
door Marjolijn Schat
Rotary Club Blaricum-Centaurea organiseert, sinds haar oprichting in 2013, 
vele prachtige activiteiten voor ons dorp, waarvan de opbrengsten naar goede 
doelen zowel in als buiten het dorp gaan. Zo ligt bijvoorbeeld de succesvolle 
pubquiz van vorig jaar januari nog vers in ons geheugen, net zoals de zeven 
edities van het altijd drukbezochte midwintervuur. Ook hebben de dames van 
de serviceclub het hele dorp aan het bakken gekregen met hun event ‘Blari-
cum Bakt Beter’. Neem eens een kijkje op hun website voor al hun activiteiten, 
rotary.nl/blaricumcentaurea

Met de woorden ‘Dank voor uw tomelo-
ze (online) inzet. Houd vol!’ bedankten 
Stephanie Ganzeboom en Marije Nie-
boer van RC Blaricum Centaurea vorige 
maand met een kleine attentie alle leer-
krachten van de Blaricumse basisscho-
len. Met een zakje heerlijke chocolaat-
jes willen ze zo een hart onder de riem 
steken bij de leerkrachten die momenteel 
weer volop online lesgeven en alles uit de 
kast trekken om het onderwijs op afstand 
zo goed mogelijk te laten verlopen. De 
(locatie)directeuren van Katholieke Ba-
sisschool Bernardus, Katholieke Basis-
school De Pionier, Openbare Basisschool 
Blaricum met ook Voltijds Hoogbegaaf-
den Onderwijs en Openbare Basisschool 
Bijvanck namen de attenties voor hun 
personeel dankbaar in ontvangst, ook zij 
zijn supertrots op hun team. En terecht. 
Corona heeft uitvergroot hoe belangrijk 
het beroep van leraar is. 

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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heihei&& weiwei

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

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

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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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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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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van ons is dat koude met ziekte te maken
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NieuwjaarsZit te komen was het volgen-
de. Henk ging met z’n zoon Zeph (15) in
2014 naar Zeewolde waar ze in plaats
van  mee te doen aan de traditionele
nieuwjaarduik,  in het water gingen ZIT-
TEN, wat ze daar nog nooit hadden
gezien. Na overleg met duikers en een
arts werden Henk en Zeph door de lei-
ding van het evenement het water uitge-
stuurd.  Zitten achtte men niet verant-
woord. En dan te weten dat zitten qua
afkoeling minder belastend is voor het
lichaam dan zwemmen. Dus dat kon
anders vond Henk. Zodra je in koud
water gaat zitten, vertelt hij, gaat je
natuurlijke kachel aan en krijg je, als je
het water weer uitgaat een warmte-boost.
Het is zijn ervaring dat iedereen steeds
vrolijk lachend het water uit komt                                                                                                                                   

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

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

 

Verhuisplannen?

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

 

sinds 1936

by Joost

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Binnendoor 5
Blaricum

035-2031035

Dé Value Belegger
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Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum
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Leerkrachten bedankt! 

hei & wei

BuurtBieb
Onlangs heeft Blaercom een BuurtBieb 
geplaatst. De BuurtBieb is mogelijk ge-
maakt door het Activiteitenfonds Blari-
cum en direct na plaatsing is de Buurt-
Bieb door inwoners in gebruik genomen. 
De BuurtBieb staat buiten aan de entree-
zijde van Blaercom.

Met dank aan SYLVAN (Support Your Locals VANdaag) 

Directeur Guus Braakhuis van 
Katholieke Basisschool Bernardus

Avondklok

Op zaterdag 23 januari ging op 21.00 
uur in Nederland de avondklok in. Stille 
straten in Blaricum.

Even behoefte
aan een praatje

met een
dorpsgenoot?

In Coronatijd geopend op:
Dinsdagochtend
Donderdagavond
Zondagmiddag

van 10.00 tot 12.00
van 19.00 tot 21.00
van 15.00 tot 17.00

Voor en door Blaricummers

035-528 92 32

mailons@breekdeweekbellijn.nl
of

Breek de Week Bellijn

GEKKE TIJDEN. . .
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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

De eend en de arend 

Ben ik mijn gouden leesbril kwijt. 
Vraag mijn vrouw. Lang gezocht. 
Niks gevonden. Kijk ik mijn vrouw 
nog eens goed aan. Er is iets… Ver-
dorie, zij heeft mijn bril op!

Kortom, we leven in een tijd vol ver-
rassingen. Ook minder aangename. 
Wereldwijd blijft de coronasterfte 
stijgen. Vaccintekorten in de EU. 
Onze grotere steden zijn doelwit van 
misdadige jongerenstraatrellen. Ook 
bij ziekenhuizen en zorginstellingen. 
Rellen, aangestuurd via moderne 
media. Gesmoord in supersnelrecht.
Tegelijkertijd is, in het zicht van de 
verkiezingen, het jachtseizoen geo-
pend op en door opgewonden politi-
ci. Omzichtige geesten worden grof. 
In de ‘bananen-monarchie’ vliegen 
de ‘Haagse kliekjes’ in het rond. De 
mediakoks maken overuren. Hun 
maaltijden worden  enthousiast 
opgediend in de vier pruttelende 
praatprogramma’s. Waar je soms de 
raarste dingen hoort. Bij een nieuwe, 
kwieke lijsttrekker zijn zes vluch-
ten per dag uit Engeland even later 
twintig per avond. Wonderbaarlijke 
vermenigvuldiging. Ego’s worden 
gestreeld. Ego’s worden gedeukt.      
Mijn bol raakt overvol. Gelukkig 
kan ik overdag nog naar buiten, 
als het tenminste niet regent. Zo 
wandel ik over de stille, scheme-
rende Tafelbergheide. Boven mij 
een staalblauwe hemel. De zon is al 
onder. Oranjerode westelijke ho-
rizon. Hoog boven mij de klagende 
klanken van overtrekkende groe-
pen ganzen. Plotsklaps achter me 
een scherp knerpend ‘kwék, kwék, 
kwék’. Draai me om, kijk omhoog. 
Zie niks. De eend kwaakt nog eens. 
Dan valt bij mij het kwartje. Het is 
de nieuwe beltoon van mijn mobiel-
tje: niet van echt te onderscheiden. 
Wat later in het dorp kwaakt hij 
wéér. Doe meteen een greep in mijn 
achterzak. Daar is het muisstil. Het 
is een échte eend, op weg naar de 
Gooiergracht…
Goede dingen? Guus Geluk is in-
gekakt in het Witte Huis. Verdween 
pruttelend naar zijn vergulde een-
denkooi. De eenden-poep van zijn 
ultrawit-gevederde vriendjes is op-
geruimd. De  nieuwe, ervaren arend 
heeft zijn plaats ingenomen. Het ge-
tij is gekeerd…     

N.B. Zie vorige column: De ANWB / 
Wegenwacht herstelt de directe tele-
fonische pech-melding.        

Betekenisvol en duurzaam
Fleur: ‘Ik merkte dat ik doordenderde, 
uren schreef in een tijdschrijfsysteem 
en eigenlijk niet aan andere, voor mij 
wezenlijke, zaken toekwam. Ik vind 
het belangrijk om de tijd die ik heb be-
tekenisvol te besteden. Je kunt immers 
geen tijd terug- of bijkopen. Door 
duurzaam met mezelf, met anderen en 
met de planeet om te gaan, geef ik voor 
mijn gevoel zin aan mijn tijd hier. Dit 
betekent ook; rust inplan-
nen. Van daaruit ontstaan 
creativiteit en inspiratie. 
Als kind schreef ik al ge-
dichten en verhaaltjes en 
na die korte carrière als 
Zuidas-advocaat, besloot 
ik om verder te gaan met 
schrijven. Ik heb met mijn 
vader, ook schrijver, een 
tekstbureau opgezet. Tij-
dens de rustige momen-
ten ben ik aan een boek 
begonnen. Mijn debuutro-
man De urenfabriek gaat 
over mijn ervaringen binnen die snelle 
advocatuur.’ Fleur publiceerde daarna 
nog twee romans: Juffrouw Holle, een 
met veel humor doorspekt sprookje 
voor de moderne vrouw en De inspi-
ratiepraktijk. Haar laatste boek is Mest 
voor de werkvloer, een inspiratiebun-
del voor meer werkgeluk. De thema’s 
(werk)geluk, duurzaamheid en tijd ko-
men overal in haar werk terug.

Pick the brain 
Fleur: ‘Ik houd van feestjes, lachen en 
sociaal contact, maar ben ook graag 
alleen. Deze kanten complementeren 
elkaar. Mijn werkzaamheden geven 
mij energie en ik probeer op mijn ma-
nier een bijdrage te leveren. Mijn cre-

ativiteit combineer ik met mijn liefde 
voor natuur, beweging en meditatie.’ 
En Fleur wil dit graag delen. Zo or-
ganiseert zij inspiratiewandelingen en 
workshops werkgeluk voor particu-
lieren en bedrijven bij de Tafelberg en 
buitenplaats De Hoorneboeg. ‘Door de 
stilte op te zoeken in de natuur, kom 
je makkelijker in contact met wie je 
bent, waar je naartoe wilt en wat jij 
kunt bijdragen.’ Ook heeft zij met ca-

baretière Madelijne Kool 
onder de naam ‘Bloem-
kool’ in coronatijd Inspi-
ration Walkers opgericht: 
een-op-een wandelingen 
met ‘Bloem’ of ‘Kool’.  
Zij kunnen je ook koppe-
len aan een andere ‘inspi-
rator’, bijvoorbeeld een 
componist, vogelkenner 
of predikant die inspireert 
vanuit zijn of haar spe-
cialisme. ‘Kortom, pick 
the brain! Al wandelend 
ontstaan nieuwe inzichten 

waar je met frisse energie mee aan de 
slag kunt.’

Langzaam zullen we leven
Maandelijks interviewt Fleur met 
componist Nicolaas Duin, een interes-
sante gast over het fenomeen tijd. ‘In 
onze podcast “Langzaam zullen we le-
ven, tijd om je te verwonderen” onder-
zoeken wij hoe we door langzamer te 
leven creatiever, liever en productiever 
worden. En vooral: hoe we het leven 
kunnen vieren, want voor je het weet, 
is het leven voorbij.’ Een toepasselijke 
afsluiter komt, net als de beginzinnen, 
uit het boek Juffrouw Holle: ‘Leef! 
Zorg dat je niet doodgaat op je twintig-
ste en wordt begraven op je tachtigste.’ 

Even voorstellen… Fleur Brockhus 

door Gerda Jellema
‘Mensen zijn op zoek naar het geheim 
van geluk. En het liefst zo snel moge-
lijk uitvoerbaar, tussen de koffiebreak 
en een conference call.’ In deze twee 
zinnen de twee thema’s; zingeving en 
onze kostbare tijd die als een rode 
draad door het doen en laten lopen 
van, even voorstellen, schrijfster, trai-
ner en podcasts host Fleur Brockhus.

Fleur Brockhus is opgegroeid in het Gooi 
en na wat omzwervingen zeven jaar ge-
leden in Blaricum komen wonen. Ze is 
getrouwd en heeft drie kleine kinderen. 
Fleur heeft rechten gestudeerd, omdat ze 
dit een mooi klassiek beroep vond waar-
mee ze ook mensen kon helpen. De ad-
vocatuur op de snelle Zuidas paste echter 
niet bij haar, ze dreef van zichzelf af en 
besloot om haar hart te volgen.

fleursfinest.com/  inspirationwalkers.nl  
Instagram: fleursfinestxoxo en justlikeyou365
facebook.com/Langzaam-zullen-we-leven-107601051112810/ 
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Een nieuw avontuur
door Jan Greven
‘De materie is behoorlijk ingewikkeld’ zei een raadslid. ‘Zijn we genoeg geïn-
formeerd?’ vroeg een ander. ‘Het duizelt me een beetje’ bekende een derde. 
‘Waarom niet een beetje meer Jip en Janneke?’ klaagde een vierde. Het is 12 
januari 2021. Aan de orde in het Rondetafelgesprek (RTG) is de nieuwe Om-
gevingswet van minister Ollongren. Invoering van de wet eist van de gemeen-
tes een gedegen voorbereiding. Hoe die voorbereiding moet gebeuren wordt 
beschreven in een programmaplan, geschreven in het ontoegankelijke jargon 
waar de ambtelijke kaste van dit land het patent op heeft. Van de Raad wordt 
niettemin een ja voor dit plan gevraagd. 

