
Een jaar vol activiteiten! 

door het bestuur Oranje Vereniging Blaricum 
Wij kijken terug op een bijzonder jaar zonder activi-
teiten, maar ook vooruit naar een jaar waar hopelijk 
meer mogelijk is. Koningsdag is een van de activitei-
ten die wij met veel plezier en inzet organiseren.

Ondanks dat er vanaf 8 januari gestart 
wordt met vaccineren, zal deze dag nog 
in een periode vallen, waarin vele activi-
teiten nog geen doorgang kunnen vinden. 
Maar het wordt vanzelf augustus. Als het 
van de overheid mag, gaan we volledig 
los. Een kermis waar we nog jaren van 
kunnen nagenieten. Handen schuddend, 

waar wij sociale wezens zo’n behoef-
te aan hebben. De Sinterklaasfilm was 
natuurlijk leuk bedacht, maar uiteraard 
komt Sinterklaas weer in levende lijve. 
Het bestuur van Oranje Vereniging Bla-
ricum wenst alle inwoners een gezond en 
gezellig 2021 toe, samen komen we deze 
periode vast en zeker te boven!  

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.
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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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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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uur en 16.00 uur) voor kinderen op
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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
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natuurlijke kachel aan en krijg je, als je
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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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DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

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

 

Verhuisplannen?
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sinds 1936

by Joost

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

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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Als de lockdown ten einde is, hoopt ook Toos Fecken haar sigarenzaak aan 
de Langeweg 17 weer te openen. 

De sigarenzaak, die zij en haar man Henk 
op 3 mei 1965 van Betje Verver-Vos 
overnamen, ademt nog steeds nostalgie 
uit. Toos voelt zich daar heerlijk bij. Al 
komen de klanten nu alleen nog maar 
voor de goede kwaliteit sigaren en een 

gezellig praatje. Toos: ‘Sluiten…? Nee, 
daar is geen sprake van. Zolang ik het 
leuk vind en gezond blijf, is er geen re-
den om te stoppen.’  Toos, daar houden 
we je aan en heel veel succes met je 
‘doorstart’.

Breek de Week 
Bellijn – Blaricum
Oud of jong, het zijn gekke tijden 
voor iedereen. Je ziet en spreekt maar 
weinig mensen. Je wereld is een stuk 
kleiner dan normaal. Ook zin om de 
week te breken? Even een andere stem 
horen, een mooi gedicht/verhaal voor-
gedragen krijgen of zomaar even klet-
sen? Schroom niet en bel! 

De bellijn is bedoeld voor alle Blaricum-
mers die even behoefte hebben aan een 
luchtig gesprek, hun cirkel iets willen 
vergroten of hun eenzaamheid willen 
doorbreken. Het initiatief is tot stand 
gekomen door een samenwerking van 
Gracious Aging, Rubein, Versa Welzijn 
en Blaercom. 

Bereikbaar via 035-5289232. 
Gedurende de coronaperiode 
geopend op: 
Dinsdagochtend  
van 10.00u tot 12.00u 
Donderdagavond  
van 19.00u tot 21.00u
Zondagmiddag  
van 15.00u tot 17.00u 

Voor meer informatie: 
breekdeweekbellijn.nl 

Hopelijk gaat alles snel weer open!
Zo ook de sigarenzaak van Toos 

hei & wei

Gratis jeugd-
abonnement tot 
twaalf jaar 

Alle kinderen tot en met twaalf 
jaar kunnen gebruik maken van 
de bibilotheek. Kinderen van der-
tien tot zeventien jaar betalen  
€ 19,95 per jaar. 

Hiermee is uw kind verzekerd van lees-,
luister- en kijkplezier. Naast het lenen 
van ‘traditionele boeken’ is er ook de bi-
bliotheek-app. E-books lezen en luister-
boeken beluisteren is zeer gemakkelijk 
op de telefoon of tablet. De jeugd kan 
tot tien e-books en tien luisterboeken 
per drie weken tegelijk lenen met het 
jeugdabonnement. Ook zijn er leuke in-
spiratielijstjes en leestips. 
Meer informatie 6-9.jeugdbibliotheek.nl
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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.  

www.syl-van.nl
#supportyourlocalsvandaag
www.syl-van.nl

De lekkerste 
BorrelBag van 
Gooische 
ondernemers!

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 geval van hoge nood 

Dat was het, die lege accu. Toen 
ik vroeg weg moest met de auto. 
Onmiddellijk mijn wegenclub ge-
beld. Belandde in een onpersoon-
lijk keuzemenu. Geen menselijk 
contact mogelijk. Op de vier keu-
zevragen toetste ik waarheidsge-
trouw viermaal een één in. Volgde 
een sms-berichtje: ‘Hulpvraag in-
dienen via internet.’ Shit, dat ging 
niet op mijn mobiel. Geluk dat 
ik nog thuis was. Op mijn pc het 
vragenformulier ingevuld. Werd 
teruggebeld: De monteur komt 
eraan. Gebeurde. Resultaat: Mijn 
motor draaide weer. Ik vertelde de 
man over de slechte bereikbaar-
heid. Zijn antwoord: ‘Meneer, u 
bent nog vriendelijk, maar u wilt 
niet weten wat mijn collega’s en ik, 
bij een pechgeval langs de snelweg, 
over ons heen krijgen van mensen 
zonder mobiel internet. Witheet 
wachtend. De kille kant van kos-
tenbesparende automatisering… 
Daarom voor u een tip, toets bij 
pech op ons keuzemenu (alleen 
dáár) achtereenvolgens 1 1 2, dan 
krijgt u meteen iemand aan de 
lijn.’   
Maar er is meer aan de hand in 
de wereld. De Brexit is rond. Bi-
den komt. Treuzelende Trump 
vertrekt. Vaccins gereed. Beurzen 
omhoog. 
Door onze, zonder meer noodza-
kelijke, lockdown liggen we weer 
plat. Tot 20 januari. De Corona 
woedt nog over de hele wereld, met 
een spoor van miljoenen doden. 
Onze ziekenhuiszorg is alarme-
rend overbelast, door een zorgelijk 
inzakkende motivatie. Zo meldde 
het RIVM dat quarantaine- en iso-
latieregels genegeerd worden door 
54% van de mensen met een huis-
genoot met serieuze klachten, door 
26% die positief getest zijn en door 
50% die in quarantaine zouden 
moeten. Ergens wel begrijpelijk 
met het zicht op het vaccin. 
Op de achtste januari zijn hier 
de eerste inentingen. Als veruit de 
laatste van de hele EU staan we 
internationaal voor paal. De vacci-
natie moet hier ‘zorgvuldig’ gebeu-
ren: Ons land lijkt vastgelopen in 
een ‘fenomenale bureaucratie’. De 
chaos compleet: De verplichte test 
bij terugkeer uit een risicoland is 
door de rechter doorgehaald. Is de 
hoge nood soms dood? 

door Gerda Jellema
Lopend door het dorp kwam hij een man op de fiets met twee paarden aan 
teugels tegen. Een van de paarden liep niet zo mee. 

De man vroeg: ‘Kunt u mijn ene paard 
niet even aansporen? Ja, dat wil ik wel 
als u zegt hoe.’ En dit soort voorvallen 
maak je in Amsterdam niet zo gauw mee. 

Welkom in Blaricum, een serie waarbij 
we ‘nieuwe Blaricummers’, dit keer Pe-
ter Jansen, aan de hand van een paar vra-
gen aan u voorstellen.

In welk dorpsdeel bent u komen 
wonen?
‘Een oplettende dochter attendeerde 
ons op een woning in Blaricum-Dorp. 
En aangezien wij al een tijd op zoek 
waren naar iets binnen een straal van 
30 km rondom Amsterdam, waar we 
toen woonden, zijn we gaan kijken en 
was de koop vrij snel beklonken.’

Wat is de gezinssamenstelling? 
‘Samen met mijn vrouw woon ik in 
Blaricum. De kinderen zijn allang het 
huis uit en we prijzen ons gelukkig met 
een schare kleinkinderen.’ 

Wat zijn voor u de belangrijkste 
drie redenen om in Blaricum te 
komen wonen?
‘Ik hou van buiten zijn en Blaricum 
ligt in een mooi groengebied. Bla-
ricum is niet te ver van het culturele 
leven in Amsterdam, waar we graag 
gebruik van maken en kinderen wonen 
in de buurt.’ 

Wat valt u (tot nu toe) op in 
Blaricum?
‘In Amsterdam is natuurlijk van alles te 
koop, maar het valt me op dat het aan-
bod hier in de winkels van een hoge 
kwaliteit is. Wat ook prijzenswaardig is, 
is het gezondheidscentrum midden in 
het dorp. En alles is op loopafstand. We 
nemen deel aan een buurtpreventieapp-
groep. Elkaar op een prettige manier in 
de gaten houden en wijzen op verdachte 
omstandigheden vergroot het gevoel van 
veiligheid. Het openbaar vervoer daar-

entegen heeft op mij nog niet zo’n posi-
tieve indruk, maar het kan zijn dat ik dat 
nog niet helemaal goed heb uitgezocht.’

Wat zou u willen weten over 
Blaricum?
‘We zijn lid geworden van de Histo-
rische Kring Blaricum. Naast muziek 
ben ik ook een geschiedenisliefhebber 
en ik merk dat Blaricum een rijke his-
torie heeft waar ik graag nog meer over 
wil lezen en weten.’

