onderzoek en gene-
zing, behandeling en preventie te finan-
cieren.’ Helpt u mee? jdrfwalk.nl/actie/
jacquelinegesink
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Golf is iedere dag anders

door Marjolijn Schat
Golf, de sport met het typische woordgebruik en de bijzondere uitdrukkin-
gen, is razend populair in ons land. Nederland kent dan ook een groot aantal 
golfbanen op een relatief klein oppervlak. Het aantal golfers neemt nog steeds 
explosief toe en de sport staat in de top 5 van de meest beoefende sporten in 
ons land.

‘En terecht. Golf is iedere dag anders. 
Alle banen hebben hun eigen uitdaging. 
Je hebt afwisselende holes. Afwisselen-
de hindernissen. Je hebt nooit hetzelfde 
weer. En de bal ligt ook nooit hetzelf-
de. Dat maakt golf zo speciaal.’ Aan 
het woord is Thom Hoetmer (19), een 
groot golftalent uit ons dorp. Terwijl zijn 
vrienden vroeger gingen voetballen, ten-
nissen of hockeyen, stond Thom al da-
gelijks op de golfbaan. Vijf jaar oud was 
hij toen hij voor het eerst met zijn vader 
meeging naar de golfbaan in Zeewolde. 
En hij bleef gaan. Inmiddels 15 jaar lang 
en gemiddeld 25 uur per week. En van 
eindeloos ballen op de driving range 
slaan tot het spelen van vele nationale en 
internationale wedstrijden.

‘Leeftijdsgenoten gaan naar de kroeg, 
ik vroeg naar bed’
Wil je dit doen, moet alles kloppen. Zoals 
de thuissituatie. Er werd met name in de 
jeugd- en puberjaren veel commitment 
gevraagd van zijn ouders en zus; vakan-
ties werden om zijn drukke speelschema 
heen gepland en Thoms vader vergezel-
de hem bij zijn wedstrijden in binnen- 
en buitenland. Alles werd en wordt met 
liefde gedaan. Maar het allerbelangrijk-
ste is natuurlijk de inzet van Thom zelf. 
‘Ik heb wedstrijden gewonnen, maar ook 
verloren. Steeds weer doorgaan. Het zijn 
niet alleen de uren die je erin steekt of 
de fysieke uitdaging, topsport is ook 
een mentale uitdaging. Leeftijdsgenoten 

gaan naar de kroeg, ik vroeg naar bed. 
De volgende dag moet er immers weer 
gepresteerd worden. Ik heb die discipline 
en weet wat ik moet doen maar dus ook 
wat ik moet laten. Mijn vriendenkring 
heb ik opgebouwd binnen de golfwereld, 
we willen en denken hetzelfde.’

Als prof aan de slag
Thom is nu 1e jaars HBO-student op de 
Johan Cruijff Academie. Omringd door 
andere topsporters wil hij hier zijn di-
ploma Commerciële Economie behalen. 
Thom: ‘Handig om achter de hand te 
hebben, maar mijn doel is om over een 
paar jaar als professional aan de slag te 
gaan.’ Voor de golfers onder ons: toen 
Thom zeven jaar was, had hij al een 
handicap van 36, op tienjarige leeftijd 
ongeveer 18, rond zijn vijftiende was 
zijn handicap scratch - 0 dus - en nu zit 
hij op +2,5. Thom neemt de laatste jaren 
deel aan de nationale kampioenschap-
pen voor 18+ en 21+, diverse Europese 
wedstrijden en het Nationaal Open in 
Nederland. Met fantastische resultaten;  
hij heeft inmiddels meerdere top 3 en top 
5 plekken op zijn naam staan. Door de 
coronacrisis waren de golfbanen geslo-
ten, vanaf 11 mei zijn ze weer geopend 
en Thom staat nu weer dagelijks op  
de Hilversumsche Golf Club, zijn thuis-
haven. ‘Oh ja, weet je dat ik mijn eerste 
officiële golfles heb gehad van golfpro-
fessional Ruud Bos, ook een Blaricum-
mer.’

Blaricum toen… 
Achterom vanaf de Huizerweg gezien 
door Frans Ruijter
Deze foto moet stammen uit het begin van de zeventiger jaren van de vorige 
eeuw. De boerderij rechts op de foto is hier nog in gebruik door Kees van Eep 
Bakker. Deze 17e-eeuwse boerderij is een van de oudste in ons dorp. 

Vroeger was het de boerderij van 
oud-wethouder Tijmen de Graaf. Later 
heeft de altijd vrijgezel gebleven Klaas 
Koppen er nog in geboerd. Als laatste 
heeft Kees Bakker, tot de ontbinding van 
Stad en Lande, er zijn veestapel gehad. 
De ontbinding betekende het einde van 
de Erfgooiers, waarna de bebouwing van 
de Oostermeent (Bijvanck) kon begin-
nen, waar Kees met zijn gezin ook ging 
wonen.

Restaurants
Op 25 maart 1977 opende Pim Jacobs en 
Willem Duys er een restaurant. Zij gaven 
het de naam ‘De Graaf van Blaricum’, 
verwijzend naar de vroegere eigenaar 
Tijmen de Graaf. De dochter van Pim 
Jacobs en Rita Reys opende er in een 
bijgebouwtje een antiekwinkeltje. In de 
jaren tachtig nam de familie Wattime-
na de zaak over en begon er het Indisch 
restaurant ‘Merpatis’, dat vredesduiven 
betekent. Zij hebben deze goedlopende 
zaak ruim 25 jaar gedreven. Na de no-
dige verbouwingen zijn er nu een woon-
huis en een kantoorpand gevestigd. 

Telefooncel
Links op de foto staat het statige voor-
malig postkantoor, dat -het is geen 
grap- geopend werd op 1 april 1919. 
Ruim honderd jaar geleden werd de 
telefoon ingevoerd en de paar aange-

sloten lijnen in Blaricum liepen via het 
postkantoor naar Laren. Maar er werd 
toen al veel gebruik gemaakt van de Te-
legramdienst. Zo werden in juni 1920 
250 telegrammen verstuurd en 313 ont-
vangen. Aan telefoongesprekken wer-
den in dezelfde maand 154 ingekomen 
gesprekken en 216 uitgaande gesprek-
ken geregistreerd*. Dan mag je gerust 
concluderen dat er in een eeuw tijd wel 
iets is veranderd op communicatiege-
bied. De telefooncel speelde in de jaren 
vijftig en zestig van de twintigste eeuw 
een belangrijke rol in de communicatie 
met de buitenwereld. Menigeen heeft 
er vaak een beetje dwingend gekeken 
naar degene die stond te bellen, hopend 
dat men maar snel een einde zou maken 
aan het gesprek, dat werd beëindigd als 
het ingeworpen geldstuk was verbruikt. 
De eerste openbare straattelefooncel in 
Nederland werd in 1931 geplaatst op het 
Valeriusplein in Amsterdam. Anno 2020 
is de telefooncel bijna uit heel Nederland 
verdwenen en bellen we, op een enkeling 
na, bijna allemaal mobiel. Aan de Ach-
terom-zijde van het postkantoor zetelde 
de Rijkspolitie. Hier was ook een heuse 
cel, die ik gelukkig nooit van binnen heb 
gezien. Al vele jaren is er in dit mooie 
pand een notariskantoor gevestigd. 

