
Piet Niks 
vrijwilliger van 
het jaar!
Onze corrector Piet Niks is door het 
vrijwilligerscomité verkozen tot vrij-
williger van 2020. 

Hij is al meer dan 25 jaar betrokken bij 
ons dorpsblad hei & wei en verzorgt nog 
iedere maand met veel plezier de correc-
tie van de aangeleverde artikelen, een 
hele prestatie, zeker nu hij in november 
de respectabele leeftijd van 90 jaar heeft 
bereikt.

Proficiat Piet, wij zijn enorm trots op je!      

Online hei & wei 
kerstviering 
Kerst is het moment in het jaar waar 
verbinding centraal staat. Helaas 
ziet het ernaar uit dat we Kerstmis 
dit jaar niet uitgebreid met elkaar 
kunnen vieren. Geen kerstconcer-
ten, kerkdiensten of kerstdiners. 

Om toch een beetje met elkaar te kun-
nen zijn, nodigen we iedereen uit voor 
de online hei & wei kerstviering. Kunt 
u een instrument bespelen, zingen of 
dansen? Wilt u een gedicht of kerstge-
dachte voorlezen? Of wilt u graag iets 
anders delen met dorpsgenoten? 

Meld u dan aan bij de redactie  
redactie@heienwei.nl. Wij zullen zor-
gen voor een mooi online kerstpro-
gramma waar u zeker van gaat genie-
ten. De kerstviering is voor iedereen, 
jong en oud kan meedoen! 

De kerstviering zal plaatsvinden op 
woensdagavond 16 december. Meer 
informatie volgt in onze volgende 
editie en op facebook. 

MOND-KAP-JE
door Greet Volkers
Mondkapje, het woord alleen al. Zeg het maar eens een paar keer achter 
elkaar. Luid en duidelijk. MOND-KAP-JE. Fantasieloos en ongezellig. Maar ja, 
ik kan er iets van vinden, er is altijd wel wat om je over op te winden.      

Het mondkapje. Zo langzamerhand loopt 
de hele wereld ermee. Onze politiek zeurt 
over het MOND-KAP-JE. Dat ze er tijd 
aan besteden. Gewoon doen dat ding. 
Baat het niet, het schaadt zeker niet. La-
ten we het meteen ook maar gebruiken 
om soms een mond te snoeren. Al die me-
ningen. Vaak komt de stoom uit je ‘ogen’ 
en zie je door het hele bos de bomen niet 
meer. Laatst keek mijn hond me aan op 
een manier van… een muilkorf? Mag je 
niks meer zeggen? Dan denk ik, zwijgen 
is ook wel eens lekker. Dus zat ik laatst 
na te denken over een ander woord voor 
het MOND-KAP-JE. Wat vrolijker of 
pittiger misschien? Snoetje, Snotje, Snot-
tertje, Snuitje? Maskertje dan? Nee, car-
naval gaat niet door en dan is het verve-

lend om eraan herinnerd te worden, dat is 
zielig. Zo kan ik nog wel even doorgaan.      
Opeens, nu ik zit te schrijven heb ik een 
helder moment. Ja ja, dat kan nog op 
mijn leeftijd. Iedereen vrolijk en pittig 
aan de… SPUUG-PLU.    
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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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januari. Toegang is gratis, zolang er
kaartjes zijn, dankzij gulle sponsors en
organisator Rotaryclub Laren-Blaricum.
Kaarten bestellen via theaterkassa@sin-
gerlaren.nl onder vermelding van naam,
adres en telefoonnummer en het aantal
kaarten (max. 4 per gezin, max.1 vol-
wassene als begeleider). 

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

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

 

Verhuisplannen?

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

 

sinds 1936

by Joost

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Binnendoor 5
Blaricum

035-2031035

Dé Value Belegger
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Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum
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De Schotse Hooglander 

Het zijn ondertussen vaste bewoners van ons dorp; de Schotse Hooglander 
(Bos taurus taurus). Bijzonder is de prachtige roodbruine vacht en zijn 
gemoedelijke karakter. 

Schotse Hooglanders zijn uiterst zelf-
redzaam waardoor ze veel voorkomen in 
natuurgebieden in Nederland van klein 
tot groot. 
Oorspronkelijk komt dit ras, de naam 
verklapt het al, uit de Schotse Hooglan-

den. Van oudsher had het ras een zwarte 
kleur, maar door de voorkeur van Konin-
gin Victoria van Groot-Brittannië kun-
nen wij nu genieten van de roodbruine 
kleur. Een Schotse Hooglander wordt 
gemiddeld achttien jaar oud. 
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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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Exclusieve matchmaking 
voor ondernemende en 
ontwikkelde singles

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

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

Van Weede Uitvaartzorg
betrokken, met aandacht en met respect

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

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

Corpus Analyser
De scan test 250 
lichaamsfuncties

op 1,5 meter 
Stelt o.a. afwijkingen vast, en 

mineralen en vitaminen tekorten.
WWW.HEALTHCONSULTANCY.EU

Column
door
Sybert Blijdenstein

Een lange staart 

Die zullen de verkiezingen in 
de VS niet meer krijgen: ‘Uncle 
Joe’ is tot winnaar uitgeroepen. 
Het doek valt voor Trump. 
Verschil in stemmen: klein, 
maar fijn!  
Vanavond, na een zenuwslo-
pende dag doe ik de voordeur 
open. Zie ik op de stoep, aan 
mijn voeten, een wollig bolletje 
op doorgezakte pootjes. Een 
piepjong minimuisje. Door kou 
bevangen. Dood? Ik kniel en 
raak het aan. Het reageert niet. 
Die heeft het gehad, denk ik. 
Gedachtig aan ‘natuur is na-
tuur’ pak ik het diertje bij zijn 
staartje op, doe de klep open 
van onze nog lege groencontai-
ner en laat het in de donkere 
diepte vallen. Zoals dat vaker 
gebeurt met dode muisjes. De 
klep is nog niet dichtgeklapt 
of twijfel begint aan mijn gewe-
ten te knagen: ‘Man, dit kan 
je toch niet doen! Weet je wel 
zeker dat dat beestje dood is?’ 
Mijn levensmotto ‘bij twijfel 
niets doen’ gaat in rook op. 
Vastberaden open ik de deksel 
om daarna wat schuldig naar 
beneden te kijken. Ja, daar ligt 
ie. Op de bodem. Maar nee 
toch, het ‘dode’ diertje zit met 
zijn tandjes vast aan een kleffe 
broodkorst. Het leeft nog! Ik 
leg de container open op zijn 
kant, pak een tuinschopje 
en steek dat langzaam naar 
binnen. Niet gemakkelijk. Het 
lukt mij het roestige blad onder 
het kwetsbare beestje met zijn 
stukje brood te schuiven. Trek 
dan, voorzichtig balancerend, 
de schop weer naar buiten, en 
zet het diertje met korst en al 
onder veilig struikgewas. 
Wanneer ik later op de dag - de 
GAD moet nog komen - vele 
kilo’s aan bijeengeharkte eikels 
en kastanjes in dezelfde, nu 
loodzware, container heb ge-
kieperd, besef ik dat niet alleen 
het muisje, maar ook ik, aan de 
dans zijn ontsprongen. Hij aan 
een wisse dood, en ik aan een 
twijfelachtige daad, die ik nooit 
meer had kunnen vergeten. 
Mijn muisje had zo wel een 
lange staart gekregen.

 

Het wordt echt te gek!
door Anne Soutendijk
Je zag het al jaren  aankomen; het groeiend aantal honden in de natuur. Voor 
de grootste grondbezitter, Het Goois Natuurreservaat (GNR), is het moment 
gekomen om paal en perk te stellen aan het aantal los rennende honden van 
uitlaatservices en particuliere hondenbezitters met meer dan drie honden. 

Ines van Hees, woordvoerder bij GNR: 
‘De hoeveelheid loslopende honden 
wordt echt te gek! Eigenlijk is iedereen 
het daarmee eens, merken we. De balans 
is verstoord. Dat zien we aan het aantal 
dode reeën en de verstoring van vogel-
nesten die op de grond broeden. Het 
aantal uitlaatbedrijven voor honden is 
de afgelopen 15 jaar schrikbarend snel 
toegenomen van 14 in 2004 tot meer dan 
45 nu.’ Op mijn vraag of de komende re-
gels genoeg zijn, antwoordt Ines: ‘Goeie 
vraag, de honden moeten onder appel 
staan en we gaan dat controleren en in-
dien nodig beboeten.’ 

Hondenleed ook voor boeren…
Spreek je de boeren (o.a. van de Agrari-
sche Stichting Blaricum) die op de akkers 
in en rond het GNR gewassen verbouwen, 
dan hebben zij ook meer dan genoeg van 
de honden! ‘Bordjes helpen niet, de hon-
den rennen door de akkers en als je er iets 
van zegt… Het is nu al zo dat we geen 
wintergewassen meer inzaaien. Ze ren-
nen niet alleen door de akkers maar ook 
door de bloemenranden rond de akkers 
die speciaal zijn ingezaaid ter behoud van 
klein wild en insecten. We zitten echt op 
maatregelen te wachten dus zijn al heel 
blij met deze. Het is een goed begin!’
 
De Hussen zijn verdeeld
Bij een onderwerp dat zoveel emoties 
oproept en belangen raakt, zijn de me-
ningen uiteraard verdeeld; van zéér posi-
tief en begrijpend, hetgeen het GNR ook 
beaamd, tot kwaad en wanhopig. Hoe 
betaal je de mensen, de wagens etc. op 
basis van drie honden per rit?  En wie 
laat de honden van onze klanten dan uit? 
Positief zijn de uitlaatservices die zeg-
gen het al jaren aan te voelen komen. 
Enkele maakten afspraken met grondei-
genaren en betalen daarvoor. Zij gaan 
zich houden aan de komende regels, 
want het loopt uit de hand. Voor niemand 
goed. Iedereen in dit vak moet een op-
leiding hebben om te leren honden goed 

onder appel te houden en oog te heb-
ben voor het bezit van anderen. Immers 
zonder natuur hebben wij allemaal een 
probleem. Ook hoor je onder de collega- 
hussen: ‘Doe iets aan de witte busjes of-
wel zwartwerkers…want die verpesten 
het voor de branche.’

Twee keer werd er al tegen mijn 
been geplast… 
Hondeneigenaren die zelf uitlaten, trek-
ken de schouders op. ‘Ik ben al twee keer 
tegen mijn been geplast. Hysterische 
honden raken het pad kwijt, rennen mid-
dagen in hun eentje rond. En… ach-ter-
lijk druk is het overal! Niet alleen met 
honden maar al die auto’s… Een van 
hen neemt een plastic zak mee om ijs-
lepeltjes, drink- en ijsbekertjes, kortom 
allerlei rommel tijdens het uitlaten op 
te ruimen. Een ander vertelt regelmatig 
uitgescholden te worden als je eens iets 
zegt van de hordes rennende honden die 
vanuit andere delen van Nederland hier 
worden uitgelaten. En dat je zigzaggend 
tussen hondenpoep moet lopen. Maar na 
al dat binnen zitten, is het heilzaam even 
in de frisse lucht te lopen. Ik geniet meer 
van mijn hond, ik kom zelf tot rust en 
ben blij met zoveel natuur vlakbij en ja 
ik heb de boswachter ook gevraagd hoe 
dit eindigt. Hij ergert zich al jaren, zegt 
hij. En een ander verbaast zich ook over 
al die enge uitheemse hondensoorten die 
zich als wilde beesten gedragen en waar 
men geen grip op heeft.’ 