De raadsleden hebben het er moeilijk 
mee. Er zijn al zes voorlichtingsavonden 
geweest. Maar begrijpen ze waarover ze 
moeten beslissen? Aan de ene kant klinkt 
het prachtig. De Omgevingswet vervangt 
40 wetten en 120 Algemene Maatregelen 
van Bestuur, belooft minder bureaucratie 
en een cultuuromslag. De burger wordt 
klant, de omgeschoolde ambtenaar 
dienstverlener. Prachtig allemaal. Toch 
snuffelt de Rondetafel eraan als een poes 
aan een schoteltje zure melk. 

De Blaricumse Raad is de enige niet met 
twijfels. Een dag na het RTG vergader-
de de Eerste Kamer. Ook daar stond de 
Omgevingswet op de agenda. De Twee-
de Kamer is weliswaar al akkoord om 
de wet op 1 januari 2022 in te voeren, 
maar de Senaat ligt dwars. De senatoren 
zijn geschrokken van een rapport van het 
BIT, het bureau dat namens de overheid 

toezicht houdt op grote ICT-projecten. 
Het BTI betwijfelt of de noodzakelijke 
ICT er op 1 januari 2022 zal zijn. Dat is 
erg, want zonder de goede ICT werkt de 
wet niet. En dan zijn er de kosten. Die 
zijn nu beraamd op 1,5 miljard. Maar dat 
kan zo maar oplopen tot 1.8 miljard in 
2029. De gemeenten zullen voor deze 
jaarlijks terugkomende extra kosten 
gaan opdraaien. En die cultuurverande-
ring bij ambtenaren? Kun je na de toesla-
genaffaire met droge ogen volhouden dat 
daarvoor een cursus zal volstaan? 

Ik moest denken aan de Participatiewet 
van 2015. Ook toen een heel nieuwe wet 
die (drie) oude wetten verving. Ook toen 
draaiden de gemeenten op voor de kosten 
zonder dat iemand wist hoe die kosten 
zouden uitvallen. Nu weten ze dat wel. De 
meerderheid van de gemeenten zit door 
de Participatiewet in de rode cijfers. Het 

project participatie bleek achteraf neer te 
komen op een keiharde bezuiniging die 
door de Rijksoverheid wordt afgewenteld 
op de gemeenten. Intussen is de jeugd-
hulpverlening ingestort en worden de 
zogenaamde moeilijk bemiddelbaren niet 
beter aan het werk geholpen. 

Ik begrijp de aarzelingen van onze Raad 
om aan een nieuw avontuur te beginnen 
dat met zijn open einde kostenregeling, 
zijn afwenteling van de kosten op de ge-
meenten en zijn belofte van een cultuur-
omslag van het ambtelijk apparaat als 
twee druppels water lijkt op het mislukte 
participatieavontuur. Toch kan de Raad 
moeilijk nee zeggen. Daarvoor is de druk 
van buiten, lees Rijksoverheid, te groot. 
Jammer. Goed bestuur betekent toch dat 
je geen besluit neemt over iets waarvan 
je de consequenties niet kunt overzien. 
Ik begrijp die Eerste Kamer wel. 

Hoe is het nu met... Luna Cornelissen (19 jaar)

door Mayke Boetes
De Blaricumse Luna was vijftien 
jaar oud en zat in de derde klas van 
het MYP op Laar en Berg toen ze 
via Instagram een foto stuurde naar 
Paul Fisher, bekend van het televisie-
programma ‘I can make you a super-
model’. Zij kreeg een uitnodiging via 
Instagram om mee te doen aan een 
modellenwedstrijd. 

Na een aantal weken werd Luna als win-
naar uitgeroepen. Er werden verschil-
lende Skypegesprekken met Paul Fisher 
gevoerd, het contract werd getekend en 
niet veel later was Luna samen met haar 
moeder onderweg naar Parijs. Vanuit een 
kleine hotelkamer konden zij het model-
lenbureau zien waar Luna de volgende 
dag een afspraak had. Na deze afspraak 
volgde een fotoshoot. De ontwikkelingen 
volgden elkaar in rap tempo op en in al-
lerijl kocht Luna een paar schoenen met 
loeihoge hakken om mee te oefenen want 
de Parijse Fashionweek was in aantocht. 
Er volgt een aantal slopende dagen van 
racen via het ingewikkelde Parijse metro-
netwerk van designer naar designer. Bij 
die designers presenteren modellen zich 
om een plaats te kunnen bemachtigen op 
de runways. Dior kreeg uiteindelijk de 
primeur. Luna liep daar haar eerste show 
en de dag daaropvolgend bij Valentino. 
Een veelbelovende carrière was begon-
nen met een vliegende start. 

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
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Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
Huisbrand
Industrie
Centr. verwarming
Aanmaakmaterialen
Blokken
Stookolie voor
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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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Augustus 2017 
Het is zaterdag 12 augustus 
2017 als Luna, in aanloop naar 
de Blaricumse feestweek, met 
haar paard aan het oefenen is 
met ringsteken op het terrein 
van Stad en Lande.  Door een 
samenloop van omstandighe-
den gaat het op enig moment 
gruwelijk mis. Luna komt ten 
val en haar bovenarm wordt 
doorboord door een houten 
gedeelte van het hek. Na drie 
kwartier komt er een ambu-
lance en wordt met een hand-
zaag een gedeelte van het hek 
losgezaagd om haar te kunnen 
vervoeren naar Tergooi. Daar 
volgt een paar uur durende 
operatie en wordt gevreesd 
voor blijvende invaliditeit aan 
haar arm. In de nacht na deze 
operatie beleeft zij een nacht 
met helse pijn. Na lang aan-
dringen door zowel Luna als 
haar moeder Denise, blijkt haar schou-
der uit de kom te zijn en deze wordt 
onder narcose goed gezet.

Modellen carrière 
In de weken daarna, in eerste instantie 
in het ziekenhuis en daarna thuis, is 
Luna aan bed gebonden. Daarna volgt 
een revalidatietraject van ruim een jaar. 
De agent van Luna, Paul Fisher, is haar 
al die tijd blijven steunen en in haar 
blijven geloven. Op 23 januari 2018 
loopt Luna weer haar eerste modeshow 
na het ongeluk. De ene opdracht na de 
andere volgt. De carrière als model 
zit weer in de lift. In mei 2019 rondt 
Luna succesvol het VWO af. In de zo-
mer die volgt is Luna op Ibiza waar zij 
met een paar vrienden een eenzijdig 

auto-ongeluk krijgt met drie gebroken 
ribben voor Luna tot gevolg. Dit levert 
haar wederom een vertraging op maar 
gelukkig krabbelt zij ook daar weer 
bovenop en lijkt haar niets meer in de 
weg te staan. Het jaar 2020 volgt en de 
hele wereld is in de ban van corona. In 
november 2020 verblijft Luna nog wel 
een maand in Milaan om daar diver-
se opdrachten te doen als model maar 
daarna ligt het modellenbestaan ook 
voor haar stil. Luna hoopt dat 2021 
het jaar wordt waar iedereen stukje bij 
beetje hun vrijheden weer terugkrijgt 
en corona ons leven niet meer zal be-
heersen.

Je kan Luna volgen via haar Instagram 
account; @lunacornelissen
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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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Al 4 generaties kenmerkende uitvaarten 
in Blaricum, Laren, Eemnes en omstreken.

Robert-Jan Derksen, 
van wereldreiziger naar dorpsgenoot
door Angélique Boezel-Spoor
Het was even schrikken. Op de dag van mijn afspraak met Robert-Jan 
Derksen, voormalig professioneel golfer, verschijnt er die ochtend een 
(premium nog wel!) artikel over hem in de Gooi- en Eemlander. Daar sta je 
dan als interviewer; alles wat je over de goede man alvast aan informatie bijeen 
hebt geharkt, staat in de krant…

Als wij elkaar die middag treffen op de 
Blaricumse heide, lacht Robert-Jan mijn 
zorgen weg. De publicatie van die dag 
bevat weliswaar veel informatie, maar 
gaat voornamelijk over zijn prestaties 
op de golfbaan. Het persoonlijke gedeel-
te van zijn vroegere beroep is minstens 
zo interessant. Ja, hij vloog jarenlang 
over de wereld en verbleef op de meeste 
schitterende plekken. Ja, hij verdiende 
daarmee grote bedragen, maar aan al dat 
moois zat wel degelijk een zware keer-
zijde. Veertig weken per jaar op pad zijn, 
vraagt onherroepelijk zijn tol. Denk aan 
alle feestdagen of verjaardagen waaraan 
je niet kunt deelnemen. Stel je voor dat 
je troost wilt bieden aan een dierbare na 
het overlijden van een ouder, maar er 
wacht een toernooi op je. En vlak ook 
het continu onder druk staan niet uit. Je 
moet elk jaar opnieuw je speelrecht op 
de tour behouden anders mag je het jaar 
daarop niet aan de start verschijnen. Niet 
bepaald een zorgeloos leventje, al heeft 
hij het al die jaren met waanzinnig veel 
plezier gedaan.

Afscheid als profspeler
Op een gegeven moment maak je de ba-
lans op in je leven. Is dit wat ik nog wil 
doen? Wil ik straks nog trouwen? Zijn er 
misschien andere dingen die ik wil doen? 
En Robert-Jan besloot op zijn hoogtepunt 
zelf de regie in handen te nemen om zijn 

afscheid als profspeler te bepalen en niet 
door te gaan. Aldus geschiedde, met als 
grande finale in 2014 zijn allerlaatste 
toernooi: het KLM Open. Daar kan hij 
nog steeds nauwelijks met droge ogen 
over spreken. Toen was er ineens niks. 
Niets meer moeten, alle druk verdwenen 
en je realiseren dat je in het dorp, waar je 
toch al een behoorlijk aantal jaren woont, 
eigenlijk niemand kent. Je hoeft nergens 
je bed voor uit. Het begint met 9 uur 
opstaan wat langzaam de kant opkruipt 
van pas tegen het middaguur je bed uit-
komen. Om kort te gaan en het zachtjes 
uit te drukken, het ging even niet zo goed 
met Robert-Jan. Gelukkig zag hij het pro-
bleem onder ogen en was zo wijs om de 
hulp in te roepen van professionals, die 
hem weer uit het dal lieten opkrabbelen.

Nieuwe uitdagingen
Inmiddels gaat het méér dan uitstekend. 
Werk-technisch heeft hij het enorm naar 
zijn zin bij Ziggo, waar hij commentaar 
levert bij golftoernooien. Hij staat aan 
het hoofd van één van de beste golfa-
cademy’s van Europa en ook verzorgt 
hij golf-outings op exclusieve banen in 
binnen- en buitenland. Tot slot verklaart 
hij, dat hij intens gelukkig is in en met 
ons dorp. Bij Funda in Hilversum had 
hij destijds aangegeven te zoeken ‘in een 
straal van 10 kilometer’, maar daar is ge-
lukkig Blaricum uit komen rollen.

door Mieke Tolhuisen
In ons mooie dorp zijn paar-
den niet uit het straatbeeld 
weg te denken. De liefde voor 
paarden bracht Corien en 
Sandra per toeval naar ons 
dorp. 

Ze woonden in Amsterdam, 
deze twee leuke vrouwen. Tot 
vorig jaar. Beiden hebben naast 
hun intensieve baan ook een be-
drijf in coaching ‘San en Co’. 
Hiervoor volgde Corien een 
cursus intervisie (oefenen met 
paarden, om deze in te zetten 
voor coaching bij mensen) op 
de Meentweg. Het viel haar op 
dat er zo vaak een paard met 
ruiter door de straat kwam, iets wat haar 
paardenhart sneller deed kloppen. Co-
rien en Sandra werden gecharmeerd van 
ons mooie dorp. Plots zagen ze een te 

koop bord bij een erg leuk huis en ze aar-
zelden dan ook geen moment om aan te 
bellen of ze even mochten kijken… Toen 
was de koop gauw beklonken.

In welk dorpsdeel zijn jullie komen 
wonen?
Het huis waar we verliefd op werden 
staat in Blaricum-Dorp.

Wat is jullie gezinssamenstelling?
We wonen hier samen, onze vier zoons 
zijn het huis uit.

Wat zijn de belangrijkste redenen om 
in Blaricum te komen wonen?
De natuur is hier prachtig en toch 
dichtbij Amsterdam. Verder het leuke 
huis, en natuurlijk als paardenliefheb-
sters het kunnen houden van ons eigen 
paard, genaamd Hazel!