*  Bronvermelding: kroniek van  
Blaricum 1919-1922 blz. 65
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De Bijvanck veertig jaar
door Sybert Blijdenstein
Na jaren van zorgvuldige voorbereiding begonnen in 1973 de bouwwerkzaam-
heden in de Bijvanck. De eerste woningen werden in 1974 opgeleverd. Dat is
een goede veertig jaar geleden. Reden voor hei & wei om aan de boeiende
geschiedenis van het ontstaan van de Bijvank aandacht te geven.   

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid
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hei & wei volgen op twitter: kijk op
http://twitter.com/heienwei

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Rapper, scout, student, werker en oud jongerenburgemeester: 
Teun Schipper
door Gerda Jellema
‘Tot nu toe blijkt dat veel jongeren het voornamelijk belangrijk vinden dat er 
voor hen wat meer vertier te vinden is in ons dorp.’ Dit waren woorden in hei 
& wei nummer 414 van 1 maart 2013 van de toenmalige 14-jarige kersverse 
jongerenburgemeester Teun Schipper. De jongste ‘burgemeester’ ooit van Bla-
ricum. Wat bracht hem ertoe om ‘burgemeester’ te worden? En, hoe staan de 
zaken er nu voor?

We vinden Teun Schipper via een tele-
foontje aan zijn moeder. Teun is inmid-
dels 22 jaar, woont antikraak in het voor-
malige Rosa Spier huis te Laren en volgt 
in Utrecht de lerarenopleiding wiskunde. 
We spreken Teun telefonisch.

Jongerenburgemeester, hoe kwam je 
hiertoe?
‘Er stond een oproep voor jongerenbur-
gemeester in een krant en het was mijn 
moeder die me aanspoorde om te rea-
geren. Ik houd van discussiëren en wil 
me graag ergens voor inzetten. Er wordt 
best wel het een en ander georganiseerd 
in Blaricum, vooral voor de wat oudere 
inwoners. En ik vroeg mij af, waar is het 
feest voor de jeugd? Mij leek het wel wat 
om me hier sterk voor te maken. Ik heb 
gesolliciteerd en ik werd aangenomen, 
eerlijk gezegd was ik ook de enige kan-
didaat. Je zou kunnen zeggen dat het een 
soort snuffelstage was. Als een spons 
liep ik rond en heb veel geleerd, onder 
andere hoe de politiek functioneert, hoe 

vorm je een mening en hoe debateer je. 
In die tijd heb ik een luisterend oor ont-
wikkeld. Helaas heb ik niet veel kunnen 
organiseren.’ Teun heeft zich ook een 
tijdje voor De Blaricumse Partij ingezet 
en in 2018 was hij het jongste kandi-
daat-raadslid in Blaricum. Hij werd net 
niet gekozen. Achteraf zegt hij dat hij 
waarschijnlijk ook nog niet capabel ge-
noeg zou zijn geweest.

En, is hij nog politiek actief?
‘Ik word nog weleens gevraagd, en ik 
denk er ook nog wel over na, maar ik 
vind het moeilijk om mijn eigen mening 
opzij te zetten voor een partijlijn en ik 
weet ook niet of ik al voldoende in huis 
heb om politiek actief te zijn. Daarnaast 
is het momenteel moeilijk te combine-
ren met mijn studie en werkzaamheden. 
Naast mijn studie geef ik rekenles, werk 
een paar uur bij AH en heb ik net een 
contract gesloten om bestaande klanten 
van een bedrijf in rekenapparatuur te be-
naderen om feedback te vragen over de 

geleverde apparatuur en diensten; dit is 
een pilot.  

Rappen en scouting
Sinds zijn vierde is Teun verbonden aan 
de Scoutinggroep Tijmen de Sayer in 
Blaricum. Als scout moet je de natuur 
beschermen en eerbied hebben voor je 
medemens. Je moet leren tegen de ‘prik-
kels’ van kritiek te kunnen. Hij heeft alle 
groepen doorlopen en is sinds vier jaar 
een enthousiaste vrijwillige begeleider 
van de welpen. Teun: ‘Bij de Scouting 
gaat het om uitdaging en ervoor gaan. 
Samen plezier hebben in de activiteiten 
die we doen. Dit past echt bij mij. Ook 

ik ga graag nieuwe uitdagingen aan. En 
sta open voor goede feedback. Daarnaast 
ben ik veel bezig met muziek, een blau-
we maandag heb ik gitaar gespeeld, maar 
al sinds mijn kindertijd ben ik fan van 
rap, prachtig die interessante rijmende 
teksten. Onder de naam Tejak schrijf 
ik teksten en een vriend ondersteunt 
dit door computergestuurde beats.’  Je 
kunt Teun vinden op YouTube, Spotify 
en Soundcloud. Teun is dan wel geen 
burgemeester meer, maar hij is nog vol-
op bezig om zijn steentje bij te dragen 
aan een wereld waarin kansen nemen en 
niets uit de weggaan op een plezierige 
verantwoorde wijze voorop staan.

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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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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Nieuw zwembad van R&A Sports 
in de Blaricummermeent
door Marloek de Greeff
Veel kinderen in Blaricum krijgen zwemles in het R&A-zwembad in de 
Bijvanck. Of hebben les van R&A Sports gehad en er hun diploma’s gehaald. 
Mijn kinderen hadden ook les in dit kleine, charmante zwembad. Tijdens de 
zwemles kon je wat drinken aan de ‘bar’ voor het raam van het instructiebad. 
Het voelde alsof je voor een groot aquarium zat. Ik vond het jammer dat het 
bad in de Bijvanck te klein voor ze werd en de kinderen les kregen in het grote-
re bad in Baarn. 

Maar de R&A-instructeurs bleven geluk-
kig hetzelfde en mijn kinderen gingen 
nog steeds met plezier naar zwemles. 
Ze waren hélemaal gemotiveerd toen 
ze bij afzwemmende neven zagen dat  
het afzwemmen bij R&A Sports een 
groot feest is. Ouders, broers, zus-
sen, opa’s en oma’s zitten in een grote 
kring om het zwembad. Iedereen draagt 
blauwe, plastic zwembadpantoffels  
over de schoenen en klapt zo hard  

mogelijk voor de afzwemmers. 
En als klapper adviseerde meester  
Anton de ouders om -als cadeau voor 
het zwemdiploma- te trakteren op ijs van 
De Hoop. Héél goed idee vonden mijn 
dochters!  

Zwemlessen en meer
De planning is dat het nieuwe bad  
in de Blaricummermeent in april 2021 
opengaat. Het kleine bad in de Bijvanck 

zal dan niet meer worden gebruikt.  
Het nieuwe zwembad is veel groter.  
Alle lessen en ook het afzwemmen kun-
nen daar georganiseerd worden. En 
meer! In Amersfoort heeft R&A Sports 
een zwembad dat ongeveer net zo groot 
is. Odette van Zeegen is, samen met 
haar vader Anton en broer Onno, mede- 
eigenaar van familiebedrijf R&A Sports. 