Wat zou u willen doen in Blaricum, 
te denken valt aan vrijwilligerswerk, 
aansluiten bij tennisclub etc.?
Peter Jansen is emeritus-hoogleraar he-
patologie en voormalig maag-darm-le-
verarts. ‘Ook al ben ik gepensioneerd, 
ik heb nog vele werkzaamheden, zo 
doe ik onder meer in Duitsland we-
tenschappelijk onderzoek naar diver-
se vormen van leverziektes. In mijn 
vrije tijd lees, golf, vaar en wandel ik. 
Ik heb me nog niet echt verdiept in de 
mogelijkheden die Blaricum te bieden 
heeft, daar ontbreekt momenteel de 
tijd voor, maar in de toekomst zal ik 
me hier zeker over buigen. Vorig jaar 
heb ik enorm genoten van het Muziek-
festival. Laten we erop vertrouwen dat 
dit weer een vervolg kan krijgen. Ik 
hoop nog lang met veel plezier in Bla-
ricum te kunnen wonen.’

En het paard liep uiteindelijke zonder 
problemen los achter de fiets aan. Daar 
moet je voor in Blaricum zijn. Welkom 
Peter en Tineke Jansen!  

Tineke en Peter Jansen

Welkom in Blaricum… 
Tineke en Peter Jansen
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Hei & wei bedankt haar adverteerders
door Marjolijn Schat 
De grootste uitgaven van hei & wei zijn 
de drukkosten en de huis-aan-huisver-
spreiding van ons blad. Om aan deze 
betalingen te kunnen voldoen, zijn wij 
afhankelijk van een subsidie van de 
gemeente en de inkomsten van onze 
adverteerders. 

We hebben 42 adverteerders die vanaf 
pagina 2 vermeld staan. Op de voorpa-
gina hebben we zeven sponsoren in onze 
eregalerij en twaalf in de horizontale 
kolom onderaan de pagina. We kennen, 
in tegensteling tot andere lokale bladen, 
een wachtrij met adverteerders. Bedrij-
ven in Blaricum gaan voor, maar bedrij-
ven in de regio willen ook graag vermel-
ding in ons blad en bij een plekje geven 
we ze graag die ruimte. Adverteerders 
en sponsoren dragen zeker bij uit liefde 
voor ons blad en niet alleen voor naams-
bekendheid. In de loop der jaren hebben 
we veel trouwe adverteerders verkre-
gen. We zijn hen zeer dankbaar! Heeft u  
ook interesse om te adverteren in hei 
& wei? Informatie kunt u vinden op  
www.heienwei.nl en u kunt contact op-
nemen via secretariaat@heienwei.nl. 

Ambassador Vermogensbeheer B.V.
Ook dit jaar mogen we weer een aantal 
nieuwe adverteerders verwelkomen. Zo 
staat nu op de voorpagina Ambassador 
Vermogensbeheer B.V., gevestigd aan 
Binnendoor 5. Ambassador is ontstaan in 
2013 uit passie om vermogende particu-
lieren, organisaties en stichtingen te bege-
leiden in het beheren van hun vermogen. 
Value beleggen staat daarbij centraal; Am-
bassador is constant op zoek naar onder-

gewaardeerde beursgenoteerde bedrijven 
in combinatie met een gezonde cash-flow 
(dividend en rente) en een trigger waardoor 
de onderwaardering verdwijnt. In 2018 is 
door de fusie van vermogensbeheerders 
Antaurus en Ambassador Investments, het 
huidige Ambassador Vermogensbeheer 
ontstaan. Door het samenvoegen van twee 
teams is een organisatie ontstaan van elf 
toegewijde beleggingsprofessionals op 
het gebied van vermogensbeheer met een 
belegd vermogen van ruim € 375 mln. 
Met de eigen research en ervaren analis-
ten aan huis biedt Ambassador een unieke 
beleggingsoplossing voor haar relaties en 
onderscheidt zich van veel concurrenten 
die hoofdzakelijk beleggen in fondsen en 
trackers.
Volgens Ambassador is uw vermogen 

meer dan een cijfermatig gegeven. Het 
is een levenswerk en verdient om deze 
reden professionele en persoonlijke aan-
dacht. 
Bent u nieuwsgierig geworden? Loop 
dan eens aan op hun kantoor waar de 
deur altijd open staat…

Cooper op avontuur, hoe een labradoodle een heel 
dorp verbindt!
door Nelliëtte van Wijck
Vele dorpsgenoten zullen zich dit herinneren. Cooper, een labradoodle, 
loopt weg en heel Blaricum gaat zoeken.

Aan het woord zijn de eigenaren, Brigit-
te en Lodewijk de Graauw: ‘Cooper is 
in februari dit jaar bij ons gekomen uit 
een nestje uit Bleiswijk. Ze is een Aus-
tralische labradoodle.’ Voor Birgitta heel 
belangrijk omdat zij allergisch is en dit 
hondenras hypoallergeen is. ‘We moch-
ten als tweede kiezen en het was liefde 
op het eerste gezicht. Zij leek toen al de 
avontuurlijkste van het stel en dat is nu 
ook wel gebleken.’

Ontsnapt
‘Cooper ontsnapte toen ze op bezoek 
was bij een oom, die aan de Huizerweg 
woont, twee kilometer bij ons vandaan. 
Ze is in de vijver gevallen en zo ge-
schrokken dat ze het op een rennen zette. 
Kennelijk kan ze hoger springen dan we 
dachten, want ze sprong over een hek, 
stak de weg over en verdwaalde in de 
daarachter gelegen wijk.’ De familie was 
Sinterklaas aan het vieren bij een zwa-
ger in Leiderdorp toen ze het hoorden en 
zijn direct naar huis gekomen. ‘Vrienden 
en buren, die het hoorden, boden direct 
hulp aan en er werd een grote zoekac-
tie op touw gezet. Ook Dogsearch werd 
ingeschakeld en op social media en alle 
buurtapps werd een vermistbericht ge-
plaatst, het ging als een lopend vuurtje!’

De zoektocht
‘Die avond werd Cooper door vrienden 

gesignaleerd op de Bloemland-
seweg, maar ze kregen haar niet 
te pakken. Vervolgens nog uren 
gezocht en geroepen maar geen 
spoor van Cooper en met een vre-
selijk gevoel naar bed. Dogsearch 
had ons aangeraden de buiten-
deur open te laten staan en geu-
rige sokken op het pad te leggen, 
omdat ze vaak zelf de weg naar 
huis vinden, maar de volgende 
ochtend nog steeds geen Cooper. 
Vervolgens heeft Dogsearch haar 
vrijwilligersnetwerk ingescha-
keld, er werden flyers verspreid en zelfs 
een speurhond ingezet. Die hele dag 
hebben vele vrienden, kennissen en on-
bekenden in auto’s, op de fiets of te paard 
naar Cooper gezocht, helaas zonder re-
sultaat. ’s Avonds de zoektocht hervat, nu 
met een door Dogsearch ter beschikking 
gestelde warmtecamera. Rond 20.30 uur 
kwam het bericht binnen, dat Cooper 
door iemand was gesignaleerd, toen zij 
onder een tuinhek doorkroop, weer op 
de Bloemlandseweg. De bewoners waren 
niet thuis dus we konden het erf niet op.’ 

Terecht 
‘Na een kwartier roepen, stonden we net 
op het punt het op te geven toen ze einde-
lijk uit de schaduw verscheen. Ze stond 
duidelijk te checken of ze het kon ver-
trouwen.’ Dogsearch had aangegeven dat 

alleen de eigenaren in haar buurt moch-
ten komen. Uiteindelijk herkende ze haar 
familie. ‘Ze kroop onder het hek door en 
rende snel op ons af, zo in onze armen, 
doodsbang, nat en koud maar superblij en 
wij natuurlijk ook! Thuisgekomen hebben 
we wel een paar traantjes gelaten. Cooper 
was uitgeput van haar avontuur en sliep 
binnen een half uur. We zijn allemaal 
heel blij dat we weer met z’n allen veilig 
onder een dak wonen, het gezin is weer 
compleet!

Ondanks alle angst en zorgen was het 
prachtig om te zien hoe snel zoveel men-
sen zich mobiliseerden om te helpen 
zoeken en hoe iedereen meeleefde. Dan 
is het ineens een klein dorpje. We willen 
iedereen bedanken die zijn/haar steentje 
heeft bijgedragen!’

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Centrum voor Cardiologie 
 

Stroomzijde 4, 1261 ZW Blaricum 
(Blaricummermeent)

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

 

Kinderdagverblijf en  
buitenschoolse opvang 

BANJER 
Ekelshoek 21 

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

 
 
 
 

Erik Nugteren (l) en Erwin Blok (directie – partners)

Ambassador Vermogensbeheer
Binnendoor 5 Blaricum

035-2031035
info@ambassadorvermogensbeheer.nl
www.ambassadorvermogensbeheer.nl
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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

Eerste-, Tweede- en Korte Molenweg
Er zijn in Blaricum drie straten vernoemd naar de molens die hier ooit gestaan 
hebben. Molens zult u denken? Jazeker, er hebben twee korenmolens hun 
maalwerk verricht op de plek waar nu het huis Tweede Molenweg 49 staat. 

In de volksmond heet dit nog altijd de 
‘Molenberg’. In 1530 werd er al over een 
standaard korenmolen gesproken.  De 
Molenveenweg is niet vernoemd naar de 
molens, maar naar het gebied dat ligt tus-
sen de Schapendrift en de Gooiergracht 
en onderdeel uitmaakt van de Bouw- en 
Molenvenen. 

