
Lammetjes 
geboren! 
De eerste lammetjes zijn geboren. In-
middels hebben we al 23 lammetjes 
mogen verwelkomen. 

De gehele kudde heeft een nieuw onder-
komen in de voormalige manege bij de 
schaapskooi Laren. Dit is een fijne, rui-
me plek voor de lammetjes om geboren 
te worden. Op donderdag 18 maart ko-
men de eerste lammetjes met hun moe-
ders weer terug naar de schaapskooi in 
Blaricum. Iedereen is vanaf dan welkom 
om ze te komen bewonderen in de kraal 
in Blaricum.
Lammetjes online: Voor de echte liefheb-
bers plaatst GNR veel lammetjesnieuws 
op de website gnr.nl 

Voorleestalent 
Carmen wint! 
 
De Blaricumse Carmen Araya Aranci-
bia is de winnaar van de regionale ron-
de van de Nationale Voorleeswedstrijd. 

‘Een goede intonatie en een duidelijke 
heldere stem. We  krijgen zin om het 
boek zelf te gaan lezen!’ aldus de jury. 
Carmen heeft gewonnen van vijf andere 
sterke finalisten. In maart doet ze mee in 
de provinciale ronde.  Carmen, we zijn 
supertrots op je en heel veel succes! 

door Aafje Boerma 
Om de aandacht te vestigen op de bijzondere diensten en acties van bibliotheek 
Huizen-Laren-Blaricum, bracht de Blaricummer Ad Elbers met zijn prachtig 
gerestaureerde blauwe Ford tractor een verrassingstas met kinder- en 
jeugdboeken langs bij de familie Rebergen in Blaricum. 

Ook in coronatijd wil bibliotheek Hui-
zen-Laren-Blaricum zowel leesbevor-
dering als leesplezier mogelijk blijven 
maken met een alternatieve service: De 
bibliotheek aan Huis. Zo kunnen kwets-
bare ouderen en mensen die tijdelijk niet 
zelf in de gelegenheid zijn om geleende 
materialen af te halen, toch de gewenste 
boeken, films en andere materialen le-
nen. Vrijwilligers halen een tasje op bij 
de bibliotheek en geven deze bij de klant 
aan de deur af. U kunt zelf uw voorkeur 
uit de collectie aangeven. Denk hierbij 
aan avonturenromans, detectives, histori-
sche- en familieromans, moderne litera-
tuur, hobby- en fotoboeken, boeken over 
de eigen streek, reisverhalen of romans 
in andere talen. Ook kunt u tijdschriften, 
luisterboeken, muziekcd’s en (film)dvd’s 
lenen. De selectie maakt u zelf en een 
vaste medewerker (vrijwilliger) zorgt re-
gelmatig voor het inleveren en omruilen 
van de geleende materialen. Uiteraard 
gebeurt dit contactloos en op een veilige 
manier. 

Verrassingstas 
Het is ook mogelijk een verrassingstas 
te ontvangen. Via de website van bi-
bliotheek Huizen-Laren-Blaricum vult 
u het aanmeldformulier in en kruist u 
aan welk genre u wilt lezen. De biblio-
theekmedewerker maakt dan een verras-
singstas klaar met maximaal vijf boeken 
en verstuurt een e-mailbericht bij welke 
bibliotheekvestiging en wanneer de ver-
rassingstas kan worden afgehaald.

Boeken inleveren?  
De boeken die men thuis heeft, mag men 
nog even houden. De te laat gelden wor-
den niet berekend zolang de bibliotheek 
gesloten blijft.  

Meer informatie bibliotheekhlb.nl of bel 
035- 5257410 op werkdagen van 9.00-
17.00 uur. 

met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

44e jaargang
nr. 543

 5 maart 2021

hei & wei
w

w
w

.h
ei

en
w

ei
.n

l
O

.A
. V

O
O

R
 O

U
D

E 
N

U
M

M
ER

S 
EN

 A
R

C
H

IE
F

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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Nieuwjaarszit in het Gooimeer                                                                                                               
door Adrie van Zon
Een primeur in Nederland, misschien wel in Europa en dat allemaal in ons
eigen Blaricum. Onze eigen Henk van den Bergh met wie het allemaal begon-
nen is. In december 2013  dagelijks zwemmen in het Gooimeer voor z’n
gezondheid (reuma) en als conditietraining voor het beklimmen van de
Kilimanjaro (5895 m) in januari 2014.  