Zij laat weten dat er in de Blaricummer-
meent, net als in Amersfoort, een breed 
aanbod komt: ‘banen zwemmen, aqua-
fit, familiezwemmen, babyzwemmen, 
zwemlessen… In ons zwembad in 
Amersfoort is de jongste zwemmer 12 
weken en de oudste 91 jaar oud!’ Het  
nieuwe bad krijgt een frisse, moderne uit- 
straling, met veel glas en een plat dak. 

Het R&A Sports & Swimming gebouw is ontworpen door Van Slangen+Koenis Architecten
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Bezoek aan voetbalvereniging BVV’31

Wethouder Anne-Marie Kennis bezocht 
dinsdag 12 mei, op afstand, voetbal-
vereniging BVV’31. Voorzitter Martin 
Hippler ontving de wethouder.

Wethouder Kennis: “De jeugd kan weer 
trainen bij BVV. Dat is heel erg fijn. Ook 
kunnen niet-leden hier op zaterdag 
terecht bij de gratis sportinstuif!”

Meer informatie vindt u op www.bvv31.nl
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

In de week van 11 mei zijn in de centrums van het Oude Dorp en de Bijvanck 
de hanging baskets (kleurrijke bloembakken) weer opgehangen. De bakken 
zijn gevuld met een bijzondere mix van bloemen (waaronder de petunia) die 
het hele zomerseizoen aantrekkelijk zijn voor insecten. De hanging baskets en 
een aantal bloemzuilen zorgen voor een kleurrijke en fleurige sfeer in beide 
centrums. Ook is het goed voor de leefomgeving van insecten, zoals bijen en 
vlinders.

Wethouder Liesbeth Boersen: “De 
verschillende kleuren en bloemsoorten 
maken het Oude Dorp en het centrum 
van de Bijvanck nóg aantrekkelijker. 
Met name in deze tijd kunnen we wel 
wat vrolijkheid gebruiken.”

Wereldwijd, maar ook in Nederland, 
gaat het slecht met bestuivende insec-
ten, zoals de honingbij en wilde bijen. 
De bijensterfte wordt veroorzaakt 
door ziekte, het gebruik van pestici-
den en onvoldoende of te eenzijdig 
voedsel. Daarom is het belangrijk om 
een goed leefklimaat voor bijen en 
andere insecten te maken. Zeker in 

de centrums, waar er in verhouding 
meer verharding (steen) is, helpen de 
bloembakken en de zuilen de insecten 
met overleven. De leverancier zorgt 
voor het onderhoud van de bloemen.

Convenant Insecten-
vriendelijke gemeenten 
Blaricum, Eemnes en Laren
Ook in Eemnes en Laren zijn hanging 
baskets opgehangen. Vorig jaar mei 
ondertekenden de wethouders 
Liesbeth Boersen (Blaricum), Theo 
Reijn (Eemnes) en Ton Stam (Laren), 
samen met de voorzitters van de im-
kerverenigingen, het convenant voor 

‘Insectenvriendelijke gemeenten’. Met 
name het vergroten van de biodiver-
siteit en het toepassen van ecologisch 
groenbeheer dragen bij aan een insec-
tenvriendelijke omgeving. 

HET ZOEMMMT, BLOEIT EN GROEIT IN BLARICUM

Tijdelijk trapveld De Blaricummermeent verhuist naar definitieve locatie

Op maandag 25 mei is de aannemer gestart met de aanleg van het definitieve 
multifunctionele speelveld schuin tegenover de fitnessroute, tussen de Deltazijde en 
het geluidsscherm. Naar verwachting wordt het trapveld rond half juni opgeleverd. 

Op de nieuwe locatie worden de 
oude hekken en doeltjes hergebruikt, 
waardoor het tijdelijke veld niet meer 
bruikbaar zou zijn. Om de jeugd in deze 
overgangsfase toch de gelegenheid te 
geven een balletje te trappen, plaatst de 
gemeente tijdelijk houten doeltjes en 

bouwhekken op het huidige speelveld 
naast het projectbureau/Restaurant 
Bruis.

Zodra het nieuwe trapveld in gebruik kan 
worden genomen, gaan de coaches van 
Sportief en Gezond BEL hier activiteiten 

voor basisscholieren organiseren. Meer 
informatie hierover volgt.

In 2017 is het tijdelijke trapveld met 
buurtbewoners en wethouder Anne-
Marie Kennis feestelijk geopend. Toen 
was al duidelijk dat de locatie niet de 
definitieve locatie zou zijn. Wethouder 
Kennis is blij dat nu ook dit onderdeel 
van De Blaricummermeent een vast 
plekje krijgt.

De foto is gemaakt in 2017, vóór de corona-
maatregelen.

Wethouder Liesbeth Boersen bevestigt 
één van de hanging baskets in het 
Oude Dorp.

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

• Melkweg 1, 1261 GT, vellen van 1 boom, ingekomen 26 april 2020
•  Oude Renbaan voor 33, 1261 VS, vellen van 1 boom (gemeentelijke kaplijst), inge-

komen 8 mei 2020
•  Zwaluwenweg voor 27, 1261 GH, vellen van 1 boom (gemeentelijke kaplijst), inge-

komen 8 mei 2020
•  Eemnesserweg 31A, 1261 HH, vervangen van de erfafscheiding en toegangspoort, 

ingekomen 10 mei 2020
•  Harmsen van der Beeklaan 14, 1262 AS, bouwen van een schuur met veranda, 

ingekomen 11 mei 2020
•  Nijhofflaan 35, 1262 AP, bouwen van een nieuwe woning, ingekomen 11 mei 2020
•  Jufferlaan 13, 1261 ZM, bouwen van een nieuwe woning, ingekomen 12 mei 2020
•  Oude Huizerweg 11, 1261 BD, vervangen van het hek en oprit poort, ingekomen 14 

mei 2020
•  Anton Mauvelaan 1, 1261 GW, wijzigen van de inrit, ingekomen 18 mei 2020
•  Stern 4, 1261 RK, bouwen van een schuur met overkapping, ingekomen 17 mei 

2020
•  Schapendrift 57, 1261 HM, plaatsen van een elektrische poort en erfafscheiding, 

ingekomen 18 mei 2020
•  Huizerweg 37, 1261 AS, bouwen van een zwemvijver, ingekomen 19 mei 2020
•  Tweede Molenweg 49, 1261 HB, plaatsen van een dakkapel op het bijgebouw, ver-

vangen kozijn en toevoegen van een topgevel in het bestaande dakvlak, ingekomen 
19 mei 2020

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

Meld ‘t en de ge-
meente herstelt ‘t

Losse stoeptegel, overhangend groen 
of straatverlichting stuk? Als u 
het meldt dan herstellen wij het. 
U kunt uw melding doen via 
www.blaricum.nl (Wegen en groen > 
Melding openbare ruimte). 

Geeft u hierbij aan wat er aan de hand 
is, de exacte locatie en indien van toe-
passing het nummer van de lantaarn-
paal. Heeft u deze gegevens niet, meld 
het dan telefonisch via 14 035. 

Het meldpunt is bereikbaar op maan-
dag tot en met donderdag van 08.30 
tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 
13.00 uur.