Wat valt jullie op in Blaricum?
Dat we hier wakker worden van de vo-
gels, het een stuk stiller is, en mensen 
zich gauw druk maken om niks. Heer-
lijk!

Wat zouden jullie willen weten van 
Blaricum?
Graag willen we meer te weten komen 
over de geschiedenis. We zijn al bezig 
met het vergaren van informatie via 
de Historische Kring Blaricum, lezen 
boeken als ‘Het Hooge Nest’ en ‘Op 
het oog gewone huizen’. Tip: Wanneer 
de tijd het weer toelaat, is het wellicht 
ook weer mogelijk deel te nemen aan 
de rondwandelingen door ons dorp, 
voor informatie info@hkblaricum.nl

Wat willen jullie gaan doen in 
Blaricum?
Nu kletsen we voluit over ons leuke 
dorp, maar die lockdown hè?
Toch zijn er al veel plannen. Alles 
waar het paardenhart voor klopt, staat 
in hun agenda. Sandra is al begonnen 
met schilderlessen, hetgeen zich heeft 
geuit in een prachtig portret van een 
paardenhoofd. Ook zijn beiden spor-
tief; er wordt veel getraind in hun 
thuisgym. Natuurlijk kunnen ze niet 
wachten om onze jaarlijks terugke-
rende evenementen te bezoeken die 
door het welbekende virus vooralsnog 
niet in de planning staan. De hore-
ca staat ook op het lijstje natuurlijk.  
Verder zijn ze altijd te vragen voor bu-
renhulp.

Wat vinden jullie minder aantrekke-
lijk aan Blaricum?
Daar moeten ze even over nadenken, 
want zelfs in deze stille coronatijd vin-
den ze het al heerlijk om hier te wonen. 
Al is het jammer dat sommige mensen 
veel te hard rijden. Buiten het gevaar 
voor iedereen, schrikken de paarden 
ervan.

Lieve meiden, jullie zijn van harte wel-
kom in ons mooie dorp, en we hopen 
met jullie dat Blaricum binnenkort 
weer zijn ware, gezellige, sociale ge-
zicht kan tonen!

Welkom in Blaricum…
Corien Huiskamp en Sandra Wouters

Corien (l) en Sandra
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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, 
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Duurzaamheid in de overtreffende trap 

door Marjolijn Schat
Duurzaamheid, het zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu en economie 
om de aarde niet uit te putten. Voor nu, maar ook voor de komende generaties. 
Duurzaam bouwen hoort daarbij, in de ontwerp-, bouw- en gebruiksfase. 
‘Ik behoor niet tot de klimaatactivisten, zie mij maar als een nuchtere 
duurzame bouwer.’ Aan het woord is Marcel Ganzeboom. 

Marcel Ganzeboom, een Tukker die 
alweer bijna twintig jaar in Blaricum 
woont, is verknocht aan ons dorp en om-
geving. Boven zijn voordeur hangt een 
houtwerk met vier ganzen, symbolisch 
voor zijn gezin met vrouw en twee kin-
deren. Marcel fietst bij Moeke Spijkstra 
Wielerclub en is bestuurslid van de Lions 
Club Laren/Blaricum. Verder is hij druk 
met het gezinsleven, de hond, reizen zo-
dra het weer mag en kan en vertoeft hij 
graag in hun huisje in Zeeuws-Vlaande-
ren. 

Lidl 
Marcel is als senior Manager Bouw bij 
Lidl met zijn team bezig met de bouw 
van de allereerste energie- en CO2- 
neutrale supermarkt van Nederland. Een 
energie-neutrale supermarkt heeft hij in 
2019 in Woerden i.s.m. de Technische 
Universiteit Delft gerealiseerd, Lidl 
Zero. Een energiecirculaire supermarkt 
waar zo min mogelijk energie gebruikt 
wordt en waar ze zelf alle energie op-
wekken die nodig is om de winkel draai-
ende te houden. Zo zorgt de restwarmte 
van de koelingen voor de klimatisering 
van de winkel. Overtollige warmte en 
koude worden opgeslagen in de grond 
en indien nodig hergebruikt om in de 
zomer voor koelte en in de winter voor 

warmte te zorgen. Op het dak zitten 1766 
zonnepanelen, die de energie voor de kli-
maatregulering, de koel- en vriesmeube-
len, de verlichting in en om de winkel 
opwekken en waarmee de klanten hun 
elektrische auto gratis kunnen opladen. 
‘En een jaar later, in 2020, stond er in-
derdaad een 0 op de energierekening 
en hebben we 200.000 kg aan CO2 be-
spaard.’ Ter vergelijk, dit is de uitstoot 
wanneer je zeventien rondjes om de we-
reld rijdt met een auto. 

Duurzaamheid bij een discounter
‘Dit willen we nu overtreffen in Almere 
Oosterwold, we maken dit filiaal uiter-
aard weer energieneutraal, maar bouwen 
ook CO2-neutraal. We gebruiken duurza-
me materialen, zo zal de winkel voor het 
grootste deel uit hout bestaan en is het 
pand geheel demontabel en kan dus later 
weer ergens anders gebruikt worden. En 
voor het isolatiemateriaal verwerken we 

de oude poloshirts van Lidl-medewer-
kers.’ Helemaal CO2-vrij bouwen lukt 
niet, een betonnen vloer is nodig. Maar dit 
wordt gecompenseerd door op 16.000 m2 
rondom de winkel fruit- en notenbomen 
en grassen te planten. ‘Duurzaamheid bij 
een discounter verwacht je misschien niet 
snel. Maar het is voor ons, naast het feit 
dat duurzaamheid een must is, ook een 
verdienmodel. Onze investeringen kun-
nen we binnen vijf tot tien jaar terugver-
dienen. En zo kunnen we de prijzen voor 
onze klanten laag houden.’ Naar verwach-
ting gaan de deuren van deze supermarkt 
half juli open.

Ook bij Marcel thuis is duurzaamheid 
een feit: ledverlichting, spouwmuuriso-
latie en zonnepanelen. En het bijhuis in 
de tuin, nieuw gebouwd, is van het gas 
af en wordt elektrisch verwarmd met een 
warmtepomp. ‘Niet meer dan logisch als 
je nieuw bouwt.’

Oud en jong spelen samen!
door Pauline van der Aart
Eind 2019 zag de speeltuin aan de Kog-
gewagen er weer gezellig en speelklaar 
uit na de opknapbeurt waartoe eigen 
buurtbewoners het initiatief hadden 
genomen. Helaas werd door een rigou-
reuze snoeibeurt in de wintermaanden 
van 2020 al het werk tenietgedaan. 

Van de wilgentakken hutten, de boom-
schorspaadjes en de hogere beplanting 
was niets meer over, tot groot verdriet 
van kinderen en volwassenen. De animo 
van omwonenden om je eigen buurt leef-
baar, groen en schoon te houden had een 
behoorlijke deuk opgelopen.

Herstel van de speeltuin
Mede dankzij een ‘duwtje’ van de 
Groencommissie* is de gemeente de 
omwonenden tegemoetgekomen door 
middel van het ter beschikking stellen 
van een nieuwe lading wilgentakken, 
die door een aantal bewoners zelf, met 
behulp van Sight Landscaping (aan wie 
het groenonderhoud door de gemeente 
is uitbesteed) geknipt, ontschorst en ge-
plant werden, zodat er weer een nieuwe 
schuilhut op het speelterrein kan ont-

staan. Later volgt nog het herstel van de 
paadjes en het planten van hedera ter be-
groeiing van de hut.

Er is ondanks de koude hard gewerkt, 
vanwege de coronacrisis voorname-
lijk door de oudere buurtbewoners. De 
meeste ouders met kinderen moesten 
thuis schoolwerk maken. Maar Levi (elf 
jaar) en Eline (zes jaar) hebben in de les-

pauzes toch enthousiast meegeholpen. 
Er wordt nu al uitgekeken naar het voor-
jaar, wanneer jong en oud met de (klein)
kinderen weer gezellig bij elkaar kunnen 
komen in de opgeknapte speeltuin!
*De Groencommissie is een klankbord-
groep van de gemeente met een signale-
rende en adviserende taak en wordt be-
trokken bij plannen voor ontwikkeling, 
onderhoud en beheer van groen.
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Andrea Asili winnaar van het Dooyewaard Stipendium 2020-2021

door Gerda Jellema
Het Dooyewaard Stipendium is een jaarlijkse postacademische kunstprijs in 
samenwerking met de HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht). Andrea 
Asili is dit jaar de winnaar en sinds oktober 2020 verblijft hij in het stipendium 
atelier aan het Fransepad. Het geeft Andrea een kans in alle rust zijn werk te 
ontwikkelen. Daarnaast stelt Andrea het atelier open om zo geïnteresseerden 
kennis te laten maken met zijn werk.

Andrea is 32 jaar geleden geboren op 
Sardinië. Hij trok na school de wijde we-
reld in op zoek naar andere perspectieven 
alvorens hij op 23-jarige leeftijd in Ne-
derland neerstreek. Hij had het idee dat 
hier de eerste steen voor zijn toekomst 
gelegd kon worden. Diverse baantjes 
verder en pogingen om kunstonderricht 
te volgen, werd hij in 2016 aangenomen 
aan de HKU. Zijn tekentalent is niet on-
opgemerkt gebleven. Zo was hij winnaar 
van ‘Colorful Explosure 2019’, waarmee 
hij een solo-expositie won in de galerie 
AK24 te Utrecht.

Workaholic en perfectionist
Als kind werd zijn interesse voor tekenen 
aangewakkerd door zijn vader, een gra-
fisch ontwerper. Strips, beeldende kunst, 
popcultuur en eigenlijk alles wat Andrea 
tegenkomt is van invloed op zijn werk, 
waardoor dit een autobiografische ver-

beelding is van zijn ervaringen. Andrea 
spreekt vloeiend Engels. Andrea: ‘Ik ben 
erg blij met het wonen hier, de omgeving 
is prachtig. Ook al is het weleens een-
zaam, zeker in deze periode. Ik ben een 
workaholic en een perfectionist waar-
door ik uren ingespannen bezig kan zijn. 
Dit jaar heb ik als minimum doel gesteld 
om twaalf werkstukken te maken. Tot nu 
toe werkte ik veel op A4 formaat, maar 
ga nu ook groter proberen. Voordat ik 
aan de HKU begon, had ik min of meer 
al een eigen stijl verwant aan comics. 
Tijdens de opleiding kom je in aanraking 
met veel manieren en stijlen waardoor ik 
verder van mezelf afraakte. Mijn werk 
werd surrealistischer. Maar ik ga weer 
terug naar de comics dat bij mij past. De 
buitenwereld wil ik zo laten zien waar ik 
voor sta. Hierin leg ik de lat technisch 
steeds hoger. In mijn tekeningen probeer 
ik momenten vast te leggen die voor mij 

van belang zijn, persoonlijke reflecties, 
het zijn sprekende vervormingen en 
overdrijvingen van mijn werkelijkheid. 
Soms zal een ander die herkennen, soms 
ook niet. En een van de doelen die op 
mijn lijstje staan is het maken van een 
graphic novel.’ 

László József Bíró
Andrea tekent veel met de zogenaamde 

Biro, vernoemd naar de Hongaarse jour-
nalist, kunstenaar, effectenhandelaar, 
coureur en uitvinder, László József Bíró, 
oftewel een bic pen, de meest goedkope 
balpen die we kennen. Het inkleuren ge-
beurt met copic markers. 

Het werk van Andrea is te zien op zijn 
site andreaasili.com, meer informatie 
andreaasili1989@gmail.com. 

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

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 6

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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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 en er 
wordt DAGELIJKS voor u gekookt van 

17.00 tot 21.30 uur.

Samen voor 100 procent!
door de eindredactie 
‘Wij gaan met onze personal training net even verder waar anderen vaak 
stoppen.’  100 procent ergens voor gaan, dat is de belangrijkste factor 
binnen Diego Sports. En dat doet Diego Smulders al drie jaar in de 
Blaricummermeent. Sinds kort samen met sportfanaat broer Ferdi. 

Na jaren voor Family Fitness te hebben 
gewerkt is Diego sinds 2015 zelfstandig 
personal trainer. Eerst met een collega 
in Laren. Verschil in persoonlijke visie 
maakte duidelijk dat hij alleen verder 
wilde. Een grote stap voor iemand die 
niet uit een ondernemersfamilie komt. 
‘Veel mensen om mij heen stimuleer-
den mij om het gewoon te gaan doen. 
Zoals mijn vriendin. Je kan het, zeiden 
ze.’ Sporten is een gedeelde passie in de 
familie Smulders. Zijn vader sport veel 
en Ferdi voetbalde bij de jeugd van Ajax.