Zeskantige bovenkruier
In 1873 werd de standaardmolen afge-
broken en vervangen door een zeskanti-
ge bovenkruier; de ‘Santvoortse Molen’. 
Deze was in 1759 gebouwd in het buurt-
schap ‘Zandvoort’ in Baarn. 
Hij werd zorgvuldig afgebroken en over-
gebracht naar zijn tweede standplaats te 
Blaricum, om ook hier dienst te doen als 
korenmolen. De molen is tot 1921 in be-
drijf geweest. 

Vereniging De Hollandsche Molen
In 1923 kochten twee uit het buitenland 
afkomstige zusters De Virieu Fürstner, de 
molen voor ƒ 4.500,- van de laatste eige-
naar Jan Puijk. Zij wilden hem geschikt 
maken om er zelf in te gaan wonen. Nadat 
zij hiervoor de nodige vergunningen had-

den aangevraagd, waren ze iets te voort-
varend begonnen met de sloop. Er waren 
al stukken rietbedekking verwijderd om 
er grotere ramen in te plaatsen. De bouw-
aanvraag werd echter afgewezen. In het 
jaar 1923 werd namelijk de vereniging 
‘De Hollandsche Molen’ opgericht. Zij 
verzonden een verzoek aan alle Neder-
landse gemeenten om alle molens zoveel 
mogelijk te behouden. Met name burge-
meester Klaarenbeek had daar wel oren 
naar en dit was de reden om geen vergun-
ning af te geven om de molen om te bou-
wen tot woonhuis. Het college van B&W 
wilde de molen graag terugkopen, maar 
kreeg de gemeenteraad hiervoor niet aan 
hun zijde. Lammert Vos Hzn. zou de 
huurder worden. Hij begon toen met elek-
trisch malen in de boerderij nabij de mo-
len aan de Tweede Molenweg. Hier staan 
de woningen Tweede Molenweg 28, 30, 
32 en 34. Door waarschijnlijk kortsluiting 
in de maalstoel is deze boerderij op 7 ja-
nuari 1929 tijdens zeer strenge vorst vol-
ledig afgebrand. De familie Vos verhuis-
de naar de Burgemeester Heerschopweg 
hoek Meentweg, nu beter bekend met de 
toepasselijke naam ‘de Meelmuis’. 

Sloop
Het verval van de molen trad 
snel in; er raakten hele stuk-
ken rietbedekking los. De ver-
vallen molen werd regelmatig 
door zwervers als slaapplaats 
gebruikt, wat mogelijk tot 
brandgevaar kon leiden. De ge-
meente heeft de molen daarom 
in april 1928 laten slopen door 
aannemer Gerard Jacobs, die er 
een woonhuis voor zichzelf op 
bouwde. 

Langs de ‘Molenberg’
De Eerste Molenweg begint 
bij het Kerkpad en loopt links 
voorbij de ‘Molenberg’ om na 395 meter 
te eindigen op de Schapendrift. De Twee-
de Molenweg begint bij de Eemnesser-
weg en loopt rechts van de ‘Molenberg’ 

om na 422 meter ook te eindigen op de 
Schapendrift. De Korte Molenweg ver-
bindt de Eerste Molenweg en de Molen-
veenweg met elkaar en is 110 meter lang.

Straatnamen verklaard… 
door Frans Ruijter 

Deisel
Dit straatje loopt van het Fransepad in oostelijke richting en eindigt 79 meter 
verderop in de Ludenweg. De naam ‘Deisel’ is de Blaricumse verbastering van 
het door de boeren verafschuwde onkruid de ‘distel’. De distel is een zeer hard-
nekkig onkruid, dat moeilijk is te bestrijden. 

Tot eind jaren tachtig van de vorige eeuw 
bestond er ‘distelschouw’. De landeige-
naren dienden de plant, voordat het in 
bloei kwam, te hebben bestreden. Vroe-
ger werd dit gedaan door de distels met 
een zogenaamde ‘hak’ om te hakken. 
Met aanplakbiljetten en in de plaatselijke 
kranten werd kenbaar gemaakt wanneer 
deze schouw werd gehouden. Hierop 
werd door de toezichthouders gehand-
haafd. Door voortschrijdende inzichten 
op natuurgebied is de ‘distelschouw’ af-
geschaft.

Dissel
Er wordt ook weleens beweerd dat de 

naam ‘Deisel’ komt van ‘dissel’. Een 
kromme dissel is een onderdeel van een 
boerenwagen. De voerman kan, wanneer 
er twee paarden voor de wagen staan, 
met zijn voeten via de kromme dissel de 
wagen sturen. Bij de straatnaamgeving 
in de wijk de Bouwvenen zijn alle straten 
vernoemd naar onderdelen van boeren-
wagens. Zo wilde men ook de ‘Dissel’ 
als straatnaam in de Bouwvenen benoe-
men. Het college van B&W besloot in 
haar vergadering van 8 november 1973 
dit niet te doen. Men vond de kans op 
verwarring met de Deisel te groot. Er 
werd toen gekozen voor de straatnaam 
‘Evenaar’. Dit is een dwarsbalk die be-

vestigd wordt aan de ‘kromme dissel’. 
Wanneer de wagen door twee paarden 
wordt getrokken zijn daaraan twee oost-
houten* gemonteerd. De straatnaam-
geving kan achteraf als een heel goede 
beslissing worden beschouwd. 

* Een ‘oosthout’ is een balk die beves-
tigd is aan de kromme dissel waaraan de 
paarden door middel van tuig en touwen 
‘de reepen’ de wagen trekt.

Google

	

Deisel	79	meter	lang	

Google
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Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
    

Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

www.ijssalondehoop.nl

EHBO Vereniging
Blaricum
Hendrik Smitlaantje 2
Sportpark - Oostermeent

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

 

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

Kerkstraat 45
1271 RK Huizen info@schipperwonen.nl
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door Gerda Jellema
‘Er is geen andere toekomst voor Europese burgers dan in de Unie. Laat 
mensen samenwerken en laat hun zien dat er buiten hun verschillen en geo-
grafische grenzen een gemeenschappelijk belang is.’ Aldus Jean Monnet in 
de jaren ‘50 van de vorige eeuw, een van de ‘founding fathers’ van de Euro-
pese Economische Gemeenschap, voorloper van de huidige Europese Unie. 
Dit gedachtegoed zit in het systeem van, even voorstellen, Sandra Griffejoen.

Sandra Griffejoen groeide op in een di-
plomatengezin. Zij verhuisde geregeld 
en maakte kennis met diverse cultu-
ren, alvorens zij in Utrecht ging stude-
ren. Haar ouders woonden in die tijd in 
Luxemburg waar Sandra geregeld de 
weekenden doorbracht. Zij bewoonden 

daar de oude ambtswoning van 
Jean Monnet en dit zorgde voor le-
vendige gesprekken over de Euro-
pese eenwording.  ‘Mijn vader was 
een kritische Eurofiel en iemand 
die graag nadacht over de voordelen van 
vrede en veiligheid in de Unie en tegelijk 

de kracht van de regionale verschillen in 
Europa waardeerde.’

Even voorstellen… Sandra Griffejoen

Lobby beleid van Nederland
Sandra studeerde Sociale Wetenschap-
pen aan de Rijksuniversiteit Utrecht 
met als bovenbouwstudie Communica-
tiemanagement. Haar eindscriptie ging 
over het lobbybeleid van Nederland bij 
de Europese Unie. Wat is een typische 
Nederlandse aanpak en wat werkt wel 
en niet in Brussel? Het lobbyen van al-
lerlei belangengroepen is een belangrijk 
instrument in het vormen van wetgeving 
in Brussel hetgeen wij in Nederland 
niet moeten onderschatten. Sandra reis-
de menigmaal naar het episch centrum 
Brussel om daar met Europarlementa-
riërs, vertegenwoordigers van VNO-
NCW en commerciële bedrijven te 
praten. Sandra: ‘Het was boeiend om de 
dynamiek te begrijpen vanuit deze ver-
schillende invalshoek. Je ziet het con-
flict tussen Europees idealisme en de 
soms strijdige commerciële belangen.’

Familie
Sandra voelde zich aangetrokken tot 
deze energieke omgeving en wilde hier 
graag bij betrokken zijn. Om daartus-
sen te komen zou een onbetaalde sta-
geplek haar helpen om een netwerk op 
te bouwen. Parallel hieraan solliciteer-
de ze en uiteindelijk besloot Sandra te 

kiezen voor de financieel verstandige 
route van een baan bij ABNAMRO 
waar ze tien jaar werkzaam was, de 
laatste jaren in London. Inmiddels was 
ze getrouwd en in verwachting van 
haar derde kind toen ABNAMRO werd 
overgenomen en Sandra en haar gezin 
naar Nederland teruggingen. En San-
dra zei: ‘Basta, ik ga nu voor mijn fa-
milie zorgen.’ Sandra is sportief, heeft 
meegedaan aan twee halve marathons, 
doet aan yoga en wandelt vooral veel 
met de honden dat haar dagelijks laat 
zien hoe mooi en bevoorrecht we in 
Blaricum wonen.

VOLT
Maar als iets in je systeem zit en wan-
neer je graag wat wilt betekenen is de 
keuze gauw gemaakt als een beweging 
je pad kruist waar je helemaal achter 
staat en dit is Volt. Sandra: ‘De bewe-
ging Volt is in 2017 opgericht door jon-
ge mensen die zich zorgen maken om 
de opkomst van nationalistische groe-
peringen, Brexit, en de onopgeloste pro-
blemen van het milieu. Mensen die el-
kaars culturele verschillen omarmen en 
zien dat je van elkaar kunt leren. Volt is 
paneuropees en wil verder bouwen aan 
een verenigd, democratisch en veilig 

Europa. Natuurlijk beseffen we dat de 
grenzen niet ophouden bij Europa, maar 
onze Unie is een belangrijk instrument 
om onze waarden te verankeren en onze 
wereldwijde problemen aan te pakken.’ 