Maar ook een tip!
Waarom is er geen app waar je een buur-
kind, student, thuiszittende oudere of 
thuiswerkende kan inschakelen (al dan 
niet betaald) om je hond een keer uit te 
laten. Zij komen lekker buiten en jij kunt 
naar je afspraak. Een buurtapp voor uit-
laat, dat is het idee! 

Het nieuwe reglement voor honden in 
GNR-gebieden gaat in op 15 juli 2021. 
gnr.nl/actueel/waar-we-voor-staan/ 
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Dorpspolitiek in de goede zin
door Jan Greven 
Als ik zou moeten uitleggen wat een Gemeenteraad in een dorp als Blaricum nu eigenlijk doet, zou ik de vergade-
ring van 27 oktober jl. als voorbeeld nemen. Natuurlijk was het vanwege corona geen gewone vergadering. 

De raadsleden zaten thuis voor hun 
beeldscherm. Alleen hun hoofden 
zichtbaar. Tussen twee haakjes: bij 
vorige raadsvergaderingen pakte de 
camera nog wel eens een stukje raads-
lidinterieur mee. Hier een witte woon-
keuken, daar een modelscheepje op de 
vensterbank, soms zelfs een huisge-
noot op de achtergrond. Zorgde voor 
een andere dimensie. Nu alleen maar 
hoofden. Begrijpelijk, het andere leid-
de maar af. Toch jammer. Maar goed, 
het gaat hier nu niet om de vorm, maar 
om de inhoud en die inhoud was uitge-
sproken lokaal.
Het ging over het scheiden van PMD 
(plastic) afval. Over de opknapbeurt 
van de Bijvanck. Over dreigende bo-
menkap vanwege een toekomstige 
HOV-bus halteplaats. En over sociale 
woningen in kleine nieuwbouwpro-
jecten. Vier onderwerpen. Alle vier 
dorp-betrokken en begeleid door mo-
ties en amendementen. Ik loop ze alle 
vier even door. 

1.  Binnen de Gewestelijke Afval 
Dienst (GAD) is er discussie over 
de toekomst van de oranje vuil-
nisbakken. Moet het PMD-afval 
in die bakken aan de bron (door 

ons, thuis) of aan het einde (op de 
vuilstort) gescheiden worden? De 
Raad wil dat, als er gekozen wordt 
voor scheiding op de stort, dat dat 
dan ook metterdaad gaat gebeuren. 
Dat de GAD dan niet gaat zeggen: 
‘Mooi dat jullie dat willen, maar we 
hebben er de capaciteit niet voor.’ 
Iets van wantrouwen proef je wel.   

2.  Over de Bijvanck wil de Raad we-
ten wat er nu precies wordt opge-
knapt. Er zijn drie varianten: van 
alles opknappen tot alleen de vier 
woonbuurten. De Raad wil een 
raadsvoorstel met drie scenario’s 
zodat goed onderbouwd voor één 
variant gekozen kan worden. 

3.  Op de plek aan de Stichtseweg 
waar een halte van de HOV-bus (de 
snelbus naar station Hilversum) 
moet komen, is een watergang, zeg 
maar slootje, ontdekt. Verplaatsing 
van dat slootje kan niet. Daardoor 
moet de route naar de halte verlegd 
worden met als gevolg veel meer 
bomenkap. Onaanvaardbaar vindt 
de Raad. Zoek maar een alternatief 
voor dat slootje en laat de bomen 
zoveel mogelijk staan.

4.  Bij een nieuwbouwproject in Bla-
ricum moet drieëndertig procent 
van de woningen bestaan uit soci-
ale huurwoningen uit het goedkope 
lage segment. Tien procent uit het 
middeldure lage segment en tien 
procent uit het middeldure hoge 
segment. De Raad wil, overigens 
onder luide afkeuring van de Bla-
ricumse Partij (BP), bij projecten 
van minder dan 15 woningen eerst 
bekijken of strak vasthouden aan 
zo’n verdeling wel goed is. Meer 
middeldure/lage segment woningen 
zijn waarschijnlijk beter voor de 
doorstroming. 

Vier thema’s. Vuilverwerking, een fa-
celift voor een verouderde wijk, een 
bushalte en iets over woningbouw.  
Kant en klaar aangeleverd voor be-
sluitvorming. Gevolg van hard wer-
ken. De Raadsvergadering is het topje 
van de ijsberg. Onder water zitten uren 
denken, schrijven, overleggen, onder-
handelen. Met als gevolg dat alle vier 
voorstellen, één uitzondering daarge-
laten, met algemene stemmen werden 
aangenomen. Dorpspolitiek in de goe-
de zin van het woord.  

Nik en Jeske van STUDIO ROEX
door Marjolijn Schat
Nik Roex en Jeske Kapitein deden in 2019 mee aan de ontwerpwedstrijd voor 
een nieuw relatiegeschenk voor onze gemeente. En met hun Blaricums schepje 
wonnen ze. Hun ontwerp werd door de jury zelfs unaniem gekozen uit veertien 
inzendingen. 

‘Het meedoen was voor ons een versnel-
de inburgeringscursus. We woonden hier 
net een jaar. Ons rvs-schepje met daarin 
opengewerkte korenbloemen, naar het 
wapen van Blaricum, is het resultaat. Het 
schepje staat voor het agrarische verle-
den van ons dorp.’ 

STUDIO ROEX
Nik en Jeske vormen samen STUDIO 
ROEX. Binnen het bedrijf is Nik de artis-
tiekeling en Jeske het commerciële talent. 
‘Wat wij doen? Ontwerpen. Van concept 
tot productie. Voor onze eigen collectie 
maar ook voor andere merken. We wer-
ken voor particulieren en voor verschil-
lende bureaus op het gebied van interieur 
en productdesign. Nationaal en internati-
onaal.’ Hun ontwerpen zijn veelal geba-

seerd op bestaande vormen, materialen 
en technieken, met een informeel karakter 
en meubels die ook altijd functioneel zijn. 
Bekendheid hebben ze gekregen door hun 
‘Dutch Mash’, een unieke stamppotstam-
per in de vorm van Nederland. Het werd 
hun eerste massaproduct en nam helemaal 
een grote vlucht toen Unilever er 200.000 
afnam ter promotie van hun rookworsten. 

Blaricum
Nik en Jeske vormen ook privé al ruim 
zeventien jaar een duo. Inmiddels samen 
met hun twee kinderen van twee en vier 
jaar oud. Ze wonen nu ruim twee en half 
jaar in Blaricum-Dorp en dat bevalt ze 
heel goed. ‘Het voelt hier nog iedere dag 
als vakantie. Onze studio zit in Zaandam, 
een prima plek daar. Maar we willen ons 

werk graag naar hier halen. We zijn dus 
op zoek naar een inspirerende plek, hier 
in Blaricum-Dorp.’ Dus mocht u wat we-
ten of misschien zelf een ruimte te huur 
hebben, Nik en Jeske horen het graag. 

www.studioroex.com

Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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door Gerda Jellema
Het is meer dan wat je met je oog kan zien. De foto’s hebben een sluier van 
mysterie en sensualiteit over zich en er zit vaak humor in. Momenteel zijn de 
verbeeldingen vooral sterke vrouwen in hun kwetsbaarheid. Zie hier de passie 
van Paulien Huizinga, waarmee ze zichzelf een groot cadeau heeft gegeven.

Paulien groeide op in het dorp De Steeg, 
aan de Posbank, Gelderland. Na de mid-
delbare school had Paulien een keuzepro-
bleem, ze wist dat ze creatief was, maar 
had verder eigenlijk geen geen idee wat 
ze later als ze groot was wilde worden. 
Het werd de mts-opleiding voor Mode en 
Kleding. In de tussentijd had haar moeder 
Paulien opgegeven voor de Miss Univer-
se verkiezingen; ze deed mee. Uiteinde-
lijk werd Paulien in Las Vegas tweede 
van de wereld. Terug in Nederland rolde 
ze het televisiewezen in. Paulien: ‘Ik was 
nog jong en niet iemand met een enorme 
ambitie om coupeuse te worden. Dus toen 
de tv op mijn pad kwam, ja, dat leek mij 
natuurlijk veel leuker.’

Blaricum
Dertien jaar geleden besloot Paulien met 
haar gezin vanuit Amsterdam naar Blari-
cum te verhuizen. Inmiddels alweer ne-
gen jaar midden in het dorp en met heel 
veel plezier. Paulien wandelt graag met 
de honden, twee golden retrievers. De 
oudste, die wat sjokt, is vernoemd naar 
eetcafé Moeke. ‘Er zijn zoveel mooie 
plekjes in en om Blaricum. Ik probeer 
echt om zoveel mogelijk te ontdekken. 

Zowel hier, als net buiten ons prachtige 
dorp. Ik voel mij dan echt een bevoor-
recht mens.’

Solo-expositie
Paulien vertelt vol enthousiasme: ‘Ik 
heb het dus heel lang volgehouden om 
écht niet te weten wat ik wilde. Maar vijf 
jaar geleden kwam ik er per toeval ach-
ter. Door mijn oudste zoon, die op jonge 
leeftijd wél wist wat ie wilde worden, 
namelijk regisseur. Hij stelde voor om 
mijn kantoor om te bouwen tot een soort 
studio, hij voor zijn films en ik voor mijn 
fotografie. Ik fotografeerde al veel, maar 
eigenlijk nooit zo bewust. We besloten 
het te doen. Voor een appel en een ei heb-
ben we de boel omgebouwd en nu weet 
ik wat ik wil, ik heb mijn passie gevon-
den, ik verloor mezelf compleet. En niet 
alleen in de fotografie, maar ook in het 
licht, de opbouw, locatiekeuzes, styling, 
nabewerking, printkeuze, lijstkeuze en 
tot slot de verkoop. Ik hang het nog net 
niet zelf bij mijn klanten thuis op. En als 
er een soort huppeltje in mijn buik komt, 
weet ik dat het werkstuk klaar is. Omdat 
ik beoordeeld wil worden op mijn foto-
grafie en niet op mijn televisieverleden, 

ben ik begonnen met het exposeren in 
het buitenland. Parijs, Milaan, Venetië 
en Los Angeles. Een enorme klus, maar 
direct ook een overweldigende kick dat 
het daar aansloeg. Ik heb er goed ver-
kocht en ben trots dat ik het aandurfde. 
Maar nu wordt het tijd voor Nederland 
en daarvoor heb ik een adembenemen-
de locatie gevonden.’ Van 1 maart tot 1 
mei 2021 is er een solo expo in Bouti-
que Hotel Parc Broekhuizen in Leersum. 
‘Mijn ouders zeiden vroeger al: “Als het 
in Paulientje haar hoofd zit, zit het niet in 
haar kont”, haha en dat klopt.’