Juiste visie 
Een hoog niveau van personal training 
is een vereiste. Diego heeft meerdere 
fitness en personal trainer opleidingen 
en voedingscursussen gevolgd. Dat is 
niet de enige reden waarom zijn klanten 
vanuit heel het Gooi naar de Blaricum-
mermeent afreizen. ‘Mensen moeten een 

goed gevoel bij je hebben. Het is toch een 
soort van relatie die je aangaat. Ze moe-
ten zich op hun gemak voelen.’ Diego let 
bij de trainingen op de juiste techniek en 
houding. ‘Mensen stuk maken kan ieder-
een. Ik zorg dat er een gedachte achter de 
trainingen zit en alle spiergroepen wor-
den getraind. Dat is soms best lastig met 
veel verschillende klanten, maar ik wil 
iedereen hetzelfde meegeven. Rekening 
houdend met eventuele beperkingen en 
blessures.’ 

Met resultaat 
Met zijn trainingen geeft hij zijn klan-
ten graag een blij gevoel. ‘Samen er-
voor zorgen dat je energieker en sterker 
wordt. Zo doen we vaak metingen om 
het resultaat te kunnen zien. Dat werkt 
heel motiverend.’ Zijn sportschool heeft 
twee professioneel ingerichte verdiepin-
gen met de juiste apparatuur voor een 

trainingssessie. Zo kunnen de broers 
tegelijkertijd trainingen geven. Diego 
heeft grote plannen voor de toekomst. 
‘Groeien is onze ambitie met de focus op 
een-op-een of een-op-twee trainingen.’ 

De trainingen worden gegeven in een half 
uur of drie kwartier, heel laagdrempelig. 
De juiste instelling is wel gewenst. ‘Be-
langrijk dat als je dit wil gaan doen, je er 

zelf echt voor gaat. Wij zijn de stok achter 
de deur, maar je moet het zelf willen. En 
daar helpen je natuurlijk graag bij!’ 

Meer informatie of interesse in een 
proefles? Kijk op Diegosports.nl 
of bel 06-14690829. Gedurende 

corona zijn de trainingen buiten. 
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Anita Witzier ‘hofdame’ van de Nederlandse televisie

door Angélique Boezel-Spoor
Het is dinsdagmorgen in Blaricum en het giet van de regen. Mijn afspraak met 
Anita Witzier in het bos dreigt letterlijk in het water te vallen. Ook zij ziet de 
bui hangen en nodigt me uit om bij haar thuis te komen.

In haar sfeervolle woning vertelt Anita 
dat ze het op dit moment bijzonder rus-
tig heeft, mede vanwege alle gezond-
heidsmaatregelen. ‘Nieuwe Boeren’ is 
wekelijks bij de KRO/NCRV op tv te 
zien, maar de opnames daarvan werden 
al in september afgerond. Er zijn genoeg 
ontwikkelingen en concepten voor de 
toekomst, maar voorlopig staat alles in 
de ijskast. Meer dan een sporadische be-
spreking of interview zit er even niet in. 
Die worden nu zelfs gezien als een uitje.

Veel vrije tijd
Het woord ‘vervelen’ komt echter niet 
in het Witzier Woordenboek voor. Naast 
het dagelijkse rondje sporten in de tuin 
(alleen vandaag even niet) en de wan-
delingen met de boxer op leeftijd, blijkt 
Anita veel tijd te besteden in de keuken. 
Koken en bakken noemt ze ‘heerlijk!’ 
Bij voorkeur iets nieuws. Een maaltijd 
voor achttien personen met zes gangen, 

vormt geen probleem. Ook wordt de hui-
dige vrije tijd gebruikt om eindelijk eens 
het huis, kamer voor kamer, op te ruimen 
en overtollige kleding uit te zoeken. Het 
kost wel de nodige moeite, want ze is nu 
eenmaal een verzamelaarster en weg is 
weg… Verder is zij in december structu-
reel met sociale media begonnen. Anita 
levert de content en twee jonge vrouwen, 
die ‘de mediahub’ beheren, zorgen voor 
de rest. Ze is hier zeer enthousiast over. 
‘Het is veel leuker dan ik dacht. Je bent 
in beeld op een ander platform en je stuit 
zelf ook op andere zaken dan die op tele-
visie of radio langskomen.’ 

De begraafplaats
Zoals de meesten is ook Anita intens 
content met haar domicilie in ons dorp. 
Ze noemt het ‘de top van Nederland.’ Het 
ontlokt haar de bijzondere uitspraak: ‘Ik 
ga hier nooit meer weg, kan ik tenmin-
ste hier begraven worden!’ We hebben 

het over de laatste rustplaats bij het Wa-
randepark, die prachtige plek die zoveel 
troost en liefde uitstraalt. Anita bekent 
dat zij in het buitenland altijd even gaat 
kijken bij een lokale begraafplaats ‘om 
te zien hoe ze het er daar doen.’ Een 
fascinatie die is ontstaan door haar ach-
tergrond, haar vader was begrafenison-
dernemer. De meeste kinderen poetsen 
schoenen of laten de hond uit voor hun 
zakgeld, Anita schilderde in haar jeugd 
paaltjes op de begraafplaats.
Als haar gevraagd wordt, hoe zij haar ei-
gen rol ziet binnen het omroepgebeuren, 
de titel ‘Koningin van de Nederlandse 
televisie’ is immers al vergeven, zegt zij 
onmiddellijk ‘hofdame!’ Daarmee doet 
ze zichzelf niets tekort vindt ze. Verge-
lijk het met voetbal, waarbij de vedettes 
niet kunnen zonder hun ‘aangevers’. 
Anita ziet zichzelf als zgn. ‘corps de bal-
let’ en voelt zich daar zeer op haar plek.

Blij in Blaricum
Anita prijst zich gelukkig dat zij in deze 
fraaie omgeving woont. Als er wordt 
aangedrongen op toch op zijn minst één 
minpuntje meent zij dat het eigenlijk 

niet rechtvaardig is dat tegenwoordig 
de meeste te koop staande huizen alleen 
maar kunnen worden bekostigd door 
well-to-do people van buitenaf, die vaak 
hun panden als éénhapscrackers allemaal 
hetzelfde verbouwen als look-a-likes. 
‘Wat meer diversiteit zou op zijn plaats 
zijn, evenals het verwezenlijken van star-
terswoningen. Het woningbeleid zou wat 
progressiever mogen. Verder is ons dorp 
natuurlijk fantastisch gefaciliteerd met 
een osteopaat, tandarts- en doktersprak-
tijk, leuke winkels en dito horeca.’

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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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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Talent in de Blaricummermeent, Giedre Mundinalte
door Nelliëtte van Wijck
In de Blaricummermeent wonen veel talenten. Een daarvan is Giedre  
Mundinalte. ‘Ik ben geboren en getogen in Litouwen en op mijn twintigste 
(2005) voor drie maanden naar Nederland gekomen als Erasmus exchange 
student. Mijn vioolstudie volgde ik aan het Conservatorium in Maastricht. Het 
ging heel goed en mijn leraar bood me aan om het studiejaar af te maken. Ik 
ben nooit meer uit Nederland weggegaan.’

Op vijfjarige leeftijd kwam Giedre in 
aanraking met de viool. Zij zag het in-
strument voor het eerst van dichtbij tij-
dens een concert en was op slag verliefd. 
Sindsdien bleef zij haar ouders smeken 
om een viool. Vanaf haar zesde kreeg zij 
eindelijk vioolles en was zij haar leef-
tijdsgenoten ver vooruit en werd haar 
talent door haar lerares herkend. Tot haar 
achttiende studeerde zij op een speciale 
muziekschool voor getalenteerde kinde-
ren, waarna zij de studie vervolgde op de 
Lithuanian Academy of Music and The-
atre. Tijdens het eerste studiejaar deed ze 
auditie en kreeg een baan bij het Kau-
nas City Symphony Orchestra, waar zij 
als violiste deel uitmaakte van de eerste 
violengroep.

André Rieu
In haar derde (bachelor)jaar is Giedre als 
exchange student naar Maastricht geko-

men en heeft daar haar studie afgerond. 
Voordat zij het wist, was ze dus al vier 
jaar in Nederland, klaar met de studie en 
op zoek naar een baan. ‘Ik heb auditie 
gedaan bij André Rieu en kreeg een baan 
aangeboden en daar heb ik ook mijn man 
Jozef leren kennen. Hij is werkzaam als 
cameraman voor televisie en documen-
taires. Zes jaar lang heb ik over de hele 
wereld met André Rieu mee mogen rei-
zen en geweldige shows op onvergetelij-
ke locaties mogen spelen’, vertelt ze.

Freelance
Samen met Jozef heeft Giedre twee 
kinderen, zoon Auris van vijf en doch-
ter Saule van twee weken oud. Op zoek 
naar een rustige en kindvriendelijke 
buurt kwamen ze anderhalf jaar geleden 
terecht in de Blaricummermeent. Sinds 
de geboorte van Auris is weken ach-
ter elkaar reizen niet meer mogelijk en  

Giedre werkt nu als freelance violiste.  
Dat heeft haar profiel verbreed en ze heeft 
al vele concerten gegeven. Vaak is zij ook 
aan het toeren en speelt op festivals met 
o.a. zanger Danny Vera en ster-sopraan  
Mirusia. Ook werkt ze samen met vuur- 
en acrobatic silk artiesten met hun 
adembenemende fireshows (Pyrostics en 
Aerialart). Regelmatig wordt zij uitge-
nodigd om als soliste op te treden met 
symfonieorkesten en speelt ze op privé- 
of bedrijfsfeesten. Samen met collega 

gitarist Marijn Buijnsters heeft Giedre 
Strings Attached Wedding Music Duo 
opgericht om bruiloften met romantische 
muziek sprookjesachtig te omlijsten. 

Voor meer informatie zie 
mundimusic.nl  

strings-attached.nl 
info@mundimusic.nl 

of 06-16238651
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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

Strategische visie Blaricum vastgesteld door 
gemeenteraad - Groeten uit Blaricum 2030!
In 2020 zijn we aan de slag gegaan met 
een nieuwe strategische visie. Daarbij 
hebben we de inwoners nadrukkelijk 
betrokken, evenals een vertegenwoor-
diging verenigingen en samenwerkings-
partners. Wat voor een dorp is Blaricum 
en wat vinden inwoners belangrijk om 
fijn te kunnen wonen en leven in Blari-
cum, nu en in de toekomst? Deze strate-
gische visie is door de gemeenteraad op 
26 januari 2021 vastgesteld.

Aan de hand van vragenlijsten en een 
ansichtkaart (maar liefst 621 inwoners 
hebben gereageerd!) en door middel van 
gesprekken met verenigingen en organi-
saties konden Blaricummers hun mening 
geven. En wat vinden de Blaricummers:

Blaricum is een authentiek dorp in ’t 
Gooi. Het ‘dorpse, kleinschalige’ karakter 
met de ruime opzet en de karakteristieke 
landelijke architectuur is belangrijk en 
aansprekend. De natuur en het water 
vormen de belangrijkste kernwaarden 
voor de kwaliteit van wonen en leven 
en moeten gekoesterd en behouden 
blijven. Naast deze fysieke kant heeft 
het ‘dorpse, kleinschalige’ karakter een 
(minstens) even grote sociale betekenis 
die tot uiting komt in de gemoedelijke 
sfeer en het gevoel van saamhorigheid. 
Kortom: Blaricum is een levendig, maar 
niet te druk dorp, met een goed sociaal 
en cultureel klimaat. Het is nu zaak deze 
goede balans te bewaren.

Herijking
De nieuwe strategische visie is een her-
ijking van de visie uit 2010. Kijk voor het 
gehele document op www.blaricum.nl
(Bestuur > College van B&W > 
Strategische visie). Het beeld dat inwo-
ners van Blaricum anno 2020 hebben 
van het karakter en de identiteit van 
Blaricum, is vergeleken met 2010 op 
hoofdlijnen heel stabiel gebleven. 

