
Vorig jaar is de Pluktuin als proef gestart op het erf van Oerboer Willem. Het 
eerste jaar was goed geslaagd. Veel inwoners van Blaricum, Huizen en Eemnes 
hebben de Pluktuin al gevonden. Zij hebben mooie boeketten samengesteld van 
de ‘schone’ bloemen. 

De bloemen worden zonder kunstmest 
of bestrijdingsmiddelen maar met zorg, 
liefde en aandacht gekweekt. Dit jaar 
hebben Karin en Franka ook de voortuin 
van de boerderij omgetoverd tot pluktuin 
waardoor de totale oppervlakte bijna 
verdubbeld is. Bezoekers kunnen onder 
andere dahlia’s, zinnia’s, cosmea, agera-
tum, goudsbloem, amarant, zonnebloem 
en ook vaste planten, zoals delphinium, 
plukken. Ook de korenbloem, het icoon 
van Blaricum, ontbreekt niet. 

Zelf een boeket plukken? 
De pluktuin is open op vrijdagmiddag 
van 13.30u tot 16.30u en zaterdag van 
11.00u tot 18.00u. Voor € 10,- mag 
je zelf de tuin in om een boeket te 
plukken. Een zelf te plukken boeket 
of plukabonnement cadeau geven kan 
ook. Op de Facebookpagina Pluktuin 
Blaricum wordt de exacte openingsdatum 
aangekondigd. Omdat ze afhankelijk 
zijn van de natuur en de bloemen kunnen 
ze geen exacte datum geven.

BVV’31 in volle 
vaart! 
Na de zomervakantie komt BVV’31 
met een 1e elftal en nieuwe jeugdop-
leiders. Ondanks de perikelen rondom 
corona hebben de vrijwilligers van de 
club niet stil gezeten en samen met het 
nieuwe Hoofd Opleiding, Bas van IJs-
selstijn, ervoor gezorgd dat de jeugd-
opleiding binnen de club standhield en 
zelfs stappen heeft gezet. 

Afgelopen seizoen zijn er al mooie suc-
cessen met de JO19-1 geboekt en dat zal 
een vervolg krijgen. BVV’31 gaat zich 
meer richten op een kwalitatief hoog-
waardige opleiding met als doel gediplo-
meerde trainers voor alle teams.

Er is met man en macht gewerkt aan een 
goede organisatie van alle trainingen en 
randvoorwaarden en zo zal het 1e elftal 
komend seizoen aftrappen in de 4e klas-
se zaterdag. Het 1e elftal wordt bemand 
door (voormalige) jeugdspelers van de 
club, aangevuld met enkele spelers van 
het 1e elftal van seizoen 2018/2019. 

BVV’31 is trots op het feit dat het met 
‘eigen spelers’ weer het volledig spec-
trum van voetbal kan bedienen. Het 
doorstromen van de eigen jeugdleden 
blijft een waardevolle manier van wer-
ken. Al blijven extra teamleden (al dan 
niet van buitenaf) uiteraard altijd wel-
kom. Nu deze stap bij de heren weer is 
gezet, zal de club deze lijn ook graag 
door gaan trekken bij de dames… 

Kom meedoen en/of volg BVV’31 vanaf 
de zijlijn: bvv31.nl

Hei & wei in de 
zomermaanden
Op 24 juli en 21 augustus krijgt u een 
dunne zomereditie van hei & wei en 18 
september ligt weer de dikke versie in 
uw brievenbus. De gemeente verzorgt de 
gemeentelijke mededelingen in de zomer 
zoals u gewend bent. 

met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
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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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e: blaricum@studio2000.nl - www.studio2000.nl

Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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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
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ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
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er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
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heeft en dat word van jongs af aan inge-
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kinderen zien hoe geweldig boeken zijn.
De voorstelling is een bewerking van het
gelijknamige kinderboek van Magali de
Frémery, dat in 2013 werd uitgeroepen
tot beste voorleesboek. 
Het gaat om twee voorstellingen (13.30
uur en 16.00 uur) voor kinderen op
basisscholen in Laren en Blaricum op 25
januari. Toegang is gratis, zolang er
kaartjes zijn, dankzij gulle sponsors en
organisator Rotaryclub Laren-Blaricum.
Kaarten bestellen via theaterkassa@sin-
gerlaren.nl onder vermelding van naam,
adres en telefoonnummer en het aantal
kaarten (max. 4 per gezin, max.1 vol-
wassene als begeleider). 

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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DE  EREGALERIJ VAN 
HOOFDSPONSORS EN  SPONSORS

Verhuisplannen?

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

 

Verhuisplannen?

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

 

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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Pluktuin Blaricum 

Een keer per jaar worden de schapen in juni geschoren. Juni is al van oudsher 
de schaapscheerdersmaand voor de kuddes die op de heide grazen.  

Vaak is er, net als dit jaar, vooraf aan de 
maand juni een warmere periode. De 
schapen zweten dan behoorlijk waardoor 
al het vuil dat op de huid zit (zand en za-
den) ‘de wol in wordt gezweet’. De huid 
wordt schoon, waardoor het scheren veel 
gemakkelijker gaat. 
Al 29 jaar viert het Goois Natuurreser-
vaat, traditiegetrouw op de eerste zaterdag 
van juni, het schaapscheerfeest waarbij de 

schapen worden geschoren. Dit jaar is het 
feest een beetje anders. Voor iedereen 
die graag naar het schaapscheerfeest had 
willen komen heeft het GNR een mooie 
korte film gemaakt over het schapen 
scheren, maar ook over het belang van 
begrazing op de heide. Hopelijk kunnen 
we er volgend jaar weer allemaal bij zijn. 
Zoek op Youtube ‘Kijk mee met de het 
schaapscheren!’ voor de film.

Schaapscheerfeest
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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

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

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

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

Van Weede Uitvaartzorg
betrokken, met aandacht en met respect

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

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

VIRUS BESCHERMING 
NODIG?

Nano producten zoals Zilver 
doden 650 pathogenen 

waar onder virussen
INFO@HEALTHCONSULTANCY.EU

Column
door
Sybert Blijdenstein

Barbertje moet hangen?

Hebt u dat ook niet even gedacht, 
toen u die propvolle, protesterende 
Dam zag, afgelopen Pinksteren, 
met die minzaam toekijkende 
burgermoeder? Ja zeker, ook u 
en ik, en met ons vele anderen. 
Maar pas op. Barbertje, van deze 
aloude uitdrukkingswijze, moet 
helemaal niet hangen. Dat moet 
haar moordenaar. Die staat voor 
de rechter. Maar omdat Barbertje 
opeens komt binnenwandelen gaat 
het feest niet door. Feest? Jawel, in 
het verre verleden waren executies 
een volksvermaak. Zoals bij Van 
Oldenbarnevelt en de gebroeders 
De Wit. 
Er zit nóg iets vreemds aan het 
oorspronkelijke verhaal achter dit 
gezegde. Namelijk dat de vermeen-
de moordenaar zich ook schuldig 
had gemaakt aan ‘eigenwaan’, 
waarop de doodstraf stond. Een 
leuk bedenksel, maar niet meer 
dan dat.  
Allemaal best raar. Waarmee dit 
Damgebeuren als vanzelf in het 
rariteitenkabinet terechtkomt. Zou 
het toeval zijn dat de burgermoe-
der pal voor het wassenbeeldenmu-
seum van Madame Tussauds bleef 
staan? Misschien dat daar ooit nog 
een beeld van haar inkomt. Met 
button en al. Inmiddels is die storm 
overgetrokken. Ons Amsterdamse 
Barbertje mag blijven. Maar het 
gedoe wordt, al polderend, toch nog 
nader onderzocht.  
Die recente, explosief ontstane 
demonstratiedrang, in allerlei 
plaatsen in ons land, overviel ons 
danig. Dat bleek wel toen ’s avonds 
al 85% van de bevolking er genoeg 
van had. Want, zijn we net beko-
men van demonstrerende trek-
ker-boeren en blokkeerfriezen en 
van het ergste van de Coronacrisis, 
of krijgen we bijna een paniekaan-
val van deze massale acties tegen 
zwaar racistisch politiegeweld. 
Spontaan bekennen prominenten 
hun spijt voor misdaden gepleegd 
door onze voorvaderen. Standbeel-
den worden beklad of omgetrokken.  
Er ontstaat een collectieve schaam-
te waaraan ook merkwaardige 
ideeën ontspruiten. Zo vraagt 
columniste Witteman zich af of 
schaken niet racistisch is omdat 
sinds mensenheugenis wit altijd 
maar mag beginnen. Geeft grootste 
winstkans. Grappen over verschil-
len tussen zwart en wit kún je en 
mág je niet maken. Alle gewetens-
vragen over racisme moeten blijven 
hangen. Bij iedereen.  

Maak Fleur Bos Miss Teen of the 
Netherlands!
En help daarmee kansarme kinderen
door Gerda Jellema
‘Miss Beauty of the Netherlands staat voor de krachtige jonge vrouw die 
straalt van binnen en daardoor ook van buiten. Deze jonge vrouw houdt van 
Beauty, Fashion, Social Media & Sports. En wil stralen op de catwalk.’ Blari-
cumse Fleur Bos werd door een bekende in Huizen geattendeerd op de Miss 
Beauty verkiezing. Waarom ze niet meedeed. Fleur is zich op internet gaan 
verdiepen en dacht: ‘Waarom eigenlijk ook niet?! Tot haar verbazing werd ze 
opgeroepen en zo rolde ze het verkiezingscircuit in.

Fleur Bos, zeventien jaar en een ras 
Blaricumse. Fleur: ‘Blaricum is het 
helemaal, er is van alles te doen. De 
feestweek, ringsteken, de kermis, 
ontspanning en je kunt er voor al 
je boodschappen terecht. Stappen 
kun je wel ergens anders.’ Zij zit in 
het laatste jaar van de havo en wil 
bedrijfskunde gaan studeren. Haar 
droom is ondernemer te worden, 
bijvoorbeeld in vastgoed, vandaar 
een brede opleiding. Naast school 
is ze te vinden in de paardenstal 
Rosé waar ze lesgeeft aan kinderen 
van zeven tot dertien jaar, of een 
paar deuren verder, op haar eigen 
pony Ballou. Fleur is al paardengek 
sinds haar zevende en heeft mee-
gedaan aan regionale en landelijke 
wedstrijden. Paardrijden is voor 
haar echt ontspanning, haar hoofd 
leegmaken en als herboren weer 
verder kunnen gaan. En nu is ze een 
van de meiden die wil stralen op de 
catwalk voor het goede doel.