Vrijwilligers 
‘We hebben meer dan 30 gekozen verte-
genwoordigers in heel Europa en meer 
dan 25.000 vrijwilligers die onver-
moeibaar werken omdat ze geloven in 
de humane, positieve en pragmatische 
visie van Volt. Volt is uitgegroeid tot 
de enige echte Europese politieke partij 
die in alle landen van Europa actief is 
met dezelfde naam, visie en programma 
en daar wil ik graag mijn steentje aan 
bijdragen. Een belangrijke manier om 
impact te maken is door op Europees 
maar ook op nationaal niveau politieke 
verantwoordelijkheid te nemen en dus 
doet Volt mee aan de Tweede Kamerver-
kiezingen. Zoals de jongeren bij Volt te-
recht opmerken: “Onze toekomst, en die 
van de generaties na ons, wordt gemaakt 
in Europa.” Het is de hoogste tijd dat we 
dit gaan beseffen.’

Sandra staat op de 14e plaats als kandi-
daat (met haar officiële naam Alexan-
dra Griffejoen). 

Fitexclusive opent studio in Blaricum
door de eindredactie 
Fitexclusive verzorgt personal training voor mensen die meer uit zichzelf willen 
halen: afvallen, fitter worden en/of fysieke klachten verminderen. 

Fitexclusive Blaricum wordt geleid door 
studiomanager en personal trainer Judith 
Adriaanse: ‘Vanuit mijn jarenlange (inter)
nationale ervaring als personal trainer heb 
ik enorm veel zin om de inwoners van Bla-
ricum te helpen met het bereiken van hun 
persoonlijke doelen. Fitter zijn en lekker 
in je vel zitten zorgt voor meer balans en 
effectiever functioneren op alle gebieden, 
zowel zakelijk als privé.’ 

Begeleiding en persoonlijke aandacht 
Tijdens de intake worden de persoonlijke 
doelen vastgesteld. In een 1-op-1 setting 
met een deskundige en gekwalificeerde 
personal trainer gaat u aan de slag om die 

doelen ook daadwerkelijk te bereiken. Tij-
dens dynamische en uitdagende trainingen 
wordt u gemotiveerd om het maximale uit 
uzelf te halen. Ervaring staat centraal. Het 
trainingsplan is precies afgestemd op de 
persoonlijke wensen en behoeften. Dit al-
les op basis van de op wetenschappelijke 
inzichten bewezen 10X2 concept. 10 we-
ken is een perfecte tijdsperiode om serieu-
ze progressie te maken op het gebied van 
sport, fitheid en gewicht. 

Voor meer informatie of een afspraak voor een persoonlijke rondleiding of 
vrijblijvende intake: Judith Adriaanse (06-166 98 201 of 

judith@fitexclusive.nl). Fitexclusive aan de Meentweg 37E is gemakkelijk 
bereikbaar op het terrein van gezondheidscentrum Lloods. 
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LEER & ZO

door Ramona Beemsterboer-Van Urk Dam
Van een zelfgemaakte tas van een geitenhuidje gekocht op de Albert Cuyp, tot 
een prachtige showroom met atelier in de Blaricummermeent begin dit jaar. 
Dat is in het kort het verhaal van Natasja Snieder-Van den Brink, eigenaresse 
LEER & ZO. Een ondernemende dame met een bijzonder creatief talent.

Natasja woont met haar man en twee 
kinderen al jaren in de Bijvanck. Om de 
maand gaat zij op pad om haar inkopen te 
doen. Van huiden en leer in diverse dor-
pen en steden in Brabant tot accessoires 
in Weesp, Natasja koopt alles persoonlijk 
in en nooit online. ‘Ik wil mijn materia-
len zelf voelen en zien’. En dat straalt 
haar assortiment ook uit. De tweede ver-
dieping van haar huis is momenteel haar 
werkruimte. Overal waar je kijkt staan de 
meest prachtige ontwerpen. Van tassen in 
diverse maten, make-up tasjes, portemon-
nees, wijnkoelers (voorzien van koelele-
menten) tot camerariemen, sleutelhan-
gers en zelfs een kinderlijn. Je kunt het 
zo gek niet bedenken. Wat de klant ook 
aanschaft, het is allemaal handgemaakt en 
iedere exemplaar is uniek.

Eigen pand, showroom en atelier
Het leer snijdt Natasja in haar huiskamer 
omdat de ruimte boven te klein is. ‘Het 
wordt tijd voor een echt atelier.’ Ze is 
ontzettend blij met het pand in de Bla-

ricummermeent. Afgelopen december 
ontving zij de sleutel en ze verwacht 
rond februari/maart te openen. Dit is 
voor Natasja wel de kers op de taart. Be-
neden komt een showroom waar ze ein-
delijk al haar mooie handgemaakte wer-
ken kan uitstallen zodat ze tot hun recht 
komen. En boven komt haar werkatelier. 
Het zal even wennen zijn want Natasja 
werkte natuurlijk altijd thuis. Haar kin-
deren, inmiddels tien en dertien jaar, kij-
ken ernaar uit om na school in plaats van 
naar huis ook eens naar mama’s atelier te 
kunnen fietsen.

Online hit
Natasja staat graag op de fair in Haarzui-
lens. Dat is een geweldige ervaring waar 
haar vaste klanten haar graag bezoeken. 
Tijdens de pandemie werkt ze enkel on-
line. Ze heeft haar website zelf gebouwd 
(leerenzo.com). De foto’s maakt ze ook 
zelf. Op Instagram is zij een hit (@leer_
en_zo). Inmiddels bijna 4000 volgers. 
Maar aan social media klampen ook 

wel eens nadelen. LEER& ZO is 
een inspiratie voor anderen. Haar 
ontwerpen worden met regelmaat 
identiek nagemaakt en verkocht 
voor net iets minder. Natasja geeft 
aan dat ze daar niets mee kan. Ze 
kan onmogelijk patent op ieder pa-
troon aanvragen. ‘De concurrentie 
is moordend. Je moet constant 
vernieuwend blijven. Gelukkig 
kennen mensen mij en heb ik in-
middels een naam opgebouwd na 
tien jaar.’ Een bekende persoon-
lijkheid bekend als ‘huismuts’ op 
Instagram, liet online de LEER & 
ZO-hoesjes (gemaakt van koeien-
huiden) voor haar Rituals flesjes 
zien. Binnen een paar uur had 
Natasja er 300 volgers bij. ‘Zo 
snel kan het gaan.’ In het buitenland gaat 
het ook goed. Met name veel Belgische 
klanten. Haar prijzen zijn dan ook laag 
in verhouding tot de tijd, energie en de 
materialen die zij gebruikt. Naast de 
handgemaakte collectie maakt de per-

soonlijke aandacht die Natasja geeft aan 
de bestellingen, door een presentje of 
een handgeschreven kaartje LEER & ZO 
exclusief. Iedereen is van harte welkom, 
straks aan de Binnendelta 14 in de Blari-
cummermeent.

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

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

Het café is de hele week geopend en er 
wordt DAGELIJKS voor u gekookt van 

17.00 tot 21.30 uur.

Componist en dorpsgenoot Piet Souer 
door Angélique Boezel-Spoor
Weliswaar staat buurtdorp Laren bekend als ‘kunstenaarsdorp’, maar ons 
Blaricum mag zich eveneens verheugen in een flink aantal getalenteerde 
inwoners. Zo is o.a. componist Piet Souer woonachtig in ‘het oude dorp’. 
Jarenlang werkte hij aan de Huizerweg in zijn werkruimte annex studio in het 
pand, dat momenteel wordt omgetoverd tot een professioneel theater. 

Het grote publiek is waarschijnlijk alleen 
bekend met zijn ‘lichtere’ oeuvre, zoals 
zijn composities ‘Why tell me why’ van 
dorpsgenote Anita Meijer en het gevoeli-
ge ‘Samen’ van Liesbeth List en Ramses 
Shaffy. Maar al deze wapenfeiten zijn 
eenvoudig op te zoeken op het world wide 
web en bovendien al geruime tijd geleden. 
Wanneer wij elkaar treffen voor een inter-
view, is mijn eerste vraag, waar hij mo-
menteel mee bezig is. Razend enthousiast 
vertelt hij, dat hij in de laatste fase zit van 
zijn meest recente muzikale creatie: Een 
twee uur en drie kwartier durende opera, 
getiteld ‘Eline’, gebaseerd op het boek 
‘Eline Vere’, van Louis Couperus.

Klassieke muziek
Piet legt uit, dat klassieke muziek hem 

met de paplepel is ingegoten. Zijn moeder 
was een bevlogen sopraan bij een orato-
riumvereniging en haar liefde voor deze 
muziektak heeft zich diep in haar zoon ge-
worteld. Het is duidelijk, Souer is enorm 
bevlogen over zijn laatste project. Het be-
gon met het herlezen van de bekende pu-
blicatie ‘Eline’ en hij zag als het ware de 
scènes voor zijn ogen ontrollen. Het ver-
haal begon aan het begin van de 19de eeuw 
als feuilleton in de Haagsche Courant en is 
ook nu nog actueel als psychologisch dra-
ma. In Den Haag is Piet ter plekke langs de 
diverse locaties gegaan, waar het verhaal 
zich afspeelt. Uiteraard bezocht hij ook 
meerdere keren het Couperus Museum 
aan de Javastraat in de hofstad. Met alle 
opgedane kennis is hij aan de slag gegaan 
en na drie jaar hard werken is de opera 

klaar. Door muziekproducente Sigrid van 
der Linden, die hij nog kende van zijn 
medewerking aan het televisieprogramma 
‘Una Voce Particolare’, kwam hij in con-
tact met musicologe Aukelien van Hoy-
tema, tot voor kort radiopresentatrice bij 
NPO Radio 4. Zij schreef het libretto in het 
Engels, omdat een internationale voorstel-
ling wordt nagestreefd. Overigens hebben 
meerdere mensen hun medewerking ver-
leend aan de teksten van de diverse aria’s. 