Ambities
Aan de hand van ambities zijn gewenste 
ontwikkelingen voor de komende 10 jaar 
uitgewerkt. Dit alles vormt een toet-
singskader voor toekomstig beleid. En 
het is de basis voor de nog op te stellen 

lokale en regionale omgevingsvisie.
De bevolking van Blaricum kiest voor 
behoud van alles wat zij zo waardeert, 
koestert de natuur en de groene omge-
ving, maar is tegelijk een moderne open 
samenleving met levendige kernen. Bla-
ricummers zijn zorgzaam, vitaal en voor 
iedereen toegankelijk. Dit leidt tot de 
kernambitie van een vitale en verbonden 
samenleving. De overige ambities zijn 
hieraan verbonden. 

Er zijn meerdere ambities beschreven. 
Een aantal voorbeelden:
•  De Bijvanck en Blaricummermeent zijn 

in de aanloop naar 2030 levendiger 
en sfeervoller geworden. Ondanks de 
druk op het sociale domein zijn maat-
schappelijke voorzieningen op peil 
gehouden; goede buurtzorg, primaire 
gezondheidsvoorzieningen, basison-
derwijs en voorzieningen voor mensen 
die langer thuis blijven wonen zijn 
overal in de nabije omgeving te vinden. 

•  In de Bijvanck is in 2030, door een 
grote reconstructie, een kwaliteitsslag 
gemaakt die de Bijvanck maakt tot een 
groene, veilige en klimaatbestendige 
wijk.

•  In 2030 zijn de dorpsdelen goed op 
elkaar aangesloten, met name door 
voldoende, goede en veilige wan-
del- en fietspaden, maar ook met een 
goede openbaar vervoerverbinding. 
En het winkelgebied van het Dorp is 
in 2030 een heel verkeersveilig en au-
toluw gebied geworden, waar fietsers 
en voetgangers de ruimte hebben, 
de verblijfskwaliteit hoog is, en bij de 
inrichting goed rekening is gehouden 
met alle groepen, waaronder ouderen 
en mensen met een beperking.

•  Blaricum blijft zich richting 2030 verder 
inzetten om duurzaam, klimaatbe-
stendig en energieneutraal te worden. 
Onder meer met de reconstructie van 
de Bijvanck, verduurzaming van de 
bestaande woningvoorraad, diverse 

energiebesparende maatregelen en in 
regionaal verband met het stimuleren 
van duurzame mobiliteit.

Visie recreatie en toerisme
Naast de strategische visie is de gemeen-
te in 2020 aan de slag gegaan met een 
visie op recreatie en toerisme. In februari 
wordt dit onderwerp in de raad bespro-
ken. De uitkomsten van deze visies tonen 
gelijkenissen. 

Raad en vervolg
De resultaten zijn op dinsdag 26 januari 
2021 besproken in de raad. Daarmee is 
de strategische visie vastgesteld. De visie 
zal vooral een belangrijke onderlegger 
zijn voor de omgevingsvisie. Verder is het 
aan de politieke partijen hoe ze ermee 
verder willen via verkiezingsprogramma’s 
en na de verkiezingen via een coalitie-
programma. Daarom omvat de visie ook 
geen uitvoeringsprogramma voor 2021 
en verder.
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•  Achter Capitten 3, 1261 JT, vellen van 1 boom, ingekomen 15 
januari 2021

•  Professor Brouwerlaan 5, 1262 AD, realiseren van een kap-
schuur in de achtertuin, ingekomen 16 januari 2021

•  Smedenweg 12, 1261 BH, verplaatsen van de inrit, ingekomen 
15 januari 2021

•  Melkweg 1, 1261 GT, verplaatsen van de vijver en vervangen 
erfafscheiding, ingekomen 15 januari 2021

•  Eemnesserweg 38, 1261 HJ, vellen van 1 boom, ingekomen 13 
januari 2021

•  Bussummerweg 34, 1261 CA, bouwen van een woning, ingeko-
men 24 december 2020

•  Carmiggeltlaan 12, 1262 AN, bouwen van een garage, ingeko-
men 18 januari 2021

•  Bierweg 7, 1261 BJ, bouwen van een zwembad, ingekomen 18 
januari 2021

•  Oude Huizerweg 12, 1261 BD, verbouwen van de woning, inge-
komen 20 januari 2021

•  Meentzoom 73, 1261 XA, vervangen van het kozijn, ingekomen 
20 januari 2021

•  Achter Capitten 1, 1261 JT, aanleggen van parkeervakken en een 
extra stuk rijbaan, ingekomen 21 januari 2021

•  Zwaluwenweg 27b, 1261 GH, vergroten van de dakkapel aan de 
voorzijde, ingekomen 21 januari 2021

•  Ekelshoek 14, 1261 TV, verbouwen van de woning en vellen van 
twee bomen, ingekomen op 21 januari 2021

•  Schouw 37, 1261 LE, vellen van 1 boom, ingekomen 23 januari 
2021

•  Verloren Engh 1, 1261 CP, vellen van 4 bomen, ingekomen 24 
januari 2021

••  Onder den Dael 23, 1261 CN, vervangen van het toegangshek, 
ingekomen 22 januari 2021

•  Capittenweg 4, 1261 JM, bouwen van een carport en veranda, 
ingekomen 22 januari 2021

•  Heideweg 7, 1261 GP, vellen van 2 bomen, ingekomen 25 janu-
ari 2021

•  Koning Willem III-laan 2, 1261 AD, plaatsen van 2 dakkapellen 
aan de voorzijde, ingekomen 25 januari 2021

•  Professor van Reeslaan 28, 1261 CT, bouwen van een tuinover-
kapping, ingekomen 26 januari 2021

•  Vliegweg 12,1261 GL, bouwen van een garage, ingekomen 27 
januari 2021

•  Noolseweg 67, 1261 EB, vellen van 1 boom, ingekomen 29 
januari 

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.

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 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Bussummerweg 38, 1261 CA, vellen van 1 boom (her-
plantplicht), verzonden 18 januari 2021

•  Eemnesserweg 22b, 1261 HG, verbouwen van de 
woning, verzonden 25 januari 2021

•  Stachouwerweg 6, 1261 HW, verbouwen van de 
woning en plaatsen van dakkapellen, verzonden 25 
januari 2021

•  Laantje van Rozendaal 1, 1261 ZC, plaatsen van een 
dakkapel, verzonden 26 januari 2021

•  Vliegweg 16a, 1261 GL, vellen van 2 bomen (herplant-
plicht), verzonden 26 januari 2020

Agenda digitale rondetafelgesprekken

Dinsdag 9 februari 2021, aanvang 20.00 uur via MS Teams
1. Ruimte voor niet geagendeerde onderwerpen (Beeldvormend)
2. Rondvraag/mededelingen (Informeren)
3. Informeren (Informerend/Adviserend)
4. Beleidsvisie recreatie en toerisme Blaricum (Beeldvormend)
5. Herinrichting woonwagenterrein Achter Capitten (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 16 februari 2021, 
aanvang 20.00 uur 

De volgende onderwerpen staan  
op de agenda: 
•  Beleidsvisie recreatie en toerisme 

Blaricum
•  Herinrichting woonwagenterrein  

Achter Capitten
•  Aanpassing gymzaal Dorp

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

•  Bergweg t.o. nummer 60, 1261 XZ,  het 
vellen van voor 1 boom, verzonden 22 
januari 2021

VERLEENDE APV VERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Besloten door burgemeester en wethou-
ders: 
•  Standplaatsvergunning voor de verkoop 

van groente en fruit op de donderdag 
nabij de muziektent op de Dorpsstraat 
voor het jaar 2021, verzonden 8 januari

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 gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure 
kunt u vinden op de gemeentelijke website.

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

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/ 

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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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

Strategische visie Blaricum vastgesteld door 
gemeenteraad - Groeten uit Blaricum 2030!
In 2020 zijn we aan de slag gegaan met 
een nieuwe strategische visie. Daarbij 
hebben we de inwoners nadrukkelijk 
betrokken, evenals een vertegenwoor-
diging verenigingen en samenwerkings-
partners. Wat voor een dorp is Blaricum 
en wat vinden inwoners belangrijk om 
fijn te kunnen wonen en leven in Blari-
cum, nu en in de toekomst? Deze strate-
gische visie is door de gemeenteraad op 
26 januari 2021 vastgesteld.

Aan de hand van vragenlijsten en een 
ansichtkaart (maar liefst 621 inwoners 
hebben gereageerd!) en door middel van 
gesprekken met verenigingen en organi-
saties konden Blaricummers hun mening 
geven. En wat vinden de Blaricummers:

Blaricum is een authentiek dorp in ’t 
Gooi. Het ‘dorpse, kleinschalige’ karakter 
met de ruime opzet en de karakteristieke 
landelijke architectuur is belangrijk en 
aansprekend. De natuur en het water 
vormen de belangrijkste kernwaarden 
voor de kwaliteit van wonen en leven 
en moeten gekoesterd en behouden 
blijven. Naast deze fysieke kant heeft 
het ‘dorpse, kleinschalige’ karakter een 
(minstens) even grote sociale betekenis 
die tot uiting komt in de gemoedelijke 
sfeer en het gevoel van saamhorigheid. 
Kortom: Blaricum is een levendig, maar 
niet te druk dorp, met een goed sociaal 
en cultureel klimaat. Het is nu zaak deze 
goede balans te bewaren.

Herijking
De nieuwe strategische visie is een her-
ijking van de visie uit 2010. Kijk voor het 
gehele document op www.blaricum.nl
(Bestuur > College van B&W > 
Strategische visie). Het beeld dat inwo-
ners van Blaricum anno 2020 hebben 
van het karakter en de identiteit van 
Blaricum, is vergeleken met 2010 op 
hoofdlijnen heel stabiel gebleven. 

Ambities
Aan de hand van ambities zijn gewenste 
ontwikkelingen voor de komende 10 jaar 
uitgewerkt. Dit alles vormt een toet-
singskader voor toekomstig beleid. En 
het is de basis voor de nog op te stellen 

lokale en regionale omgevingsvisie.
De bevolking van Blaricum kiest voor 
behoud van alles wat zij zo waardeert, 
koestert de natuur en de groene omge-
ving, maar is tegelijk een moderne open 
samenleving met levendige kernen. Bla-
ricummers zijn zorgzaam, vitaal en voor 
iedereen toegankelijk. Dit leidt tot de 
kernambitie van een vitale en verbonden 
samenleving. De overige ambities zijn 
hieraan verbonden. 

Er zijn meerdere ambities beschreven. 
Een aantal voorbeelden:
•  De Bijvanck en Blaricummermeent zijn 

in de aanloop naar 2030 levendiger 
en sfeervoller geworden. Ondanks de 
druk op het sociale domein zijn maat-
schappelijke voorzieningen op peil 
gehouden; goede buurtzorg, primaire 
gezondheidsvoorzieningen, basison-
derwijs en voorzieningen voor mensen 
die langer thuis blijven wonen zijn 
overal in de nabije omgeving te vinden. 

•  In de Bijvanck is in 2030, door een 
grote reconstructie, een kwaliteitsslag 
gemaakt die de Bijvanck maakt tot een 
groene, veilige en klimaatbestendige 
wijk.

•  In 2030 zijn de dorpsdelen goed op 
elkaar aangesloten, met name door 
voldoende, goede en veilige wan-
del- en fietspaden, maar ook met een 
goede openbaar vervoerverbinding. 
En het winkelgebied van het Dorp is 
in 2030 een heel verkeersveilig en au-
toluw gebied geworden, waar fietsers 
en voetgangers de ruimte hebben, 
de verblijfskwaliteit hoog is, en bij de 
inrichting goed rekening is gehouden 
met alle groepen, waaronder ouderen 
en mensen met een beperking.

•  Blaricum blijft zich richting 2030 verder 
inzetten om duurzaam, klimaatbe-
stendig en energieneutraal te worden. 
Onder meer met de reconstructie van 
de Bijvanck, verduurzaming van de 
bestaande woningvoorraad, diverse 

energiebesparende maatregelen en in 
regionaal verband met het stimuleren 
van duurzame mobiliteit.

Visie recreatie en toerisme
Naast de strategische visie is de gemeen-
te in 2020 aan de slag gegaan met een 
visie op recreatie en toerisme. In februari 
wordt dit onderwerp in de raad bespro-
ken. De uitkomsten van deze visies tonen 
gelijkenissen. 