Miss Teen verkiezing
Fleur Bos doet mee met de Miss Teen 
verkiezing; dit is de categorie tot acht-
tien jaar. Fleur: ‘Met 50 anderen stond 
ik tijdens de casting in een rij te wach-
ten en moest een ronde doen in gepaste 
kleding; een zwarte broek, blouse en 
hakken. Daarna een bikinironde en in 
de laatste ronde werden vragen in het 
Engels gesteld. En toen werd ik samen 
met nog twaalf uitgekozen voor de Miss 
Teen Noord-Holland verkiezing. Je kunt 
nog op mij stemmen. Je wordt gekozen 
door mensen die op je stemmen via 
sms. Dit telt voor 20% mee en er wordt 
gekeken hoe je inzet is voor het goede 
doel, dit telt voor 30% mee en de an-
dere 50% wordt gegeven door een jury 
op de finaledag. Het goede doel is de 
Linda Foundation. Want ook bij de be-
autyverkiezing gaat het niet alleen om 
het uiterlijk, maar ook om wie je eigen-
lijk bent. Mooi zijn is niet zaligmakend 
maar ik zet het in om anderen financieel 
te helpen!’

Linda Foundation
Dat er wat voor gedaan moet worden is 
duidelijk. Ook fysiek en mentaal word je 
klaargestoomd voor de finale. Gelukkig 
zijn veel van de trainingen hiervoor in de 
buurt. Zo wordt de catwalktraining gege-
ven bij Health Center FIT in Blaricum 
en kickboks lessen bij HeJeNa in Hui-

zen. Verder zijn er fotoshoots, teambuil-
dingsdagen, moeten sponsoren bezocht 
worden en krijg je speechles. Door co-
rona worden de verkiezingen van 2020 
samengevoegd met 2021. De provinciale 
verkiezingen worden gehouden voor mei 
en de landelijke vindt plaats in augus-
tus 2021. Dit geeft de deelnemers extra 
ruimte om zich goed voor te bereiden en 
te werken aan stemmen. Vorig jaar over-
handigde de organisatie Miss Beauty of 
the Netherlands een cheque van maar 
liefst € 71.715, - aan de Linda Founda-
tion, dankzij de inzet van Fleur Bossen 
van Nederland. Fleur: ‘Zelf ben ik gebo-
ren en getogen in Blaricum wat zich in 
het hart van ‘t Gooi bevindt. Ik ben mij-
zelf in de afgelopen jaren steeds bewus-
ter geworden van de kloof tussen arm en 
rijk, omdat ik dit verschil om mij heen 
steeds meer zie voorkomen. Het lijkt mij 
nu een mooie kans om deze kinderen 
die in armoede leven een beetje te hel-
pen. Mensen kunnen natuurlijk ook nog 
doneren voor mijn Linda actie. Ze vin-
den mij via Linda foundation Fleur Bos 
in te typen. https://www.actievoorlinda 
foundation.nl/actie/fleur-bos.’

U kunt op Fleur stemmen: sms naar 3010 
Poll Noordholland Fleur (let op Noord-
holland aan elkaar en stemmen kost 
€1.10 per stem en je ontvangt een be-
vestiging terug als het is gelukt).
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Blaricum toen… Dorpsstraat hoek Middenweg

door Frans Ruijter
Dat er veel veranderd is in Blaricum, 
blijkt onomstotelijk uit deze foto. Het 
huis dat op de bijgaande foto staat is 
Dorpsstraat 8 en is aan het einde van 
de 19e eeuw gebouwd. 

Vóór die tijd stond daar de boerderij van 
Jan Vos en Jan van Breemen. Zij hebben 
hier dit statige huis laten bouwen waar 
later vele gezinnen in hebben gewoond, 
zoals meester Veldhuis met zijn gezin. Hij 
was naast hoofdonderwijzer op de Open-
bare Lagere School, ook kassier van de 
Boerenleenbank. Deze taak voerde hij uit 
op dit adres. Ook de familie Brouwer is er 
jarenlang woonachtig geweest. 

In handen van de gemeente
De taken die de gemeente kreeg van 
de rijksoverheid konden niet allemaal 
worden uitgevoerd in het toenmalige 
gemeentehuis aan de Torenlaan 20. Zo 
werd Dorpsstraat 2 het domicilie van 
‘Gemeentewerken binnendienst’. In het 
pand aan Dorpsstraat 8 werden de ‘socia-
le dienst’, ‘volkshuisvesting’ en ‘burger-
lijke stand’ gehuisvest. De bovenverdie-
ping werd verhuurd aan onder andere de 
familie Borssen en daarna aan de familie 
Kok. Dit alles duurde tot 1974; door de 
aankoop van ‘Nederheem’ als gemeente-
huis konden alle diensten weer onder één 
dak gebracht worden. 

Winkelpand
In 1985 kon Geert Vogel het pand huren 
van de gemeente, na een zeer grondige 
verbouwing waardoor het pand een to-
taal ander aanzien kreeg. Samen met 
zijn zwager Willy Kan begon hij er een 
interieurzaak. Eerder had Geert op het 
Zevenend in Laren al een interieurzaak 
gehad. Na een paar jaar stopte Geert Vo-
gel er mee. Willy ging met zijn ‘werving- 

en selectiekantoor 
voor de horeca’ naar 
de bovenverdieping 
van wat nu Dorps-
straat 8a is. De win-
kel beneden stond 
toen leeg. In 1990 
is dochter Geertje 
Vogel erin getrokken 
met ‘Vogel interi-
eurs’, omdat iemand 
tegen haar zei: ‘Je 
naam staat al op het 
pand. Als je wilt be-
ginnen is het nu of 
nooit.’ Zij huurde de 
winkel en haar oom 
Willy de bovenver-

dieping. Enkele jaren later konden ze 
het pand kopen en haar man Wim Vos 
deed dat. In 2001 verkochten zij het pand 
aan Bert Degener (Antiquair in Amster-
dam) en ging zij vanuit haar huis aan de 
Woensbergweg werken om meer tijd aan 
haar opgroeiende zoon Koen te besteden. 

Markante plaats
Bert Degener heeft zijn bedrijf er nooit 
in gevestigd; hij ging het verhuren. Het 
duurde een paar jaar voordat ‘Mixit Mu-
sic’ zich erin vestigde, zij verkochten au-
dioapparatuur. Ook heeft er cadeaushop 
‘Cappuccino en Cadeautjes’ in gezeten, 
maar ook dit was geen lang leven bescho-
ren. Wederom dreigde leegstand, maar 
na verloop van tijd kwam ‘Blaer’ met 
een horecagelegenheid erin. Na weer een 
lange periode van leegstand is gelukkig 
per november 2019 ‘BlinX woonstudio’ 
erin gevestigd. Volgens de advertentie in 
hei & wei is hun motto: ‘van woonwens 
naar werkelijkheid’. Wat is het toch ge-
weldig om te zien dat er op deze markan-
te plek weer een ondernemer zit, die de 
schouders eronder zet en inzet toont om 
Blaricum een bruisend hart te geven.

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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Centrum voor Cardiologie 
 

Stroomzijde 4, 1261 ZW Blaricum 
(Blaricummermeent)

Architectuur & Advies

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

 

Kinderdagverblijf en  
buitenschoolse opvang 

BANJER 
Ekelshoek 21 

1261 TT Blaricum 
Tel. 035-5389081 
www.kdvbanjer.nl 

 
 
 
 

ACUPUNCTUUR
IN DE LLOODS

ARTPUNCTUUR.NL
06 29 601 877

ACUPUNCTUUR
IN DE LLOODS

ARTPUNCTUUR.NL
06 29 601 877

Een nieuw Peugeotje
door Greet Volkers
Een nieuwe auto, daar word ik onrus-
tig van. De oude bak heeft mij jaren 
van hot naar her gesleept, maar nu 
valt hij een beetje uit elkaar. Vandaar. 

De garage is bezig met een peugeotje. 
Niet onbekend voor mij. Heb ik vroeger 
ook in gereden. Toen schoot mij een ge-
beurtenis te binnen en die wil ik u niet 
onthouden. Ongeveer 25 jaar geleden 
had ik een Peugeot 1.9. Leuke kleine 
auto; kinderen, konijnen en honden, alles 
kon erin. Op een dag in mei hadden wij 
een huwelijk. Inzegening, receptie, feest, 
lol en gezellig laat. We gingen met het 
hele gezin. De volgende ochtend moest 
onze dochter hockeyen, en ik had be-
loofd haar met de auto te brengen. Kon 
ze wat langer uitslapen. Lief toch?  

Sportieve brede bandjes
De auto stond altijd buiten op een zand-
pad. We stappen in en mijn dochter zegt: 
‘Het lijkt wel of de auto scheef staat.’ 
Jaha, het is een zandpad. Ik start, wil 
wegrijden en langs mijn raampje komt 
een grote zandstraal. We stappen uit en 

tot mijn verbazing; band eraf, weg, foet-
sie. Wat ik niet wist, dit bakkie had spe-
ciale sportief brede banden. Ik sta nog 
verbaasd te kijken, komt de buurman 
langs met hond, zo’n Berner sennen, 
groot dus. De buurman mocht van zijn 
vrouw niet roken, dat deed hij dan stie-
kem bij het uitlaten en hij sliste. Een heel 
aardige buurman overigens. ‘Zso buur 
auto zstuk? Zso bandje weg? Ik zsou 
de politzsie maar bellen.’ Afijn, hij wil 

doorlopen, want het sigaretje is op. Hond 
weg, nergens te vinden. Zoeken, roepen, 
nergens. Kort en goed, bij mij stonden 
alle deuren nog open en uiteindelijk von-
den wij de hond breeduit slapend naast 
onze zoon in bed. Onze dochter is op de 
fiets naar hockey gegaan. 

Ik denk dat ik het peugeotje maar aan-
schaf, echter zonder sportieve brede 
bandjes.
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Oude Renbaan en Draverspad

Blaricum is in de jaren zestig van de 
vorige eeuw stukje voor stukje uitge-
breid in noordelijke richting. Er werd 
grond van de Oostermeent gekocht 
van Stad en Lande van Gooiland, gele-
gen tussen het Fransepad en de Scha-
pendrift.