December Promotion
Speciaal voor de decembermaand heeft 
Paulien vier favorieten geselecteerd 

die ze uitbrengt in een grotere oplage, 
maar in kleiner formaat dan normaal. 
Dit stelt haar in staat om ze aan te bieden 
tegen een lagere prijs, met behoud van 
kwaliteit. En als u wilt, zult u merken 
‘dat er meer is dan je met je ogen kunt 
zien’.

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

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

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gRoenaf vaL en a /B /c Hout.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINESBaanbergenweg 46 - Huizen

035 52 65 610 - ortho-huizen.nl

Luuxz woonaccessoires
door Nelliëtte van Wijck
Manon Das, 39 jaar, is een nieuwe bewoonster van de Blaricummermeent. Ze gaat samen met haar man op het 
Eyeland wonen. ‘Mijn achtergrond is reclame en marketing. Tijdens de bouw werd mijn interesse gewekt voor interieur. 
Autodidactisch als ik ben, heb ik werkelijk alles op dat gebied tot mij genomen.’

Manon vervolgt: ‘Veel mensen vinden 
het lastig om eenheid te creëren in huis. 
Daarom zijn al die interieuraccounts op 
Instagram zo populair. Ik kan daar net 
als vele anderen in dwalen en inspiratie 
opdoen. Het viel me op, dat men elkaar 
vragen stelt en helpt met het uitzoeken 
van vloeren, deuren en keukens tot en 
met de kleur op de muren en daar zag 
ik ineens een rol voor mezelf weggelegd. 
Ik vind het heerlijk om mensen te advi-
seren en te helpen met allerlei dingen 
uitzoeken. Ik heb hele lijsten liggen van 
vloerspecialisten, interieurbouwers enz. 
en om nog even terug te komen op die 
eenheid, daar speel ik dan op in met de 
items uit de webshop. De woonaccessoi-
res matchen met elkaar, het is één duide-

lijke stijl. Ook creëer ik complete looks, 
zodat je in een keer het perfecte plaatje 
kan overnemen voor je eigen thuis.’

Verbinden
‘Ik geloof in de kracht van samenwerken’, 
aldus Manon. Zo heeft zij bijvoorbeeld 
samen met Wendy Bolhaar, makelaar en 
taxateur, en Kaylee Groeneveld, binnen-
huisarchitect, een inspiratieavond georga-
niseerd in de Blaricummermeent. Mensen 
konden deze avond terecht met al hun 
woonvragen, een heel succesvolle avond! 

Kijk hiervoor op haar website:  
paulienhuizingaphotography.com 

onder ‘December 
Promotion’ 
of via de 
QR-code.

Paulien Huizinga fotografie een uitdagende ontdekkingsreis

Meer informatie luuxz.nl of 
Instagram@luuxz
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Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
    

Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

www.ijssalondehoop.nl

EHBO Vereniging
Blaricum
Hendrik Smitlaantje 2
Sportpark - Oostermeent

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

 

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

Kerkstraat 45
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Het atelier
Deze rust voel ik ook in het atelier 
van Ingrid, waar zij haar aquarellen 
en beelden van klei heeft uitgestald. 
Een serene sfeer met de bijzondere, 
prachtige schilderijen. Het zijn niet 
zomaar samengestelde composities, 
maar achter elk schilderij schuilt wel 
een verhaal.

Inspiratie
Ingrid was getrouwd met Ad Falk, 
de in Blaricum bekende acupunctu-
rist die gedurende 40 jaar een prak-
tijk uitoefende op de Schapendrift. 
Samen kregen ze vier kinderen en 
woonden jaren op een boerderij in 
Westbroek. Daar haalde Ingrid veel 
inspiratie voor haar werk uit de na-
tuur. Op de boerderij hadden ze veel 
dieren: kippen, ganzen, paarden, gei-
ten en schapen, evenals een prachtige 
tuin, die terugkomt in een van haar 
schilderijen. Tuinontwerp was ook 
een grote passie van haar en ze deed 
mee met open tuindagen in combina-
tie met een open atelier. Uit het hele 
land kwamen dan mensen kijken. 
Toen de boerderij voor hen samen te 
groot werd, zijn ze in dit fijne huis 
gaan wonen aan de Mosselweg. He-
laas is Ad drie jaar geleden overleden, 

een verdrietige tijd voor Ingrid. Toch 
heeft ze de draad van het schilderen 
weer opgepakt en Ad zijn kantoor in-
gericht als atelier. Hij zou dat prachtig 
hebben gevonden.

Evert
Mijn oog valt op een beeld met daar-
achter een tekening van een man, een 
bekende van haar? Dat niet maar het 
is een man genaamd Evert, over wie 
een boek is gemaakt. Deze Evert in-
trigeerde haar, reden om dit beeld en 
tekening van hem te maken. Evert 
was een boer, die op de Veluwe woon-
de en zelfvoorzienend leefde. Blade-
rend door het boek met intrigerende 
foto’s, begrijp ik waarom dit haar in-
spireerde tot het maken van het beeld 
en de tekening. Het past bij haar, net 
zoals de vele gedetailleerde schilde-
rijen van bloemen, want die schildert 
ze toch het liefst. Haar dochter werkt 
aan een boek over kruiden en hun ge-
neeskrachtige werking en Ingrid mag 
daar zo’n 60 illustraties bij maken, 
een grote opdracht. Ze is dus nog lang 
niet klaar met werken. 

Wilt u het werk van Ingrid bewonde-
ren? Dan kunt u een afspraak maken 
met Ingrid Falk, 035-8881899. 

Even voorstellen: Ingrid Falk

door Mieke Tolhuisen
Het weer was fris en herfstig, maar 
toen ik het tuinhekje achter me sloot, 
leek het of de zon even speciaal op dit 
prachtige plekje aan de Mosselweg 
scheen, waar een kunstenares woont 
die met zeer veel zorg en passie werkt 
in haar heerlijke atelier.

Alleen al aan haar tuin kun je zien dat hier 
iemand woont met een grote passie voor 
de natuur. Eenmaal binnen ontmoet ik 
een charmante vrouw die meteen indruk 
op me maakt. Ingrid Falk is een vrouw 
met vele talenten. Niet alleen schilderen 
en boetseren, maar ook pianospelen en 
zingen in het koor zijn haar passies. Met 
naald en draad kan zij ook goed overweg 
en ze maakt zelfs haar eigen hoedjes die 
haar zeer charmant staan. Haar gezellige 

met zorg ingerichte woning laat zien dat 
ze veel gevoel voor stijl en compositie 
heeft. Iets wat in haar aquarellen ook te 
zien is. Ik kijk naar de slapende poes op 
de stoel naast mij, naar de piano en de 
zorgvuldig samengestelde hoekjes in het 
interieur en voel een heerlijke rust over 
mij heenkomen.

Tom Bezemer 
lichtvoetigheid 
in nieuwe bundel 
Wat Wankel
Tom Bezemer woont al vele jaren in 
Blaricum, was werkzaam als docent in 
het voortgezet onderwijs in Hilversum 
en schreef eerder een aantal jeugd-
romans en enkele dichtbundels voor 
dezelfde leeftijdsgroep. In oktober 
verscheen van hem Wat Wankel, een 
bundel met overwegend lichtvoetige ge-
dichten die wellicht in wat sombere tij-
den een glimlach oproepen bij de lezer.

Een aantal gedichten verscheen eerder in 
tijdschriften, o.m. in het Tijdschrift voor 
Literatuur De Tweede Ronde. Die com-

bineerde hij 
 in deze 

bundel the-
matisch met 
recent werk. 
De bundel 
begint met 
een ode aan 
de meester 
van het lich-
te gedicht, 
Drs. P, die 
niet alleen 
een voor-
liefde had 
voor klas-

sieke dichtvormen als het sonnet en de 
ballade, maar ook zelf nieuwe vormen 
bedacht waaraan hij bizarre namen als 
spicht, retour en aquarium gaf. In Wat 
Wankel is zowel van de klassieke als die 
nieuwe vormen gebruik gemaakt. Via 
een breed scala aan onderwerpen ein-
digt de bundel met een (enigszins hilari-
sche) Sonnettenkrans: veertien sonnetten 
waarbij de laatste regel van elk sonnet 
de beginregel vormt van het volgende en 
die laatste regels samen het vijftiende, 
het zogenaamde Meestersonnet vormen.

De bundel Wat Wankel is te bestellen 
voor € 12,95 via e-mail tombezemer@
hetnet.nl.

Stappenpad 

Voor wandelaars in ‘t Gooi de tocht der 
tochten: 
Een rondje Hilversum door bos en hei 
Langs villa, buitenhuis en landerij 
Waar rijken ooit privédomeinen kochten 

Waar arme sloebers zelfs niet wandelen 
mochten 
En zij als onderliggende partij 
Gekneveld in de standenmaatschappij 
Hun vrijheid en menswaardigheid bevochten 

Nu wijst een voetstap in beton gegoten 
(Al kent de wandelaar hier heg noch steg) 
Elk mensenkind gelijkelijk de weg 

En wordt geen sterveling meer uitgesloten 
Voetstappenpad: natuurbelevenis 
Waarbij elk mens grootgrondbezitter is
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En blauw zal alles zijn
door Marjolijn Schat
Begin deze maand is er van de hand van dorpsgenoot Elisabeth Lockhorn de 
bloemlezing ‘En blauw zal alles zijn’ verschenen. Het is een bloemlezing over 
blauwe gedichten. Gedichten van buitenlandse dichters als Paul Celan en Wal-
lace Stevens en van Nederlandse dichters als Judith Herzberg, Herman Gorter, 
Ilja Leonard Pfeijfer en Leo Vroman.

In tien verschillende landen op vier ver-
schillende continenten werd een onder-
zoek gedaan en blauw bleek met afstand 
de meest geliefde kleur te zijn. In haar 

inleidende essay onderzoekt Elisabeth de 
fascinatie voor deze kleur. Zo was er de 
jonge wetenschapper Horace-Bénédict 
de Saussure die in 1789 de cyanometer 
ontwierp; een cirkel met 53 tinten blauw 
waarmee de blauwheid van de lucht ge-
meten kon worden. Elisabeth laat ons ook 
zien hoe blauw als onaanzienlijke kleur 
in de oudheid in de middeleeuwen juist 
een zegetocht maakte. Als hemelse kleur 
werd blauw de kleur van de mantel van de 
maagd Maria. Al snel gingen ook konin-
gen, prinsen en edelen die kleur dragen 
en groeide blauw uit tot een lievelings-
kleur. En weer later werden de zwarte 
uniformen van agenten, brandweerlieden 
en matrozen aan de kapstok gehangen 
en vervangen door blauwe varianten. De 
blauwe kleurstof indigo werd gehaald uit 
de wedeplant. In de zeventiende eeuw ont-
stond een ware indigokoorts. In een jaar 
tijd vervoerden zeven Hollandse schepen 
zo’n 150.000 kilo indigo naar Europa, een 
vracht met een waarde van vijf ton goud, 
vandaar de uitdrukking ‘het blauwe goud’.