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

Gaan mijn buren 
verbouwen?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app
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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 

Het BEL-kantoor is op maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) 
gesloten. Ook is telefoonnummer 14 035 niet bereikbaar.

GEMEENTEDIENSTEN GESLOTEN OP 
TWEEDE PINKSTERDAG

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

•  Schapendrift 37, 1261 HM, ophogen van het terrein, verzonden 7 mei 2020
•  Deltazijde 6, 1261 ZM, bouwen van een zwemschool, verzonden 13 mei 2020
•  Nabij Oude Renbaan 31 en 33, 1261 VS, vellen van 1 (gemeente)boom (herplant-

plicht), verzonden 12 mei 2020
•  Nabij Zwaluwenweg 27, 1261 GH, vellen van 1 (gemeente)boom (herplantplicht), 

verzonden 12 mei 2020
•  Jufferlaan 47, 1262 BB, oprichten van een woning, verzonden 18 mei 2020
•  Koggewagen 65, 1261 KB, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 11 mei 

2020
•  Wallandlaan 3, 1261 CX, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 11 mei 

2020
•  Laantje van Bruijn 35, 1262 AT, plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van de 

woning, verzonden 19 mei 2020
•  Rotondeweg 25, 1261 BE, bouwen van een woning en kappen van 22 bomen (een 

berk, een lariks en 20 fijnsparren). Het kappen van 1 sierkers is geweigerd, verzon-
den 25 mei 2020

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

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. 
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.

Gemeente Blaricum op 
Twitter en Facebook
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeente-
lijke nieuws? Volg ons dan op Twitter: 
@Gem_Blaricum en op Facebook: 
www.facebook.com/gemeente.Blaricum
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Bezoek aan voetbalvereniging BVV’31

Wethouder Anne-Marie Kennis bezocht 
dinsdag 12 mei, op afstand, voetbal-
vereniging BVV’31. Voorzitter Martin 
Hippler ontving de wethouder.

Wethouder Kennis: “De jeugd kan weer 
trainen bij BVV. Dat is heel erg fijn. Ook 
kunnen niet-leden hier op zaterdag 
terecht bij de gratis sportinstuif!”
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In de week van 11 mei zijn in de centrums van het Oude Dorp en de Bijvanck 
de hanging baskets (kleurrijke bloembakken) weer opgehangen. De bakken 
zijn gevuld met een bijzondere mix van bloemen (waaronder de petunia) die 
het hele zomerseizoen aantrekkelijk zijn voor insecten. De hanging baskets en 
een aantal bloemzuilen zorgen voor een kleurrijke en fleurige sfeer in beide 
centrums. Ook is het goed voor de leefomgeving van insecten, zoals bijen en 
vlinders.

Wethouder Liesbeth Boersen: “De 
verschillende kleuren en bloemsoorten 
maken het Oude Dorp en het centrum 
van de Bijvanck nóg aantrekkelijker. 
Met name in deze tijd kunnen we wel 
wat vrolijkheid gebruiken.”

Wereldwijd, maar ook in Nederland, 
gaat het slecht met bestuivende insec-
ten, zoals de honingbij en wilde bijen. 
De bijensterfte wordt veroorzaakt 
door ziekte, het gebruik van pestici-
den en onvoldoende of te eenzijdig 
voedsel. Daarom is het belangrijk om 
een goed leefklimaat voor bijen en 
andere insecten te maken. Zeker in 

de centrums, waar er in verhouding 
meer verharding (steen) is, helpen de 
bloembakken en de zuilen de insecten 
met overleven. De leverancier zorgt 
voor het onderhoud van de bloemen.

Convenant Insecten-
vriendelijke gemeenten 
Blaricum, Eemnes en Laren
Ook in Eemnes en Laren zijn hanging 
baskets opgehangen. Vorig jaar mei 
ondertekenden de wethouders 
Liesbeth Boersen (Blaricum), Theo 
Reijn (Eemnes) en Ton Stam (Laren), 
samen met de voorzitters van de im-
kerverenigingen, het convenant voor 

‘Insectenvriendelijke gemeenten’. Met 
name het vergroten van de biodiver-
siteit en het toepassen van ecologisch 
groenbeheer dragen bij aan een insec-
tenvriendelijke omgeving. 

HET ZOEMMMT, BLOEIT EN GROEIT IN BLARICUM

Tijdelijk trapveld De Blaricummermeent verhuist naar definitieve locatie

Op maandag 25 mei is de aannemer gestart met de aanleg van het definitieve 
multifunctionele speelveld schuin tegenover de fitnessroute, tussen de Deltazijde en 
het geluidsscherm. Naar verwachting wordt het trapveld rond half juni opgeleverd. 

Op de nieuwe locatie worden de 
oude hekken en doeltjes hergebruikt, 
waardoor het tijdelijke veld niet meer 
bruikbaar zou zijn. Om de jeugd in deze 
overgangsfase toch de gelegenheid te 
geven een balletje te trappen, plaatst de 
gemeente tijdelijk houten doeltjes en 

bouwhekken op het huidige speelveld 
naast het projectbureau/Restaurant 
Bruis.

Zodra het nieuwe trapveld in gebruik kan 
worden genomen, gaan de coaches van 
Sportief en Gezond BEL hier activiteiten 

voor basisscholieren organiseren. Meer 
informatie hierover volgt.

In 2017 is het tijdelijke trapveld met 
buurtbewoners en wethouder Anne-
Marie Kennis feestelijk geopend. Toen 
was al duidelijk dat de locatie niet de 
definitieve locatie zou zijn. Wethouder 
Kennis is blij dat nu ook dit onderdeel 
van De Blaricummermeent een vast 
plekje krijgt.
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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 

Het BEL-kantoor is op maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) 
gesloten. Ook is telefoonnummer 14 035 niet bereikbaar.

GEMEENTEDIENSTEN GESLOTEN OP 
TWEEDE PINKSTERDAG

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

•  Schapendrift 37, 1261 HM, ophogen van het terrein, verzonden 7 mei 2020
•  Deltazijde 6, 1261 ZM, bouwen van een zwemschool, verzonden 13 mei 2020
•  Nabij Oude Renbaan 31 en 33, 1261 VS, vellen van 1 (gemeente)boom (herplant-

plicht), verzonden 12 mei 2020
•  Nabij Zwaluwenweg 27, 1261 GH, vellen van 1 (gemeente)boom (herplantplicht), 

verzonden 12 mei 2020
•  Jufferlaan 47, 1262 BB, oprichten van een woning, verzonden 18 mei 2020
•  Koggewagen 65, 1261 KB, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 11 mei 

2020
•  Wallandlaan 3, 1261 CX, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 11 mei 

2020
•  Laantje van Bruijn 35, 1262 AT, plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van de 

woning, verzonden 19 mei 2020
•  Rotondeweg 25, 1261 BE, bouwen van een woning en kappen van 22 bomen (een 

berk, een lariks en 20 fijnsparren). Het kappen van 1 sierkers is geweigerd, verzon-
den 25 mei 2020

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

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. 
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.