Paardenrennen
Het moet rond 1920 zijn geweest toen 
er paardenrennen werden gehouden op 
de Schapendrift, toen nog een zandweg. 
Men begon achter de katholieke kerk tot 
aan het tolhuis nabij de Eemnesserweg. 
De belangstelling werd zo groot, dat de 
toenmalige voorzitter van Stad en Lande, 
de heer Emil Luden, voorstelde om deze 
activiteit te verplaatsen naar de voor-

zijde van de Oostermeent. Het was een 
eersteklas volksvermaak en trok daar-
door zelfs deelnemers en toeschouwers 
uit de omliggende plaatsen. Er werd op 
het scherpst van de snede gestreden om 
de prijzen, hoofzakelijk jenever die na de 
wedstrijden weer gebroederlijk met el-
kaar ‘soldaat’ gemaakt werd. Deze paar-
denrennen groeiden later uit tot het Con-
cours Hippique, dat in de loop der jaren 
grote landelijke bekendheid kreeg en dat 
toen ook op deze locatie plaatsvond. Het 
paardenrennen en andere boerenactivi-
teiten hebben daar vele jaren onderdeel 
van uitgemaakt. 

Geschiedenis
Het Concours Hippique moest wijken 
voor de uitbreiding van het dorp. Het 
kwam na wat omzwervingen terecht op 
het terrein aan de Meentzoom. Omdat de 
straatnamen ook in deze uitbreiding van 
Blaricum een relatie moesten hebben 
met de geschiedenis van het dorp, werd 
Oude Renbaan en Draverspad gekozen. 
De Oude Renbaan loopt van de Scha-
pendrift, buigt bij het Draverspad af en 
eindigt na 185 meter op de Meentzoom. 
Het Draverspad begint bij het Hazeleger 
en eindigt na 130 meter op de Oude Ren-
baan. 

Straatnamen verklaard 

door Frans Ruijter

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

O
T

O
: 

P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 4

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

Klaphek

Bij het verklaren van ‘Koedijk’ noem-
de ik al de ‘klaphekken’, omdat deze 
gebruikt werden als doorgangen in 
de Koedijk. Een klaphek, het woord 
zegt het eigenlijk al, klapt na het ope-
nen door zijn constructie vanzelf weer 
dicht. Het Goois Natuur Reservaat 
heeft ze ook toegepast bij de door-
gangen in omheiningen van de begra-
zingsobjecten.  

Aansluiting
Het Klaphek loopt vanaf het Fransepad 
in westelijke richting, steekt de Statenka-
mer over en laat de Ruyschendaal links 
liggen om 135 meter verder op de Wil-
liam Singerweg te eindigen.  Tot begin 
jaren zestig van de vorige eeuw was een 
gedeelte van de woningen genummerd 
aan de Ruyschendaal en het andere ge-
deelte aan de Statenkamer. De gemeente 
wilde van deze ongewenste situatie af 
en wist van de toenmalige bewoners van 
William Singerweg 9 (Caroline Kaart) 
een strook grond te verwerven om zo 
de aansluiting op de William Singerweg 
te realiseren. Het loonbedrijf Peter Lan-
phen uit Blaricum voerde dit werk uit. 
Dit had tot gevolg dat het geen doodlo-
pende weg meer was en de naam Klap-
hek aan deze weg gegeven werd. 

De nummering werd als volgt:    
Ruyschendaal 21 en 23 werden Klaphek 
7 en 9.  
Ruyschendaal 30, 32, 34 en 36 werden 
Klaphek 8, 10, 12 en 14. 
Statenkamer 24, 26 en 28 werden Klap-
hek 5, 3 en 1.

Door deze ‘operatie’ ontstond er ook 
ruimte voor woningbouw. 

Koedijk
Dit is één van de kortste straatjes in 
Blaricum en is halverwege de jaren 
zestig van de vorige eeuw aangelegd. 
Het maakte onderdeel uit van de uit-
breiding van het dorp in noordelijke 
richting. 

De Koedijk begint aan het Fransepad, 
recht tegenover het Klaphek en eindigt 
zeventig meter in oostelijke richting bij 
de Ludenweg. Dit mooie autoluwe weg-
getje dankt zijn naam aan de afschei-
ding, in de vorm van een zanddijkje, dat 
er ooit was tussen de bebouwing in Bla-
ricum en de Oostermeent. Dit om het op 
de Oostermeent lopende vee daar ook te 
houden. 

Klaphekken
Er waren op verschillende plekken zoge-
naamde ‘klaphekken’ geplaatst waardoor 

men op de Oostermeent kon komen. Zo 
waren er doorgangen aan het einde van 
het Fransepad en aan de Schapendrift. 
De Koedijk liep vanaf ’t Hoge Harde, dit 
is waar nu globaal het Concours Hippi-
que terrein is, tot aan de Gooiergracht. 
Het laatste stukje, zij het door allerlei 
oorzaken aangetast, ziet u nog op de bij-
gaande foto en is op de Koedijk tegen-
over de huisnummers 1 en 3.
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Bereleuk! We’re Going on a Bear Hunt!

door Anne Soutendijk
Er is verwarring over de plots opduikende en verdwijnende beren in ons dorp. Waar komen de Teddy’s vandaan, 
wie zet ze neer en waarom?

Het spel ‘Bear Hunt’ komt voort uit 
het kinderboek ‘We’re Going on a Bear 
Hunt’ van schrijver Michael Wayne Ro-
sen (1946). Michael is naast schrijver 
ook BBC-presentator en tv-personality 
uit Middle Essex, Engeland. Zo speelde 
hij in de Britse televisieserie ‘Sam on 
Boff’s Island’. 

Kinderboeken 
Rosen is een begrip in Engeland met 
name om zijn kinderboeken. Hij schreef 
er 140! ‘We’re Going on a Bear Hunt’, 
geïllustreerd met typisch Engelse te-
keningen van Helen Oxenbury, schreef 
hij in 1989 en werd een Award-winner 
bestseller. Maar zijn grootste populari-
teit verwierf hij door zijn boeken voor te 
lezen in BBC tv-series en na te acteren 
in maar liefst 200 YouTube filmpjes. Het 
verhaal over de vijf kinderen op beren-
jacht sloeg onmiddellijk aan. Zijn idee; 
ouders helpen om hun kinderen het En-
gelse platteland in álle jaargetijden te 
leren ontdekken. Door zijn aanstekelijke 
en levendige performances met zelf be-
dachte rare geluiden en vooral ‘vieze’ 
woorden is dat hem gelukt. Met de gelui-
den bootst hij het gekletter van regenbui-
en, gierende sneeuwstormen, blubberige 
modderkuilen en krakende bosjes na.

Van het een kwam het ander. De jacht 
werd een spel. En overal op het Engel-
se platteland doken teddyberen op. Hoe 

meer je er telde hoe een betere ‘jager’ 
je bent. Ouders kregen zo hun kinde-
ren moeiteloos mee het ‘vieze’ weer in. 
Het werd een cultus. Niet vreemd want 
Britten zijn gék van teddyberen en kin-
derverhalen en elke Brit heeft wel een 
afgedankte beer op zolder. 

Hoe corona de ‘Bear Hunt’ weer 
in de picture bracht…
Recent laaide de sympathie voor Mi-
chael Rosen’s berenjachtspel weer op. 
Op 23 maart werd hij opgenomen met 
corona. Dat gaf een schok in Engeland! 
Via de social media hield zijn vrouw 
de meelevende natie op de hoogte. Op 
29 maart, net voordat hij de ic-afdeling 
werd opgereden, appte hij nog dat hij 
‘icy hands and a hot head’ had. Heel  
Engeland leefde mee! Hij was er bar 
slecht aan toe. Na 47 dagen is hij uit het 
ziekenhuis ontslagen en nu thuis en her-
stellende. De populariteit van Michael 
en zijn beren is nu sky high!

Teddy in Blaricum 
Na dit bericht is ook in België en daarna 
in Nederland het spel geadopteerd. Zo 
werd ook Blaricum verrast door kleine 
schattige en grote stoere teddyberen op 
hekken, bankjes, in bomen en achter het 
raam en zelfs een hele Teddy Family is 
gespot op de Bergweg.
Deze zomer zal de berenintocht vast 
meerdere volgers trekken. Leuk voor 
vakantiethuisblijvers met kleine kids. 
Dus…, haal je oude Teddy van zolder 
en zet hem in ‘t zicht! Uiteraard is het 
niet de bedoeling dat ze meegenomen 
worden!

Bear Hunt is een serieus spel dat je 
‘loopt’ via Google Maps van je ge-
meente e.o. en waarin, zoals ik begreep,  
maximaal 20.000 berenadressen kun-
nen worden opgenomen. We kunnen dus 
vooruit! 

We’re on a Bear Hunt’ is in alle boek-
handels (in het Nederlands) en op Bol.
com te koop.

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
    

Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

www.ijssalondehoop.nl

EHBO Vereniging
Blaricum
Hendrik Smitlaantje 2
Sportpark - Oostermeent

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

 

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

Kerkstraat 45
1271 RK Huizen info@schipperwonen.nl
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JSR|Buijs 
Regiomakelaars
Een nieuwe adverteerder op de voor-
pagina? Gedeeltelijk waar… De  
Jong Strankinga Ronk Makelaars 
(JSR Makelaars) is overgenomen door 
Buijs Regiomakelaars. Onder de nieu-
we naam JSR|Buijs Regiomakelaars 
zijn ze inmiddels samen verder ge-
gaan. 

JSR Makelaars, zo’n zeventig jaar ge-
leden gestart als makelaar in de regio  
’t Gooi, heeft een vestiging in Hilversum 
en sinds 1991 in Blaricum-Dorp aan de 
Dorpsstraat 3a. Willem Koetsveld, de in 
ons dorp geboren en getogen JSR ma-
kelaar, is sinds 1991 ook een trouwe ad-
verteerder van hei & wei. Willem en zijn 
collega Johan Honderd van het kantoor in 
Hilversum naderen allebei de leeftijd van 
65 jaar. Willem: ‘Het was tijd om eens na 
te denken over onze toekomst en hebben 
toen iemand ingeschakeld voor de ver-
koop van ons kantoor.’