In de ban van blauw
Blauw heeft door de eeuwen heen schil-
ders en dichters geïnspireerd. Ultrama-

rijn, de verfstof voor schilders, werd uit 
de steen lapis lazuli gehaald. Vanuit de 
mijnen in Afghanistan werd in de mid-
deleeuwen de lapis lazuli op ezels en 
kamelen vervoerd naar havens in Sy-
rië, vanwaar het per schip naar Venetië 
ging. Giotto gebruikte het om zijn intens 
blauwe nachthemel mee te schilderen in 
de beroemde kapel in Padua. Later ont-
stonden er synthetische verfstoffen zoals 
Pruisischblauw en kobalt, de favoriete 
kleur van Monet, Renoir, Matisse en Van 
Gogh. In de ban van blauw; de dichter 
Rainer Maria Rilke schreef zijn brieven 
en manuscripten uitsluitend op blauw 
papier en de Belgische dichter Mark 
Meekers was zo bevlogen van de blauwe 
schilderijen van Chagall dat hij een com-
plete dichtbundel over hem schreef met 
als titel ‘Bodemloos blauw’. 
Na deze inspirerende inleiding volgen 
de meest mooie blauwe gedichten uit 
de wereldliteratuur. Het is een prachtige 
bloemlezing geworden, met op de voor-
kant ‘Ceci est la couleur de mes rêves’, 
een schilderij van Miro. Een mooi ge-
schenk voor de komende feestdagen. 

Over Elisabeth
Elisabeth woont meer dan twintig jaar 
in ons dorp. Ze publiceerde onder meer 
de literaire interviewbundels ‘Geletter-
de mannen’ en ‘Geletterde vrouwen’. 
Zes jaar geleden verscheen haar biogra-
fie ‘Andreas Burnier, metselaar van de 
wereld’, waarmee ze (naast diverse no-
minaties ook) de Henriëtte de Beaufort 
Biografieprijs won. 

zet het blauw
van de zee
tegen het 
blauw van de
hemel veeg
er het wit
van een zeil
in en de
wind steekt op

Willem Hussem

Hoe een verloren trouwring weer om de juiste vinger kwam…
door Frans Ruijter
Zo’n vier jaar geleden verloor Joke ter Weijden-Truijens haar trouwring en die 
van haar overleden man Toon. 

Alles in huis aan de Meentzoom werd 
van zijn plaats gehaald; de kliko werd 
binnenstebuiten gekeerd en zelfs met een 
kindermetaaldetector werd de looproute 
met de hond op ‘t Harde teruggelopen. 
Helaas leidde het niet tot het terugvin-
den van de verloren ringen met een grote 
emotionele waarde. Joke had zich er na 
zoveel jaar maar bij neergelegd, dat ze 
deze ringen ooit nog eens terug zou zien. 
Totdat er op donderdag 17 september jl. 
ineens een bericht verschijnt op de Face-
bookpagina ‘Blaricum-dorp ditjes en dat-
jes’ met de vraag: ‘Wie kent een Toon uit 
Blaricum die getrouwd is in 1970?’ Dit 
zette mij aan het denken. Ik vroeg Patricia 
ter Weijden de trouwdatum van haar ou-

ders en Debora van Praag een foto van de 
trouwringen. Die werd in eerste instantie 
gelezen als 6-8-1970. Patricia appte mij 
dat haar ouders op 6 maart 1970 waren 
getrouwd. Ik appte terug dat er een trouw-
ring gevonden was met de datum 6-8-
1970 met de naam ‘Toon’ erin. Zij appte 
direct terug: ‘Mijn moeder is haar trouw-
ring verloren, is die acht geen versleten 
drie?’. Na het zien van de foto bleek dat 
het wel degelijk de verloren trouwring 
van de moeder van Patricia, Joke, is.

Debora van Praag
Door wie en waar is dit kleinood dan ge-
vonden? Dorpsgenote Debora van Praag 
is sinds kort een enthousiaste zoekster 

met een professione-
le metaaldetector. Zij 
was op ‘t Harde aan 
het zoeken en naast de 
leuke vondsten die ze al 
gedaan had, was dit wel 
een ‘krent in de pap’. 
De dag na het appcon-
tact heeft Debora van 
Praag de trouwring aan 
Joke ter Weijden-Truij-
ens overhandigd. Dat 
dit een emotionele ge-
beurtenis was, behoeft 
geen uitleg. Geweldig 
dat dit in ons dorp kan 
gebeuren, waarbij de 
kracht van sociale me-
dia weer wordt bewe-
zen. Debora is nog steeds aan het zoeken 
naar de andere trouwring van Joke. La-

ten we hopen dat dit ook succesvol mag 
verlopen, dan laten we u dat zeker weten. 

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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69 kettingwoningen (in slingervorm) van
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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? 
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door Frans Ruijter
Op 12 december 2014 was het een
eeuw geleden dat mevrouw Miep
Klaver - van Dijk in Utrecht het
levenslicht zag. 

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

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

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Over bloemen en bijen
door Hans Mohrmann
Afgelopen september werd in drie uitzendingen van OOG-TV (oogopblaricum.nl) 
aandacht besteed aan hoe je op zeer eenvoudige wijze kunt bijdragen aan een 
vergroting van de biodiversiteit in de eigen omgeving, kernachtig samengevat: 
‘Stenen eruit en bloemen erin!’ In de Vitustuin aan de Kerklaan kun je het 
mooie en tastbare resultaat zien door de vele vlinders en bijen die tot laat in 
het najaar en in het vroege voorjaar voeding kunnen vinden op de bloeiende 
pracht.

‘Winter is coming’ en dat weten alle 
bijen na Sint Jan. Dan zijn ze klaar met 
het zwermen en halen vlijtig alle nectar 
en pollen die ze kunnen vinden om hun 
wintervoorraad aan te leggen. Het blijft 
een doddig gezicht om de bijen met 
zwaarbeladen achterpoten hun nest te 
zien binnenvliegen. Anders dan (bijna) 
alle andere insecten, overleeft het bij-
envolk door bij koud weer in een tros te 
gaan hangen en hun onderlinge posities 
te roteren. Hoe houden ze zich warm en 
de temperatuur zo constant? De bijen 
laten hun borstkas vibreren zonder de 
vleugels te bewegen en zo wekken ze de 
warmte op en houden de temperatuur in 
hun nest constant en beschermen ze te-
vens hun koningin. Zij halen hun energie 
uit de honing die ze hebben opgeslagen. 
Anders dan de zomerbij, die slechts één 
maand leeft en hard moet werken, leeft 
de winterbij van september tot maart, 
dus zes tot zeven maanden! De winterbij 
heeft meer vet, doet het gewoon rustiger 
aan en is minder druk met het voeren van 
larven (de koningin houdt een broedpau-
ze van eind september tot begin januari) 
en het foerageren want de wintervoor-
raad is al aangelegd.

Babybijtjes 
Eind september zijn er nog 20.000 bij-
en in een volk, maar eind februari zijn 

er nog maar 5.000 oude, versleten bijen. 
Zodra de dagen langer worden, gaat de 
koningin weer aan de leg en in maart 
groeit het volk hard naar wel 40.000 bij-
en eind april. De oude winterbijen moe-
ten, aan het eind van hun latijn, en net als 
de overwinterende wilde bijen en andere 
insecten, in het koude najaar en voorjaar 
wel wat te eten kunnen vinden om alle 
babybijtjes te kunnen voeden. Door de 
kou in de winter is de actieradius van de 
honingbij, maar ook van de wilde bij en 
andere insecten veel kleiner (enkele hon-
derden meters) dan in de zomer (drie ki-
lometer) dus ze hebben echt hulp nodig.

Stenen eruit, bloemen erin!
Hoe kun je de bijen en insecten helpen de 
winter door te komen? Door nu te plan-
ten! Wel even opletten: Niet alle bloemen 
zijn voedingsbronnen voor insecten, ze-
ker niet die planten die enkel voor hun 
bloemenpracht worden gekweekt zoals 
narcissen. Ook laten bijen zich niet ver-
leiden door een enkel plantje, het moet 
wel de moeite voor die koude vlucht 
waard zijn. Een flinke bos is goed te vin-
den, zoals de herfstasters en de bloeiende 
klimop in het najaar en sneeuwklokjes, 
krokussen, dovennetel, winterakoniet, 
de Engelse blue-bell, blauwe druifjes en 
ook speenkruid, mahonie en hazelaar in 
het vroege voorjaar, keuze te over!

Blaricum toen… 
Koffietent van Dirk van der Zee
door Frans Ruijter
In de tijd dat het woord ‘coffeeshop’ nog niet eens bestond, was er in Blaricum 
al een heuse koffietent. Deze stond aan het eind van de Boissevainweg aan de 
rechterkant tegenover de Leemzeulder. De op 25 maart 1909 in Harlingen 
geboren Dirk van der Zee runde die. Hij kwam in 1940 aan de 1e Molenweg 27 
wonen met zijn vrouw Femmigje (Fem) Altena uit Eemnes. Dirk was werkzaam 
in de binnenvaart en later ging hij werken bij de Deli-maatschappij, gevestigd 
aan de Torenlaan 50, nu bekend als Nederheem. Dirk kreeg rugproblemen, 
waardoor afkeuring dreigde. 

‘Bij de pakken neerzitten?’ Dirk dacht 
daar niet aan… Hij kocht bij Manus van 
der Heiden een oude werkkeet en be-
gon, nadat hij de benodigde vergunnin-
gen had verkregen, zijn koffietent. Het 
‘etablissement’ was open van 05.15 uur 
tot in de namiddag. De eerste dag was 
de omzet zegge en schrijve drie kwart-
jes, maar gelukkig ging het snel beter. 
Vele mensen die naar hun werk gingen, 
haalden bij ome Dirk, zoals hij al snel 
genoemd werd, een bakkie koffie. Ook 
spraken mensen op die plek met elkaar 
af om naar het werk te gaan. In 1954 
kocht hij een keet met rondom ramen en 
er kwam telefoon en later televisie. 

Brandweer
In die jaren werd er op zaterdagmid-
dag een rondje gereden met de enige 
brandweerwagen die Blaricum had. Dit 
gebeurde omdat bij te lange stilstand 
de inzetbaarheid niet gegarandeerd kon 
worden. Maar wat nu als er brand was in 
het dorp? Er waren toen nog geen mo-
bilofoons en/of portofoons. Dan werd er 
gebeld naar Dirk van der Zee, waar de 
brandweerwagen in zijn rondje tweemaal 
langskwam, waarna Dirk de wagen dan 
met spoed terugstuurde naar het dorp. 
Iets dat we ons, anno 2020, niet meer 
kunnen voorstellen. 

Sociale inslag
In 1972 werd Dirk van der Zee benaderd 
door de gemeente. Ze wilden de Boisse-
vainweg verbreden, waardoor de koffie-
tent zou moeten verdwijnen. Er waren 
plannen om het te verplaatsen naar de 
hoek van de Prins Hendriklaan en de Ko-
ning Willem III-laan. Maar al deze plan-
nen gingen gelukkig niet door. Als mensen 
van gemeentewerken op een winterdag al 
vroeg in de ochtend aan het strooien of 
schuiven waren, stond ome Dirk hen al 
op te wachten, want hij hoorde ze al van 
verre aankomen, met de kreet: ‘Jongens, 
snel even een bakkie en weer gauw door, 
want de weg moet begaanbaar zijn.’ Dat 
tekende zijn sociale inslag. 