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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e: blaricum@studio2000.nl - www.studio2000.nl

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

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

F
O

T
O

 P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

vervolg op pagina 2

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. 

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 1

Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
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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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met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

Torenlaan 13 Laren  |  035 3035625  |  www.drieklomp.nl
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sinds 1936

by Joost

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Binnendoor 5
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035-2031035

Dé Value Belegger
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Dorpsstraat 11A
www.loekie.net
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 @Bij_Jelle_blaricum
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De bibliotheek komt naar u toe! 

hei & wei

Bregje Rebergen en Ad Elbers 

www.zmaakt.nl
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door Hans Mohrmann (imker)
De dagen lengen en niet alleen de be-
ren komen uit hun winterslaap. De 
bijenkoningin is alweer aan de leg en 
de imker schuift onrustig op zijn stoel 
en wil drommels graag weten hoe zijn 
bijen de winter hebben overleefd. On-
der de bijenvolken is de wintersterfte 
gemiddeld zo’n tien tot vijftien pro-
cent, maar soms zijn alle bijen gewoon 
spoorloos. Nog even moet hij wachten 
op de eerste warmere dagen, voordat 
hij zijn voorjaarsinspectie mag doen.

In 2016 gaf de Stichting Boekweitakker 
een alleraardigst gedenkboekje uit over 
25 jaar geschiedenis van de akker op de 
hoek van de Enghlaan en Bussummer-
weg. In 1966 zocht burgemeester Map 
(M.A.P.) Tydeman contact met Henk 
Matthes om, indirect, een stukje land te 
pachten met de bedoeling om ‘de voor 
de boeren niet meer rendabele boekweit-
teelt weer op te vatten en zo de veel be-
zongen bloeiende boekweitakker weer 
in zicht te brengen’. Zo was de kiem 
gelegd voor wat uitgroeide tot een leu-
ke buurtvereniging die bij tijd en wijle 
gezellig borrelt en de onderlinge contac-
ten rond de Engh warm houdt. Laten de 
heren Map en Henk vlijtige imkers zijn 
geweest die bezorgd waren over de te-
loorgang van de boekweitteelt als zomer-
dracht in de nectararme maanden juli en 
augustus en wie weet, iets minder over 
een niet meer rendabele boekweitteelt.

Boekweithoning
Heb je weleens boekweithoning ge-
proefd? Deze donkerbruine aromati-
sche honing heeft zo’n intense smaak, 
dat deze uitsluitend voor liefhebbers is 
weggelegd en het meeste ervan in koe-
ken en pannenkoeken verdwijnt. Yvette 
van Boven had hier nog iets van kunnen 
leren. De meeste imkers hebben het niet 
zo met deze honing, maar ik wel, heer-
lijk! Bovendien heeft het ook genees-
krachtige werking voor bijtjes als ze in 
het voorjaar ziek zijn en last hebben van 
‘roer’. Het verrast dus niet dat de heren 
imkers de stichting tot taak hebben mee-
gegeven ‘het bevorderen van de teelt van 
honingdrachtplanten.’ De mannen waren 

hun tijd ver vooruit, want nu het insec-
tenbestand hard achteruit gaat, passen 
provincies en gemeenten hun natuurbe-
heer aan en bevorderen met bloemen-
randen en minder intensief maaien een 
meer insectvriendelijk milieu. Zo ook de 
bijenvereniging die langs het zandpad 
een bloemrijk graslandschap beheert en 
op zoek is naar meer percelen, die men 
duurzaam kan inzaaien met bloemen en 
kruiden voor een insectenrijk milieu.

De boekweitakker
Jarenlang verzorgde Kees Bakker de 
boekweitakker en stelde, geheel in de 
geest van de oprichters, bijenkasten op 
aan de rand van de akker. Nu mag on-
dergetekende het stokje overnemen en 
in het voorjaar een aantal 50 tot 150 jaar 
oude gerestaureerde korven neerzetten. 
Waarom korven? Deels omdat het over-
eenkomt met het romantische beeld van 
bijen houden en uit respect voor het oude 
ambacht van de heide imker, maar ook 
uit liefde voor de bij, die haar hele leven 
heel hard moet werken om een beetje ho-
ning te vergaren en dus een onderkomen 
verdient, dat zoveel mogelijk op haar 
oorspronkelijke habitat lijkt: een spech-
tengat in een boom in een bos. De korf 
levert door haar beperkte omvang en het 
ontbreken van afneembare honingka-
mers relatief weinig honing op en dat is 
wat mij betreft prima. De honingbij en 
haar natuurlijke levenscyclus heeft mij 
een hele andere kijk op de natuur gege-
ven. Net als voor Aglaia Bouma, schrij-
ver van ‘Insectenrijk, het grootste leven 
van kleine beestjes’, is dankzij mijn lief-
de voor de honingbij mijn bewondering 
en fascinatie voor de diversiteit en sa-
menhang van alles wat boven en onder 
de grond rondvliegt en krioelt alleen nog 
maar toegenomen.