Gemeente Blaricum op 
Twitter en Facebook
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeente-
lijke nieuws? Volg ons dan op Twitter: 
@Gem_Blaricum en op Facebook: 
www.facebook.com/gemeente.Blaricum
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Dit jaar geen vrijwilligersavond 
Vanwege de coronacrisis heeft het college besloten dit jaar geen vrijwilligersavond te organiseren. De vrijwilligersavond is 
verplaatst naar volgend jaar op 29 oktober 2021. Wij hopen u dan in goede gezondheid te mogen begroeten in het Vitus-
gebouw.

De uitreiking van de vrij-
willigersprijs en aanmoe-
digingsprijs gaan wel door
De gemeente Blaricum is erg blij met 
de inzet van vrijwilligers voor de Bla-
ricumse gemeenschap. Zeker tijdens 
deze moeilijke periode zijn zij onmis-
baar in de samenleving en in onze ge-
meente. Om deze waardering te tonen, 
organiseert de gemeente de uitreiking 
van ‘de vrijwilliger van het jaar’ en de 
aanmoedigingsprijs (voor jongeren 
onder de vijfentwintig jaar). De datum 
voor deze uitreiking wordt nog bekend-
gemaakt. Bij de uitreiking houden wij 
ons aan de coronamaatregelen.

Nomineer uw vrijwilliger 
van het jaar!
Kent u een hulpouder op school of een 
mantelzorger? Een buurman of -vrouw 
die altijd klaarstaat voor een oudere of 
hulpbehoevende bij u in de buurt? Een 
vrijwilliger van een sportvereniging of 
kerk? Wilt u deze persoon/personen in 
het zonnetje zetten? Dat kan, nomineer 
uw vrijwilliger! Stuur de naam/namen 
inclusief een duidelijke motivatie naar 
het vrijwilligerscomité martina.taris@
belcombinatie.nl Doe dit zo snel moge-
lijk en in ieder geval voor 15 oktober 
2020. Wie weet ontvangt uw vrijwil-
liger dit jaar één van de prijzen. 

Pas op voor babbeltrucs en 
andere manieren van oplichting
Fraudeurs maken op dit moment misbruik van de coronacrisis. Zo proberen oplich-
ters via babbeltrucs aan de deur binnen te komen. 

De oplichters zien er vaak betrouwbaar 
uit. Ze doen zich behulpzaam voor, zeggen 
dat ze van de verpleging zijn of bood-
schappen willen doen. Op die manier 
proberen ze bij u in huis te komen om 
uw persoonlijke spullen te stelen. Trap er 
niet in! Laat geen onbekenden binnen en 
vraag om een legitimatiebewijs. Ver-
trouwt u de situatie niet? Bel dan meteen 
de politie op 112. Meer informatie hier-
over vindt u op www.politie.nl/babbeltruc

Vreemd appje gehad?
Oplichting gebeurt helaas ook via 
WhatsApp. Bijvoorbeeld als een ‘fami-
lielid’ vraagt om geld voor te schieten. 
In werkelijkheid komt het appje van een 

oplichter die zich voordoet als familie-
lid. De oplichters laten dan via een app 
weten een nieuw telefoonnummer te 
hebben, compleet met profielfoto. Maak 
dus nooit geld over als u een mail of app 
krijgt. Kan uw ‘familielid’ niet bellen, 
maar wel appen? Vraag dan om een 
gesproken bericht te sturen. Zo weet u 
zeker of u met de juiste persoon spreekt.

Fraudehelpdesk
Er zijn nog veel meer manieren van 
oplichting. Wilt u hier meer over weten? 
Kijk dan eens op: www.fraudehelpdesk.nl 
Deze helpdesk wil zoveel mogelijk voor-
komen dat inwoners slachtoffer worden 
van fraude.

Houd 1,5 meter 
afstand en 
vermijd drukte
Op verschillende plekken in de BEL-
gemeenten is de boodschap ‘Houd 1,5 
meter afstand, vermijd drukte’ op de 
grond te vinden. 

In overleg met onze handhavers zijn de 
locaties bepaald. Het gaat veelal om 
plekken die druk bezocht worden. 

De teksten zijn via reverse graffiti aan-
gebracht. De ondergrond wordt schoon-
gespoten via een sjabloon, waardoor er 
een boodschap verschijnt. Op locaties 
waar de ondergrond niet vuil genoeg is, 
is krijtverf gebruikt.
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Beweegcoaches verzorgen 
(balkon)gym
De beweegcoaches van Sportief & Gezond BEL verzorgden maandag 25 mei (balkon)
gym bij de Johanneshove in Laren. Op deze manier willen de beweegcoaches ook 
ouderen in beweging brengen.

Structureel bewegen door jong en oud kan 
de kwaliteit van leven verhogen. In deze 
tijd organiseren de beweegcoaches allerlei 
activiteiten voor jong en oud in de BEL-

gemeenten. Benieuwd naar de activitei-
ten? Kijk dan op de website van Sportief & 
Gezond BEL: sportiefengezondbel.nl
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Op 1 juni start Iktoon - kunst van 
iedereen weer de Maand van de 
Amateurkunst! Van beeldhou-
wen tot muziek maken, dansen 
en poëzie. We vieren de diversi-
teit aan kunstzinnige en culturele 
activiteiten waar iedereen aan 
kan meedoen. 

Dit vijfde jaar van iktoon is net 
wat anders dan normaal. Met 
beperkte toegang tot kunsten-
centra, buurthuizen, muziek- en 
dansscholen én het verbod op 
grote evenementen vieren we de 
creativiteit dit jaar grotendeels 
vanuit huis. Kijk op iktoon.nl en 
doe mee! 

JUNI IS MAAND VAN 
DE AMATEURKUNST

Verdriet en teleurstellingen horen net zo goed bij het leven als blijdschap en geluk. Toch zien we onze kinderen niet graag 
verdrietig en doen we er het liefst alles aan om het verdriet zo snel mogelijk op te lossen. Maar verdriet heeft een belangrijke 
functie. 

Door verdrietig te zijn, kan je kind ver-
werken wat er is gebeurd en het daarna 
loslaten. Je kind leert zo omgaan met 
tegenslag en gevoelens van verlies. Als je 
kind verdrietig is, kun je een aantal din-
gen voor hem doen om hem te helpen.

Reden van het verdriet
Probeer te ontdekken wat de reden van 
het verdriet is en kijk, luister en voel hoe 
je kind zich voelt. Laat je kind weten dat 
het niet erg is om te huilen. Huilen is na-
melijk een gezonde manier om spanning 
en verdriet kwijt te raken. Dreigen met 
straf of iets lekkers of leuks beloven om 
het huilen te laten stoppen, kun je beter 
niet doen. Je kunt het verdriet beter 
niet sussen, zeggen dat het allemaal wel 
meevalt, of grapjes maken. Ook je kind 
afleiden of zeggen dat je kind moet stop-
pen met huilen, helpt niet om het ver-
driet weg te nemen. Misschien stopt je 
kind wel met huilen, maar dat betekent 
niet dat zijn verdriet is verdwenen. Beter 
is het om je kind tijd en ruimte te geven 
om verdrietig te zijn. Huilen laat hormo-
nen vrijkomen bij je kind die helpen om 
te ontladen.