Meer keuze en meer expertise 
voor de klant
Onno Buijs, van Buijs Regiomakelaars 
met kantoren in Soest en Amersfoort, 
werd benaderd. Onno, in 1998 gestart 
vanuit een slaapkamertje: ‘Ik had eigen-
lijk nog nooit serieus nagedacht over een 
overname. Maar nu het zo op mijn pad 
kwam… En het klikte direct tussen ons. 
Met hun grote netwerk en idem porte-
feuille krijgen wij een goede aansluiting 
op het woningensegment in ’t Gooi.’ Voor 
de klanten van Buijs Regiomakelaars en 
de klanten van JSR Makelaars betekent 
deze overname meer keuze en meer ex-
pertise bij een en dezelfde makelaar. Wil-
lem: ‘De vier kantoren werken zeer goed 
en plezierig samen. Ik krijg trouwens vaak 
de vraag of ik nu ook ga stoppen met wer-
ken. Maar nee hoor, ik houd van dit werk 
en blijf deze vestiging, samen met Inge 
Belinfante, echt nog wel een tijd runnen.’
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Mind-Walk op de Blaricumse hei

door Marloek de Greeff
Ik ben een enorme fan van buiten zijn. Maar meestal ben ik binnen… Ik houd 
ook erg van ontspannen zijn, maar meestal haast ik me vrolijk door mijn leven-
tje heen. Hélemaal outdoor en ontspannen zal het niet worden, maar wat meer 
rustmomenten tussendoor is vast haalbaar.

Els Aardewijn legt uit dat het soms best 
lastig kan zijn om je te ontspannen: ‘Ik 
hoor van mensen dat hun agenda veel te 
vol is en dat het ze niet goed lukt hun 
hoofd “stil” te krijgen. De gedachten 
en dingen die ze allemaal moeten doen 
blijven maar doorgaan.’ Zoveel onrust en 
stress is niet fijn en ook niet goed voor 
je. Het is belangrijk om te ontspannen. 
Wat hulp daarbij is prettig, toch? Want je 
eigen patronen en gedachten kunnen best 
in de weg zitten. 

Samen de natuur in 
Mind-Walk is een serie van acht outdoor 
trainingen. Met een vaste groep van vier 
tot acht personen gaat Els elke week de 
natuur in. Een wandeling duurt ongeveer 
vijf kwartier en gaat over een traject 
van drie tot vijf kilometer. Elke wande-
ling is opgebouwd rond een thema als 
ONT-moeten, bewustwording, balans. 
Tijdens de wandeling leer je diverse 
mindful-wandeltechnieken. Dat helpt je 
in het ‘nu’ te zijn en los te komen van 
het automatische, van het maar doorgaan 
zonder er met je gedachten bij te zijn.
 
Ademhalings- en 
ontspanningsoefeningen 
Tijdens de training is er regelmatig een 
stop, meestal op een mooi uitzichtpunt. 

Dan is er tijd voor lichte yoga, tai chi of 
ademhalings- of ontspanningsoefenin-
gen. Elke les wordt afgesloten met een 
korte meditatie of een klein cadeautje 
als aandenken. En daarna is er thee met 
iets lekkers. De Blaricumse hei is per-
fect voor Mind-Walk. De afwisseling 
van hei, bos en akkertjes zorgt voor een 
variatie die de deelnemers steeds weer 
verrast.

Rust en Kalmte 
Het samen met anderen genieten van 
mooie uitzichten en frisse lucht wordt 
als fijn ervaren. Cursisten geven aan dat 
de natuur in Blaricum nog mooier is als 
je er écht naar kijkt. Els vindt het leuk 
om te horen dat een Mind-Walk door-
werkt: ‘Mensen die meededen lieten me 
weten dat ze rust en kalmte ervaren, be-
ter slapen, nieuwe inzichten hebben ge-
kregen en aan zichzelf zijn toegekomen.’  
Dit klinkt toch als een heerlijk rustmo-
ment? 

Je bent van harte welkom om met Els 
mee te wandelen. Kijk dan op de web-
site van Els. Regelmatig starten er nieu-
we trainingen Je kunt je aanmelden via  
delis.aardewijn.com of 06-15138686.

Ondernemen is mogelijkheden zien, 
ook in deze moeilijke tijden

door Marjolijn Schat
Beemster brokkelkaas, pecorini met stroop, flinterdun gesneden serranoham, 
verse grilworst, bieslook-cranberry tapenade, tzatziki, een olijvenmix, houmous 
van gegrilde groenten, homemade toastjes, sappige dadels, flesje cava… Dit is 
borrelen met de BorrelBag van SYLVAN, Support Your Locals VANdaag.

Dorpsgenoot Roel Bloemen benader-
de een traiteur, slager, delicatessenzaak, 
kaasboer en wijnwinkel uit het Gooi en 
samen zorgen zij ervoor dat je een heerlij-
ke BorrelBag thuisbezorgd kunt krijgen. 
Er zijn op dit moment vier varianten, ver-
noemd naar de vier illustere dames uit de 
serie Gooise Vrouwen - Cheryl, Anouk, 
Roelien en Claire - in verschillende prijs-
categorieën, voor diverse aantallen borre-
laars en met of zonder drank. Optioneel 
kunnen altijd nog extra delicatessen en 
wijnen besteld worden. Niet meer langs 
verschillende winkels maar het beste van 
verschillende ondernemers in één tas. 
Roel: ‘Het aantal lokale ondernemers 
moet nog verder groeien. Als de koek 
groter wordt, valt er meer te verdelen.’

Roel Bloemen
Roel heeft de Hotelschool gedaan en leer-

de daar ook zijn vrouw Ilse kennen. En 
eenmaal raden welke opleiding zijn doch-
ter volgt… Hij is zijn hele leven al bezig 
met ‘horeca en food’. Sinds 2008 is hij 
eigenaar van MAQS FOOD GROUP. Een 
bedrijf dat oplossingen biedt voor met 
name de horeca en catering op het gebied 
van vlees- en vegaproducten, pasta’s en 
sauzen. Roel is er trots op dat zijn dochter 
in zijn voetsporen van de horeca treedt. 
Samen filosoferen ze regelmatig over lek-
ker eten en drinken. ‘Van je hobby je werk 
maken.’ Trots is hij ook op zijn zoon die 

een fervent kartrijder is. Roel is bij alle 
trainingen en iedere wedstrijd. ‘Lekker 
samen onderweg, vader-zoon momentje. 
De familie Bloemen leidt een druk maar 
gezellig leven!’

Corona-inspiratie
‘De coronacrisis legde ons reguliere 
werk voor 75% plat. Nu konden we gaan 
afwachten tot de horeca weer op zou 
starten, maar ik besloot mijn collega’s 
uit te dagen om met nieuwe initiatieven 
te komen. Corona-inspiratie. Ere wie ere 
toekomt, mijn collega Sander kwam met 
het idee van de BorrelBag om zo lokale 
ondernemers te helpen en natuurlijk ook 
de consument te verrassen. We hebben 
inmiddels een vliegende start gemaakt 
en denken aan uitbreiding. Bijvoorbeeld 
kerst- of BBQ-pakketten met het bes-
te van verschillende slagers. Want ons 

uitgangspunt is, dat 
onze tassen altijd het 
beste van meerdere 
ondernemers moeten 
bevatten. Wij hechten 
er veel waarde aan 
dat we onze lokale 
ondernemers promo-
ten. Het straatbeeld 
is veel mooier met 
al die leuke winkels 
van ondernemers die 
hard werken om ons 
mooie producten aan 
te kunnen bieden. 
We komen uiteraard 
ook regelmatig bij de 
grootgrutter, maar we 
genieten van al het 
lekkers dat onze lo-

kale ondernemers aanbieden. Nu, maar 
ook als we corona overwonnen hebben. 
Ik roep eenieder op om mee te doen aan 
Support Your Locals!’

Laat het u smaken!
Op donderdag kunt u tot 21.00 uur via 
de website bestellen, vrijdag worden de 
producten vers bij de ondernemers opge-
haald en worden de BorrelBags samen-
gesteld en ‘s middags worden deze tus-
sen 13.00-17.00 uur bij u thuisbezorgd. 
syl-van.nl

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

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

door Jan Greven
Ik heb nu vier keer via livestream zo’n Corona vergadering van de Gemeente-
raad meegemaakt. Makkelijk zat. Een paar muisklikken. Je hoeft er het huis 
niet voor uit. De raadsleden ook niet. Iedereen voor het eigen scherm. Nogal 
eens vanuit de woonkeuken. Dat geeft iets huiselijks.  

Op mijn scherm was plaats voor negen 
raadsleden. Nu eens die, dan weer die. 
De spreker altijd in beeld. Evenals de 
Burgemeester. Ik keek naar ze. Terug-
kijken kon niet. Het voelde als door de 
struiken gluren naar de buren. 

De appjes die burgemeester Halsema en 
minister Grapperhaus na de racismebeto-
ging in Amsterdam met elkaar wisselden 
zijn totaal anders dan de brieven die een 
Amsterdamse burgemeester en een mi-
nister van Justitie in het voor-appse brie-
ventijdperk aan elkaar schreven. Toon, in-
houd, benadering. Werelden van verschil. 

Het medium is de boodschap, zei de 
Canadese filosoof Marshall McLuhan. 
Daarmee bedoelde hij, dat het medium 
de inhoud van de boodschap bepaalt. 
Verandert het medium, dan verandert 
niet alleen de drager, maar ook de in-
houd van de informatie. Zie Halsema en 
Grapperhaus. 
In Coronatijd vergadert de Raad niet 
meer fysiek om een tafel, waar je elkaar 
kunt zien, horen en eventueel zelfs rui-
ken. Rechtsreeks op elkaar reageren is er 
niet meer bij. Daardoor gaat het er an-
ders aan toe. De van tevoren opgestelde 
teksten zijn belangrijker geworden. Rea-
geren op elkaar is alleen vertraagd mo-

gelijk en gaat via het schakelbord van de 
burgemeester. ‘Oh, ik zie dat raadslid X 
daarop wil reageren, een ogenblikje.’ Er 
wordt geschakeld, een paar raadsleden 
verdwijnen van het scherm. Anderen ko-
men ervoor in de plaats waaronder raads-
lid X. In haar eigen huis. Te midden van 
haar eigen spullen. Geen verwachtings-
volle ogen op zich gericht. Geen uitda-
gende kom-maar-op blik van haar poli-
tieke tegenstander. Haar ergernis over 
wat ze hoorde, moet ze, sprekend tegen 
haar beeldscherm overbrengen. Op wat 
ze zegt wordt met vertraging gereageerd. 
Dat nodigt niet uit tot scherp debat.  