Raad en vervolg
De resultaten zijn op dinsdag 26 januari 
2021 besproken in de raad. Daarmee is 
de strategische visie vastgesteld. De visie 
zal vooral een belangrijke onderlegger 
zijn voor de omgevingsvisie. Verder is het 
aan de politieke partijen hoe ze ermee 
verder willen via verkiezingsprogramma’s 
en na de verkiezingen via een coalitie-
programma. Daarom omvat de visie ook 
geen uitvoeringsprogramma voor 2021 
en verder.
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•  Achter Capitten 3, 1261 JT, vellen van 1 boom, ingekomen 15 
januari 2021

•  Professor Brouwerlaan 5, 1262 AD, realiseren van een kap-
schuur in de achtertuin, ingekomen 16 januari 2021

•  Smedenweg 12, 1261 BH, verplaatsen van de inrit, ingekomen 
15 januari 2021

•  Melkweg 1, 1261 GT, verplaatsen van de vijver en vervangen 
erfafscheiding, ingekomen 15 januari 2021

•  Eemnesserweg 38, 1261 HJ, vellen van 1 boom, ingekomen 13 
januari 2021

•  Bussummerweg 34, 1261 CA, bouwen van een woning, ingeko-
men 24 december 2020

•  Carmiggeltlaan 12, 1262 AN, bouwen van een garage, ingeko-
men 18 januari 2021

•  Bierweg 7, 1261 BJ, bouwen van een zwembad, ingekomen 18 
januari 2021

•  Oude Huizerweg 12, 1261 BD, verbouwen van de woning, inge-
komen 20 januari 2021

•  Meentzoom 73, 1261 XA, vervangen van het kozijn, ingekomen 
20 januari 2021

•  Achter Capitten 1, 1261 JT, aanleggen van parkeervakken en een 
extra stuk rijbaan, ingekomen 21 januari 2021

•  Zwaluwenweg 27b, 1261 GH, vergroten van de dakkapel aan de 
voorzijde, ingekomen 21 januari 2021

•  Ekelshoek 14, 1261 TV, verbouwen van de woning en vellen van 
twee bomen, ingekomen op 21 januari 2021

•  Schouw 37, 1261 LE, vellen van 1 boom, ingekomen 23 januari 
2021

•  Verloren Engh 1, 1261 CP, vellen van 4 bomen, ingekomen 24 
januari 2021

••  Onder den Dael 23, 1261 CN, vervangen van het toegangshek, 
ingekomen 22 januari 2021

•  Capittenweg 4, 1261 JM, bouwen van een carport en veranda, 
ingekomen 22 januari 2021

•  Heideweg 7, 1261 GP, vellen van 2 bomen, ingekomen 25 janu-
ari 2021

•  Koning Willem III-laan 2, 1261 AD, plaatsen van 2 dakkapellen 
aan de voorzijde, ingekomen 25 januari 2021

•  Professor van Reeslaan 28, 1261 CT, bouwen van een tuinover-
kapping, ingekomen 26 januari 2021

•  Vliegweg 12,1261 GL, bouwen van een garage, ingekomen 27 
januari 2021

•  Noolseweg 67, 1261 EB, vellen van 1 boom, ingekomen 29 
januari 

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.

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 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Bussummerweg 38, 1261 CA, vellen van 1 boom (her-
plantplicht), verzonden 18 januari 2021

•  Eemnesserweg 22b, 1261 HG, verbouwen van de 
woning, verzonden 25 januari 2021

•  Stachouwerweg 6, 1261 HW, verbouwen van de 
woning en plaatsen van dakkapellen, verzonden 25 
januari 2021

•  Laantje van Rozendaal 1, 1261 ZC, plaatsen van een 
dakkapel, verzonden 26 januari 2021

•  Vliegweg 16a, 1261 GL, vellen van 2 bomen (herplant-
plicht), verzonden 26 januari 2020

Agenda digitale rondetafelgesprekken

Dinsdag 9 februari 2021, aanvang 20.00 uur via MS Teams
1. Ruimte voor niet geagendeerde onderwerpen (Beeldvormend)
2. Rondvraag/mededelingen (Informeren)
3. Informeren (Informerend/Adviserend)
4. Beleidsvisie recreatie en toerisme Blaricum (Beeldvormend)
5. Herinrichting woonwagenterrein Achter Capitten (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 16 februari 2021, 
aanvang 20.00 uur 

De volgende onderwerpen staan  
op de agenda: 
•  Beleidsvisie recreatie en toerisme 

Blaricum
•  Herinrichting woonwagenterrein  

Achter Capitten
•  Aanpassing gymzaal Dorp

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

•  Bergweg t.o. nummer 60, 1261 XZ,  het 
vellen van voor 1 boom, verzonden 22 
januari 2021

VERLEENDE APV VERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Besloten door burgemeester en wethou-
ders: 
•  Standplaatsvergunning voor de verkoop 

van groente en fruit op de donderdag 
nabij de muziektent op de Dorpsstraat 
voor het jaar 2021, verzonden 8 januari

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 gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure 
kunt u vinden op de gemeentelijke website.

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

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/ 

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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Het heeft Zijne Majesteit de Koning 
behaagd u te benoemen tot ... Als deze 
zin wordt uitgesproken is het zover: 
iemand ontvangt een lintje, oftewel: 
een Koninklijke onderscheiding. Kent u 
iemand die zich op een bijzondere ma-
nier inzet voor de samenleving en naar 
uw mening een lintje verdient? U kunt 
hem of haar dan voordragen voor een 
Koninklijke onderscheiding. Dat doet 
u via de gemeente waar de persoon 
woont.

U kunt het hele jaar aanvragen indienen 
bij de gemeente waar de persoon woont. 
Alle aanvragen die zijn ingediend vóór 
eind mei worden in behandeling geno-
men voor de eerstvolgende Koningsdag 
(Algemene Gelegenheid). De aanvraag 
voor Koningsdag 2022 dient voor 20 mei 
2021 te zijn ingediend bij de burgemees-
ter. Voor een Koninklijke onderscheiding 
bij een Bijzondere Gelegenheid dient de 
aanvraag minstens vijf maanden voor 
een eventuele uitreiking te zijn inge-
diend bij de burgemeester.

De aanvraag van een onderscheiding 
kent een intensieve procedure, zowel het 
vergaren van de benodigde informatie 
door de aanvrager, als de procedure ná 
het indienen bij de burgemeester. 

Van brandweerkazerne tot sociale huurwoningen 
Bewoners vieren oplevering nieuwbouw Blaricum Dorp 

Maandagochtend 1 februari werden de 
7 sociale huurwoningen aan de Verbin-
dingsweg (binnenkort ´Kapschuur´) in 
Blaricum Dorp opgeleverd. Bewoners 
ontvingen de sleutel en vierden dit sa-
men met directeur-bestuurder Maarten 
van Gessel van Woningcorporatie Het 
Gooi en Omstreken, huurdersorganisa-
tielid Frans Ruijter en wethouder Lies-
beth Boersen.  

De zeven woningen staan op de plek van 
wat oorspronkelijk een boerderij was. Na 
de Tweede Wereldoorlog werd de boer-
derij verbouwd tot meerdere wooneen-
heden. Later vestigde zich hier 22 jaar 
lang een brandweerkazerne. Directeur-
bestuurder Maarten van Gessel is trots: 
“De druk op de sociale woningmarkt is 
groot. Ik ben blij dat we deze plek met 
veel historische waarde een noodzakelijk 
nieuw doel kunnen geven. Wethouder 
Liesbeth Boersen: “Ik vind het fantas-

tisch dat de woningcorporatie er samen 
met de gemeente in geslaagd is nieuwe 
woningen te realiseren voor mensen 
met een bescheiden inkomen.”

Kijk voor meer informatie op de 
website van Woningcorporatie Het Gooi 
en Omstreken via www.gooienom.nl

Een aanvraag indienen doet u met 
een voorstelformulier via de website
https://aanvraag.koninklijkeonderscheidingen.nl/ of scan de QR-code.

Lukt het niet om de aanvraag digitaal in te vullen? 
Dan bestaat de mogelijkheid om een leeg voorstelformulier te downloaden op 
www.lintjes.nl en deze ingevuld te versturen naar de gemeente.
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Voordragen Koninklijke onderscheiding Reconstructie 
Bijvanck

De Bijvanck is een wijk uit de jaren 70 
en toe aan een totale opknapbeurt. Er 
wordt achter de schermen gewerkt aan 
een ontwerp waarin meerdere onder-
delen worden aangepakt waaronder 
het groen, de fietspaden, de wegen en 
de wateroverlast. 

De voorontwerpfase wordt in het eerste 
kwartaal van 2021 afgerond. Daarna 
wordt per deelgebied het plan uitge-
werkt tot een definitief ontwerp. We 
gaan ervan uit dat we in 2022 met de 
uitvoering van het plan kunnen starten.

Input van bewoners 
Bewoners uit de Bijvanck konden op ver-
schillende manieren meedenken over de 
aanpak van hun wijk. Door middel van 
een enquête konden zij in het begin al 
hun voorkeuren en wensen doorgeven. 
Ook waren er vorig jaar wijkwandelingen 
met bewoners, gemeente en advies- en 
ingenieursbureau SWECO. Onlangs is 
het schetsontwerp ook weer via een 
enquête aan de bewoners voorgelegd. 
Meer dan 100 wijkbewoners reageerden 
hierop. Via www.blaricum.nl/bijvanck 
leest u de reacties.

Vervolgstappen
De gemeenteraad reageerde afgelopen 
dinsdag 2 februari op het schetsontwerp 
en nam daarin de enquêteresultaten 
mee. Op basis van de reacties uit de 
samenleving en vanuit de raad wordt het 
schetsontwerp nu aangescherpt richting 
een voorlopig ontwerp. In maart/april 
2021 wordt het voorlopig ontwerp aan 
bewoners gepresenteerd. Dit gaat waar-
schijnlijk digitaal plaatsvinden. Bewoners 
van de Bijvanck ontvangen hierover 
uiteraard nog een huis-aan-huis brief 
met alle informatie.   

V.l.n.r. Maarten van Gessel (directeur-bestuurder van Woningcorporatie Het Gooi en 
Omstreken), Liesbeth Boersen (wethouder) samen met één van de nieuwe bewoners.

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

Meer informatie
Op de website www.lintjes.nl is meer informatie te 
vinden. Heeft u vragen? Neem contact op met de 
gemeente via tel. 14 035 of e-mail naar  
bestuurssecretariaat@blaricum.nl
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Vervoer naar vaccinatielocatie voor minder 
mobiele inwoners

Heeft u een uitnodiging voor de coronavaccinatie ontvangen en lukt het u zelf niet 
naar de priklocatie van de GGD te gaan? Op verschillende manieren kunt u vervoer 
regelen. 

Het vervoer verloopt veilig. Chauffeur 
en passagier dragen een mondkapje, de 
passagier zit op de achterbank achter de 
passagiersstoel en er wordt gezorgd voor 
frisse lucht/open raam.

ANWB AutoMaatje 
(via Versa Welzijn)
Een vrijwilliger brengt u met zijn/haar 
eigen auto naar de priklocatie. De 
vergoeding is 30 eurocent per kilometer 
(graag contant afrekenen na afloop van 
de rit). Afspraak maken: bel minimaal 
twee dagen van tevoren: 035-6250005 
(ma t/m vr bereikbaar van 9.00 - 12.30 
uur).

Versa Vrijwillige Thuishulp
Een vrijwilliger kan u naar de prikloca-
tie brengen. De onkostenvergoeding is 
4 euro retour (heen en terug). Graag 
gepast betalen. Afspraak maken: 
035-6250000 (ma t/m vr bereikbaar van 
10.00 – 13.00 uur).

Vervoer met rolstoel via 
Rollybus
Maakt u gebruik van een rolstoel? Dan 
kunt u door de Rollybus naar de priklo-
catie gebracht worden. Afspraak maken: 
bel minimaal een dag van tevoren: 
035-5315522 (ma t/m vr tussen 9.00 en 
10.30 uur). Meer informatie en tarieven: 
www.rollybus.nl

WMO-vervoer
Maakt u gebruik van WMO-vervoer via 
de gemeente? Dan kunt u dit ook inzet-
ten om naar een GGD-vaccinatielocatie 
te reizen. Wanneer u normaal gesproken 
een eigen bijdrage voor de rit betaalt, 
hoeft dat in dit geval niet. Bovendien 
komen de hiervoor gemaakte kilometers 
niet ten laste van een eventueel kilome-
terbudget dat u van de gemeente heeft 
gekregen. 

Kijk uit voor oplichters
Ouderen worden soms gebeld door 

mensen die zich voordoen als werk-
nemers van de GGD. Ze zeggen een 
afspraak te willen maken voor vaccinatie 
aan huis. Dit klopt niet! De GGD neemt 
geen telefonisch contact op over het 
vaccineren en komt ook niet bij mensen 
thuis om te vaccineren. 