Benoemen
Wat ook helpt, is benoemen wat je kind 
voelt. Bijvoorbeeld: “Je bent verdrietig, 

omdat Sophie met iemand anders is 
gaan spelen”. Geef je kind daarna erken-
ning: “dat is niet leuk”. Zo voelt je kind 
zich gehoord en begrepen. Kijk waar je 
kind behoefte aan heeft op het moment 
dat hij verdrietig is. Wil hij dicht bij jou 
zijn, een arm om zich heen? Of wil hij 
juist op zichzelf zijn? Geef je kind tijd om 
zich weer te herstellen. Zodra je kind zelf 
stopt met huilen (vaak gevolgd door een 
diepe zucht) is hij er klaar voor om weer 
verder te gaan.

Oplossen
Als je kind vaak verdrietig of teleurge-
steld is (bijvoorbeeld als iets niet mag 
of bij het verliezen van spelletjes) en 
daarbij gedrag laat zien dat je niet pret-
tig vindt, kun je ook samen met je kind 
kijken wat hij anders kan doen in deze si-
tuaties. Hoe zou hij dat kunnen aanpak-
ken? Welke hulp heeft hij daarbij nodig? 
Wat kan hij zeggen of doen? Laat je kind 
vooral zelf met oplossingen komen en 
denk mee waar dat (nog) niet lukt. Maak 
samen een lijstje met voordelen. Wat le-
vert het hem op als hij anders reageert? 
En bedenk wat hem kan helpen om het 
ook echt zo te doen. Bespreek lastige 
momenten na en leg daarbij de nadruk 
op wat goed ging. Geef complimenten 
als je ziet dat hij het probeert.

Gedrag begrenzen
Naast luisteren, benoemen van het 
gevoel en begrip tonen, is het soms ook 
nodig om grenzen te stellen. Opvoeden 
is ruimte geven aan emoties, maar ook 
grenzen stellen aan ongewenst gedrag. 
Sommige situaties vragen meer om een 
duidelijke grens dan om een bevestiging 
van gevoelens.

Als het verdriet besproken en afgerond 
is en je kind dan bij het naar bed gaan er 
toch weer over begint, geef dan aan dat 
je er morgen weer op terugkomt, maar 
dat het nu tijd is om te slapen.

Leestips
Over omgaan met verdriet kun je meer 
lezen in ‘De gids over emoties, 80 
praktische tips’ van Susan van Asten of 
‘How2talk2kids, effectief communiceren 
met kinderen’ van Adele Faber & Elaine 
Mazlish.

Meer advies nodig?
Weet je even niet hoe je het boven-
staande kunt toepassen? Neem gerust 
contact op met Jeugd en Gezin Gooi en 
Vechtstreek via info@jggv.nl of 035 - 692 
63 50.

GEMEENTENIEUWS

Vraag van de maand

Hoe help ik mijn kind als hij verdrietig is?

Het bewonersinitiatief De Hut van Mie gaat deze maand, samen met andere lokale energie-initiatieven in de Gooi- en Vechtstreek, van start met een collectieve inkoop-
actie voor zonnepanelen. Meer hierover vindt u op www.collectieveinkoop.energieverbonden.nl De actie loopt tot 30 juni 2020. 

De Hut van Mie heeft ook energiecoaches om inwoners te helpen met het verduur-
zamen van de woning. Vanwege de coronamaatregelen kunnen de coaches niet bij u 
langskomen. Zij kunnen u wel op andere manieren helpen. 

Zo is er bijvoorbeeld een applicatie Hoomdossier waarbij u informatie over de 
isolatie (en het onderhoud) van uw huis kunt opslaan. Een afspraak maken met de 
energiecoach? Mail dan naar: energiecoach@hutvanmie.nl

Start collectieve inkoop zonnepanelen en online energiecoaches
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Dit jaar geen vrijwilligersavond 
Vanwege de coronacrisis heeft het college besloten dit jaar geen vrijwilligersavond te organiseren. De vrijwilligersavond is 
verplaatst naar volgend jaar op 29 oktober 2021. Wij hopen u dan in goede gezondheid te mogen begroeten in het Vitus-
gebouw.

De uitreiking van de vrij-
willigersprijs en aanmoe-
digingsprijs gaan wel door
De gemeente Blaricum is erg blij met 
de inzet van vrijwilligers voor de Bla-
ricumse gemeenschap. Zeker tijdens 
deze moeilijke periode zijn zij onmis-
baar in de samenleving en in onze ge-
meente. Om deze waardering te tonen, 
organiseert de gemeente de uitreiking 
van ‘de vrijwilliger van het jaar’ en de 
aanmoedigingsprijs (voor jongeren 
onder de vijfentwintig jaar). De datum 
voor deze uitreiking wordt nog bekend-
gemaakt. Bij de uitreiking houden wij 
ons aan de coronamaatregelen.

Nomineer uw vrijwilliger 
van het jaar!
Kent u een hulpouder op school of een 
mantelzorger? Een buurman of -vrouw 
die altijd klaarstaat voor een oudere of 
hulpbehoevende bij u in de buurt? Een 
vrijwilliger van een sportvereniging of 
kerk? Wilt u deze persoon/personen in 
het zonnetje zetten? Dat kan, nomineer 
uw vrijwilliger! Stuur de naam/namen 
inclusief een duidelijke motivatie naar 
het vrijwilligerscomité martina.taris@
belcombinatie.nl Doe dit zo snel moge-
lijk en in ieder geval voor 15 oktober 
2020. Wie weet ontvangt uw vrijwil-
liger dit jaar één van de prijzen. 

Pas op voor babbeltrucs en 
andere manieren van oplichting
Fraudeurs maken op dit moment misbruik van de coronacrisis. Zo proberen oplich-
ters via babbeltrucs aan de deur binnen te komen. 

De oplichters zien er vaak betrouwbaar 
uit. Ze doen zich behulpzaam voor, zeggen 
dat ze van de verpleging zijn of bood-
schappen willen doen. Op die manier 
proberen ze bij u in huis te komen om 
uw persoonlijke spullen te stelen. Trap er 
niet in! Laat geen onbekenden binnen en 
vraag om een legitimatiebewijs. Ver-
trouwt u de situatie niet? Bel dan meteen 
de politie op 112. Meer informatie hier-
over vindt u op www.politie.nl/babbeltruc

Vreemd appje gehad?
Oplichting gebeurt helaas ook via 
WhatsApp. Bijvoorbeeld als een ‘fami-
lielid’ vraagt om geld voor te schieten. 
In werkelijkheid komt het appje van een 

oplichter die zich voordoet als familie-
lid. De oplichters laten dan via een app 
weten een nieuw telefoonnummer te 
hebben, compleet met profielfoto. Maak 
dus nooit geld over als u een mail of app 
krijgt. Kan uw ‘familielid’ niet bellen, 
maar wel appen? Vraag dan om een 
gesproken bericht te sturen. Zo weet u 
zeker of u met de juiste persoon spreekt.

Fraudehelpdesk
Er zijn nog veel meer manieren van 
oplichting. Wilt u hier meer over weten? 
Kijk dan eens op: www.fraudehelpdesk.nl 
Deze helpdesk wil zoveel mogelijk voor-
komen dat inwoners slachtoffer worden 
van fraude.