Toch gesloten
In 1976 kwam er tot groot verdriet van 
Dirk toch een einde aan deze bekende 
‘pleisterplaats’.  Het gezin Van der Zee 
bestond uit: Truus, Rients, Henny en 
Dirk jr.. Henny en Rients zijn in 1959 
geëmigreerd naar Australië. Dirk en zijn 
vrouw zijn daar twee keer geweest. Fem 
werkte in de ochtend als schoonmaakster 
bij twee bankkantoren in Blaricum. In de 
middag deed zij de koffietent, zodat Dirk 
even een ‘tukkie’ kon doen. Dirk over-
leed op 8 maart 1992, zijn vrouw Fem 
enige jaren later.

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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len wij iedereen bedanken voor een fantastisch ijs-seizoen 2014.
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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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Buurtpreventieverenigingen 
In Blaricum zijn er verschillende buurtpreventieverenigingen (BPV). Het doel van 
een BPV is het bewaken en bevorderen van de veiligheid in de wijk. Want een aan-
gename en veilige woonomgeving is enorm belangrijk. 

Bewoners kunnen zelf preventiemaat-
regelen nemen om zo het risico van 
huisinbraak te verkleinen. Dit kan via 
goed hang- en sluitwerk, bevestiging 
van camera’s op strategische plekken 
en inbouw van een alarmsysteem. Ook 
de sociale cohesie binnen een wijk is 
belangrijk. Want als je elkaar kent, dan 
is het makkelijker om elkaar sneller te 
helpen. Bijvoorbeeld op elkaars woning 

letten bij afwezigheid en alert zijn op 
afwijkend gedrag van mensen in de wijk. 
De buurtpreventievereniging biedt on-
dersteuning via informatie over preven-
tie en over ‘veilig gedrag’ in het dagelijks 
handelen. Dus het is altijd goed om lid te 
worden!

Heeft u vragen over deelname aan een 
buurtpreventievereniging of wilt u er 

zelf eentje oprichten? Stel de vraag aan 
veiligheid@belcombinatie.nl of kijk op 
de website van de gemeente hoe u zich 
aan kunt melden: www.blaricum.nl  

 inwoners  Veiligheid 
Openbare Orde en Veiligheid.
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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

De wintermaanden zijn knus en gezellig. 
Gordijnen dicht, kaarsen aan. Helaas 
bieden de donkere dagen ook veel 
gelegenheid voor inbrekers. Wees hier 
alert op en laat uw huis goed achter als 
u weg bent. 

Als u de deur uitgaat, dan zijn hier een 
paar goede tips: 

•   Doe ramen en deuren op slot 
Haal de sleutels uit de sloten. Wanneer 
de sloten, grendels en scharnieren in 
een woning aan het Politiekeurmerk 
voldoen, neemt de kans op inbraak al 
aanzienlijk af. Meer informatie hier-
over op: www.politiekeurmerk.nl 

•  Laat uw verlichting aan, ook 
als u niet thuis bent 
Een lamp op een tijdschakelaar is een 
handig hulpmiddel om inbrekers op 
het verkeerde been te zetten. Wissel 
de lampen op tijdschakelaar wel  
eregeld af. Kijk ook op: 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 

•  Doe nooit zomaar open voor  
onbekenden 
Kijk eerst door het raam, de deurspion 
of gebruik de intercom of kierstand-
houder. Schroom niet om bij twijfel om 
legitimatie te vragen. Mensen die geen 
kwaad in de zin hebben, vinden dat 
geen enkel probleem.

7 TIPS OM INBREKERS 
BUITEN DE DEUR TE HOUDEN

Sluit alle ramen en deuren1

Maak uw huis goed zichtbaar2

Geef uw huis bij afwezigheid  
een bewoonde indruk 5

Gebruik sloten met het Politie
keurmerk Veilig Wonen (PKVW) 7

Leg waardevolle spullen  
uit het zicht 6

Schrik inbrekers af 4

Help inbrekers niet3
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Laat de inbreker in de kou staan

Bloemenmengsel 
langs geluidswal
Donderdag 29 oktober heeft wethouder 
Liesbeth Boersen  via een machine  een 
speciaal bloemenmengsel aangebracht 
aan de geluidswal langs de Bijvanck. 
Boersen: “Dit verhoogt de biodiversiteit: 
het mengsel trekt bijen en andere in-
secten aan. Als alles straks gaat bloeien 
ziet het er bovendien fleurig en kleurrijk 
uit!”
 
Ook de middenbermen van de Randweg 
zijn onlangs ingezaaid. Het regenwater 
kan hierdoor makkelijker en sneller de 
bodem inzakken. Voor het inzaaien van 
de geluidswal is een mengsel gemaakt 
van houtsnippers, natuurlijk bindmiddel, 
bloemenzaad en graszaad. Dit is nodig 
zodat het uiteindelijke mengsel blijft 
plakken aan het talud (het schuine ge-
deelte van de wal). Een speciale sproei-
machine maakt dit werk gemakkelijker.

Meer weten?
Op de website van de gemeente is veel informatie te vinden over het voorkomen van inbraken. Kijk daarvoor onder het 
kopje ‘veiligheid’. 

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

•  Rueterlaan kadastraal perceelnummer 5616 sectie C, bouwen van een kinderdag-
verblijf, ingekomen 23 oktober 2020

•  Naarderweg 64, 1261 BV, realiseren van een tijdelijke bouwinrit, ingekomen op 26 
oktober 2020

•  William Singerweg 10, 1261 EJ, vellen van 1 boom, ingekomen 6 oktober 2020
•  Prins Hendriklaan 16, 1261 AJ, vellen van 1 boom, ingekomen 18 oktober 2020
•  Tafelbergweg 2, 1261 CM, vellen van 8 bomen, ingekomen 22 oktober 2020
•  Rijksstraatweg 1, 1261 AN, plaatsen van een tijdelijke triage tent nabij de ingang 

i.v.m. Covid-19 maatregelen, ingekomen 27 oktober 2020
•  Schapendrift 23, 1261 HK, verbouwen van de woning, ingekomen op 28 oktober 

2020
•  Eemnesserweg 37, 1261 HH, verbouwen van het kantoor en het plaatsen van een 

berging, ingekomen 29 oktober 2020
•  Schapendrift 33a, 1261 HK, wijzigen van de zijgevel, ingekomen op 1 november 

2020
•  Verbeeklaan 8, 1261 CZ, bouwen van een woning, ingekomen op 30 oktober 2020 
•  Torenlaan 17, 1261 GA, vellen van 1 boom, ingekomen op 27 oktober 2020
•  Matthijssenhoutweg 8, 1261 CL, vellen van 8 bomen, ingekomen 2 november 2020
•  Schapendrift 33a, 1261 HK, vervangen van het kozijn en plaatsen van rabatdelen, 

ingekomen 3 november 2020
•  Schapendrift 83, 1261 HP, bouwen van een woning, erfafscheiding, het maken van 

een uitweg, het kappen van 20 bomen inclusief herplanting en het aanleggen van 
een weg, ingekomen 1 november 2020

•  Professor Brouwerlaan 26, 1262 AD, plaatsen van een pergola, ingekomen 4 no-
vember 2020

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

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Dorpsstraat 14a, 1261 ET, bouwen van een schuur, verzonden 27 oktober
 
De aanvraag kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van 
de BEL Combinatie in Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is pas 
mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.
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GEMEENTENIEUWS

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

Agenda digitale rondetafelgesprekken

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

•  Driftlaan 7, 1261 JH, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 20 oktober 
2020

•  Dorpsstraat 14a, 1261 ET, bouwen van een schuur, verzonden 27 oktober 2020
•  Meentweg 8, 1261 XT, verbouwen van de woning, verzonden op 27 oktober 2020
•  Koning Willem III-laan 10, 1261 AD, vellen van 1 boom, verzonden op 28 oktober 

2020
•  Rijksstraatweg 1, 1261 AN, vellen van 6 bomen, verzonden 30 oktober 2020
•  Fransepad 25, 1261 JD,  bouwen van een toegangspoort, verzonden 27 oktober 

2020
•  Zwaluwenweg 25, 1261 GH, plaatsen van 2 dakkapellen, verzonden 27 oktober 

2020
•  Zuiderzeedreef 35, 1262 ntb, bouwen van een woning, verzonden 5 november

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.

TOESTEMMING NOODKAP
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Koning Willem III-laan 10, 1261 AD, toestemming noodkap voor 1 boom,  
verzonden 28 oktober 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.

Dinsdag 17 november 2020, aanvang 20.00 uur via MS Teams
1. Ruimte voor niet geagendeerde onderwerpen (Beeldvormend)
2. Rondvraag/mededelingen (Informerend)
3. Informeren (Informerend/Adviserend)
4. Aanvulling losloopgebieden Nota hondenbeleid (Beeldvormend)
5.  Kernrandvisie landelijk Gebied tussen Schapendrift en Gooijergracht (Beeldvormend) 
6. Afkoop onderhoudskosten Blaricumse sluis (Beeldvormend)

Agenda digitale Raadsvergadering 

Dinsdag 1 december 2020, aanvang 20.00 uur 
De volgende onderwerpen staan op de agenda: 
• Aanvulling losloopgebieden Nota hondenbeleid
• Kernrandvisie landelijk gebied tussen Schapendrift en Gooijergracht
• Afkoop onderhoudskosten Blaricumse sluis
•  Begrotingswijziging 2020 maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein aan de hand 

van prognose 2020
• Vervolg samenwerking RAV’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek
• Begrotingswijziging optimalisatie vastgoed- en grondzakenportefeuille
De vergadering is live te volgen via: https://blaricum.notubiz.nl/live 
De dag na de raad is de vergadering, per agendapunt, te beluisteren via: 
https://blaricum.notubiz.nl/

Wilt u deelnemen aan de digitale rondetafelgesprekken? Meld dit dan uiterlijk de 
vrijdag voor de RTG bij de griffie via griffier@blaricum.nl  De vergadering is live te 
volgen via blaricum.notubiz.nl/live De dag na de RTG is de vergadering, per agenda-
punt, te beluisteren via blaricum.notubiz.nl
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Buurtpreventieverenigingen 
In Blaricum zijn er verschillende buurtpreventieverenigingen (BPV). Het doel van 
een BPV is het bewaken en bevorderen van de veiligheid in de wijk. Want een aan-
gename en veilige woonomgeving is enorm belangrijk. 

Bewoners kunnen zelf preventiemaat-
regelen nemen om zo het risico van 
huisinbraak te verkleinen. Dit kan via 
goed hang- en sluitwerk, bevestiging 
van camera’s op strategische plekken 
en inbouw van een alarmsysteem. Ook 
de sociale cohesie binnen een wijk is 
belangrijk. Want als je elkaar kent, dan 
is het makkelijker om elkaar sneller te 
helpen. Bijvoorbeeld op elkaars woning 

letten bij afwezigheid en alert zijn op 
afwijkend gedrag van mensen in de wijk. 
De buurtpreventievereniging biedt on-
dersteuning via informatie over preven-
tie en over ‘veilig gedrag’ in het dagelijks 
handelen. Dus het is altijd goed om lid te 
worden!