    


         


   

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

Wil je wat kwijt bel dan maar

Zo’n opmerking is in de huidi-
ge, vaak eenzame tijd, toch altijd 
weer een fijne afsluiting van een 
ondersteunend telefoongesprek. 
Je weet dan dat je altijd bij ie-
mand terechtkunt. In Blaricum 
hebben wij daarvoor een speciale 
telefoonlijn ‘Breek de Week.’ Met 
hetzelfde doel. Luisteren naar, en 
verzachten van leed.   
Net zo’n steunpilaar voel ik mij 
wanneer ik gebeld word door een 
nichtje, die dringend wat kwijt 
wil. Ze is al lang weduwe. Heeft 
haar huisje aan een dorpsweg net 
verkocht. Gaat kleiner wonen in 
de stad. In een appartement. Ik 
denk: ‘nu komt het.’ Maar het is 
geen leed, het is het portret van 
onze opa. Die wij overigens nooit 
gekend hebben. Laat getrouwd, 
vroeg overleden. Kort na zijn 
dood van een foto gemaakt in 
zwart crayon door een bevriende 
kunstschilder. In oma’s eetkamer 
keek opa ons jarenlang aan met 
een ernstige, wat lege blik. ‘Het 
is hem helemaal’ bleef oma maar 
zeggen. Maar gezellig? Dat was 
wat anders. 
Toen oma overleed hing opa op-
eens bij ons thuis in de eetkamer. 
Gelukkig niet lang. Hij spoorde 
niet met de puberdynamiek van 
vier kleinkinderen. Verdween 
naar een gepastere plek: boven 
oma’s geërfde piano. Mijn pi-
anolessen begonnen te stagne-
ren. Opa keek me teveel op mijn 
vingers. Dan maar naar zolder. 
Daarna doorgegeven aan iemand 
in de familie. Wie hem maar wil-
de.
In de loop van 50 jaar werd opa 
door ons kleinkinderen als een 
hete aardappel aan elkaar aan-
geboden, steeds onder de aanprij-
zing: ‘het is toch ook jouw opa, 
en gemaakt door een beroemde 
kunstschilder?’ Maar opa bleef 
nergens lang hangen. Waarop 
we elke keer wel stiekem hoop-
ten. De laatst ‘misleide’ in de fa-
milie-rij belde mij. Samen geven 
we definitief de hoop op: opa 
gaat ons nu voor altijd verlaten. 
Maar waarheen? Is er soms een 
hemelzoldertje voor portretten 
van niet-gekende opa’s? Tja, wil 
je wat kwijt, bel dan maar. Maar 
wij nu, met wie?        

Over bloemen en bijen II 
(een vervolg op deel I nr.539)
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De bijenkasten van Kees Bakker op de akker.
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door Gerda Jellema 
Zoals zovelen is Han Schoon aan het opruimen geslagen. Han 
begon als tienjarige met tekenen en schilderen. Na een moei-
lijk jaar waarin hij zijn vrouw verloor, heeft hij recent voor-
zichtig de kwast weer opgepakt. 

Han schildert kleurrijke dorpsgezichten van Blaricum en Laren 
en stadsgezichten van onder andere Amsterdam. In 2018 was 
in het dorpshuis Blaercom een overzichtstentoonstelling van 
zijn werk te bewonderen. Als jongvolwassene heeft hij de pen 
ter hand genomen en is gaan dichten. Han is nu 84 jaar. Zijn 
opruimwoede heeft geleid tot het weggooien van veel van zijn 
schrijfsels. Een aantal heeft hij niet weggedaan en hei & wei 
kreeg er inzage in. Ook al is het gedicht ‘De Aarde’ lang geleden 
geschreven, het gedicht is nog steeds urgent. 

Aafke de Bos: A Star is born

door Angélique Boezel-Spoor
In ons dorp wemelt het van de kunstenaars en artiesten, die 
hun sporen in ‘het vak’ al ruimschoots verdiend hebben en 
zodoende zichzelf (inter-) nationaal op de kaart hebben gezet. 
Derhalve is het weleens leuk om de schijnwerper te richten 
op een aanstormend talent, dat nog niet zo bekend is. Met 
nadruk op het woord talent, want dát heeft ze!