Houd 1,5 meter 
afstand en 
vermijd drukte
Op verschillende plekken in de BEL-
gemeenten is de boodschap ‘Houd 1,5 
meter afstand, vermijd drukte’ op de 
grond te vinden. 

In overleg met onze handhavers zijn de 
locaties bepaald. Het gaat veelal om 
plekken die druk bezocht worden. 

De teksten zijn via reverse graffiti aan-
gebracht. De ondergrond wordt schoon-
gespoten via een sjabloon, waardoor er 
een boodschap verschijnt. Op locaties 
waar de ondergrond niet vuil genoeg is, 
is krijtverf gebruikt.
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Beweegcoaches verzorgen 
(balkon)gym
De beweegcoaches van Sportief & Gezond BEL verzorgden maandag 25 mei (balkon)
gym bij de Johanneshove in Laren. Op deze manier willen de beweegcoaches ook 
ouderen in beweging brengen.

Structureel bewegen door jong en oud kan 
de kwaliteit van leven verhogen. In deze 
tijd organiseren de beweegcoaches allerlei 
activiteiten voor jong en oud in de BEL-

gemeenten. Benieuwd naar de activitei-
ten? Kijk dan op de website van Sportief & 
Gezond BEL: sportiefengezondbel.nl
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Op 1 juni start Iktoon - kunst van 
iedereen weer de Maand van de 
Amateurkunst! Van beeldhou-
wen tot muziek maken, dansen 
en poëzie. We vieren de diversi-
teit aan kunstzinnige en culturele 
activiteiten waar iedereen aan 
kan meedoen. 

Dit vijfde jaar van iktoon is net 
wat anders dan normaal. Met 
beperkte toegang tot kunsten-
centra, buurthuizen, muziek- en 
dansscholen én het verbod op 
grote evenementen vieren we de 
creativiteit dit jaar grotendeels 
vanuit huis. Kijk op iktoon.nl en 
doe mee! 

JUNI IS MAAND VAN 
DE AMATEURKUNST

Verdriet en teleurstellingen horen net zo goed bij het leven als blijdschap en geluk. Toch zien we onze kinderen niet graag 
verdrietig en doen we er het liefst alles aan om het verdriet zo snel mogelijk op te lossen. Maar verdriet heeft een belangrijke 
functie. 

Door verdrietig te zijn, kan je kind ver-
werken wat er is gebeurd en het daarna 
loslaten. Je kind leert zo omgaan met 
tegenslag en gevoelens van verlies. Als je 
kind verdrietig is, kun je een aantal din-
gen voor hem doen om hem te helpen.

Reden van het verdriet
Probeer te ontdekken wat de reden van 
het verdriet is en kijk, luister en voel hoe 
je kind zich voelt. Laat je kind weten dat 
het niet erg is om te huilen. Huilen is na-
melijk een gezonde manier om spanning 
en verdriet kwijt te raken. Dreigen met 
straf of iets lekkers of leuks beloven om 
het huilen te laten stoppen, kun je beter 
niet doen. Je kunt het verdriet beter 
niet sussen, zeggen dat het allemaal wel 
meevalt, of grapjes maken. Ook je kind 
afleiden of zeggen dat je kind moet stop-
pen met huilen, helpt niet om het ver-
driet weg te nemen. Misschien stopt je 
kind wel met huilen, maar dat betekent 
niet dat zijn verdriet is verdwenen. Beter 
is het om je kind tijd en ruimte te geven 
om verdrietig te zijn. Huilen laat hormo-
nen vrijkomen bij je kind die helpen om 
te ontladen.

Benoemen
Wat ook helpt, is benoemen wat je kind 
voelt. Bijvoorbeeld: “Je bent verdrietig, 

omdat Sophie met iemand anders is 
gaan spelen”. Geef je kind daarna erken-
ning: “dat is niet leuk”. Zo voelt je kind 
zich gehoord en begrepen. Kijk waar je 
kind behoefte aan heeft op het moment 
dat hij verdrietig is. Wil hij dicht bij jou 
zijn, een arm om zich heen? Of wil hij 
juist op zichzelf zijn? Geef je kind tijd om 
zich weer te herstellen. Zodra je kind zelf 
stopt met huilen (vaak gevolgd door een 
diepe zucht) is hij er klaar voor om weer 
verder te gaan.

Oplossen
Als je kind vaak verdrietig of teleurge-
steld is (bijvoorbeeld als iets niet mag 
of bij het verliezen van spelletjes) en 
daarbij gedrag laat zien dat je niet pret-
tig vindt, kun je ook samen met je kind 
kijken wat hij anders kan doen in deze si-
tuaties. Hoe zou hij dat kunnen aanpak-
ken? Welke hulp heeft hij daarbij nodig? 
Wat kan hij zeggen of doen? Laat je kind 
vooral zelf met oplossingen komen en 
denk mee waar dat (nog) niet lukt. Maak 
samen een lijstje met voordelen. Wat le-
vert het hem op als hij anders reageert? 
En bedenk wat hem kan helpen om het 
ook echt zo te doen. Bespreek lastige 
momenten na en leg daarbij de nadruk 
op wat goed ging. Geef complimenten 
als je ziet dat hij het probeert.

Gedrag begrenzen
Naast luisteren, benoemen van het 
gevoel en begrip tonen, is het soms ook 
nodig om grenzen te stellen. Opvoeden 
is ruimte geven aan emoties, maar ook 
grenzen stellen aan ongewenst gedrag. 
Sommige situaties vragen meer om een 
duidelijke grens dan om een bevestiging 
van gevoelens.

Als het verdriet besproken en afgerond 
is en je kind dan bij het naar bed gaan er 
toch weer over begint, geef dan aan dat 
je er morgen weer op terugkomt, maar 
dat het nu tijd is om te slapen.

Leestips
Over omgaan met verdriet kun je meer 
lezen in ‘De gids over emoties, 80 
praktische tips’ van Susan van Asten of 
‘How2talk2kids, effectief communiceren 
met kinderen’ van Adele Faber & Elaine 
Mazlish.

Meer advies nodig?
Weet je even niet hoe je het boven-
staande kunt toepassen? Neem gerust 
contact op met Jeugd en Gezin Gooi en 
Vechtstreek via info@jggv.nl of 035 - 692 
63 50.
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Vraag van de maand

Hoe help ik mijn kind als hij verdrietig is?

Het bewonersinitiatief De Hut van Mie gaat deze maand, samen met andere lokale energie-initiatieven in de Gooi- en Vechtstreek, van start met een collectieve inkoop-
actie voor zonnepanelen. Meer hierover vindt u op www.collectieveinkoop.energieverbonden.nl De actie loopt tot 30 juni 2020. 

De Hut van Mie heeft ook energiecoaches om inwoners te helpen met het verduur-
zamen van de woning. Vanwege de coronamaatregelen kunnen de coaches niet bij u 
langskomen. Zij kunnen u wel op andere manieren helpen. 