Maar nu. Wanneer kunnen we de 
première verwachten? 
Piet: ‘We leven in een bijzondere tijd, 
waarin de cultuur ongewoon hard ge-
raakt wordt, we wachten nu op betere 
tijden en dat komt sowieso goed. De 
belangstelling is er en zo ook de nood-
zakelijke contacten. Edoch, een verras-
sing in de vorm van een mooie financiële 
bijdrage, wordt natuurlijk altijd van harte 
toegejuicht…’
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door Frans Ruijter 
Het leven kan, door wat voor oorzaak dan ook, een wending krijgen die 
bepalend is voor je verdere leven. Bij Fiep Zwaan was dat de oorlog. 

De 20-jarige Fiep werd verliefd op de 
Blaricumse boerenzoon Niek Rozen-
daal (* 4-3-1920 † 23-12-1990). Ze ont-
moetten elkaar in het geheim in de sta-
tionsrestauratie van Naarden-Bussum. 
Ze schreef het volgende aan haar broer 
Ernst, die in Berlijn bij de Arbeitsein-
satz te werk was gesteld: ‘Ik hoop niet 
dat zijn moeder erachter komt.’  Fiep 
was een vrouw uit de ‘grote’ stad, zonder 
enige boerenachtergrond en dan ook nog 
protestant. En dat in het toen zeer katho-
lieke Blaricum…

Andere kwaliteiten
Fiep werd katholiek en ze trouwde met 
Niek in 1947. Hun eerste huisvesting 
was inwoning bij Evert en Mina Lanp-
hen aan de Tweede Molenweg 23. Daar-
na werd er verhuisd naar het voormalige 

gemeentehuis aan de Eemnesserweg 9, 
tegenover de ouderlijke boerderij die 
Niek en Fiep in 1953 overnamen. Het 
lag in die tijd in de boerengemeen-
schap voor de hand dat de vrouw van 
de boer verantwoordelijk was voor het 
verzorgen van de moestuin en alle an-
dere voorkomende werkzaamheden die 
behoorden bij het beheer van huis en 
haard. Maar Fiep had hele andere kwa-
liteiten. In Amsterdam was ze een ge-
waardeerd medewerkster op het kantoor 
van de ‘Vereeniging ter bevordering van 
de belangen des Boekhandels’. Neder-
landse correspondentie, Engels, Frans, 
Duits, steno en een mooi handschrift 
zijn nu eenmaal niet de vaardigheden 
die toen op een boerderij van pas kwa-
men. Dat was in het begin geen gemak-
kelijke tijd.  

Reizen
Met volle energie zette Fiep zich in voor 
haar gezin. De kinderen Wim, Bert, Nico, 
Gert en Gerda werden keurig grootge-
bracht en daarna ging zij ook buitenshuis 
werken. Het rijbewijs werd gehaald dat 
haar het ultieme gevoel van vrijheid gaf. 
Vele reizen heeft ze gemaakt, zowel in 
groepsverband als met haar eigen auto. 
Fiep vond dat je geluk moest delen, ze 
deed dat het liefst met haar kleinkinde-
ren. Vele stedentrips in binnen- en bui-
tenland en weekendjes weg heeft ze met 
hen gemaakt. 
Kleindochter Saskia vertelde tijdens 
de uitvaart daar de volgende anekdote 
over: ‘Als we in een hotel in Nederland 
sliepen, zei oma aan het ontbijt: “Smeer 
maar even een broodje voor de lunch, 
dan doet oma dat in haar tas.” Vervol-
gens gleed het halve buffet in oma’s tas 
inclusief servetten en proestten we het 
uit van het lachen.’ Ze genoot daar ont-
zettend van. 

Leven en dood
Met het ouder worden vielen helaas de 
dingen weg die zij zo graag deed. In 
2016 overleed haar zoon Bert, daar had 
ze veel verdriet van. Ook mocht ze geen 
auto meer rijden. Haar kinderen namen 
haar nog weleens mee, waar ze wel van 
genoot, maar het was niet meer hetzelf-
de. Dat leven en dood dicht bij elkaar lig-
gen, blijkt uit het feit dat op de ochtend 
van haar sterfdag haar 16e achterklein-
kind Freek het levenslicht zag.

Antiek is anno 2020 weer hip!
door Mieke Tolhuisen
Al wandelend over de Torenlaan richting Laren, even voorbij Moeke, zie je een 
prachtige etalage. Hier moet je gewoon af en toe even stilstaan. Wat je ziet heeft 
ook stil gestaan. Ik heb het over antiek van Annemiek!

Achter elk item in de etalage zit een ver-
haal uit het verleden. Juist dat maakt het 
bijzonder. Ten tijde van het schrijven van 
dit stukje is de etalage in kerstsfeer. Al 
kijkend gaan je gedachten vanzelf terug 
in de tijd. Wie zou er uit dat mooie glas 
hebben gedronken, of op welke tafel zou 
dat bordje hebben gestaan? Hoewel ik van 
strak en modern design houd, kan ik dit 
ook erg waarderen. En het is weer hele-
maal hip om antiek te combineren met 
modern. Wie daar alles van weet is Anne-
miek Zwart, de vrouw achter deze etalage 
en bijbehorend winkeltje aan de Tweede 
Molenweg 31. 

Jarenlange ervaring
Annemiek en haar man Gerrit wonen  
alweer jaren op de Tweede Molenweg. 
Gerrit is een geboren Blaricummer en 
werkte vroeger o.a. bij garage Van Mill, 
waar nu wijnhandel Wexxs is gevestigd. 
Annemiek werkte bij het Rosa Spier-
huis en is dit jaar met pensioen gegaan. 
Stilletjes, want vanwege de maatregelen 
was een afscheid zoals gepland helaas 
niet mogelijk. Ook al zijn ze beiden met 

pensioen, stilzitten doen ze niet. Aan hun 
huis is sinds 2000 Annemieks winkeltje 
gevestigd. Met aansluitend de werkplaats 
van Gerrit. Beiden hebben altijd de passie 
gedeeld voor antieke spullen. Annemieks 
moeder had een antiekwinkel en Anne-
miek heeft haar uitstekende neus voor wat 
mooi is van haar meegekregen en in de 
loop der jaren ontwikkeld. Met haar ge-
voel voor stijl maakt ze steeds weer nieu-
we stylinghoekjes, veelal aangepast naar 
gelang het jaargetijde. Gerrit is handig en 
knapt veel meubels op. Zo maakt hij ook 
lampen van bijvoorbeeld oude kruiken en 
vazen of repareert oude klokken. 

Wat is gewild? 
Ze vullen elkaar aan en met hun jaren-
lange ervaring weten ze precies wat ge-
wild is. Voorheen waren dat meer grotere 
meubels, tegenwoordig zijn juist kleinere 
items in trek zoals; besteksets en glazen. 
Deze zijn net even specialer en heel goed 
met nieuw te combineren. En wat te den-
ken van een set zilveren inktpotten of een 
antieke globe op een designbureau. Of een 
mooie glazen wijnstolp, een set zilveren 

kandelaars, dienbladen, tabaksdozen, ser-
viezen, wandelstokken, schilderijen en an-
dere varia. Is er in de etalage al heel wat te 
zien, in het winkeltje nog meer! Wat dacht 
u van een kunstkabinet of het zo lief klin-
kende ‘Kamergemakje’. Het prikkelt mijn 
fantasie en ik word nieuwsgierig naar de 
set geweren, of wie er schreef aan de se-
cretaire uit 1770. Ik stel me een prachtige 
dame voor die liefdesbrieven schrijft en 
deze bewaart in haar schrijfkist, haar voe-
ten rustend op een gobelin voetenbankje.

Vondst
Over brieven gesproken…Er werd in een 

secretaire achter een laatje een brief ge-
vonden uit 1884. Daarin werd het gedrag 
besproken van twee zusjes op een Franse 
kostschool. De ene was lief, de ander heel 
stout. Deze brief met vertaling hebben 
Gerrit en Annemiek ingelijst en cadeau 
gedaan aan de kopers van het meubel. 
Geweldig toch?

 

begeleiding. In 1972 vertrok burgemees-
ter Tydeman. Wethouder De Klerk nam
als locoburgemeester hem waar.
Raadslid Scholten werd tijdelijk derde
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het centrum op zich. En, uniek in ons
land, zij bracht met succes de drie ver-
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Katholieke, de Protestant Christelijke en
de Openbare lagere school, samen onder
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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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Meer informatie 
annemiekswinkeltje.nl, 

bel 035-5311552 of mail naar 
annemiekswinkeltje@gmail.com

In Memoriam Sophia Rozendaal-Zwaan
 * Amsterdam, 19 december 1923     † Blaricum, 10 oktober 2020

MEENTWEG 4, BLARICUM
035 7635424

MAKELAAR O.G.