Debat kan niet zonder emotie. Emotie 
ontstaat bij botsing. Botsing van woor-
den, lichaamstaal, oogcontact. Alleen 
mogelijk bij fysiek samenzijn. Als er 
geen fysiek samenzijn is, is het overleg 
anders. Rustiger, bestuurlijker. Meer uit-
wisselen dan poneren.  

Ik zag dat mooi bij de discussie in de 
laatste Raadsvergadering over de herin-
richting van de Le Coultredreef. Alle 
partijen werden het erover eens: met die 
herinrichting moet liever nog vandaag 
dan morgen begonnen worden. Alleen 
De Blaricumse Partij was tegen en bleef 
tegen. Waarom? Ik kwam er niet goed 

achter. Iets met behoud 
van open ruimte in ver-
band met het historisch 
karakter. In een ‘gewo-
ne’ raadsvergadering had 
daar nog eens over gepraat 
kunnen worden. Had de 
DBP in een schorsing nog 
eens kunnen uitleggen wat 
haar en haar wethouder 
bezielde. Nu niet. Overleg 
kan nu alleen op afstand. 
Nog even overleggen zit er 
dan niet in. Wie het eens 
is, wordt het nog meer 
eens. Wie het niet eens is, 
blijft het oneens. 

Het medium verandert het 
debat. Vooroverleg wordt 
belangrijker. Open de-
batteren moeilijker. Maar 
is het open debat niet de 
kern van de democratie? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

door Marjolijn Schat
Met vijf kinderen heb ik menig uur in het zwembad doorgebracht met als 
resultaat vijfmaal het Zwem-ABC, en dit maakt vijftien zwemdiploma’s! Alle 
diploma’s zijn gehaald bij de zweminstructrices moeder en dochter Lokker. 
Toos geeft al 50 jaar zwemles, ja daar worden we even stil van..., en haar doch-
ter Patricia heeft alweer bijna dertien jaar haar eigen zwemschool in ons dorp. 

Toos 
Toos (volgende maand 83) heeft in de 
afgelopen 50 jaar wel duizenden kinde-
ren zwemles gegeven. Inmiddels ook de 
3e en zelfs al de 4e generatie binnen een 
familie. Ze geeft nog steeds les, maar 
sinds ze vier jaar geleden een nieuwe 
heup heeft gekregen nog één middagje 
in de week. Ze geeft dan met een enge-
lengeduld les aan kindjes van Stichting 
de Droomboom. Toos: ‘De kinderen 
kunnen een aangepast diploma halen 
en het zwemmen is een toevoeging aan 
hun leven.’ Toos is met zwemmen groot-
gebracht. In haar jeugd ging ze iedere 
zondag met haar vader zwemmen in 
Laren waar destijds een natuurbad was. 
Met haar eigen vier kinderen zwom ze 
op zondag bij zwembad Hols in La-
ren, waar ze ook zwemles gaf. ‘Ouders 
zwemmen zo weinig met hun kinderen, 
vaak alleen in vakanties. Zonde, het is 
namelijk zo goed voor ze…’ Na de slui-
ting van zwembad Hols ging ze aan de 
slag bij Sportinstituut Rebel in Huizen. 
In het fijne zwembad daar heeft ze ook 
mijn kinderen lesgegeven, niet langs de 
kant maar altijd mee het water in.  

Patricia
Patricia werkte met veel plezier in de 
horeca, o.a. een aantal jaren bij Moeke 
Spijkstra als bedrijfsleidster. Voor de 

liefde wilde ze een regelmatiger leven. 
Op advies van haar moeder liet ze zich 
omscholen en vanaf 1992 ging ze aan de 
slag als gekwalificeerd zwemlerares bij 
diverse zwembaden. In 2007 kreeg ze 
de kans om haar eigen zwemschool in 
Gezondheidscentrum De Lloods te star-
ten. Ze begon destijds met vier kindjes 
waarvan Frederique (nu 16) fanatiek aan 
wedstrijdzwemmen doet. Patricia: ‘Ik 
kies er heel bewust voor om aan maxi-
maal vier kinderen les te geven, ik kan 
zo veel persoonlijke aandacht geven. 
Net als mijn moeder ben ik ook altijd in 
het water tijdens de les. En er zijn geen 
ouders die kijken, dat maakt het alleen 
maar onrustig voor de kleintjes. Op deze 
manier kunnen de kinderen ontspannen 
leren zwemmen. Ze moeten al zoveel 
en zwemmen moet een feestje voor ze 
zijn!’ Dat lukt zeker in het prachtige 
privézwembad van 23 meter lang met 
water zonder chloor en een temperatuur 
van 30 graden. Er wordt afgezwommen 
in de Zandzee in Bussum; dit bad wordt 
exclusief afgehuurd, en daar wordt altijd 
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patricialokkerzwemlessen.nl

‘Kijk, juf heeft kleren aan’, de opmerking van veel kinderen als ze Patricia (l) 
en Toos buiten het zwembad zien
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Discussie in de laatste raadsvergadering over de herin-
richting van de Le Coultredreef; het medium verandert 
het debat.
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Beëdiging burgemeester Joan de Zwart-Bloch 

Op woensdag 1 april jongstleden is de 
derde ambtstermijn van burgemeester 
Joan de Zwart-Bloch officieel van start 
gegaan. 

Door de coronamaatregelen kon de 
daadwerkelijke beëdiging afgelopen 
maart op het provinciehuis in Haarlem 
niet doorgaan. De coronamaatregelen 
zijn inmiddels versoepeld. Maandag 15 
juni om 11.30 uur werd de burgemees-
ter in een klein comité alsnog beëdigd 
door de commissaris van de Koning van 
Noord-Holland, Arthur van Dijk.
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

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

Gemeente 
Blaricum op 
Twitter en 
Facebook

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

Wil jij in de zomervakantie een 
aantal dagen trotse ambassadeur 
zijn van Blaricum op ons mooie 
strand en meehelpen aan de vei-
ligheid van jonge kinderen? Meld 
je dan snel aan! 

Samen met de Koninklijke Ne-
derlandse Reddingsmaatschappij 
(KNRM) ga je aan de slag met 
polsbandjes uitdelen aan ouders 
met jonge kinderen waarop een 
telefoonnummer genoteerd kan 
worden. Je krijgt ook een gratis 
EHBO-basistraining (RIVM-proof) 
met bewijs van deelname en er is 
begeleiding door de KNRM waar je 
meteen ook een kijkje kan nemen! 
Na afloop van jouw inzet op het 
strand ontvang je als dank ook nog 
een lokale cadeaubon van vijftig 
euro, waarmee je onze lokale on-
dernemers ondersteunt. 

We hopen dat je erbij bent komen-
de zomer! Geef je zo snel mogelijk 
op bij het bestuurssecretariaat 
van Blaricum, door te bellen naar: 
035 - 751 32 25 of te mailen naar: 
bestuurssecretariaat@blaricum.nl

BERICHT VAN DE 
BURGEMEESTER VOOR 
BLARICUMMERS 
VAN 12 TOT 18 JAAR

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Als gevolg van de coronacrisis hebben steeds meer gezinnen te maken met geldzor-
gen. Kinderen en jongeren die voor de crisis wekelijks naar een sport- of cultuur-
activiteit gingen, staan wellicht volgend seizoen aan de zijlijn. Simpelweg omdat 
ouders het lesgeld of de contributie niet meer kunnen betalen. 

Sport en cultuur zijn belangrijk voor de 
fysieke, mentale en sociale ontwikkeling 
van kinderen. Het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur Noord-Holland helpt. Zij betaalt 
voor deze kinderen de contributie of het 

lesgeld voor sport en/of cultuur, zoals 
voetbal, dansen, judo of muziek. Kent u 
een kind dat hulp nodig heeft? Of wilt 
u helpen? Kijk voor meer informatie op 
magikweermeedoen.nl

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

• Lepelaar 2, 1261 RN, bouwen van een veranda, ingekomen 1 juni 2020
•  Koggewagen 20, 1261 KC, legaliseren van een tuinhuis met overkapping, ingeko-

men 4 juni 2020
•  Stern 17, 1261 RJ, bouwen van een tuinhuis met overkapping, ingekomen 6 juni 

2020
•  Oude Renbaan 20, 1261 VT, vervangen van het kozijn, ingekomen 7 juni 2020
• Torenlaan 31, 1261 GB, bouwen van een zwembad, ingekomen 8 juni 2020
• Bussummerweg 20, 1261 CA, bouwen van een zwembad, ingekomen 8 juni 2020
• Tweede Molenweg 43, 1261 HB, vervangen van de kozijnen, ingekomen 9 juni 2020
•  Deltazijde n.t.b., 1261 ZM, realiseren van een nieuw kantoorgebouw, ingekomen 15 

juni 2020
• Langwagen 23, 1261 KJ, vellen van 1 boom, ingekomen 9 juni 2020

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

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

•  Schapendrift 50, 1261 HN, uitbreiden van de woning aan de achterzijde en plaatsen 
van een dakkapel, verzonden 4 juni 2020

•  Tweede Molenweg 49, 1261 HB, plaatsen van een dakkapel op het bijgebouw, 
vervangen van kozijnen en toevoegen van een topgevel in het bestaande dakvlak, 
verzonden 4 juni 2020

• Lepelaar 2, 1261 RN, bouwen van een veranda, ingekomen 8 juni 2020
• Fransepad 25, 1261 JD, wijzigen van de bestaande uitweg, verzonden 9 juni 2020
•  Oude Huizerweg 11, 1261 BD, vervangen van de huidige poort en bouwen van een 

erfafscheiding, verzonden 11 juni 2020
•  Harmsen van der Beeklaan 14, 1262 AS, bouwen van een schuur en veranda, ver-

zonden 8 juni 2020
• Torenlaan 13, 1261 GA, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 16 juni 2020
• Anton Mauvelaan 5, 1261 GW, uitbouwen van een garage, verzonden 18 juni 2020
• De Bongerd 10, 1261 TP, realiseren van een aanbouw, verzonden 18 juni 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.
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Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. Kijk voor de agenda op www.mooisticht.nl 

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

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
VERLEENDE APV VERGUNNING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Besloten door burgemeester en wethouders:
•  Stichtseweg 3, 1261 TA, innemen van een tijdelijke standplaats voor de verkoop 

van horecagerelateerde producten op het strand van Recreatiegebied Voorland 
Stichtsebrug ‘Stichtse Strand’ tot en met 31 oktober 2020, verzonden 17 juni 2020

Tegen het genoemde besluit 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.