Zo is er bijvoorbeeld een applicatie Hoomdossier waarbij u informatie over de 
isolatie (en het onderhoud) van uw huis kunt opslaan. Een afspraak maken met de 
energiecoach? Mail dan naar: energiecoach@hutvanmie.nl

Start collectieve inkoop zonnepanelen en online energiecoaches
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Dag Blaricum!
door Finette Bönker
Dit is het laatste stukje dat ik schrijf voor hei & wei. Na twee jaar redactielid te zijn geweest, stop ik ermee, omdat 
ik ga verhuizen naar de Achterhoek, naar Lochem. Twee jaar: het leken er wel tien!

Vanaf het begin voelde ik me meteen op-
genomen in het redactieteam, alsof ik er 
altijd al bij hoorde. In het begin denk je 
nog: waar moet ik in hemelsnaam over 
gaan schrijven? Nou, de mogelijkheden 
en hulp worden je snel aangereikt en 
voor je het weet schrijf je over de meest 
uiteenlopende dingen. 

Daardoor, en door wat je hoort en leest 
van de andere redactieleden, ben ik in 
rap tempo veel over Blaricum en Blari-
cummers te weten gekomen! Lezen van 
(historisch) documentatie (wat is er veel 
over Blaricum geschreven!), opzoeken 
op internet, bezoeken van bijzondere 
plekken, neuzen in het archief, raadple-
gen van deskundigen en bovenal de ge-
sprekken met diverse Blaricummers. 

Gesprekken over hun eigen achtergrond, 
herinneringen, hun werk, de plek waar 
ze wonen. Allemaal even interessant en 
boeiend. Opvallend hoe openhartig men 
was. En dan maar zien, met een hoofd 
en schrift boordevol informatie, hoe daar 
een leesbaar stukje van te maken (‘niet 
te lang hé’, werd er steeds gezegd op 
de redactievergadering). Soms was het 
een geworstel, maar ook kon ik mezelf 
weleens verbazen om toch snel een kort 
en bondig stukje te schrijven. Tijdsdruk 
helpt daarbij, is mijn ervaring!

Toen ik mijzelf aanmeldde als redactie-
lid woonde ik net in Blaricum. Het leek 
me een goede manier om Blaricum te 
leren kennen. Al was Blaricum mij niet 
helemaal vreemd, omdat ik jaren geleden 

een korte tijd in Laren en Huizen heb 
gewoond. Bovendien woonde er familie 
van mijn man in Blaricum: mijn schoon-
moeder was een echte Blaricumse!
Terugkijkend kan ik concluderen dat ik 
inderdaad in hele korte tijd vertrouwd 
ben geraakt met Blaricum! Dat ga ik 
missen! Ik ga een actieve, betrokken ge-
meenschap missen, maar ook in Lochem 
hebben ze het ‘naoberschap’ hoog in  
het vaandel staan. Ze zeggen het niet al-
leen, ze doen het ook, hebben we al ge-
merkt.

Dag Blaricum, dag hei & wei!  Het was 
me een waar genoegen hier gewoond 
te hebben en deel uitgemaakt te mogen 
hebben van een fijn redactieteam met 
een betrokken bestuur!
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In het zonnetje… Tessa Puijk

door Gerda Jellema
‘Het is heerlijk om lekker bezig te zijn 
met een hobby. Even tijd voor jezelf. 
Iets maken voor een ander als cadeau 
of gewoon zomaar.’ Dit zijn de wel-
komstwoorden van de actieve Tessa 
Puijk op haar website. Een gecombi-
neerde website voor het bestellen van 
originele cadeaus, gemaakt door Tessa 
en voor de aankoop van een machine 
om zelf aan de slag te gaan.

Tessa Puijk is eigenlijk kapster. Zij be-
gon als leerling bij Cosmo Hairstyling 
Huizen en werd daar uiteindelijk salon-
manager. Toen er kinderen kwamen, is 
Tessa minder gaan werken en ging voor 
zichzelf aan de slag als ambulant kap-
ster. Een eigen kapsalon was altijd één 
van haar wensen en toen de kinderen een 
leeftijd hadden waarop Tessa meer tijd 
kreeg heeft ze dan ook tien jaar geleden, 
met trots, dit gerealiseerd door een ver-
bouwing aan huis. Wel komt ze nog bij 
een paar klanten aan huis die hulpbehoe-
vend zijn. Tessa woont met haar gezin in 
de Bijvanck.

Duiken bij de Zandzee
Naast haar werk is Tessa betrokken bij 
de duikclub GOV de Zandzee in Bus-
sum. Tessa: ‘Het is niet alleen een duik- 
vereniging maar ook een zeer gezellige 
en sociale vereniging. Er wordt naast 
het duiken veel georganiseerd, van le-
zingen tot bbq’s.’ Tessa verricht hier 
vrijwilligerswerk, zij zit onder meer  
in de evenementencommissie. De  
vereniging verzorgt ook duikopleidingen 
en Tessa heeft de opleiding tot instruc-

trice gevolgd en op vrijwillige basis 
geeft zij een paar keer per week les in 
duiken. Het duiken zit in de genen, haar  
moeder, vader en broer duiken. En ook 
haar man en schoonzus hebben duiken 
als hobby. Zij geven het weer door, want 
ook haar oudste zoon heeft zijn duik- 
diploma’s.

Creatief
Zo lang als Tessa zich kan herinneren is 
zij creatief. Het moeder worden en een 
eigen zaak hebben, heeft dit op een lager 
pitje gezet. Het kappersvak heeft haar 
lichamelijk ongemak gebracht waardoor 
zij zich genoodzaakt zag op zoek te gaan 
naar aanvullende werkzaamheden, om 
zo minder de nadruk op het kappen te 
leggen en haar lichaam wat te ontzien. 
Via via is ze terecht gekomen bij een ma-
chine, de Cricut, die het uitwerken van 
haar ideeën vergemakkelijkt. Tessa: ‘Er 
zijn ontzettend veel mogelijkheden die 
ik nu kan realiseren. Ik vind het heel leuk 
om van alles te ontwerpen en dan toe te 
passen op verschillende manieren. Denk 

hierbij aan: bedrukken van T-shirts, fles-
sen en tassen. Etsen van glazen voorwer-
pen en leisteen. Bijvoorbeeld glazen met 
een komische tekst onderin, wat je ziet 
als je het glas leeg hebt gedronken.  Ook 
kan ze voor bedrijven en diverse events 
geschenken en traktaties realiseren. En 
nog zoveel meer. Aangepast aan de wen-
sen van de opdrachtgever, al dan niet met 
een persoonlijke touch.’

De Cricut
Tessa wordt helemaal blij van wat ze 
met de Cricut kan en hoe ze haar crea-
tiviteit hier op los kan laten. Omdat ze 
zo enthousiast is, is ze ook gestart met 
het online verkopen van deze machine 
met toebehoren. Ze kan lang niet alle 
mogelijkheden op de site kwijt, die ze 
trouwens ook zelf bouwt. Tessa hoopt 
dat bezoekers op de site contact met haar 
opnemen om te kijken wat zij voor hen 
kan betekenen, of dit nu om een cadeau 
gaat of om de aanschaf van de Cricut, 
Tessa zorgt ervoor dat je samen tot iets 
moois komt.

www.fantesstichobby.nl en 
www.fantessticgifts.nl
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