Aafke de Bos is negentien jaar oud, af-
komstig uit Blaricum en woonachtig in 
Manchester, waar zij een muzikale stu-
die volgt. Al van jongs af aan was het 
duidelijk waar haar toekomst zou liggen. 
Zo lang zij zich kan heugen, schrijft ze 
gedichten en op haar zesde begon ze met 
piano spelen. 

De volgende logische stap was zèlf com-
posities schrijven en die nam ze op haar 
vijftiende op met behulp van de app 
Garageband, een keyboard en een gi-
taar. Ontelbaar zijn de concerten die ze 
heeft bezocht en om al die artiesten voor 
duizenden mensen te zien spelen sprak 
enorm tot haar verbeelding. Zij wist heel 
zeker: Dat wil ik ook!

Liefde voor poëzie en muziek
Haar liefde voor poëzie en muziek heeft 
ze weten te combineren en naast het Ne-
derlands is ze ook zeer gecharmeerd van 
de Engelse taal. Sowieso komen bijna 
al haar favoriete bands uit het Verenigd 
Koninkrijk. Denk hierbij aan Pink Floyd, 
Arctic Monkeys en Catfish and the Bot-
tlemen. Haar grote inspiratiebronnen 
zijn voornamelijk Pvris, Aurora, Daugh-
ters van buitenlandse komaf en de Ne-
derlandse band WIES. In deze groepen 

staan stoere vrouwen 
centraal waarvan je 
er, volgens haar, nooit 
genoeg kan hebben in 
de muziekindustrie.

Eerste single
Onder haar arties-
tennaam ‘Aaf’, heeft 
zij recentelijk haar 
eerste single uitge-
bracht; het nummer 
‘Dive in’ is inmiddels 
al meer dan 10.000 
keer gestreamd op 
Spotify en ook was 
het onlangs in de 
ether te horen bij Ra-
dio NH Gooi. Haar 
grootste droom is 
om op festivals als 
Lowlands of Best Kept Secret te spe-
len, bij voorkeur op een van de grote 
podia en als we dan tóch dromen, doe 
er dan ook maar meteen een leuk ap-
partement in London bij… Maar voor 
nu leeft Aafke, naar eigen zeggen, haar 
middelbare school droom. Ze zit in het 
tweede jaar van haar studie en schrijft 
en produceert alles zelf op haar zolder-
kamer in het studentenhuis in Manches-

ter. Ze heeft geweldige mensen om zich 
heen, werkt samen met leuke artiesten en  
kan muziek maken. Zo lang ze maar pen, 
papier en een gitaar bij de hand heeft, 
vindt ze alles prima. ‘De rest zie ik dan 
wel.’

Voor wie na dit alles nieuwsgierig is ge-
worden: Aafke post haar muziek op haar 
Instagram @aafkedebabe

Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl
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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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 Han Schoon - gedicht 

De Aarde

De aarde
Van grote waarde
Wordt zij door de mens veracht
Wordt zij door de mens verkracht
Hoe lang zal dit nog blijven
Hoe lang zal zij nog in het luchtruim drijven
Is er dan niemand die het ziet
Dat dit het einde wordt van het levenslied
Wat eeuwen heeft geklonken
Maar nu in het menselijk vuil wordt verdronken
Hebben wij voor de toekomst geen plichten
Moeten wij de generatie zijn die haar ten gronde richten
Kunnen wij er niet wat zuiniger op wezen
Zodat uw kinderen dit gedicht kunnen lezen

Han Schoon 
dichter en schilder
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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.

Joop van Dalen 90 jaar

door Frans Ruijter
Wat een mooie mijlpaal voor deze sympathieke bewoner van de Bouwvenen. 
Joop is op 24 maart 1931 geboren in Hilversum. Vanaf het moment dat hij in 
Blaricum kwam wonen (1973), voelde hij zich direct een Blaricummer. 

Joop is opgegroeid aan het Melkpad, in 
de grootste plaats van het Gooi, als vijf-
de kind in een rij van twaalf. Op de Am-
bachtsschool kwam hij al met een trio 
gerenommeerde Blaricummers in con-
tact, namelijk Bertus, Jan en Piet van den 
Bergh, die op een door henzelf in elkaar 
gelaste tandem elke dag in Hilversum 
naar dezelfde school gingen.  