WWW.ARTOFLIVINGBYMARQUIETTE.COM
VERKOOP I AANKOOP I ONROEREND GOED I VERKOOPSTYLING
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

De JOGG-aanpak is een lokale integra-
le aanpak waarbij de omgeving waarin 
kinderen en jongeren opgroeien 
structureel gezonder wordt gemaakt. 
Gemeenten Blaricum en Eemnes zijn 
al sinds begin 2018 JOGG-gemeenten. 
Zij zetten zich daarmee samen met 
betrokken partners in voor een gezon-
dere omgeving voor de jeugd. 

Na 3 jaar zit de eerste JOGG-fase erop. 
De 2 gemeenten gaan graag door met 
de JOGG-aanpak. De wethouders An-
ne-Marie Kennis (Blaricum) en Wilma 
de Boer-Leijsma (Eemnes) hebben de 
samenwerkingsovereenkomst met 
JOGG verlengd met nog eens 3 jaar 
met ingang van 1 januari 2021. JOGG-
regisseur Nick Scholten zal uitvoering 
geven aan dit 3-jarige plan.

Samen met o.a. het onderwijs zet-
ten gemeenten Blaricum en Eemnes 
de komende jaren verder in op een 
omgeving die stimuleert om jongeren 
voldoende te laten bewegen, gezonde 
voeding te eten en voldoende water te 

drinken. Een gezonde toekomst begint 
met een gezonde jeugd.

Met behulp van JOGG zijn er de afge-
lopen jaren verschillende projecten 
opgestart. Zo zijn er watertappunten in 
Blaricum en Eemnes geplaatst. De tap-
punten staan in de buurt van speelplek-
ken en bij het basisonderwijs om zo bij 
te dragen aan een gezonde omgeving. 
Ook is er gestart met de sportkanjerclub 
in Eemnes. De sportkanjerclub KIDS 
(Kanjers in de Sport) richt zich op kin-
deren met een motorische achterstand 

en sociaal emotionele problematiek. 
Kinderen kunnen werken aan zelfver-
trouwen, motorische vaardigheden en 
kunnen zo het plezier weer terug krijgen 
in het bewegen. De ambitie bestaat 
om in het voorjaar ook een sportkan-
jerclub in Blaricum Bijvanck te starten. 
Het is een mooi voorbeeld waarbij de 
krachten zijn gebundeld uit de ambities 
van het lokaal sportakkoord BEL. Het 
sportakkoord is afgelopen oktober afge-
sloten en is bedoeld om zoveel mogelijk 
mensen met plezier te laten sporten en 
te bewegen.

BLARICUM EN EEMNES GAAN DOOR MET DE JOGG-AANPAK

Kerstattentie voor inwoners met een laag inkomen
De gemeente Blaricum heeft in de week 
voor kerst een kerstattentie uitgereikt 
aan inwoners die van een minimum-
inkomen moeten leven. Het ging om 
een cadeaubon en een kerststol. De 
kerstattentie werd bij de inwoners 
thuisgebracht.

Wethouder Knoop: “We leven door de 
corona in een moeilijke tijd. Met de 
feestdagen is het extra zwaar om het vol 
te houden, dat geldt voor ons allemaal. 
De feestdagen zijn ook nog eens een 
extra dure periode. Om inwoners die 
niet veel te besteden hebben een hart 
onder de riem te steken, bieden we een 
kerstattentie aan.”

Pas op voor 
babbeltruc over 
veranderingen 
huishoudelijke 
hulp
Maatschappelijke Zaken heeft vorige 
week een brief gestuurd naar inwoners 
van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren 
over veranderingen in de huishoudelijke 
hulp. 

Een inwoonster heeft contact met ons 
opgenomen. Twee mensen stonden 
aan de deur en vertelden dat zij van de 
gemeente waren en langskwamen in 
verband met deze veranderingen. De 
verstuurde brief werd als aanleiding 
genoemd voor het bezoek. 
De bezoekers bij deze inwoonster waren 
géén medewerkers van de gemeente. 
De gemeente komt hiervoor niet bij u op 
bezoek. Wilt u weten wat u kunt doen 
om uzelf te beschermen tegen 
een babbeltruc? Bekijk dan de 
website van de politie: 
www.politie.nl/themas/babbeltruc.html

Nieuwe website Maatschappelijke Zaken live
De website voor Maatschappelijke Zaken is vernieuwd! Gemeente Huizen heeft samen met Blaricum, Eemnes en Laren 
gewerkt aan www.maatschappelijkezaken.nl. Daar is informatie te vinden over hulp en ondersteuning of geldzaken. 

We blijven uiteraard hard werken aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid van de site. 
Geef uw mening via de knop ‘Uw mening’ die op de pagina te vinden is. Zo kunnen we de website nog beter maken!
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GEMEENTENIEUWS

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

•  Deltazijde 18, 1261 ZM, bouwen van een nieuw bedrijfspand 
‘Gebouw 21’, ingekomen 16 december 2020

•  Deltazijde 20, 1261 ZM, bouwen van een nieuw bedrijfspand 
‘Gebouw 20’, ingekomen 16 december 2020

•  Deltazijde ntb, 1261 ZM, bouwen van een nieuw bedrijfsverza-
melgebouw, ingekomen 18 december 2020

•  Vliegweg 4c, 1261 GL, vellen van 4 bomen, ingekomen 27 de-
cember 2020

•  Binnendoor 5, 1261 EG, legaliseren van splitsing en gebruik van 
kantoor en appartement, ingekomen 24 december 2020

•  Rigterskamp 10, 1261 TN, vervangen van de kozijnen en plaat-
sen HR++ isolatieglas, ingekomen 24 december 2020

•  Schapendrift 47, 1261 HM, vellen van 1 boom, ingekomen 30 
december 2020

•  Huizerweg 48, 1261 AZ, vellen van 1 boom, ingekomen 30 
december 2020 

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

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

•  Torenlaan 10, 1261 GD, verbouwen van de verdieping naar 2 
appartementen, verzonden 23 december 2020

•  Schapendrift 72, 1261 HR, bouwen van een nieuwe woning, ver-
zonden 29 december 2020

•  Vliegweg 1a, 1261 GK, vellen van 1 boom (herplantplicht), ver-
zonden 22 december 2020 

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

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de 
balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift indient, kan 
(bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

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 mel-
ding ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan aan 
voor de e-mailservice via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE 
BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

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

Besloten door burgemeester en wethouders: 
•  innemen van een vaste standplaats aan de Dorpsstraat nabij de Muziektent voor de verkoop van bloe-

men wekelijks op de vrijdag en zaterdag in het jaar 2021, verzonden 18 december 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 gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure 
kunt u vinden op de gemeentelijke website.

Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaar-
schrift 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.

Agenda digitale rondetafelgesprekken

Dinsdag 12 januari 2021, aanvang 20.00 uur via MS Teams
1. Ruimte voor niet geagendeerde onderwerpen (Beeldvormend)
2. Rondvraag/mededelingen (Informeren)
3. Informeren (Informerend/Adviserend)
4. Programmaplan Implementatie Omgevingswet 2021, 2022 en 2023 (Beeldvormend)
5. Bestuursopdracht Groenplan Blaricum (Beeldvormend)

Dinsdag 19 januari 2021, aanvang 20.00 uur via MS Teams
1. Herijking strategische visie Blaricum (Beeldvormend)
2. Alternatief voor drijvende woningen / strekdam (Beeldvormend) 

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 agendapunt, te beluisteren via blaricum.notubiz.nl

Agenda digitale Raadsvergadering 

Dinsdag 26 januari 2021, aanvang 20.00 uur 
De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

• Benoeming en beëdiging griffier Blaricum
• Programmaplan Implementatie Omgevingswet 2021, 2022 en 2023 
• Bestuursopdracht Groenplan Blaricum
• Herijking strategische visie Blaricum
• Alternatief voor drijvende woningen / strekdam
• Borgstelling duurzaamheidslening VvE De Wetering
• Programma en overzicht onderwijs voorzieningen onderwijshuisvesting
• Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Blaricum 2020
• Benoeming lid werkgroep regioambassadeurs Regionale Samenwerkingsagenda Regio G&V

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/
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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 JOGG-aanpak is een lokale integra-
le aanpak waarbij de omgeving waarin 
kinderen en jongeren opgroeien 
structureel gezonder wordt gemaakt. 
Gemeenten Blaricum en Eemnes zijn 
al sinds begin 2018 JOGG-gemeenten. 
Zij zetten zich daarmee samen met 
betrokken partners in voor een gezon-
dere omgeving voor de jeugd. 

Na 3 jaar zit de eerste JOGG-fase erop. 
De 2 gemeenten gaan graag door met 
de JOGG-aanpak. De wethouders An-
ne-Marie Kennis (Blaricum) en Wilma 
de Boer-Leijsma (Eemnes) hebben de 
samenwerkingsovereenkomst met 
JOGG verlengd met nog eens 3 jaar 
met ingang van 1 januari 2021. JOGG-
regisseur Nick Scholten zal uitvoering 
geven aan dit 3-jarige plan.

Samen met o.a. het onderwijs zet-
ten gemeenten Blaricum en Eemnes 
de komende jaren verder in op een 
omgeving die stimuleert om jongeren 
voldoende te laten bewegen, gezonde 
voeding te eten en voldoende water te 

drinken. Een gezonde toekomst begint 
met een gezonde jeugd.