Meer informatie
Meer informatie en antwoorden op 
vragen over vaccineren vindt u op 
www.coronavaccinatie.nl of bel het 
publieksinformatienummer 0800-1351 
of de GGD corona telefoonlijn 035-
6926400.

Versa Welzijn
Voor allerlei vormen van hulp staat Versa 
voor u klaar. Denk aan boodschappen-
service of inzet van vrijwilligers. Aarzel 
niet om daar gebruik van te maken, het 
aanbod is juist voor mensen die het 
meest gebukt gaan onder deze moeilijke 
coronatijd. Heeft u hulp nodig of wilt u 
gewoon even een praatje maken, neem 
dan contact op met Claudia Bleijerveld 
van Versa, tel. 06-82848005 of e-mail 
cbleijerveld@versawelzijn.nl

Vleermuiskasten
Heeft u het al opgemerkt? Verspreid door de gemeente hebben we honderd 
vleermuiskasten opgehangen. 

Vleermuizen helpen ons mee in de 
strijd tegen de eikenprocessierups. Als 
de vleermuizen zich in de zomer gaan 

nestelen in de kastjes, gaan ze op zoek 
naar voedsel. Een vleermuis is een 
natuurlijke vijand voor de eikenproces-

sierups. Daarmee voorkomen we straks 
dus (in elk geval al voor een deel) jeuk 
en andere ongemakken voor mens en 
dier. De vogelkastjes hangen er ook nog 
steeds. Vogels eten de rupsen en vleer-
muizen de (overgebleven) vlinders.

Veilig 
internetten 

We doen veel meer zaken online. 
Dat maakt ook het risico groter dat 
criminelen inbreken op onze compu-
ters en smartphones. Via een paar 
eenvoudige tips kunt u het compu-
tercriminelen een stuk ingewikkel-
der maken om geld of gegevens te 
stelen. 

Bijvoorbeeld door updates niet uit te 
stellen, door een antivirusprogramma 
te gebruiken en door vertrouwde 
wifi-netwerken te gebruiken. Kijk 
voor meer tips op: 
blaricum.nl/veiliginternet

Ondernemers
Ook ondernemers zijn steeds vaker 
doelwit van ineternetcriminelen. 
Met een aantal basisprincipes kan 
er gezorgd worden voor een goede 
basisbeveiliging. Maak bijvoorbeeld 
een risico-analyse van de ICT-onder-
delen en controleer of apparaten en 
software up-to-date zijn. 
Kijk voor meer informatie op 
www.digitaltrustcenter.nl

Safer Internet Day 2021 
en webinar
Op dinsdag 9 februari 2021 is het 
Safer Internet Day. Dan zijn er acties 
over de hele wereld om aandacht 
te hebben voor veilig internet. Zo 
organiseert ECP | Platform voor de 
InformatieSamenleving en Safer 
Internet Centre in samenwerking met 
Bureau Jeugd en Media (BJM) een 
online ouderavond over het (online) 
welzijn van jongeren in tijden van 
corona. Meer weten? Kijk op: 
www.veiliginternetten.nl

AUTODIEVEN ACTIEF IN BLARICUM 
In de omgeving van de Blaricummermeent zijn de afgelopen periode meerdere meldingen binnengekomen van auto-
inbraken.  De dieven lijken zich vooral te richten op BMW’s en andere Duitse merken. 

De dieven lopen met een rugzakje 
door de straten en gaan dan op zoek 
naar de BMW’s. Ze nemen via een 
slinkse truc plaats in de auto en halen 
op deze manier de hele inboedel leeg: 
van sturen tot aan navigatiesystemen.

Iets gezien of gehoord? De politie zoekt 
getuigen die iets hebben gezien of 
gehoord van de auto-inbraken in Bla-
ricum. Heeft u camera’s hangen waar 
de verdachten op kunnen staan? Neem 
dan contact met ons op via 0900-8844. 

Liever anoniem? Bel dan met M. op 
0800-7000. Ziet u iets verdachts bij 
u in de buurt? Aarzel dan niet en bel 
direct 1-1-2. Meer tips vindt u op  
www.politie.nl.
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Het heeft Zijne Majesteit de Koning 
behaagd u te benoemen tot ... Als deze 
zin wordt uitgesproken is het zover: 
iemand ontvangt een lintje, oftewel: 
een Koninklijke onderscheiding. Kent u 
iemand die zich op een bijzondere ma-
nier inzet voor de samenleving en naar 
uw mening een lintje verdient? U kunt 
hem of haar dan voordragen voor een 
Koninklijke onderscheiding. Dat doet 
u via de gemeente waar de persoon 
woont.

U kunt het hele jaar aanvragen indienen 
bij de gemeente waar de persoon woont. 
Alle aanvragen die zijn ingediend vóór 
eind mei worden in behandeling geno-
men voor de eerstvolgende Koningsdag 
(Algemene Gelegenheid). De aanvraag 
voor Koningsdag 2022 dient voor 20 mei 
2021 te zijn ingediend bij de burgemees-
ter. Voor een Koninklijke onderscheiding 
bij een Bijzondere Gelegenheid dient de 
aanvraag minstens vijf maanden voor 
een eventuele uitreiking te zijn inge-
diend bij de burgemeester.

De aanvraag van een onderscheiding 
kent een intensieve procedure, zowel het 
vergaren van de benodigde informatie 
door de aanvrager, als de procedure ná 
het indienen bij de burgemeester. 

Van brandweerkazerne tot sociale huurwoningen 
Bewoners vieren oplevering nieuwbouw Blaricum Dorp 

Maandagochtend 1 februari werden de 
7 sociale huurwoningen aan de Verbin-
dingsweg (binnenkort ´Kapschuur´) in 
Blaricum Dorp opgeleverd. Bewoners 
ontvingen de sleutel en vierden dit sa-
men met directeur-bestuurder Maarten 
van Gessel van Woningcorporatie Het 
Gooi en Omstreken, huurdersorganisa-
tielid Frans Ruijter en wethouder Lies-
beth Boersen.  

De zeven woningen staan op de plek van 
wat oorspronkelijk een boerderij was. Na 
de Tweede Wereldoorlog werd de boer-
derij verbouwd tot meerdere wooneen-
heden. Later vestigde zich hier 22 jaar 
lang een brandweerkazerne. Directeur-
bestuurder Maarten van Gessel is trots: 
“De druk op de sociale woningmarkt is 
groot. Ik ben blij dat we deze plek met 
veel historische waarde een noodzakelijk 
nieuw doel kunnen geven. Wethouder 
Liesbeth Boersen: “Ik vind het fantas-

tisch dat de woningcorporatie er samen 
met de gemeente in geslaagd is nieuwe 
woningen te realiseren voor mensen 
met een bescheiden inkomen.”

Kijk voor meer informatie op de 
website van Woningcorporatie Het Gooi 
en Omstreken via www.gooienom.nl

Een aanvraag indienen doet u met 
een voorstelformulier via de website
https://aanvraag.koninklijkeonderscheidingen.nl/ of scan de QR-code.

Lukt het niet om de aanvraag digitaal in te vullen? 
Dan bestaat de mogelijkheid om een leeg voorstelformulier te downloaden op 
www.lintjes.nl en deze ingevuld te versturen naar de gemeente.
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Voordragen Koninklijke onderscheiding Reconstructie 
Bijvanck

De Bijvanck is een wijk uit de jaren 70 
en toe aan een totale opknapbeurt. Er 
wordt achter de schermen gewerkt aan 
een ontwerp waarin meerdere onder-
delen worden aangepakt waaronder 
het groen, de fietspaden, de wegen en 
de wateroverlast. 

De voorontwerpfase wordt in het eerste 
kwartaal van 2021 afgerond. Daarna 
wordt per deelgebied het plan uitge-
werkt tot een definitief ontwerp. We 
gaan ervan uit dat we in 2022 met de 
uitvoering van het plan kunnen starten.

Input van bewoners 
Bewoners uit de Bijvanck konden op ver-
schillende manieren meedenken over de 
aanpak van hun wijk. Door middel van 
een enquête konden zij in het begin al 
hun voorkeuren en wensen doorgeven. 
Ook waren er vorig jaar wijkwandelingen 
met bewoners, gemeente en advies- en 
ingenieursbureau SWECO. Onlangs is 
het schetsontwerp ook weer via een 
enquête aan de bewoners voorgelegd. 
Meer dan 100 wijkbewoners reageerden 
hierop. Via www.blaricum.nl/bijvanck 
leest u de reacties.

Vervolgstappen
De gemeenteraad reageerde afgelopen 
dinsdag 2 februari op het schetsontwerp 
en nam daarin de enquêteresultaten 
mee. Op basis van de reacties uit de 
samenleving en vanuit de raad wordt het 
schetsontwerp nu aangescherpt richting 
een voorlopig ontwerp. In maart/april 
2021 wordt het voorlopig ontwerp aan 
bewoners gepresenteerd. Dit gaat waar-
schijnlijk digitaal plaatsvinden. Bewoners 
van de Bijvanck ontvangen hierover 
uiteraard nog een huis-aan-huis brief 
met alle informatie.   

V.l.n.r. Maarten van Gessel (directeur-bestuurder van Woningcorporatie Het Gooi en 
Omstreken), Liesbeth Boersen (wethouder) samen met één van de nieuwe bewoners.

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

Meer informatie
Op de website www.lintjes.nl is meer informatie te 
vinden. Heeft u vragen? Neem contact op met de 
gemeente via tel. 14 035 of e-mail naar  
bestuurssecretariaat@blaricum.nl
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Vervoer naar vaccinatielocatie voor minder 
mobiele inwoners

Heeft u een uitnodiging voor de coronavaccinatie ontvangen en lukt het u zelf niet 
naar de priklocatie van de GGD te gaan? Op verschillende manieren kunt u vervoer 
regelen. 

Het vervoer verloopt veilig. Chauffeur 
en passagier dragen een mondkapje, de 
passagier zit op de achterbank achter de 
passagiersstoel en er wordt gezorgd voor 
frisse lucht/open raam.

ANWB AutoMaatje 
(via Versa Welzijn)
Een vrijwilliger brengt u met zijn/haar 
eigen auto naar de priklocatie. De 
vergoeding is 30 eurocent per kilometer 
(graag contant afrekenen na afloop van 
de rit). Afspraak maken: bel minimaal 
twee dagen van tevoren: 035-6250005 
(ma t/m vr bereikbaar van 9.00 - 12.30 
uur).

Versa Vrijwillige Thuishulp
Een vrijwilliger kan u naar de prikloca-
tie brengen. De onkostenvergoeding is 
4 euro retour (heen en terug). Graag 
gepast betalen. Afspraak maken: 
035-6250000 (ma t/m vr bereikbaar van 
10.00 – 13.00 uur).

Vervoer met rolstoel via 
Rollybus
Maakt u gebruik van een rolstoel? Dan 
kunt u door de Rollybus naar de priklo-
catie gebracht worden. Afspraak maken: 
bel minimaal een dag van tevoren: 
035-5315522 (ma t/m vr tussen 9.00 en 
10.30 uur). Meer informatie en tarieven: 
www.rollybus.nl

WMO-vervoer
Maakt u gebruik van WMO-vervoer via 
de gemeente? Dan kunt u dit ook inzet-
ten om naar een GGD-vaccinatielocatie 
te reizen. Wanneer u normaal gesproken 
een eigen bijdrage voor de rit betaalt, 
hoeft dat in dit geval niet. Bovendien 
komen de hiervoor gemaakte kilometers 
niet ten laste van een eventueel kilome-
terbudget dat u van de gemeente heeft 
gekregen. 

Kijk uit voor oplichters
Ouderen worden soms gebeld door 

mensen die zich voordoen als werk-
nemers van de GGD. Ze zeggen een 
afspraak te willen maken voor vaccinatie 
aan huis. Dit klopt niet! De GGD neemt 
geen telefonisch contact op over het 
vaccineren en komt ook niet bij mensen 
thuis om te vaccineren. 

Meer informatie
Meer informatie en antwoorden op 
vragen over vaccineren vindt u op 
www.coronavaccinatie.nl of bel het 
publieksinformatienummer 0800-1351 
of de GGD corona telefoonlijn 035-
6926400.