Philips
Joop ging werken in een gereedschaps-
makerij, voor hij in dienst moest. Na 
het land verdedigd te hebben, begon hij 
zijn carrière bij Philips, waar hij ook op 
de gereedschapsmakerij furore maakte. 
Aan ontelbare speciale ontwikkelingen 
stond Joop aan de wieg. Hij kreeg daar 
de ruimte voor en genoot er geweldig 
van. Dingen bedenken en maken om de 
mensheid verder te helpen, daar krijgt 
hij nu nog energie van. Daarover straks 
meer. Tot zijn pensioen op 60-jarige leef-
tijd is hij Philips trouw gebleven. 

Wonen tot groot plezier
In 1958 trouwde hij met Nel van Rijn 
voor de wet en in 1959 voor de kerk. 
Zijn vader, die altijd actief was bij soci-
ale woningbouwvereniging St. Joseph, 
zorgde dat zijn kinderen zich al jong 
lieten inschrijven voor een woning. Via 
een woning aan de Oosterengweg werd 
er verhuisd naar de Vogelpan in het 
‘Kamrad’, nabij de Kamerlingh Onnes-
weg. Via zijn werk hoorde hij dat er in 
Blaricum een nieuwe wijk gebouwd zou 
worden. Er werd snel ingeschreven en 
van de vijf opties kregen zij tot hun grote 
geluk, optie één toegewezen. Tot op de 
dag van vandaag woont hij er met groot 
plezier. Hij prijst de spontane buurt, al 
is er de laatste jaren wel veel veranderd. 
Hij heeft aan beide kanten van zijn huis 
vijfmaal andere buren gekregen.

Baken van rust
Op oudejaarsdag 1999 overleed zijn 
vrouw Nel. Een hele klap voor hem en 
hun kinderen Dennis en Monique, maar 

Joop pakte de draad weer op en heeft 
vele mooie wereldreizen gemaakt, waar 
hij enthousiast over kan vertellen. Vooral 
de reis naar natuurreservaten in Cana-
da heeft op hem een geweldige indruk 
gemaakt. Ik zou nog even terugkomen 
op het feit dat hij veel dingen bedenkt 
en maakt. Joop zijn huis hangt vol met 
zelfgemaakte tekeningen en schilderijen. 

Bijgaand een tekening van zijn vader die 
hij ruim 50 jaar geleden gemaakt heeft. 
Ook verschillende klokken heeft hij ont-
wikkeld en gemaakt. Je ziet maar weer 
dat het gezegde, ondanks dat hij geniet 
van zijn vele verre reizen, ‘zoals het 
klokje thuis tikt, tikt het nergens’ zeker 
op Joop van toepassing is. Joop is een 
baken van rust aan de Rongen. We hopen 
dat hij dat nog jaren in goede gezond-
heid mag blijven. Het is hem van harte 
gegund.
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Tekening van Joop zijn vader eind jaren 60 
gemaakt door Joop zelf

De drie-en-een-halve minuut van wethouder Liesbeth Boersen
door Jan Greven
Gemeentesecretaris Arie Hogendoorn nam in de Raadsvergadering van 
dinsdag 16 februari jl. afscheid. Vijftien jaar dienst. Nu pensioen. ‘Ik ben 
wel echt van Blaricum gaan houden,’ zei hij nog, ‘En voor vanavond een 
goede vergadering.’ Allemaal hartelijkheid. Business as usual, dacht ik. Ik 
had niets door. 

Ook toen raadslid Janny van Dijk 
(Fractie Van Dijk) nog eens extra infor-
meerde of de Aanvraag Interpellatiede-
bat aan de orde zou komen, rinkelde er 
geen belletje. ‘Ja’, zei de Burgemeester, 
‘aan het eind van de Mededelingen zul-
len wethouder Liesbeth Boersen (DBP) 
en Bea Kukupessy, fractievoorzitter van 
DBP een mededeling doen onder een 
ingelast punt 3A.’
De Aanvraag waar raadslid Van Dijk 
naar informeerde, had ik niet bij de 
vergaderstukken aangetroffen en zo 
wachtte ik argeloos op punt 3A. De 
wethouder kwam snel ter zake. Ze had 
kennisgenomen van de inhoudelijke 