Heeft u vragen over deelname aan een 
buurtpreventievereniging of wilt u er 

zelf eentje oprichten? Stel de vraag aan 
veiligheid@belcombinatie.nl of kijk op 
de website van de gemeente hoe u zich 
aan kunt melden: www.blaricum.nl  

 inwoners  Veiligheid 
Openbare Orde en Veiligheid.
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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

De wintermaanden zijn knus en gezellig. 
Gordijnen dicht, kaarsen aan. Helaas 
bieden de donkere dagen ook veel 
gelegenheid voor inbrekers. Wees hier 
alert op en laat uw huis goed achter als 
u weg bent. 

Als u de deur uitgaat, dan zijn hier een 
paar goede tips: 

•   Doe ramen en deuren op slot 
Haal de sleutels uit de sloten. Wanneer 
de sloten, grendels en scharnieren in 
een woning aan het Politiekeurmerk 
voldoen, neemt de kans op inbraak al 
aanzienlijk af. Meer informatie hier-
over op: www.politiekeurmerk.nl 

•  Laat uw verlichting aan, ook 
als u niet thuis bent 
Een lamp op een tijdschakelaar is een 
handig hulpmiddel om inbrekers op 
het verkeerde been te zetten. Wissel 
de lampen op tijdschakelaar wel  
eregeld af. Kijk ook op: 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 

•  Doe nooit zomaar open voor  
onbekenden 
Kijk eerst door het raam, de deurspion 
of gebruik de intercom of kierstand-
houder. Schroom niet om bij twijfel om 
legitimatie te vragen. Mensen die geen 
kwaad in de zin hebben, vinden dat 
geen enkel probleem.

7 TIPS OM INBREKERS 
BUITEN DE DEUR TE HOUDEN

Sluit alle ramen en deuren1

Maak uw huis goed zichtbaar2

Geef uw huis bij afwezigheid  
een bewoonde indruk 5

Gebruik sloten met het Politie
keurmerk Veilig Wonen (PKVW) 7

Leg waardevolle spullen  
uit het zicht 6

Schrik inbrekers af 4

Help inbrekers niet3
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Laat de inbreker in de kou staan

Bloemenmengsel 
langs geluidswal
Donderdag 29 oktober heeft wethouder 
Liesbeth Boersen  via een machine  een 
speciaal bloemenmengsel aangebracht 
aan de geluidswal langs de Bijvanck. 
Boersen: “Dit verhoogt de biodiversiteit: 
het mengsel trekt bijen en andere in-
secten aan. Als alles straks gaat bloeien 
ziet het er bovendien fleurig en kleurrijk 
uit!”
 
Ook de middenbermen van de Randweg 
zijn onlangs ingezaaid. Het regenwater 
kan hierdoor makkelijker en sneller de 
bodem inzakken. Voor het inzaaien van 
de geluidswal is een mengsel gemaakt 
van houtsnippers, natuurlijk bindmiddel, 
bloemenzaad en graszaad. Dit is nodig 
zodat het uiteindelijke mengsel blijft 
plakken aan het talud (het schuine ge-
deelte van de wal). Een speciale sproei-
machine maakt dit werk gemakkelijker.

Meer weten?
Op de website van de gemeente is veel informatie te vinden over het voorkomen van inbraken. Kijk daarvoor onder het 
kopje ‘veiligheid’. 

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

•  Rueterlaan kadastraal perceelnummer 5616 sectie C, bouwen van een kinderdag-
verblijf, ingekomen 23 oktober 2020

•  Naarderweg 64, 1261 BV, realiseren van een tijdelijke bouwinrit, ingekomen op 26 
oktober 2020

•  William Singerweg 10, 1261 EJ, vellen van 1 boom, ingekomen 6 oktober 2020
•  Prins Hendriklaan 16, 1261 AJ, vellen van 1 boom, ingekomen 18 oktober 2020
•  Tafelbergweg 2, 1261 CM, vellen van 8 bomen, ingekomen 22 oktober 2020
•  Rijksstraatweg 1, 1261 AN, plaatsen van een tijdelijke triage tent nabij de ingang 

i.v.m. Covid-19 maatregelen, ingekomen 27 oktober 2020
•  Schapendrift 23, 1261 HK, verbouwen van de woning, ingekomen op 28 oktober 

2020
•  Eemnesserweg 37, 1261 HH, verbouwen van het kantoor en het plaatsen van een 

berging, ingekomen 29 oktober 2020
•  Schapendrift 33a, 1261 HK, wijzigen van de zijgevel, ingekomen op 1 november 

2020
•  Verbeeklaan 8, 1261 CZ, bouwen van een woning, ingekomen op 30 oktober 2020 
•  Torenlaan 17, 1261 GA, vellen van 1 boom, ingekomen op 27 oktober 2020
•  Matthijssenhoutweg 8, 1261 CL, vellen van 8 bomen, ingekomen 2 november 2020
•  Schapendrift 33a, 1261 HK, vervangen van het kozijn en plaatsen van rabatdelen, 

ingekomen 3 november 2020
•  Schapendrift 83, 1261 HP, bouwen van een woning, erfafscheiding, het maken van 

een uitweg, het kappen van 20 bomen inclusief herplanting en het aanleggen van 
een weg, ingekomen 1 november 2020

•  Professor Brouwerlaan 26, 1262 AD, plaatsen van een pergola, ingekomen 4 no-
vember 2020

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

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Dorpsstraat 14a, 1261 ET, bouwen van een schuur, verzonden 27 oktober
 
De aanvraag 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.

02 | 13 november 2020 | week 46 | Gemeentenieuws

GEMEENTENIEUWS

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

Agenda digitale rondetafelgesprekken

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

•  Driftlaan 7, 1261 JH, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 20 oktober 
2020

•  Dorpsstraat 14a, 1261 ET, bouwen van een schuur, verzonden 27 oktober 2020
•  Meentweg 8, 1261 XT, verbouwen van de woning, verzonden op 27 oktober 2020
•  Koning Willem III-laan 10, 1261 AD, vellen van 1 boom, verzonden op 28 oktober 

2020
•  Rijksstraatweg 1, 1261 AN, vellen van 6 bomen, verzonden 30 oktober 2020
•  Fransepad 25, 1261 JD,  bouwen van een toegangspoort, verzonden 27 oktober 

2020
•  Zwaluwenweg 25, 1261 GH, plaatsen van 2 dakkapellen, verzonden 27 oktober 

2020
•  Zuiderzeedreef 35, 1262 ntb, bouwen van een woning, verzonden 5 november

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.

TOESTEMMING NOODKAP
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Koning Willem III-laan 10, 1261 AD, toestemming noodkap voor 1 boom,  
verzonden 28 oktober 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.

Dinsdag 17 november 2020, aanvang 20.00 uur via MS Teams
1. Ruimte voor niet geagendeerde onderwerpen (Beeldvormend)
2. Rondvraag/mededelingen (Informerend)
3. Informeren (Informerend/Adviserend)
4. Aanvulling losloopgebieden Nota hondenbeleid (Beeldvormend)
5.  Kernrandvisie landelijk Gebied tussen Schapendrift en Gooijergracht (Beeldvormend) 
6. Afkoop onderhoudskosten Blaricumse sluis (Beeldvormend)

Agenda digitale Raadsvergadering 

Dinsdag 1 december 2020, aanvang 20.00 uur 
De volgende onderwerpen staan op de agenda: 
• Aanvulling losloopgebieden Nota hondenbeleid
• Kernrandvisie landelijk gebied tussen Schapendrift en Gooijergracht
• Afkoop onderhoudskosten Blaricumse sluis
•  Begrotingswijziging 2020 maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein aan de hand 

van prognose 2020
• Vervolg samenwerking RAV’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek
• Begrotingswijziging optimalisatie vastgoed- en grondzakenportefeuille
De vergadering is live te volgen via: https://blaricum.notubiz.nl/live 
De dag na de raad is de vergadering, per agendapunt, te beluisteren via: 
https://blaricum.notubiz.nl/

Wilt u deelnemen aan de digitale rondetafelgesprekken? Meld dit dan uiterlijk de 
vrijdag voor de RTG bij de griffie via griffier@blaricum.nl  De vergadering is live te 
volgen via blaricum.notubiz.nl/live De dag na de RTG is de vergadering, per agenda-
punt, te beluisteren via blaricum.notubiz.nl
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Hoe gaat het met Bas IJsselstijn van BVV’31?
BVV’31 houdt de jeugd volop bezig 
Een mooi zomerkind door de coronacrisis

Zo heb je een coronacrisis, zo heb je een 
Summer Academy. Bij BVV’31 houden 
ze die er voortaan in; acht weken lang 
drie zomertrainingen per week. In mum 
van tijd had de Blaricumse Voetbal Ver-
eniging zestig deelnemers. Vriendjes, 
vriendinnetjes, iedereen was welkom. 
Bas IJsselstijn, Hoofd Opleiding, wordt 
nog altijd vrolijk van de spontane 
geboorte.

Het zomerkamp was er zonder de 
lockdown van het voorjaar en een 
zomer vol thuisblijvers wellicht nooit 
gekomen. “Dat hebben we er toch maar 
aan overgehouden”, zegt Bas IJsselstijn. 
Hij vond het altíjd al zonde dat er in de 
mooiste maanden van het jaar niet werd 
gevoetbald. De COVID-nood werd nu een 
deugd.

Eigenlijk komt BVV’31 de coronacrisis 
goed door. “We hebben geen moeilijke 
keuzes hoeven maken of zware beslis-
singen moeten nemen. Sommige dingen 
zijn vervelend of lastig, maar dat is toch 
niets vergeleken met de impact op de 
gezondheid van veel mensen en de men-
sen in de zorg, of de problemen voor de 
horeca, die worden pas echt getroffen. 
Dan valt het bij de voetbalclub wel mee.”

De eerste lockdown, in maart, april en 
mei was wel wat ‘makkelijker’ dan dit 
najaar. “In maart ging alles dicht, wel ab-
rupt maar ook heel duidelijk.” De tweede 
periode, eind september begin oktober 
waarin de competitie doorging, maar de 
ouders niet meer op de club mochten 
komen en de clubhuizen dicht moesten, 
vond hij lastiger. “Bij ons mochten er 
‘zoveel’ bezoekende rij-ouders en bege-
leiders de club op, bij andere clubs was 
dat weer totaal anders. Dat zorgde voor 
onduidelijkheden, irritaties en heel veel 
vragen. En dan had je nog de mensen die 
twee dagen na een persconferentie de 
club op kwamen en koffie wilden. “Is de 
kantine dicht? Maar ik mag toch wel kof-
fie!”” Dat de terreinen nu weer helemaal 
dicht zijn: “Niet leuk, wel duidelijker.”

BVV’31 heeft zich één ding ten doel 
gesteld: “Het voor de jeugd zo leuk en 
gewoon mogelijk maken op de club. De 
senioren mogen niet voetballen, dat is 
duidelijk, maar voor de jeugd proberen 
we zoveel activiteiten te organiseren dat 
de kinderen niet eens merken dat we 
iets niet kunnen doen.”