Versa Welzijn
Voor allerlei vormen van hulp staat Versa 
voor u klaar. Denk aan boodschappen-
service of inzet van vrijwilligers. Aarzel 
niet om daar gebruik van te maken, het 
aanbod is juist voor mensen die het 
meest gebukt gaan onder deze moeilijke 
coronatijd. Heeft u hulp nodig of wilt u 
gewoon even een praatje maken, neem 
dan contact op met Claudia Bleijerveld 
van Versa, tel. 06-82848005 of e-mail 
cbleijerveld@versawelzijn.nl

Vleermuiskasten
Heeft u het al opgemerkt? Verspreid door de gemeente hebben we honderd 
vleermuiskasten opgehangen. 

Vleermuizen helpen ons mee in de 
strijd tegen de eikenprocessierups. Als 
de vleermuizen zich in de zomer gaan 

nestelen in de kastjes, gaan ze op zoek 
naar voedsel. Een vleermuis is een 
natuurlijke vijand voor de eikenproces-

sierups. Daarmee voorkomen we straks 
dus (in elk geval al voor een deel) jeuk 
en andere ongemakken voor mens en 
dier. De vogelkastjes hangen er ook nog 
steeds. Vogels eten de rupsen en vleer-
muizen de (overgebleven) vlinders.

Veilig 
internetten 

We doen veel meer zaken online. 
Dat maakt ook het risico groter dat 
criminelen inbreken op onze compu-
ters en smartphones. Via een paar 
eenvoudige tips kunt u het compu-
tercriminelen een stuk ingewikkel-
der maken om geld of gegevens te 
stelen. 

Bijvoorbeeld door updates niet uit te 
stellen, door een antivirusprogramma 
te gebruiken en door vertrouwde 
wifi-netwerken te gebruiken. Kijk 
voor meer tips op: 
blaricum.nl/veiliginternet

Ondernemers
Ook ondernemers zijn steeds vaker 
doelwit van ineternetcriminelen. 
Met een aantal basisprincipes kan 
er gezorgd worden voor een goede 
basisbeveiliging. Maak bijvoorbeeld 
een risico-analyse van de ICT-onder-
delen en controleer of apparaten en 
software up-to-date zijn. 
Kijk voor meer informatie op 
www.digitaltrustcenter.nl

Safer Internet Day 2021 
en webinar
Op dinsdag 9 februari 2021 is het 
Safer Internet Day. Dan zijn er acties 
over de hele wereld om aandacht 
te hebben voor veilig internet. Zo 
organiseert ECP | Platform voor de 
InformatieSamenleving en Safer 
Internet Centre in samenwerking met 
Bureau Jeugd en Media (BJM) een 
online ouderavond over het (online) 
welzijn van jongeren in tijden van 
corona. Meer weten? Kijk op: 
www.veiliginternetten.nl

AUTODIEVEN ACTIEF IN BLARICUM 
In de omgeving van de Blaricummermeent zijn de afgelopen periode meerdere meldingen binnengekomen van auto-
inbraken.  De dieven lijken zich vooral te richten op BMW’s en andere Duitse merken. 

De dieven lopen met een rugzakje 
door de straten en gaan dan op zoek 
naar de BMW’s. Ze nemen via een 
slinkse truc plaats in de auto en halen 
op deze manier de hele inboedel leeg: 
van sturen tot aan navigatiesystemen.

Iets gezien of gehoord? De politie zoekt 
getuigen die iets hebben gezien of 
gehoord van de auto-inbraken in Bla-
ricum. Heeft u camera’s hangen waar 
de verdachten op kunnen staan? Neem 
dan contact met ons op via 0900-8844. 

Liever anoniem? Bel dan met M. op 
0800-7000. Ziet u iets verdachts bij 
u in de buurt? Aarzel dan niet en bel 
direct 1-1-2. Meer tips vindt u op  
www.politie.nl.
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Familieberichten
Overleden
11-12-2020   Willem Plug,  

geboren op 20-06-1949
22-12-2020   Hans Albers,  

geboren op 12-10-1945
24-12-2020   Jan Buwalda,  

geboren op 17-05-1938
29-12-2020   Maria (Rietje)  

van Bezeij-van Oost,  
geboren op 29-09-1926

05-01-2021   Petrus Johannes Felix 
(Pierre) van Velsen, 
geboren op 30-12-1939

15-01-2021   Johannes Antonius 
Wilhelmus (Johan) Puijk, 
geboren op 13-06-1938

Colofon
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Hei & wei niet ontvangen?

Of heeft u een vraag over de bezorging, of 

een beschadigd exemplaar ontvangen? 

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

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

werkdagen ook bellen met 5316520

Oplage: 5.112

www.heienwei.nl

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

Jeugdbrandweerkorps Blaricum 

door Ramona Beemsterboer- Van Urk Dam
Na de coronacrisis gaat brandweer Blaricum starten met het werven van  jon-
geren voor de jeugdbrandweer. Hei & wei spreekt met twee brandweervrijwilli-
gers Robert-Jan Stekelenburg en Stefan Keijer. Post Blaricum krijgt het derde 
jeugdbrandweerkorps in het Gooi. Ze zoeken enthousiaste jongens en meiden 
uit Blaricum, Eemnes en Laren om samen een nieuw jeugdbrandweerkorps te 
vormen.

Jammer genoeg kunnen ze nog niet 
werken, maar de voorbereidingen gaan 
door. Is er eigenlijk wel animo voor een 
jeugdkorps? Robert-Jan en Stefan ver-
tellen enthousiast over de kinderen die 
met regelmaat met hun ouders komen 
kijken bij oefeningen. ‘Soms komen ze 
langs op de kazerne en mogen ze in een 
echte brandweerauto plaatsnemen. Ook 
is er altijd veel aandacht vanuit de jeugd 
tijdens de brandweeractiviteiten op het 
Oranjeweitje. Er is geen twijfel, er is 
voldoende animo. Jongens en meisjes in 
de leeftijd van twaalf tot zestien jaar zijn 
welkom om zich aan te melden. Ze krij-
gen allemaal een medische keuring en 
als alles helemaal goed is, krijgen ze een 
eigen brandweerpak, helm en laarzen 
maar ook een poloshirt, t-shirt en een jas 
met het logo jeugdbrandweer erop. Iede-
re maandagavond gaat de jeugbrandweer 
oefenen.’

Brandjes blussen? 
Wat doet een brandweerman of - vrouw 
nu eigenlijk en wat gaan jullie de jeugd 
leren? Robert-Jan en Stefan leggen uit de 
jongeren op een speelse manier te laten 
kennismaken met het brandweervak. ‘Ze 
leren natuurlijk alles over brandbestrij-
ding, slangen rollen en levensreddend 
handelen. In november vorig jaar heeft 
een vijftienjarige jongen uit Rotterdam 
het leven gered van een meisje op school 
tijdens wiskundeles. De jongen gaf aan 
dat hij meteen kon handelen omdat hij 
dit had geleerd bij de jeugdbrandweer. 
Dit bewijst maar hoe ontzettend belang-
rijk de kennis is die je leert bij de jeugd-
brandweer. Als brandweerman of vrouw 
moet je kunnen reanimeren, maar ook 
bomen kunnen zagen. Er worden ook 
jeugdwedstrijden georganiseerd. Naast 

de praktijk leert de jeugd ook achter de 
computer de fijne kneepjes van het vak.

Pilot 
Het liefst zou brandweer Blaricum wil-
len meedoen aan een pilot die nu al wordt 
gehouden in Twente en Limburg-Noord. 
Met deze pilot kunnen jeugdbrandweer-
leden al vanaf twaalf jaar starten met de 
module Brandbestrijding van de leer-
gang Manschap. Op die manier kan de 
jeugd zodra ze de leeftijd van achttien 
heeft bereikt makkelijker doorstromen 
en instromen in de laatste incidententy-
pen en de leergang volledig afronden. 
Het is een vooropleiding waarmee ze 
een behoorlijke voorsprong vergaren op 
diegene die pas op hun achttiende starten 
bij de brandweer. 

Werving 
Stefan en Robert-Jan maken zich zor-
gen over de toekomst van de vrijwillige 
brandweer. ‘Het is nu ontzettend lastig om 
vrijwilligers te binden aan de brandweer. 
Misschien komt de jeugd er tijdens de oe-
fenavonden achter dat hun interesse meer 
ligt bij bijvoorbeeld de reddingsbrigade. 
Alle jeugd die doorstroomt naar de vrij-
willige brandweer is mooi meegenomen. 
Met het opzetten van een jeugdbrand-
weerkorps hopen we een paar jongeren 
aan ons te binden. Het is leuk en leerzaam 
maar ze moeten er wel echt helemaal ach-
ter staan. De ouders natuurlijk ook. Nu 
is het wachten tot het coronavirus onder 
controle is en dan kunnen we gaan starten 
met werven.’ Voor wie nu interesse heeft; 
houdt de Facebookpagina van ‘jeugd-
brandweer Blaricum’ goed in de gaten. 
Onder die naam zijn ze ook op Instagram 
te vinden. Zodra het kan is Brandweer 
Blaricum er helemaal klaar voor! 

In Memoriam

Kitty van 
der Zwaan-
Zwanenburg
* Rotterdam, 8 januari 1927 
† Huizen, 10 november 2020

door Frans Ruijter
Tot in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw had Blaricum-Dorp vijf groente-
zaken op een bevolking van nog geen 
6000 inwoners. Eén van deze zaken 
was de groentezaak van Joop (1920-
2005) en Kitty van der Zwaan aan de 
Dorpsstraat. 

Joop werkte er al vanaf 1934. Kitty 
kwam na de Tweede Wereldoorlog van 
Rotterdam naar Blaricum om in de huis-
houding te gaan werken bij de familie 
Van Erk aan de Vliegweg; zij was daar 
intern. Joop kwam daar met groente aan 
de deur en leerde zo Kitty kennen. Zij 
trouwden op 29 mei 1952 en gingen bij 
de groentezaak wonen. Ze kregen drie 
zoons: Piet, Gijs en Wim. In 1983 hield 
de zaak op te bestaan.

Vrijwilligerswerk
Joop en Kitty gingen aan het Kerkpad wo- 
nen en Kitty ging vrijwilligerswerk doen 
voor het Rode Kruis. Drie jaar na het 
overlijden van Joop verhuisde Kitty naar 
’t Schaar in Blaricum-Bijvanck. Vanuit 
hier ging ze vrijwilligerswerk doen in 
‘Torenhof’. Ze heeft dit gedaan tot haar 
87e jaar. Maar met het ouder worden 
kwamen er ook steeds meer lichamelij-
ke ongemakken. Zo kwam ze in 2019 in 
het ‘Voor Anker’ terecht in Huizen. Heel 
langzaam ging haar levenskaarsje uit 
en overleed zij op 10 november jl. in de 
leeftijd van 93 jaar. Haar kinderen, zeven 
kleinkinderen en tien achterkleinkinde-
ren, verliezen een geweldige moeder, 
oma en overgrootmoeder.

Familieberichten in hei & wei 
door de eindredactie 
Regelmatig bereiken ons vragen over de plaatsing van familieberichten in ons 
dorpsblad. Graag leggen we uit hoe e.e.a. in zijn werk gaat. 

Bij de aangifte van een geboorte op 
het gemeentehuis en bij het voltrekken 
van een huwelijk of registratie van een 
partnerschap, wordt door de gemeen-
te gevraagd of er prijs gesteld wordt op 
vermelding in hei & wei. Deze gegevens 
krijgen wij vervolgens van de gemeente 
door en plaatsen wij. Bij het vermelden 
van overlijdensberichten ligt dit anders. 
De gemeente mag in het kader van de 

privacy de gegevens niet doorgeven. De 
redactie van hei & wei kijkt wel in de 
(lokale) kranten naar overlijdensberich-
ten en plaatst deze gegevens in het blad. 
De naaste familieleden kunnen ook een 
bericht naar onze redactie sturen om zo 
een overlijden in ons blad geplaatst te 
krijgen. Dit verklaart waarom niet alle 
familieberichten standaard in ons blad 
opgenomen worden. 

Collectanten 
gevraagd! 
Amnesty International zoekt collec-
tanten in de Blaricummermeent en 
Bijvanck in de week van 15 tot 20 
maart.  De organisatie komt op voor 
de rechten van de mens. Actueel is de 
situatie van oppositieleider Navalny in 
Rusland, waar Amnesty International 
actief voor is. 

Doorgang van de collecte is afhankelijk 
van de regelgeving omtrent corona. Meer 
informatie? Neem contact op met Anne 
Kwantes 06-50961427
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