punten waarover een meerderheid van 
de Raad (alle partijen behalve de coali-
tie) een Interpellatiedebat met haar had 
aangevraagd. Allemaal punten waar-
over eerder was gediscussieerd en die 
nu, opnieuw, over het voetlicht gebracht 
waren op een (kritische) wijze waar zij 
zich niet in herkende. De kritiek op 
haar optreden viel te nuanceren. Hoog-
stens had de communicatie wat tijdiger 
en beter gekund. ‘Maar ja, ik ben ook 
niet perfect.’ Ze was trots op wat ze in 
zeven jaar als wethouder bereikt had. 
Laatst nog met die demping van een 
watergang bij de carpoolstrook bij de 
Bijvanck. Honderdvijftig bomen hoef-

den niet gekapt. Ze rekende het zich 
aan als verdienste. Een Interpellatiede-
bat over de inhoudelijke punten vond ze 
zinloos. Wel was er intussen door toon 
en aanpak een onwerkbare situatie ont-
staan. Daarom diende ze ‘met pijn in 
het hart’ haar ontslag als wethouder in 
en nam tegelijk, na dertig jaar, afscheid 
van de Blaricumse politiek.  

Zouden deze woorden in een ‘normale’ 
Raadsvergadering uitgesproken zijn, 
dan zou er een doodse stilte gevallen 
zijn. Hier en daar wat geschuifel. Mis-
schien hier en daar een traan. Nu was 
er niets. Ik keek naar de wethouder. 
Ogenschijnlijk onaangedaan zat ze 
doodstil achter haar computer. Ik keek 
naar de raadsleden. Ze keken ernstig in 
de camera. Voor de rest peilloze stilte.  
DBP-fractievoorzitter Bea Kukupessy 
kreeg het woord. Ze was diep teleur-
gesteld en trots op haar wethouder, die 

altijd het belang van het dorp voorop 
gesteld had. Maar helaas, op deze ma-
nier was aftreden onvermijdelijk. Ze 
vond wel dat de coalitie in stand moest 
blijven en zou binnen haar partij zoe-
ken naar een oplossing. 

Alles bij elkaar was het vertrek van de 
wethouder in drie-en-een-halve minuut 
geregeld. Het afscheid van de gemeen-
tesecretaris had ruim twee keer zo veel, 
acht minuten, raadstijd gekost.  
De voorzitter schorste de vergadering 
voor tien minuten. Even bijkomen. Na 
de schoring zat iedereen weer achter 
zijn computer en ging het over een Be-
leidsnota Toerisme. Geen woord meer 
over de wethouder en wat er zojuist 
gebeurd was. Het trof me. Als 70plus-
ser denk ik in deze coronatijd veel over 
vergankelijkheid en vervangbaarheid. 
Als ik er niet meer ben, gaat alles ge-
woon door. Kijk, zo gaat dat dan.
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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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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
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Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

www.ijssalondehoop.nl

EHBO Vereniging
Blaricum
Hendrik Smitlaantje 2
Sportpark - Oostermeent

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

 

Gordijnen, Tapijten, Harde vloeren, Zonwering, 
Behang, Decoratie, Meubelsto ering
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door Frans Ruijter
Het was decennialang de normaalste zaak van de wereld, dat iemand zo rond 
zijn/haar 20e of jonger bij een werkgever kwam en daar vaak bleef tot hij/
zij de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Dat was vooral het geval als je 
bijvoorbeeld in overheidsdienst, of bij Philips, de post of het spoor kwam te 
werken. 

Daar is de laatste jaren wel een duide-
lijke kentering in gekomen. Men switcht 
tegenwoordig meerdere malen van werk-
gever, om mee te groeien met alle ont-
wikkelingen waar we tegenwoordig aan 
onderhevig zijn. 

Scholen en opleiding
Hans van Lochem is daar een voorbeeld 
van. Hans werd op 7 april 1961 gebo-
ren in de ‘Klepel’ aan de Middenweg 
13. Zijn vader Jan kwam uit Stompwijk 
(Z-H), zijn moeder was Ank Wiegers, 
een echte Blaricumse. Hans heeft twee 
broers, Sjaak en Ben en één zus Anne-
lies. Zoals alle katholieke kinderen in 
die tijd bezocht Hans de kleuterschool 
Zonneweide aan het Kerkpad. Aanslui-
tend werd de St. Bernardusschool aan 
de Kerklaan bezocht. Daarna ging hij 
naar de Willem Wiegers LTS in Huizen. 
In zijn vrije tijd hielp hij bij groente-
boer Toontje en Bep Ruizendaal aan de 
Tweede Molenweg met het wegbrengen 

van bestellingen en verrichtte hij hand- 
en spandiensten in het kleine gezellige 
winkeltje. Maar Hans sloeg zijn vleugels 
uit en kwam in een buurtsuper te werken 
aan het Ooievaarsplein in Hilversum. 
Hier leerde hij in 1980 zijn latere vrouw 
Corine kennen. 