Het besluit met bijbehorende stukken ligt 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.

Eikenprocessierups

Heeft u vragen over de eikenprocessierups? We hebben flink wat vragen en ant-
woorden voor u op een rij gezet. 

Denk hierbij aan vragen als: ‘Hoe voorkom ik ongemak van de eikenprocessierups?’, 
‘Wat doet de gemeente aan bestrijding?’, ‘Wordt élke eikenboom aangepakt?’, ‘Hoe 
krijg ik de rups uit mijn tuin?’, ‘Waarom hangen er nestkastjes in de gemeente?’ en 
nog veel meer. Bekijk de lijst op www.blaricum.nl (Wegen en groen > Eikenprocessie-
rups: vraag en antwoord).

  

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

of via telefoonnummer 14 035

  

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

of via telefoonnummer 14 035
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mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.
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•  Schapendrift 50, 1261 HN, uitbreiden van de woning aan de achterzijde en plaatsen 
van een dakkapel, verzonden 4 juni 2020
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vervangen van kozijnen en toevoegen van een topgevel in het bestaande dakvlak, 
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• Lepelaar 2, 1261 RN, bouwen van een veranda, ingekomen 8 juni 2020
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erfafscheiding, verzonden 11 juni 2020
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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.
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Dit jaar geen vrijwilligersavond, 
wel prijsuitreiking

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 de vrijwilligers dan in goede gezondheid te mogen begroeten in het 
Vitusgebouw. 

Prijsuitreiking 
De gemeente Blaricum is erg blij met de 
inzet van vrijwilligers voor de Blari-
cumse gemeenschap. Zeker tijdens deze 
moeilijke periode zijn zij onmisbaar in 
de samenleving en in onze gemeente. 
Om deze waardering te tonen, orga-
niseert de gemeente wel de uitreiking 
van ‘de vrijwilliger van het jaar’ en de 
aanmoedigingsprijs (voor jongeren onder 
de vijfentwintig jaar). De prijsuitreiking 
vindt plaats met een klein comité op 
22 oktober 2020 op het gemeentehuis. 
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 
nominatie inclusief een duidelijke 
motivatie naar het vrijwilligerscomité 
martina.taris@belcombinatie.nl Doe dit 
zo snel mogelijk en in ieder geval voor 
15 oktober 2020. Wie weet ontvangt uw 
vrijwilliger dit jaar één van de prijzen. 

Groeten uit Blaricum 2030! 
Nieuwe strategische visie

De gemeente Blaricum vraagt aan de inwoners om mee te denken over een nieuwe 
strategische visie. Deze week ontvangen alle huishoudens in Blaricum een ansicht-
kaart met vragen over deze visie. Het beantwoorden van de vragen kan ook online. 
Onderstaand een interview met burgemeester Joan de Zwart-Bloch over dit project. 

Wat zijn jullie van plan? 
De gemeente Blaricum maakt een 
nieuwe strategische visie voor de toe-
komst. Deze visie gaat over de vraag: wat 
is belangrijk om fijn te kunnen wonen en 
leven in Blaricum 2030? 

Hoe gaan jullie dit aanpakken?
We sturen alle huishoudens in Blaricum 
een ansichtkaart met een aantal vragen. 
Wij nodigen iedereen van harte uit: vul 
de antwoorden op de kaart in en stuur 
de kaart naar ons terug! Hoe meer men-
sen meedoen, hoe beter wij weten wat 
onze inwoners belangrijk vinden. 

Wat willen jullie hiermee 
bereiken? 
We willen iedereen de mogelijkheid geven 
om op een laagdrempelige manier, een-
malig en vrijblijvend, zijn of haar inbreng 
aan te leveren. Deze input wordt gebruikt 
om te bekijken waar wij als gemeente 
samen met onze inwoners aan kunnen 
werken. Zodat Blaricum een nog fijner 
dorp wordt. Voor nu en de toekomst.

Wat gaan jullie doen met de 
uitkomsten? 
De uitkomsten helpen ons bij het maken 
van een actuele strategische visie voor 
de komende tien jaar. De antwoorden op 
de ansichtkaart zijn richtinggevend voor 
wat er in deze visie komt te staan. Een 
strategische visie helpt bij het maken van 
belangrijke keuzes. 

Waarom is het belangrijk? 
De huidige strategische visie dateert uit 
2010. We willen toetsen bij onze inwo-
ners of deze nog herkenbaar is. 

In de afgelopen tien jaar is er veel 
gebeurd. Blaricum is hard gegroeid met 
onder andere De Blaricummermeent. 
Ook in het Oude Dorp en in de Bijvanck 
zijn veel nieuwe mensen komen wonen. 
Daarnaast zijn er nieuwe opgaven zoals 
verduurzamen en de energietransitie. 
Het is dus belangrijk om de visie nu te 
actualiseren. 

Wil je nog iets kwijt?
Speciaal voor alle jongeren in Blaricum: 
het is voor jullie ook belangrijk om te 
laten weten wat jullie voor de toekomst 
belangrijk vinden. Is er straks voldoende 
woonruimte als je op jezelf gaat wonen? 
Is er genoeg levendigheid in Blaricum? 
Wat is er te doen op cultureel vlak? En 
hoe zorgen we ervoor dat ook in de 
toekomst iedereen de hulp en onder-
steuning krijgt die nodig is? 

Kijk voor meer informatie over dit 
project op de website: 
blaricum.nl/blaricum2030 
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Het sluiten van je binnendeuren als 
je gaat slapen kan je leven redden. 
Als er brand uitbreekt dan heb je 
meer kans en tijd om veilig te vluch-
ten en gered te worden. 

Waarom redt een gesloten 
deur levens?
Gesloten deuren zorgen ervoor 
dat de giftige rook – de grootste 
bedreiging bij brand – nog enige 
tijd buiten de leefruimte blijft. Juist 
senioren zijn heel kwetsbaar bij 
brand, omdat ze minder mobiel 
zijn. Daarom is elke minuut extra 
vluchttijd voor hen, maar uiteraard 
ook voor andere leeftijdsgroepen, 
zo belangrijk. Er zijn veel praktijk-
voorbeelden waar de brandweer 
mensen heeft kunnen redden uit 
een pand, omdat de deuren in de 
ruimte waar de mensen zich bevon-
den gesloten waren.

Zorg dat je de rookmelder 
hoort!
“Om hun rookmelder te kunnen 
horen, laten mensen de tussendeu-
ren vaak openstaan’’, vertelt René 
Hagen, lector brandpreventie bij de 
Brandweeracademie. “Daarom is de 
hoorbaarheid van rookmelders één 
van onze speerpunten.’’ Want het is 
van het grootste belang dat rookmel-
ders op de juiste wijze geplaatst zijn 
en ook goed hoorbaar zijn. Ook bij 
gesloten deuren. Als je slaapt, ruik 
je geen rook, maar hoor je het luide 
alarm van een rookmelder namelijk 
wel. Plaats rookmelders dus niet 
alleen in de verkeersruimten zoals de 
hal, maar vooral ook in de ruimten 
waar brand kan ontstaan, zoals op de 
slaapkamers. Dus: sluit binnendeu-
ren als je gaat slapen en zorg dat je 
een rookmelder kunt horen.

DOE DE DEUR DICHT

De vakantietijd staat voor de deur. Dit keer met de uitdaging van het coronavirus erbij. 

Deze coronatijd is al lang niet meer leuk 
voor kinderen. In eerste instantie waren 
ze misschien blij om lekker thuis te kun-
nen zijn. Nu missen ze toch echt hun 
vriendjes van school. Gelukkig kunnen 
ze het schooljaar afsluiten met nog wat 
dagen naar school. Maar net als ze daar 
weer een beetje aan gewend raken, 
staat de zomervakantie voor de deur.

Vakantie
Vakantie is afgeleid van het woord va-
catio en dat betekent ‘vrij van verplich-
tingen’. Een tijd om even helemaal niets 
te doen. Toch zien onze vakanties er al 
lang niet meer zo uit. In de vakantie gaan 
we juist op pad, we bezoeken musea 
en pretparken of gaan op reis. Door het 
coronavirus kan dat nu beperkt en wordt 
de vakantie weer wat het van oorsprong 
betekende. Niets doen. Het idee om de 
hele zomer met elkaar thuis te zitten, 
is voor veel gezinnen iets waar ze best 
een beetje tegenop zien. Hoe hou je 
de vakantietijd toch ontspannen voor 
iedereen?

Voorkom strijd
Ga met de kinderen in gesprek, erken 
het feit dat het niet leuk is wat er al-
lemaal gaande is en dat je ze een andere 

zomer had gegund. Luister naar wat ze 
zeggen. Langer dan tien minuten klagen 
houdt bijna niemand vol, dus laat ze 
maar lekker en vat het vooral niet per-
soonlijk op.

Een vaste routine kan helpen. Natuur-
lijk mag het allemaal wat losser, het is 
tenslotte wel vakantie! Maar een fijne 
vakantieroutine geeft jezelf en de kinde-
ren houvast en dus rust. Iedereen weet 
waar hij aan toe is.

Choose your battles, juist nu iedereen zo 
lang op elkaars lip zit. Door niet overal 
bovenop te zitten, bespaar je jezelf een 
hoop energie en voorkom je onnodige 
strijd. Natuurlijk zijn er een aantal regels 
nodig om het leefbaar te houden met 
elkaar. Maar kijk eens goed welke regels 
écht nodig zijn en welke voorlopig even 
geparkeerd kunnen worden tot er weer 
andere tijden aanbreken.

Creatieve ideeën
Minder te doen hebben is vaak meer 
vervelen. Dat is niet erg. Juist tijdens mo-
menten van verveling kom je vaak op de 
beste ideeën en dat geldt ook voor kin-
deren. De afgelopen periode zijn er veel 
leuke initiatieven geweest van kinderen. 

De straten zijn volgetekend met de 
mooiste tekeningen, er zijn boomhutten 
gebouwd en er zijn lieve dingen verzon-
nen om opa of oma te verassen.

Deel de plannen die je voor deze zomer 
hebt met de kinderen en vraag ook wat 
zij graag zouden willen doen. Grote kans 
dat ze met een leuk plan komen.