Het barst derhalve van de activiteiten op 
Sportpark Oostermeent en ieder kind uit 
het dorp mag bijna overal aan meedoen, 
lid of niet: elke zaterdag interne compe-
titie, acht zondagen training van de voet-
balschool van FC Utrecht, visite van een 
oud-international en een trainingsdag 
door Ajax Camps & Clinics. “Die dag was 
super. Natuurlijk proberen we daar af en 
toe een bekende voetballer bij te krijgen, 
niet de Tadic’en hoor, maar iemand uit 
het netwerk van de trainers.”

Maar écht blij, ja, dat wordt Bas IJs-
selstijn, ondanks alle coronasores, toch 
wel van dat ene mooie zomerkind: “Die 
Summer Academy, die gaan we voortaan 
ieder jaar doen.”

In deze interviewreeks spreken we met een 
aantal Blaricummers over hoe het met hen gaat 
in deze tijden van corona.

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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Vraag van de maand

Hoe voorkom ik de risico’s van internet en sociale media voor mijn kind?

Herfstbladeren opruimen
Het is herfst en al het blad valt van de bomen. De gemeente verwijdert blad van de gazons en de straten. U bent zelf 
verantwoordelijk voor het opruimen en afvoeren van blad uit uw eigen tuin.

Gestart in de week van maandag 9 
november tot half december (afhankelijk 
van de weersomstandigheden) maakt 
een speciale veegwagen de straten vrij 
van het blad. Daarnaast rijdt er ook een 
zuigwagen rond. Dat is eigenlijk een 
grote stofzuiger die al het blad opzuigt.

Wat kunt u zelf doen?
•  Van het gevallen blad kunt u zelf 

eenvoudig bladcompost maken. Door 
de compost aan uw tuingrond toe te 
voegen verbetert u de structuur en 
stimuleert u het bodemleven. 

•  Laat het blad gerust in uw tuin liggen. 
Onder bomen en tussen planten ligt het 
niet in de weg. De bladeren bescher-
men uw (vaste) planten tegen winterse 
kou en bieden dieren schuilgelegenheid. 
Verwijder echter wel het blad van uw 
gazon: het kan uw gras verstikken.

•  Een alternatief is natuurlijk om het 
blad in de gft-bak te stoppen of bij 

grote hoeveelheden aan te bieden bij 
het scheidingsstation in uw buurt.

Sociale media werkt verbindend.  Er zijn inmiddels veel kanalen op internet die 
helpen om met anderen in contact te komen en te blijven. Hoe praktisch en fijn dat 
is, is door de coronamaatregelen nog meer duidelijk geworden. 

Op die manier kan toch contact gehou-
den worden met opa en oma en andere 
familieleden en vrienden. Ook de lessen 
vanuit school kunnen op deze manier 
gegeven worden.

Mogelijkheden
Via internet wordt veel gedeeld, denk 
niet alleen aan de sociale media maar 
ook aan virtuele (speel)werelden. 
Internet/media kan stimulerend werken 
als het gaat om het ontwikkelen van cre-
ativiteit, muzikaliteit en andere talenten 
door het gebruik van allerlei creatieve, 
grappige en bijzondere applicaties. 
Kortom internet en (sociale) media biedt 
plezier en mogelijkheden.

Vrienden
Sociale media is voor kinderen, om 
verschillende redenen, belangrijk. De 
voornaamste reden is vriendschap. 
Naarmate kinderen ouder worden 
neemt de invloed van ouders af terwijl 
vrienden steeds belangrijker worden. 
Met (sociale) media blijft je kind op de 
hoogte van wat vrienden en idolen doen 
en wat ze bezig houdt. Kinderen delen 
voornamelijk lieve, mooie, ontroerende, 
grappige of creatieve boodschappen 
met elkaar. Ze kunnen vrienden een hart 
onder de riem steken met berichtjes of 
een grappig of mooi filmpje maken of 
delen en hopen dat die veel likes krijgt. 
Zo bouwen ze aan hun imago.

Risico’s
Risico’s zijn er helaas ook. Via (sociale) 
media kunnen kinderen dingen te zien 
krijgen die niet geschikt  zijn voor hun 

leeftijd. Ook kunnen kinderen gepest of 
zelfs bedreigd worden via internet. Dit 
laatste noemen we cyberpesten.

Hoe voorkom je risico’s?
•  Maak duidelijke afspraken met je 

kind(eren) over wanneer, wat en hoe 
internet te gebruiken. Hoe eerder je 
begint met regels, hoe vanzelfspreken-
der. Als iedereen voor het naar bed 
gaan zijn telefoon beneden moet laten 
(inclusief ouders, want opvoeden blijft 
voorleven) levert dat in de puberteit 
minder vervelende discussies op.

•  Ga het gesprek aan over wat je 
kind(eren) tegen kunnen komen op 
internet. Toon hierbij interesse voor 
waar ze mee bezig zijn, wat ze ontdek-
ken en wat ze doen. Dit maakt het 
gesprek over vervelende dingen die ze 
tegen komen makkelijker.

•  Vraag je kind(eren) altijd naar je toe 
te komen als ze iets vreemd of raars 
tegenkomen.

•  Leg ook uit dat ze nooit persoonlijke 
informatie, bijvoorbeeld hun adres, 

zomaar op internet moeten delen.
•  Kijk mee met je kind(eren) als ze begin-

nen met (sociale) media en gamen. 
Vergelijk het met je kind leren de straat 
over te steken, eerst doe je dat samen, 
later steeds meer op afstand.

•  Vanaf de basisschool gaat je kind 
steeds meer media zelfstandig gebrui-
ken en als tiener nog meer. Blijf geïnte-
resseerd. Blijf het gesprek aangaan en 
houd de regels scherp.

Vergeet niet dat andere ouders ook met 
deze opvoeduitdaging te maken hebben 
en dat jullie misschien wat aan elkaar 
kunnen hebben.

Meer advies nodig?  Kijk ook eens op: 
www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/ 
of www.oudersvannu.nl/kind/
opvoeden/kinderen-en-social-media/

Behoefte aan advies op maat? Neem 
gerust contact op met Jeugd en Gezin 
Gooi en Vechtstreek via info@jggv.nl of 
035 – 6926350.

GRATIS MONDKAPJES 
VOOR INWONERS 
MET LAAG INKOMEN 

In publieke ruimten geldt het drin-
gende advies om een mondkapje 
te dragen. De aanschaf van een 
mondkapje is een extra uitgave. 
Voor inwoners met een klein budget 
is dat niet prettig. 
Om deze inwoners te helpen, stel-
len de BEL-gemeenten mondkapjes 
beschikbaar. De mondkapjes worden 
bij de voedselbank verstrekt aan 
inwoners en gezinnen die de pakket-
ten af komen halen. De mondkapjes 
zijn ook af te halen bij de Malbak. 
Op deze manier wil de gemeente het 
gebruik van mondkapjes stimuleren 
zonder dat inwoners met een mini-
mum inkomen hier extra geld aan uit 
hoeven te geven. Ook deze actie is 
bedoeld om samen het virus verder 
terug te dringen.
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Hoe gaat het met Bas IJsselstijn van BVV’31?
BVV’31 houdt de jeugd volop bezig 
Een mooi zomerkind door de coronacrisis

Zo heb je een coronacrisis, zo heb je een 
Summer Academy. Bij BVV’31 houden 
ze die er voortaan in; acht weken lang 
drie zomertrainingen per week. In mum 
van tijd had de Blaricumse Voetbal Ver-
eniging zestig deelnemers. Vriendjes, 
vriendinnetjes, iedereen was welkom. 
Bas IJsselstijn, Hoofd Opleiding, wordt 
nog altijd vrolijk van de spontane 
geboorte.

Het zomerkamp was er zonder de 
lockdown van het voorjaar en een 
zomer vol thuisblijvers wellicht nooit 
gekomen. “Dat hebben we er toch maar 
aan overgehouden”, zegt Bas IJsselstijn. 
Hij vond het altíjd al zonde dat er in de 
mooiste maanden van het jaar niet werd 
gevoetbald. De COVID-nood werd nu een 
deugd.

Eigenlijk komt BVV’31 de coronacrisis 
goed door. “We hebben geen moeilijke 
keuzes hoeven maken of zware beslis-
singen moeten nemen. Sommige dingen 
zijn vervelend of lastig, maar dat is toch 
niets vergeleken met de impact op de 
gezondheid van veel mensen en de men-
sen in de zorg, of de problemen voor de 
horeca, die worden pas echt getroffen. 
Dan valt het bij de voetbalclub wel mee.”

De eerste lockdown, in maart, april en 
mei was wel wat ‘makkelijker’ dan dit 
najaar. “In maart ging alles dicht, wel ab-
rupt maar ook heel duidelijk.” De tweede 
periode, eind september begin oktober 
waarin de competitie doorging, maar de 
ouders niet meer op de club mochten 
komen en de clubhuizen dicht moesten, 
vond hij lastiger. “Bij ons mochten er 
‘zoveel’ bezoekende rij-ouders en bege-
leiders de club op, bij andere clubs was 
dat weer totaal anders. Dat zorgde voor 
onduidelijkheden, irritaties en heel veel 
vragen. En dan had je nog de mensen die 
twee dagen na een persconferentie de 
club op kwamen en koffie wilden. “Is de 
kantine dicht? Maar ik mag toch wel kof-
fie!”” Dat de terreinen nu weer helemaal 
dicht zijn: “Niet leuk, wel duidelijker.”

BVV’31 heeft zich één ding ten doel 
gesteld: “Het voor de jeugd zo leuk en 
gewoon mogelijk maken op de club. De 
senioren mogen niet voetballen, dat is 
duidelijk, maar voor de jeugd proberen 
we zoveel activiteiten te organiseren dat 
de kinderen niet eens merken dat we 
iets niet kunnen doen.”

Het barst derhalve van de activiteiten op 
Sportpark Oostermeent en ieder kind uit 
het dorp mag bijna overal aan meedoen, 
lid of niet: elke zaterdag interne compe-
titie, acht zondagen training van de voet-
balschool van FC Utrecht, visite van een 
oud-international en een trainingsdag 
door Ajax Camps & Clinics. “Die dag was 
super. Natuurlijk proberen we daar af en 
toe een bekende voetballer bij te krijgen, 
niet de Tadic’en hoor, maar iemand uit 
het netwerk van de trainers.”

Maar écht blij, ja, dat wordt Bas IJs-
selstijn, ondanks alle coronasores, toch 
wel van dat ene mooie zomerkind: “Die 
Summer Academy, die gaan we voortaan 
ieder jaar doen.”

In deze interviewreeks spreken we met een 
aantal Blaricummers over hoe het met hen gaat 
in deze tijden van corona.
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Vraag van de maand

Hoe voorkom ik de risico’s van internet en sociale media voor mijn kind?

Herfstbladeren opruimen
Het is herfst en al het blad valt van de bomen. De gemeente verwijdert blad van de gazons en de straten. U bent zelf 
verantwoordelijk voor het opruimen en afvoeren van blad uit uw eigen tuin.

Gestart in de week van maandag 9 
november tot half december (afhankelijk 
van de weersomstandigheden) maakt 
een speciale veegwagen de straten vrij 
van het blad. Daarnaast rijdt er ook een 
zuigwagen rond. Dat is eigenlijk een 
grote stofzuiger die al het blad opzuigt.