Vaste baan  
Er kwam in 1989 een vacature vrij bij de 
PTT die toen nog de postbezorging ver-
zorgde. Het postkantoor Laren werd de 
plaats van waaruit de wijken in Blaricum 
onder andere door Hans bediend werden. 
Maar Hans is een echte klusser. In zijn 
vrije tijd pakte hij steeds meer schilder-
klusjes aan. Bij de post werd er weer een 
reorganisatie doorgevoerd en Hans ging 
minder uren werken en maakte van zijn 
hobby schilderen steeds meer zijn werk. 
In 2012 besloot Hans de post de post te la-
ten om geheel voor zichzelf te beginnen. 
Hij werkt onder de naam ‘Onderhouds-
bedrijf van Lochem’, maar daarnaast zet 

hij zijn handigheid ook in voor vrijwilli-
gerswerk en is hij sinds een paar jaar ac-
tief voor het ‘Repair Café’ in Laren. Wat 
zijn we in dit dorp toch gelukkig, dat er 
steeds maar weer mensen zijn met derge-
lijke kleinschalige activiteiten en daarmee 
vele mensen een groot plezier doen. Hans 
is een zeer gezien persoon, die heel veel 
mensen kent en vele kennen Hans als een 
vrolijke, gedreven man, die schik heeft in 
zijn werk. Hans en Corine wonen aan de 
Ekelshoek, eerder met dochter Kim, maar 
zij woont nu op zichzelf.
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door Nelliëtte van Wijck
Aan de Wetering 122 staat het prachtige wijkcentrum De Malbak. ‘Wij organi-
seren vele activiteiten voor jong en oud. Zoals line dance, biljarten, tekenen- ke-
ramiek- en schilderlessen, spelletjesmiddagen, koffieochtenden, dans en muziek, 
naai- en handwerklessen, 60+ gym, het taalcafé, sport en spel, musical anders, 
koersbal, klaverjassen en modelspoorclubs. Daarnaast organiseren wij samen met 
vrijwilligers manifestaties als de Multy Culti Tasty proefdag, bingo’s en tweede-
hands kinderkleding- en speelgoedbeurzen.’ Aan het woord is Sabine Kuperus, 
locatiebeheerder, 57 jaar en samen met haar Hugo woonachtig in het Gooi.

‘In 2016 werkte ik nog op twee locaties. 
Ik besloot op één locatie te gaan werken 
als locatiebeheerder van De Malbak, waar 
ik al verantwoordelijk was voor sociaal 
werk/buurtwerk. Ik ben erg blij met deze 
locatie. De betrokkenheid van een grote 
groep vaste buurtbewoners/vrijwilligers 
is groot en iedereen helpt met het organi-
seren van de diverse activiteiten. Op het 
ogenblik zijn we druk om met het Mal-
bakteam de coronatijd in te vullen met 
allerlei leuke acties, zoals: telefonische 
babbeluurtjes en de geef en neem kast 
die buiten op het plein staat. Daarnaast 
organiseren we met De Eetclub iedere 
maand een Soup to go, sturen we kaartjes 
rond en houden een online loterij. Ook 
tijdens corona betekenen we veel voor de 
omwonenden’. Soup to go ontstond van-
uit de behoefte aan een lekkere kop soep, 
dat met name onder de wat oudere bewo-
ners groot was. Op 28 november genoten 
76 mensen van de eerste Soup to go; een 
heerlijke, vers gemaakte erwtensoep. De 
tweede soep werd onlangs in februari 
verzorgd en mede dankzij het Activitei-

ten Fonds Blaricum mogelijk gemaakt. 
‘Zodra het weer mag, zullen we zeker 
vaker opengaan en de diverse activiteiten 
langzaam weer gaan opstarten. Dus alle-
maal volhouden hoor!’