Geen inspiratie? Op internet zijn veel 
leuke ideeën te vinden waarmee je de 
zomer wel doorkomt. Maak bijvoorbeeld 
een activiteitenpot waaruit elke dag 
een activiteit getrokken kan worden. 
Ga binnen je huis bij elkaar uit logeren. 
Kampeer in de tuin of in de woonkamer. 
Maak samen een lekkere picknick. Laat 
om en om iemand bepalen wat er die 
dag gedaan gaat worden et etcera.

Tips
Hopelijk helpen bovenstaande tips je de 
zomer door. Zo niet, volg Jeugd en Gezin 
Gooi en Vechtstreek op social media. 
Daar worden regelmatig leuke ideeën 
geplaatst om te doen in je vakantie. Of 
kijk eens wat www.kidsproof.nl te bieden 
heeft. 

GEMEENTENIEUWS

Vraag van de maand

Zomervakantie vieren met kinderen in 
coronatijd, hoe hou je het ontspannen?

Buitenvuur of barbecue: vijf manieren voor minder 
rook- en geuroverlast 

Wanneer u een vuurkorf of barbecue aansteekt, ontstaat er rook. Die rook 
bevat schadelijke stoffen, zoals fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en 
kan schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving opleveren.

Toch een vuurtje aansteken? Houd dan 
rekening met de volgende tips:
1.  Gebruik alleen schoon hout dat goed 

gedroogd is. 
2.  Stook geen geïmpregneerd of geverfd 

hout, daar komen schadelijke stoffen 
bij vrij. Verbranden van snoeihout of 

afval is verboden.
3.  Brandbare blokken van geperst hout, 

zonder toevoegingen, zijn het minst 
schadelijk (blokken met het FSC- of 
PEFC-keurmerk). 

4.  Laat de barbecue of vuurkorf uit bij 
windstil of mistig weer; raadpleeg 

www.stookwijzer.nu en houd het  
stookalert in de gaten via  
www.rivm.nl/stookalert

5.  Een elektrische barbecue geeft 
nauwelijks (rook)overlast voor de 
omgeving. 

Meer informatie hierover? Check dan de 
website van Milieu Centraal: 
www.milieucentraal.nl

Hei&wei_nr534.indd   10Hei&wei_nr534.indd   10 23-06-20   10:3223-06-20   10:32



Dit jaar geen vrijwilligersavond, 
wel prijsuitreiking

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 de vrijwilligers dan in goede gezondheid te mogen begroeten in het 
Vitusgebouw. 

Prijsuitreiking 
De gemeente Blaricum is erg blij met de 
inzet van vrijwilligers voor de Blari-
cumse gemeenschap. Zeker tijdens deze 
moeilijke periode zijn zij onmisbaar in 
de samenleving en in onze gemeente. 
Om deze waardering te tonen, orga-
niseert de gemeente wel de uitreiking 
van ‘de vrijwilliger van het jaar’ en de 
aanmoedigingsprijs (voor jongeren onder 
de vijfentwintig jaar). De prijsuitreiking 
vindt plaats met een klein comité op 
22 oktober 2020 op het gemeentehuis. 
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 
nominatie inclusief een duidelijke 
motivatie naar het vrijwilligerscomité 
martina.taris@belcombinatie.nl Doe dit 
zo snel mogelijk en in ieder geval voor 
15 oktober 2020. Wie weet ontvangt uw 
vrijwilliger dit jaar één van de prijzen. 

Groeten uit Blaricum 2030! 
Nieuwe strategische visie

De gemeente Blaricum vraagt aan de inwoners om mee te denken over een nieuwe 
strategische visie. Deze week ontvangen alle huishoudens in Blaricum een ansicht-
kaart met vragen over deze visie. Het beantwoorden van de vragen kan ook online. 
Onderstaand een interview met burgemeester Joan de Zwart-Bloch over dit project. 

Wat zijn jullie van plan? 
De gemeente Blaricum maakt een 
nieuwe strategische visie voor de toe-
komst. Deze visie gaat over de vraag: wat 
is belangrijk om fijn te kunnen wonen en 
leven in Blaricum 2030? 

Hoe gaan jullie dit aanpakken?
We sturen alle huishoudens in Blaricum 
een ansichtkaart met een aantal vragen. 
Wij nodigen iedereen van harte uit: vul 
de antwoorden op de kaart in en stuur 
de kaart naar ons terug! Hoe meer men-
sen meedoen, hoe beter wij weten wat 
onze inwoners belangrijk vinden. 

Wat willen jullie hiermee 
bereiken? 
We willen iedereen de mogelijkheid geven 
om op een laagdrempelige manier, een-
malig en vrijblijvend, zijn of haar inbreng 
aan te leveren. Deze input wordt gebruikt 
om te bekijken waar wij als gemeente 
samen met onze inwoners aan kunnen 
werken. Zodat Blaricum een nog fijner 
dorp wordt. Voor nu en de toekomst.

Wat gaan jullie doen met de 
uitkomsten? 
De uitkomsten helpen ons bij het maken 
van een actuele strategische visie voor 
de komende tien jaar. De antwoorden op 
de ansichtkaart zijn richtinggevend voor 
wat er in deze visie komt te staan. Een 
strategische visie helpt bij het maken van 
belangrijke keuzes. 

Waarom is het belangrijk? 
De huidige strategische visie dateert uit 
2010. We willen toetsen bij onze inwo-
ners of deze nog herkenbaar is. 

In de afgelopen tien jaar is er veel 
gebeurd. Blaricum is hard gegroeid met 
onder andere De Blaricummermeent. 
Ook in het Oude Dorp en in de Bijvanck 
zijn veel nieuwe mensen komen wonen. 
Daarnaast zijn er nieuwe opgaven zoals 
verduurzamen en de energietransitie. 
Het is dus belangrijk om de visie nu te 
actualiseren. 

Wil je nog iets kwijt?
Speciaal voor alle jongeren in Blaricum: 
het is voor jullie ook belangrijk om te 
laten weten wat jullie voor de toekomst 
belangrijk vinden. Is er straks voldoende 
woonruimte als je op jezelf gaat wonen? 
Is er genoeg levendigheid in Blaricum? 
Wat is er te doen op cultureel vlak? En 
hoe zorgen we ervoor dat ook in de 
toekomst iedereen de hulp en onder-
steuning krijgt die nodig is? 

Kijk voor meer informatie over dit 
project op de website: 
blaricum.nl/blaricum2030 
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Het sluiten van je binnendeuren als 
je gaat slapen kan je leven redden. 
Als er brand uitbreekt dan heb je 
meer kans en tijd om veilig te vluch-
ten en gered te worden. 

Waarom redt een gesloten 
deur levens?
Gesloten deuren zorgen ervoor 
dat de giftige rook – de grootste 
bedreiging bij brand – nog enige 
tijd buiten de leefruimte blijft. Juist 
senioren zijn heel kwetsbaar bij 
brand, omdat ze minder mobiel 
zijn. Daarom is elke minuut extra 
vluchttijd voor hen, maar uiteraard 
ook voor andere leeftijdsgroepen, 
zo belangrijk. Er zijn veel praktijk-
voorbeelden waar de brandweer 
mensen heeft kunnen redden uit 
een pand, omdat de deuren in de 
ruimte waar de mensen zich bevon-
den gesloten waren.

Zorg dat je de rookmelder 
hoort!
“Om hun rookmelder te kunnen 
horen, laten mensen de tussendeu-
ren vaak openstaan’’, vertelt René 
Hagen, lector brandpreventie bij de 
Brandweeracademie. “Daarom is de 
hoorbaarheid van rookmelders één 
van onze speerpunten.’’ Want het is 
van het grootste belang dat rookmel-
ders op de juiste wijze geplaatst zijn 
en ook goed hoorbaar zijn. Ook bij 
gesloten deuren. Als je slaapt, ruik 
je geen rook, maar hoor je het luide 
alarm van een rookmelder namelijk 
wel. Plaats rookmelders dus niet 
alleen in de verkeersruimten zoals de 
hal, maar vooral ook in de ruimten 
waar brand kan ontstaan, zoals op de 
slaapkamers. Dus: sluit binnendeu-
ren als je gaat slapen en zorg dat je 
een rookmelder kunt horen.

DOE DE DEUR DICHT

De vakantietijd staat voor de deur. Dit keer met de uitdaging van het coronavirus erbij. 

Deze coronatijd is al lang niet meer leuk 
voor kinderen. In eerste instantie waren 
ze misschien blij om lekker thuis te kun-
nen zijn. Nu missen ze toch echt hun 
vriendjes van school. Gelukkig kunnen 
ze het schooljaar afsluiten met nog wat 
dagen naar school. Maar net als ze daar 
weer een beetje aan gewend raken, 
staat de zomervakantie voor de deur.

Vakantie
Vakantie is afgeleid van het woord va-
catio en dat betekent ‘vrij van verplich-
tingen’. Een tijd om even helemaal niets 
te doen. Toch zien onze vakanties er al 
lang niet meer zo uit. In de vakantie gaan 
we juist op pad, we bezoeken musea 
en pretparken of gaan op reis. Door het 
coronavirus kan dat nu beperkt en wordt 
de vakantie weer wat het van oorsprong 
betekende. Niets doen. Het idee om de 
hele zomer met elkaar thuis te zitten, 
is voor veel gezinnen iets waar ze best 
een beetje tegenop zien. Hoe hou je 
de vakantietijd toch ontspannen voor 
iedereen?

Voorkom strijd
Ga met de kinderen in gesprek, erken 
het feit dat het niet leuk is wat er al-
lemaal gaande is en dat je ze een andere 

zomer had gegund. Luister naar wat ze 
zeggen. Langer dan tien minuten klagen 
houdt bijna niemand vol, dus laat ze 
maar lekker en vat het vooral niet per-
soonlijk op.

Een vaste routine kan helpen. Natuur-
lijk mag het allemaal wat losser, het is 
tenslotte wel vakantie! Maar een fijne 
vakantieroutine geeft jezelf en de kinde-
ren houvast en dus rust. Iedereen weet 
waar hij aan toe is.

Choose your battles, juist nu iedereen zo 
lang op elkaars lip zit. Door niet overal 
bovenop te zitten, bespaar je jezelf een 
hoop energie en voorkom je onnodige 
strijd. Natuurlijk zijn er een aantal regels 
nodig om het leefbaar te houden met 
elkaar. Maar kijk eens goed welke regels 
écht nodig zijn en welke voorlopig even 
geparkeerd kunnen worden tot er weer 
andere tijden aanbreken.