Met behulp van JOGG zijn er de afge-
lopen jaren verschillende projecten 
opgestart. Zo zijn er watertappunten in 
Blaricum en Eemnes geplaatst. De tap-
punten staan in de buurt van speelplek-
ken en bij het basisonderwijs om zo bij 
te dragen aan een gezonde omgeving. 
Ook is er gestart met de sportkanjerclub 
in Eemnes. De sportkanjerclub KIDS 
(Kanjers in de Sport) richt zich op kin-
deren met een motorische achterstand 

en sociaal emotionele problematiek. 
Kinderen kunnen werken aan zelfver-
trouwen, motorische vaardigheden en 
kunnen zo het plezier weer terug krijgen 
in het bewegen. De ambitie bestaat 
om in het voorjaar ook een sportkan-
jerclub in Blaricum Bijvanck te starten. 
Het is een mooi voorbeeld waarbij de 
krachten zijn gebundeld uit de ambities 
van het lokaal sportakkoord BEL. Het 
sportakkoord is afgelopen oktober afge-
sloten en is bedoeld om zoveel mogelijk 
mensen met plezier te laten sporten en 
te bewegen.

BLARICUM EN EEMNES GAAN DOOR MET DE JOGG-AANPAK

Kerstattentie voor inwoners met een laag inkomen
De gemeente Blaricum heeft in de week 
voor kerst een kerstattentie uitgereikt 
aan inwoners die van een minimum-
inkomen moeten leven. Het ging om 
een cadeaubon en een kerststol. De 
kerstattentie werd bij de inwoners 
thuisgebracht.

Wethouder Knoop: “We leven door de 
corona in een moeilijke tijd. Met de 
feestdagen is het extra zwaar om het vol 
te houden, dat geldt voor ons allemaal. 
De feestdagen zijn ook nog eens een 
extra dure periode. Om inwoners die 
niet veel te besteden hebben een hart 
onder de riem te steken, bieden we een 
kerstattentie aan.”

Pas op voor 
babbeltruc over 
veranderingen 
huishoudelijke 
hulp
Maatschappelijke Zaken heeft vorige 
week een brief gestuurd naar inwoners 
van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren 
over veranderingen in de huishoudelijke 
hulp. 

Een inwoonster heeft contact met ons 
opgenomen. Twee mensen stonden 
aan de deur en vertelden dat zij van de 
gemeente waren en langskwamen in 
verband met deze veranderingen. De 
verstuurde brief werd als aanleiding 
genoemd voor het bezoek. 
De bezoekers bij deze inwoonster waren 
géén medewerkers van de gemeente. 
De gemeente komt hiervoor niet bij u op 
bezoek. Wilt u weten wat u kunt doen 
om uzelf te beschermen tegen 
een babbeltruc? Bekijk dan de 
website van de politie: 
www.politie.nl/themas/babbeltruc.html

Nieuwe website Maatschappelijke Zaken live
De website voor Maatschappelijke Zaken is vernieuwd! Gemeente Huizen heeft samen met Blaricum, Eemnes en Laren 
gewerkt aan www.maatschappelijkezaken.nl. Daar is informatie te vinden over hulp en ondersteuning of geldzaken. 

We blijven uiteraard hard werken aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid van de site. 
Geef uw mening via de knop ‘Uw mening’ die op de pagina te vinden is. Zo kunnen we de website nog beter maken!
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GEMEENTENIEUWS

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

•  Deltazijde 18, 1261 ZM, bouwen van een nieuw bedrijfspand 
‘Gebouw 21’, ingekomen 16 december 2020

•  Deltazijde 20, 1261 ZM, bouwen van een nieuw bedrijfspand 
‘Gebouw 20’, ingekomen 16 december 2020

•  Deltazijde ntb, 1261 ZM, bouwen van een nieuw bedrijfsverza-
melgebouw, ingekomen 18 december 2020

•  Vliegweg 4c, 1261 GL, vellen van 4 bomen, ingekomen 27 de-
cember 2020

•  Binnendoor 5, 1261 EG, legaliseren van splitsing en gebruik van 
kantoor en appartement, ingekomen 24 december 2020

•  Rigterskamp 10, 1261 TN, vervangen van de kozijnen en plaat-
sen HR++ isolatieglas, ingekomen 24 december 2020

•  Schapendrift 47, 1261 HM, vellen van 1 boom, ingekomen 30 
december 2020

•  Huizerweg 48, 1261 AZ, vellen van 1 boom, ingekomen 30 
december 2020 

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

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

•  Torenlaan 10, 1261 GD, verbouwen van de verdieping naar 2 
appartementen, verzonden 23 december 2020

•  Schapendrift 72, 1261 HR, bouwen van een nieuwe woning, ver-
zonden 29 december 2020

•  Vliegweg 1a, 1261 GK, vellen van 1 boom (herplantplicht), ver-
zonden 22 december 2020 

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

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de 
balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift indient, kan 
(bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

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 mel-
ding ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan aan 
voor de e-mailservice via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE 
BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

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

Besloten door burgemeester en wethouders: 
•  innemen van een vaste standplaats aan de Dorpsstraat nabij de Muziektent voor de verkoop van bloe-

men wekelijks op de vrijdag en zaterdag in het jaar 2021, verzonden 18 december 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 gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure 
kunt u vinden op de gemeentelijke website.

Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaar-
schrift 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.

Agenda digitale rondetafelgesprekken

Dinsdag 12 januari 2021, aanvang 20.00 uur via MS Teams
1. Ruimte voor niet geagendeerde onderwerpen (Beeldvormend)
2. Rondvraag/mededelingen (Informeren)
3. Informeren (Informerend/Adviserend)
4. Programmaplan Implementatie Omgevingswet 2021, 2022 en 2023 (Beeldvormend)
5. Bestuursopdracht Groenplan Blaricum (Beeldvormend)
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GEMEENTENIEUWS

Namens het gemeentebestuur wens ik u een gelukkig en vooral gezond 2021. Dat het hebben van een goede gezondheid een zegen is, wisten we al. Maar we konden op 
1 januari 2020 nog niet bevroeden dat ieders gezondheid ons allen aangaat. Ondanks corona hebben we in 2020 heel veel met elkaar gerealiseerd. Een korte terugblik op 
2020. 

Vernieuwde Blaercom
We begonnen het jaar 2020 vol energie met onder andere de heropening van de 
vernieuwde Blaercom op 17 januari jl. 

Tafelberg
Op 14 februari werd het uitzichtpunt op De Tafelberg officieel geopend door direc-
teur-rentmeester Karin Kos, samen met wethouder Knoop van gemeente Blaricum en 
wethouder Verbeek van gemeente Huizen.

Bewonersbijeenkomsten
Ook werden er begin 2020 diverse bewonersbijeenkomsten georganiseerd waarbij u 
informatie kreeg en mee kon denken over onder andere veiligheid, sport, de inrich-
ting van de Gooise natuur en de energietransitie.

Corona
En toen werd het maart… De wereld raakte in de ban van het coronavirus, zo ook Bla-
ricum. Op 3 maart communiceerde ik dat een eerste inwoner in Blaricum besmet was 
geraakt met het coronavirus. Op 13 maart kwamen de burgemeesters van de regio 
Gooi en Vechtstreek bij elkaar om de impact van de landelijk genomen maatregelen 
te bespreken. Op 15 maart ging het land in een eerste lockdown, de scholen sloten 
hun deuren. Plekken waar de verspreiding van het virus makkelijk kon plaatsvinden 
gingen op slot. Het virus moest met harde hand worden aangepakt. Dit alles had en 
heeft nog steeds een enorme impact op ons allemaal en is helaas weer actueel. 

Maar wij Blaricummers laten ons niet kisten. Ondanks alle beperkingen gingen we 
zoveel mogelijk verder.

Derde ambtstermijn

Mijn derde ambtstermijn ging in op 1 april, op 15 juni vond de officiële beëdiging 
plaats. 

Zorg voor insecten
In de week van 11 mei werden in het centrum van het Oude Dorp en de Bijvanck de 
hanging baskets (kleurrijke bloembakken) weer opgehangen. De bakken zijn gevuld 
met een bijzondere mix van bloemen (waaronder de petunia) die het hele zomersei-
zoen aantrekkelijk zijn voor insecten. 

De gemeente Blaricum streeft naar een goed onderhoud van de openbare ruimte. 
Sinds 1 januari 2020 gebeurt het onderhoud op een nieuwe manier. Dit heeft gevol-
gen voor het straatbeeld.

Wellicht heeft u het gemerkt: de bloeiende bermen in Blaricum worden minder 
intensief gemaaid. Hiermee krijgen wilde bloemen de kans om te groeien. Zo vergro-
ten we de biodiversiteit, waardoor het aangenaam leven is voor vlinders, vogels en 
insecten.

Trapveld
Op 25 mei verhuisde het tijdelijk trapveld in De Blaricummermeent naar een defini-
tieve locatie. 

Beste inwoners van Blaricum,

Wethouder Gerard Knoop heropent de Blaercom

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch tekent voor haar derde ambtstermijn

Wethouder Liesbeth Boersen hangt de bloembakken op

Wethouder Annemarie Kennis trapt een balletje (foto 2017)
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Blaricum 2030
Eind juni ontvingen alle inwoners de ansichtkaart ‘Groe-
ten uit Blaricum 2030!’ met vragen over de toekomst 
van Blaricum.  Ook konden inwoners hun mening geven 
over de toekomst van Blaricum via een online vragenlijst. 
Er zijn maar liefst 621 reacties binnengekomen! Al deze 
reacties zijn verwerkt in een herijking van de toekomst-
visie van Blaricum. In januari wordt deze besproken in de 
raad. Meer informatie hierover volgt begin 2021. 