Wat kunt u zelf doen?
•  Van het gevallen blad kunt u zelf 

eenvoudig bladcompost maken. Door 
de compost aan uw tuingrond toe te 
voegen verbetert u de structuur en 
stimuleert u het bodemleven. 

•  Laat het blad gerust in uw tuin liggen. 
Onder bomen en tussen planten ligt het 
niet in de weg. De bladeren bescher-
men uw (vaste) planten tegen winterse 
kou en bieden dieren schuilgelegenheid. 
Verwijder echter wel het blad van uw 
gazon: het kan uw gras verstikken.

•  Een alternatief is natuurlijk om het 
blad in de gft-bak te stoppen of bij 

grote hoeveelheden aan te bieden bij 
het scheidingsstation in uw buurt.

Sociale media werkt verbindend.  Er zijn inmiddels veel kanalen op internet die 
helpen om met anderen in contact te komen en te blijven. Hoe praktisch en fijn dat 
is, is door de coronamaatregelen nog meer duidelijk geworden. 

Op die manier kan toch contact gehou-
den worden met opa en oma en andere 
familieleden en vrienden. Ook de lessen 
vanuit school kunnen op deze manier 
gegeven worden.

Mogelijkheden
Via internet wordt veel gedeeld, denk 
niet alleen aan de sociale media maar 
ook aan virtuele (speel)werelden. 
Internet/media kan stimulerend werken 
als het gaat om het ontwikkelen van cre-
ativiteit, muzikaliteit en andere talenten 
door het gebruik van allerlei creatieve, 
grappige en bijzondere applicaties. 
Kortom internet en (sociale) media biedt 
plezier en mogelijkheden.

Vrienden
Sociale media is voor kinderen, om 
verschillende redenen, belangrijk. De 
voornaamste reden is vriendschap. 
Naarmate kinderen ouder worden 
neemt de invloed van ouders af terwijl 
vrienden steeds belangrijker worden. 
Met (sociale) media blijft je kind op de 
hoogte van wat vrienden en idolen doen 
en wat ze bezig houdt. Kinderen delen 
voornamelijk lieve, mooie, ontroerende, 
grappige of creatieve boodschappen 
met elkaar. Ze kunnen vrienden een hart 
onder de riem steken met berichtjes of 
een grappig of mooi filmpje maken of 
delen en hopen dat die veel likes krijgt. 
Zo bouwen ze aan hun imago.

Risico’s
Risico’s zijn er helaas ook. Via (sociale) 
media kunnen kinderen dingen te zien 
krijgen die niet geschikt  zijn voor hun 

leeftijd. Ook kunnen kinderen gepest of 
zelfs bedreigd worden via internet. Dit 
laatste noemen we cyberpesten.

Hoe voorkom je risico’s?
•  Maak duidelijke afspraken met je 

kind(eren) over wanneer, wat en hoe 
internet te gebruiken. Hoe eerder je 
begint met regels, hoe vanzelfspreken-
der. Als iedereen voor het naar bed 
gaan zijn telefoon beneden moet laten 
(inclusief ouders, want opvoeden blijft 
voorleven) levert dat in de puberteit 
minder vervelende discussies op.

•  Ga het gesprek aan over wat je 
kind(eren) tegen kunnen komen op 
internet. Toon hierbij interesse voor 
waar ze mee bezig zijn, wat ze ontdek-
ken en wat ze doen. Dit maakt het 
gesprek over vervelende dingen die ze 
tegen komen makkelijker.

•  Vraag je kind(eren) altijd naar je toe 
te komen als ze iets vreemd of raars 
tegenkomen.

•  Leg ook uit dat ze nooit persoonlijke 
informatie, bijvoorbeeld hun adres, 

zomaar op internet moeten delen.
•  Kijk mee met je kind(eren) als ze begin-

nen met (sociale) media en gamen. 
Vergelijk het met je kind leren de straat 
over te steken, eerst doe je dat samen, 
later steeds meer op afstand.

•  Vanaf de basisschool gaat je kind 
steeds meer media zelfstandig gebrui-
ken en als tiener nog meer. Blijf geïnte-
resseerd. Blijf het gesprek aangaan en 
houd de regels scherp.

Vergeet niet dat andere ouders ook met 
deze opvoeduitdaging te maken hebben 
en dat jullie misschien wat aan elkaar 
kunnen hebben.

Meer advies nodig?  Kijk ook eens op: 
www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/ 
of www.oudersvannu.nl/kind/
opvoeden/kinderen-en-social-media/

Behoefte aan advies op maat? Neem 
gerust contact op met Jeugd en Gezin 
Gooi en Vechtstreek via info@jggv.nl of 
035 – 6926350.

GRATIS MONDKAPJES 
VOOR INWONERS 
MET LAAG INKOMEN 

In publieke ruimten geldt het drin-
gende advies om een mondkapje 
te dragen. De aanschaf van een 
mondkapje is een extra uitgave. 
Voor inwoners met een klein budget 
is dat niet prettig. 
Om deze inwoners te helpen, stel-
len de BEL-gemeenten mondkapjes 
beschikbaar. De mondkapjes worden 
bij de voedselbank verstrekt aan 
inwoners en gezinnen die de pakket-
ten af komen halen. De mondkapjes 
zijn ook af te halen bij de Malbak. 
Op deze manier wil de gemeente het 
gebruik van mondkapjes stimuleren 
zonder dat inwoners met een mini-
mum inkomen hier extra geld aan uit 
hoeven te geven. Ook deze actie is 
bedoeld om samen het virus verder 
terug te dringen.
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Holland van boven
op bezoek bij René Expertsalon
Het SBS-programma ‘Holland van boven’ vliegt boven heel Nederland en 
strijkt iedere week neer in een andere provincie. Daarbij wordt ook ingezoomd 
op ondernemers in een regio die iets bijzonders doen of anders zijn, in dit geval 
was het kapsalon René Expertsalon aan de Torenlaan. 

René, die zelf al meer dan 25 jaar in het 
vak zit: ‘Een perfecte uitstraling start 
met mooi en gezond haar. Mooi haar 
staat of valt met een gezonde hoofdhuid.  
Vergelijk het met designschoenen: Je 
kunt de mooiste hakken dragen maar 

als de neuzen kaal zijn slaat je hele look 
dood.’ 

De opnames vonden plaats op 19 okto-
ber jl. en het programma wordt uitgezon-
den op zondagmiddag 22 november. 

Familieberichten
Overleden
02-10-2020   Jacob (Jaap) Kruimer, 

geboren op 26-08-1952 
04-10-2020   Anna Wouterina (Annie) 

Sterenborg-Rijsberman, 
geboren 30-08-1928

09-10-2020   Maria Francisca Augustine 
(Mieke) Hillen-Bartman, 
geboren 18-04-1935

10-10-2020   Sophia (Fiep) Rozendaal-
Zwaan,  
geboren 19-12-1923

15-10-2020   Caroline ten Broeke-
Gröniger,  
geboren 19-03-1940

19-10-2020   Helena Geertuida (Lena) 
Lommers-de Waal,  
geboren 02-09-1932

23-10-2020   Hendrik (Henk) van de 
Koot, geboren 27-11-1927

26-10-2020   Jacoba Maria Margaretha 
(Jacqueline) Westerdijk, 
geboren 22-12-1937

27-10-2020   Henricus (Harry) de Jong, 
geboren 02-01-1957

27-10-2020   Antonius (Toon) 
Rokebrand,  
geboren 06-10-1932

Geboren
12-10-2020 Feline Edith Weijnschenk
15-10-2020 Kiki Rose Westland
16-10-2020 Mia Faye Beatrice Bena

Huwelijken/partnerschap
05-10-2020 Bob Kriek en Sabrine Buijs 
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W E L Z I J N / 
CULTUUR
Bibliotheek in 
de zomer elke 
vrijdag van 
11.00u t

door Nelliëtte van Wijck
1 oktober jl. was het precies 25 jaar geleden, dat Jaap Gooijer een lesbord 
op zijn knalrode Citroën ZX plaatste. Door de coronaepidemie zit een 
groot feest er helaas niet in.

‘Eigenlijk ben ik gepensioneerd, 
maar ik geef nog steeds een aantal 
uren per week les’, zegt Jaap Gooijer 
(70). Op 1 oktober 1995 begon hij in  
Huizen met de rijschool. Onder leiding 
van zijn zoon Michiel groeide het bedrijf. 
‘Mijn vader vindt lesgeven erg leuk en 
kwam al snel in het rijtje met het hoogste 
slagingspercentage van het Gooi’,  
aldus Michiel. Dankzij het enthousiasme 
en de inzet van collega’s Edwin 
Vreeswijk en Peter van Leeuwen, staat 
rijschool Gooijer nog steeds in de top 
tien!

Michiel Gooijer
Michiel (37) is geboren en getogen 
in Huizen. In 2010 besloot hij in de 
voetsporen van zijn vader te treden en 
een jaar later werd hij eigenaar van de 
rijschool. Hij maakte van het bedrijf 
een franchiseorganisatie met vier 
instructeurs. Zij geven les in Laren, 

Blaricum, Eemnes en in vele andere 
plaatsen in het Gooi.

Zo vader, zo zoon, zo kleinzoon?
‘Het is een successtory van vijfentwintig 
jaar’, vindt Jaap. ‘Je rondt zelf iets af en 
geeft het door aan je kind, in de hoop dat 
het allemaal goed gaat en dat gaat het! 
De eerste tien leerlingen van Michiel 
zijn allemaal in één keer geslaagd en 
dat gaf hem en mij destijds ontzettend 
veel vertrouwen’, vertelt Jaap trots. 
‘Misschien dat mijn kleinzoon, die nu 
vijf jaar is, ook in de zaak komt, ik hoop 
dat ik het mee mag maken.’

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Michiel 
Gooijer 06-23343058 of 
autorijschoolgooijer.nl

Autorijschool Gooijer jubileert!

Essentrics in Blaricum
Wie een slanker en soepeler lijf wil en een betere bloedsomploop moet aan 
Essentrics denken. Gecertificeerd instructeur Petra Borst geeft al sinds 
begin 2019 Essentrics lessen in Huizen en biedt deze spierverlengende- en 
verstevigende sport nu ook aan in dorpshuis Blaercom.

Het doel van een Essentrics workout is 
het lichaam zo te trainen dat het in ba-
lans is, met sterke spieren die de bewe-
gingsvrijheid vergroten. Dynamische 
stretches in combinatie met versterkende 
en verlengende bewegingen helpen het 
lichaam krachtig en slank te maken, met 
optimale souplesse. Dit fitnessprogram-
ma, op afwisselende muziek, maakt 
soepel wat verstijfd is, versterkt wat 
kracht nodig heeft en verstevigt waar je 

spierdefinitie mist. Het is een fijne work-
out en na de les voel je je energieker 
en leniger, iedereen zou het eens moe-
ten ervaren. Heb je interesse, neem dan 
eens een proefles en krijg de tweede les  
gratis. 
Na de coronaberperkingen worden de 
lessen gegeven op donderdag van 08.45 
tot 09.45 uur in Blaercom. Voor verde-
re info zie benessere.nu of bel via 06-
48066818.
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