Creatieve ideeën
Minder te doen hebben is vaak meer 
vervelen. Dat is niet erg. Juist tijdens mo-
menten van verveling kom je vaak op de 
beste ideeën en dat geldt ook voor kin-
deren. De afgelopen periode zijn er veel 
leuke initiatieven geweest van kinderen. 

De straten zijn volgetekend met de 
mooiste tekeningen, er zijn boomhutten 
gebouwd en er zijn lieve dingen verzon-
nen om opa of oma te verassen.

Deel de plannen die je voor deze zomer 
hebt met de kinderen en vraag ook wat 
zij graag zouden willen doen. Grote kans 
dat ze met een leuk plan komen.

Geen inspiratie? Op internet zijn veel 
leuke ideeën te vinden waarmee je de 
zomer wel doorkomt. Maak bijvoorbeeld 
een activiteitenpot waaruit elke dag 
een activiteit getrokken kan worden. 
Ga binnen je huis bij elkaar uit logeren. 
Kampeer in de tuin of in de woonkamer. 
Maak samen een lekkere picknick. Laat 
om en om iemand bepalen wat er die 
dag gedaan gaat worden et etcera.

Tips
Hopelijk helpen bovenstaande tips je de 
zomer door. Zo niet, volg Jeugd en Gezin 
Gooi en Vechtstreek op social media. 
Daar worden regelmatig leuke ideeën 
geplaatst om te doen in je vakantie. Of 
kijk eens wat www.kidsproof.nl te bieden 
heeft. 

GEMEENTENIEUWS

Vraag van de maand

Zomervakantie vieren met kinderen in 
coronatijd, hoe hou je het ontspannen?

Buitenvuur of barbecue: vijf manieren voor minder 
rook- en geuroverlast 

Wanneer u een vuurkorf of barbecue aansteekt, ontstaat er rook. Die rook 
bevat schadelijke stoffen, zoals fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en 
kan schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving opleveren.

Toch een vuurtje aansteken? Houd dan 
rekening met de volgende tips:
1.  Gebruik alleen schoon hout dat goed 

gedroogd is. 
2.  Stook geen geïmpregneerd of geverfd 

hout, daar komen schadelijke stoffen 
bij vrij. Verbranden van snoeihout of 

afval is verboden.
3.  Brandbare blokken van geperst hout, 

zonder toevoegingen, zijn het minst 
schadelijk (blokken met het FSC- of 
PEFC-keurmerk). 

4.  Laat de barbecue of vuurkorf uit bij 
windstil of mistig weer; raadpleeg 

www.stookwijzer.nu en houd het  
stookalert in de gaten via  
www.rivm.nl/stookalert

5.  Een elektrische barbecue geeft 
nauwelijks (rook)overlast voor de 
omgeving. 

Meer informatie hierover? Check dan de 
website van Milieu Centraal: 
www.milieucentraal.nl
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Familieberichten

Overleden
26-01-2020   Jansje Johanna (Janny)  

de Gooijer-Arends,  
geboren 10-09-1937

12-02-2020   Hubert Hendrik Visser, 
geboren 29-07-1940

09-04-2020   Elbertus Hendricus Raven, 
geboren op 29-06-1938.

27-04-2020   Theo Slijkhuis,  
geboren 27-09-1935 

26-05-2020   Adriana Catharina (Sjaan) 
Calis-Wiggerts,  
geboren 22-09-1942

31-05-2020   Alida Wilhelmina Vos  
van Rooij,  
geboren 8-04-1928

Geboren
13-02-2020  Baudion Louis Jean Henri 

Parmentier
14-02-2020 Zaya Yaanvi Kenza Sanchit
26-02-2020 Jake Roman Lopez Raven
06-03-2020 Aimée Nadine van der Hall
09-03-2020 Joe Zion Brugman
11-03-2020 Tijn Snel
18-03-2020 Bodhi Luca Reinstra
25-03-2020 Jan Benjamin Mosterd
26-03-2020  Giulia Maria Christina 

Gerardina Spironello
15-04-2020 Veerle Hartog
15-04-2020 Dieske Jildou Barnhard
16-04-2020 Jonna Keijer
18-04-2020 Rosalie Amara Boor
19-04-2020 Elin Julia Arke
22-04-2020 Leyla Muminovic
03-05-2020 Bjorn Fernandes Verhoef
08-05-2020 Benjamin Oscar Raps
29-05-2020 Josh Lucas Meijer
05-05-2020  Sofia Enrica Antonia 

Serreli
08-05-2020 Elise Fenna van Noort
08-05-2020 Jasmijn Sophie de Jongh
18-05-2020  Thijmen Beijerink

Huwelijken/partnerschap
09-03-2020  Jan-Willem Henri Nicolaas 

Pera, en Sascha de Nooij
06-04-2020  Dennis David Jacobus 

Webbers, en Ilona 
Margaretha Haas

Colofon

Kopij aanleveren en informatie:

redactie@heienwei.nl

tel. 06-14180931 

www.facebook.com/heienwei
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Hei & wei niet ontvangen?

Of heeft u een vraag over de bezorging, of 

een beschadigd exemplaar ontvangen? 

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

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

werkdagen ook bellen met 5316520

Oplage: 5.112

www.heienwei.nl

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

Kopij

Heeft u iets te melden over uw vereni-
ging, evenement of iets anders in Blari-
cum? Laat het ons weten via redactie@
heienwei.nl. Kopij voor de volgende edi-
tie inleveren uiterlijk 9 juli.

Dorpsagenda

Tentoonstelling Papageno  t/m 28 juni 
‘Sint Janslied’, werk van Jan Roeloef 
van den Brink met als thema St. Jans-
processie. Veiling vindt plaats in sep-
tember en de opbrengst komt ten goede 
aan Papageno. 
Schrijfcreaties di 30 juni 19.30u 
tot 21.30u. Online schrijfcreatie met 
als thema ‘het beeld laten spreken’. 
Nieuwsgierig wat uw beeld te vertellen 

heeft? Aanmelden via schrijfcreaties.nl/
contact. Kosten € 13,50 per deelname
Beeldhouwen in de Buitenlucht week 
27 (ma 29 jun t/m vr 3 jul), week 29 (ma 
13 t/m vr 17 jul), week 31 (ma 27 t/m vr 
31 jul). Boetseren en werken in steen of 
hout. Geschikt voor elk niveau. Cursus-
prijs per week e 255,- Aanmelden via  
fransvandorst@telfort.nl of Frans van 
Dorst 06 - 390 45 395

Brinkhuis theater dagelijks in juni 
en juli tussen 14.30u tot 16.30u een 
filmprogramma (A star is born, Down-
town Abbey, Green Bok). Tickets zijn  
alleen online te verkrijgen via https://
hartvanlaren.nl/theater-aan-de-brink/
PC Helpdesk vanaf 29 juni weer open. 
Voor al uw vragen over Windows of Ap-
ple-computer, tablet of smartphone.
Iedere werkdag van 10.00u tot 12.00u 

voor 50+ in het Brinkhuis in Laren. 
Blaercom v.a. 29 sep iedere dinsdag 
20.00u studiebijeenkomsten Verdie-
ping in esoterische kennis. Meer info  
theosofie.net of Houthuijzen1954@ 
kpnmail.nl 
Jaarvergadering hei & wei 7 septem-
ber 21.00u in Blaercom. U bent van 
harte welkom! 

Zinderende zomeravonden

Tussen de beelden van Pépé Grégoire kunt u deze zomer genieten van 
cabaret, toneel en muziek. 

Met een glas wijn wegdromen bij de 
muziek van Eric Vaarzon Morel en Sjors 
van der Panne? Schateren van de lach 
met Viggo Maas, Ronald Snijders, Kas-
per van der Laan en Dolf Jansen? Met 
een drankje opgaan in de monologen 

van Shakespeare door Gijs Scholten van 
Aschat? Het kan tijdens de zinderende 
zomeravonden in de beeldentuin. 
Laat u verrassen en geniet van de zomer 
in Singer Laren! Meer informatie: 
Singerlaren.nl

De Balken, snackbar in de Bijvanck
door Nelliëtte van Wijck
De Balken is sinds 1986 gevestigd aan de Hooibrug 6 in de Bijvanck. Op 25-jarige 
leeftijd nam Pierre Broersen de snackbar over van zijn vader.

Een vaste klantenkring
‘We hebben alle stormen overleefd. De 
snackbar is wijkgebonden. De mees-
te klanten komen uit de Bijvanck, de 
Blaricummermeent en de Zenderwijk 
(Huizen). Er is een grote vaste klanten-
kring en dat maakt het hebben van deze 
zaak op deze plek zo bijzonder. Ik ken 
de meeste klanten al jaren en dat schept 
een wederzijdse band. Wij werken ook 
samen met o.a. de plaatselijke tennis-
vereniging, de voetbalclub en de rondrit 
van oude legervoertuigen van het Gooi 
Bevrijd.’

Een breed assortiment 
‘Het werk is heel divers, elke dag is weer 
anders. We hebben een breed assortiment 
en werken met kwalitatief goede produc-
ten. Sinds kort is bezorgen mogelijk en 
brengen we bestellingen rond in voorna-
melijk de Bijvanck en de Blaricummer-
meent. We onderscheiden ons met deze 
zaak door de vele soorten Amerikaanse 
hamburgers. Behalve voor rundvlees, kun 
je bij ons ook kiezen voor een kipburger 
of een vegetarische burger. Daar past dan 
natuurlijk ook een heerlijke milkshake bij.’

Catering
Naast de dagelijkse werkzaamheden in 
de snackbar, verzorgt Pierre ook de ca-
tering voor feestjes en partijen. Naast 
hapjes, warme en/of koude buffetten en 

barbecue pakketten, kunt u ook van alles 
voor een feest bij hem huren. Kortom de 
Balken is meer dan een snackbar!

De Balken, Pierre Broersen, 
Hooibrug 6, 1261 MV Blaricum, 

tel.035-5263809 debalken.nl 

Op zaterdag 6 juni heeft Rotaryclub Centaurea Blaricum in samenwerking met 
Rotary Gooimeer en Huizen Schoon zwerfafval verzameld in Blaricum en Huizen. 
Binnen de coronarichtlijnen op 1,5 meter afstand. Een actie bedoeld om ons dorp 
een stukje schoner te maken (en hopelijk te houden)!
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