Bijvanck
De wijk Bijvanck in Blaricum wordt de komende jaren 
opgeknapt. Voordat de eerste spade de grond in gaat, 
kregen wijkbewoners de ruimte om hun ideeën en 
wensen hierover uit te spreken. Eerder dit jaar kon dat 
via een digitale enquête. Aanvullend daarop vond er 
zaterdag 12 september een wijksafari plaats: wande-
lingen door de wijk onder leiding van de gemeente en 
advies- en ingenieursbureau SWECO. 

Wethouder Liesbeth Boersen vertelde: “Bewoners 
van de Bijvanck zijn betrokken en denken graag mee. 
Die ruimte wilden we hen waar mogelijk graag geven. 
Circa tachtig bewoners namen deel aan de wijksafari. 
Bewoners gaven aan ons hun ideeën en aandachtspun-
ten voor de reconstructie mee. Tegelijkertijd toetsten 
wij ook ónze conceptideeën bij hen. Dit leidde tot een 
mooi samenspel.”

Sportakkoord
Op donderdag 15 oktober 2020 ondertekenden wethou-
ders Kennis (Blaricum), De Boer-Leijsma (Eemnes) en 
Stam (Laren) het sportakkoord voor de BEL-gemeenten. 
De medeondertekenaars zijn partners in de sport, zoals 
sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.

Het sportakkoord werd door ongeveer dertig organi-
saties getekend. Het is bedoeld om zoveel mogelijk 
mensen met plezier te laten sporten en bewegen. In 
het sportakkoord staan zes ambities benoemd:
1. inclusief sporten en bewegen
2. duurzame sportinfrastructuur
3. vitale sport- en beweegaanbieders
4. positieve sportcultuur
5. jong & vaardig in bewegen
6. topsport die stimuleert

Vrijwilligers 

Op donderdag 22 oktober reikte wethouder Gerard 
Knoop prijzen uit voor de vrijwilligers van 2020. De 
heer Niks werd vrijwilliger van het jaar. Robin van der 
Weiden ontving de aanmoedigingsprijs. 

Nieuwe inwoners
Ook mocht de gemeente Blaricum afgelopen jaar weer 
meerdere nieuwe inwoners verwelkomen. Helaas kan 
ik u door de coronamaatregelen niet persoonlijk de 
hand schudden. Deze terugblik op 2020 geeft u een 
mooi kijkje in de gemeente waar u bent komen wonen. 
Welkom! 

Hou vol
In maart communiceerde ik het volgende: “Ik heb 
Blaricummers leren kennen als nuchter en realistisch in 
tijden dat het erop aankomt. Dat zullen we ook nodig 
hebben om deze periode goed door te komen. Voor 
een sociaal dorp als het onze, zal afstand houden mis-
schien wel het allerbelangrijkste, maar daarmee ook 
het aller moeilijkste zijn. Ik heb er het volste vertrou-
wen in dat het ons gaat lukken. Vooral als we ook op 
die noodzakelijke afstand oog blijven houden voor 
elkaar.” Deze boodschap is helaas nog steeds actueel. 
Corona liep als een rode draad door 2020. Ook in 2021 
zullen we daar nog wat van merken. Zo zijn op 17 maart 
2021 de Tweede Kamerverkiezingen. Die verlopen 
anders dan u gewend bent. Binnenkort hoort u hier 
meer over. Laten we hopen dat dit virus, en de impact 
hiervan op ieders leven, snel achter ons kunnen laten. 
Hou vol… hopelijk nog even…

Joan de Zwart-Bloch
Uw burgemeester

GEMEENTENIEUWS

Een toost op het nieuwe jaar

De ansichtkaart ‘Blaricum 2030’

Bewoners op safari door de wijk

Digitale ondertekening sportakkoord

Dhr. Niks met zijn prijs
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Familieberichten
Overleden
30-11-2020    Marianne van Kraaij-van 

Eck,  
geboren op 29-09-1942

06-12-2020    Roelof Harm (Roel) 
Zijlstra,  
geboren op 28-07-1956

06-12-2020    Albertus Adrianus Maria 
(Bert) de Jong,  
geboren op 04-0901965

11-12-2020  Willem Plug,  
geboren op 20-06 1947

17-12-2020  Ineke van Dijk 
-Bolderman, geboren op 
23-10-1948

21-12-2020   Helena Antonia (Leny) 
Planjer-Verbaas,  
geboren op 21-08-1935 

22-12-2020   Johannes Jozef Elbertus 
(Jan) van den Bergh, 
geboren op 17-03-1930

Geboren
02-11-20 James Willem van Rijn

Colofon

Kopij aanleveren en informatie:

redactie@heienwei.nl

tel. 06-14180931 

www.facebook.com/heienwei
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Planning 
hei & wei 
Heeft u iets te melden over uw ver-
eniging, evenement of iets anders in  
Blaricum? Laat het ons weten via  
redactie@heienwei.nl. Kopij voor  
het volgende nummer, verschijning 5  
februari, aanleveren voor 21 januari a.s.Hopelijk kunnen we snel weer samen genieten van alle mooie Blaricumse activiteiten en evenementen. 

Hei & wei wenst u een gezond en gezellig 2021! 

Een sluisje dat niet lekker in zijn vel zit 

door Jan Greven
Het begon die avond van vijftien de-
cember zo hoffelijk. Raadslid Ineke 
Breet van De Blaricumse Partij nam 
afscheid na dertien jaar raadslidmaat-
schap. Er waren hartelijke woorden. 
Applaus voor zover dat in een digi-
tale vergadering mogelijk is. En een 
koninklijke onderscheiding die echt-
genoot Hans haar coronaproef in de 
eigen huiskamer opspelde.

Maar helaas, aan het einde van de raads-
vergadering – het ging over het sluisje 
tussen Randmeer en Blaricummermeent  
– was de hoffelijkheid ver te zoeken. Er 
is iets met dat sluisje. Als het een mens 
was, zou je zeggen: ‘Het zit niet lekker 
in zijn vel.’ Veel pech en peperduur. Het 
werd in 2010/2011 voor € 6.100.000 
aangelegd. In 2018 bleken houten palen 
verrot en betonplaten door een construc-
tiefout scheefgezakt. De zaak moest op-
nieuw op de schop. Kosten € 1.200.000. 
Totale kosten € 7.300.000 en nog geen 
boot gesluisd.  

Intussen heeft de gemeente begrepen dat 
bouw en onderhoud van een sluis niet 
haar ding zijn en de eigendom overge-
daan aan Waternet. ‘Het enige waterbe-
drijf in Nederland dat zorgt voor de hele 
waterkringloop’, aldus zijn website.  Wel 
moest de gemeente blijven bijdragen aan 
onderhoud. Kosten € 50.000 per jaar. 
Ergens in de gesprekken tussen gemeen-
te en Waternet moet het woord ‘afkopen’ 
gevallen zijn. Als de gemeente die jaar-
lijkse kosten nou eens voor vijftig jaar 
afkocht? Wat zou dat kosten? 
€ 1.950.000, zei Waternet. 
De gemeente was er blij mee. Een be-
sparing van € 55.000! Bovendien was er 
geld beschikbaar dankzij de Blaricum-

mermeent.  Dat kon mooi voor de afkoop 
gebruikt worden, zo zou de jaarlijkse be-
groting niet jaar op jaar met € 50.000 
belast worden. 
Raad ook blij? Deels wel, deels niet. 
De oppositie, VVD en D66, was hele-
maal niet blij. Wat levert Waternet voor 
dat bedrag? Wat houdt ‘onderhoud’ in? 
Is er een serviceovereenkomst? Staat 
zwart op wit dat Blaricum definitief van 
dat sluisje af is?  Lacht Waternet niet in 
zijn vuistje over deze open einde over-
eenkomst? Allemaal vragen, uitlopend 
in een amendement van de oppositie dat 
vroeg om uitstel van de overeenkomst tot 
er meer duidelijkheid zou zijn.  
Na een eerste ronde bleken voor- en te-
genstanders lijnrecht tegenover elkaar te 
(blijven) staan en werd de toon grimmi-
ger. Is er soms een deal met Waternet en 
speelt er iets dat wij als Raad niet weten, 
wilde de oppositie weten. Dit hele de-

bat is van een ongelofelijke treurigheid. 
Is het niet verbijsterend dat de Raad zo 
maar over twee miljoen beslist? Onvoor-
stelbaar dat we niet onze verantwoor-
delijkheid nemen! Aldus de oppositie. 
Daartegenover spraken de coalitiepartij-
en van een dieptepunt in de geschiedenis 
van de Raad en van ongepastheid om de 
wethouder ongefundeerd te beschuldi-
gen van het achterhouden van informatie 
- een politieke doodzonde.    
De woorden werden zwaarder en zwaar-
der zoals dat vaker gaat in een digitale 
vergadering waar de emoties niet worden 
afgeremd door lichaamstaal en lijfelijke 
aanwezigheid. Je zag het: digitaal verga-
deren werkt polarisatie in de hand. 
 
Uiteindelijk werd het voorstel aangeno-
men. Waternet gaat het onderhoud doen. 
Behalve het sluisje lijkt ook de sfeer in 
de Raad aan een onderhoudsbeurt toe.   

Voordelig tanken in ons dorp 

Tankstation Fieten Olie (bij de meesten beter bekend als Vos) aan de 
Middenweg is het op een na voordeligste tankstation van Nederland. 

De literprijs is 1,435 euro voor een liter 
E10. Alleen in Sneek is het goedkoper 
met 1,434 euro per liter. Dit leert het 
jaarlijkse onderzoek van MultiTank-
card. Ook is dit het enige tankstation in 

Noord-Holland dat in de top tien voor-
komt. 
In de verdere omgeving is er geen tank-
station dat in de buurt komt van de lage 
prijs van Fieten Olie. 
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