Voor de Bijvanck
‘De Bijvanck is een wijk waar heel veel 
mensen elkaar en het wijkcentrum al 
jaren kennen. Veel verhalen van omwo-
nenden en vrijwilligers passeren nog 
vaak de revue en dat is leuk om te ho-
ren. Er is natuurlijk veel veranderd in 
de afgelopen jaren. Het gebouw is tien 
jaar oud en de oude, gezellige sfeer zoals 
die er vroeger in buurthuizen was, is on-
dertussen voor de meesten nostalgie ge-
worden. Dat neemt niet weg, dat we nog 
steeds allerlei activiteiten en momenten 
creëren, waarbij die sfeer van toen een 
beetje terugkomt. Dat kan alleen met 
hulp van bewoners en vrijwilligers. Ik 
denk dat de meeste bewoners rondom 
De Malbak inmiddels wel weten wat wij 
doen, maar vooral wat zij kunnen doen 
voor het wijkcentrum. Komt u als om-

wonende met een idee om iets te organi-
seren dan helpen mijn collega’s Wendy 
Pos (Kinderwerk) en Michelle Gantzert 
(Jongerenwerk) en ik u graag. Kortom 
wijkcentrum De Malbak is er voor, door 
en met de buurt!’

Ruimte huren 
Als er buurtbewoners zijn die gebruik 
willen maken van een van de ruimtes, 
dan kan dat in overleg. ‘Zo huren ver-
schillende VvE’s regelmatig een ruimte 
voor hun vergaderingen, maar ieder-
een is welkom. Helaas mag er niet ver-
huurd worden voor bruiloften en andere 
feestjes, dat zou niet eerlijk zijn tegen-
over zaalverhuur van andere locaties 
of bedrijven in Blaricum.’  Bij vragen 
over ruimtes huren, mail met Sabine  
skuperus@versawelzijn.nl. Voor overige 
zaken tel. 5262902.

Wijkcentrum De Malbak; 
voor, door en met de buurt

Hans van Lochem

Hei&wei_nr543.indd   5Hei&wei_nr543.indd   5 02-03-21   11:5102-03-21   11:51



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

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

Bij HR INJECTABLES kunt u terecht voor subtiele gelaats-
verjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur en 
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Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Café d’Ouwe Tak: 
Het café waar je óók kunt eten!

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

17.00 tot 21.30 uur.

Koningsdag 2019

Wie ben je?
‘Ik ben Baukje Jongstra, twaalf jaar, 
ik zit in groep 8 van de OBB bij juf 
Gwendy, juf Mirthe en meester Johan. 
Ik woon thuis met mijn vader, moeder, 
Hidde en May, mijn oudere broer en 
zus.’

Wat vind je leuk aan deze school?
‘Het is vooral heel gezellig op school, 
ik heb hier veel vriendinnen. Het leuk-
ste vak vind ik spelling, daar ben ik 
goed in maar het wordt nu wel moei-
lijker. Betekenissen van woorden en 
spreekwoorden uit je hoofd leren, vind  
ik niet zo leuk. Ik heb al een schoolad-
vies gekregen, havo. Daar ben ik blij 
mee. De eindcito moeten we nog wel 
maken.’

Is groep 8 bijzonder?
‘Dat zou het wel moeten zijn, maar 
door corona is het een gek jaar. We 
weten nog niet of we op kamp gaan 
of hoe we de eindmusical kunnen 
opvoeren. Blij of we sinds kort weer 
naar school mogen? Half/half. Thuis 

was het rustig en was ik snel klaar 
met mijn huiswerk en dan vrij, nu zit 
ik weer lang op school. Maar ik vind 
het wel heel leuk om iedereen weer te 
zien.’

Wat ga je na groep 8 doen?
‘Gelukkig heb ik vorig jaar al de open 
dagen van de middelbare scholen be-
zocht. Daarom weet ik nu al dat ik naar 
Laar & Berg wil. Mijn zus zit daar ook 
op school. Ik vind de sfeer heel fijn 
en veel vriendinnen gaan er ook heen. 
Dat het Engelstalig onderwijs is, lijkt 
me heel leuk maar ook wel een beetje 
spannend. Vanmiddag heb ik een onli-
ne open dag, dan vertellen ze van alles 
over de school en krijgen we een on-
line-rondleiding. Ik hoop wel dat we 
in het eerste jaar op kamp naar Texel 
kunnen. Wat ik later wil worden of ga 
studeren weet ik echt nog niet. Wel wil 
ik later een keer ergens anders wonen 
dan in Blaricum. Ik ben hier geboren, 
maar het lijkt me leuk te wonen in bij-
voorbeeld Utrecht.’

Heb je hobby’s?
Ik hockey en dans 
bij dansstudio Flash. 
Misschien ga ik deze 
zomer ook weer ten-
nissen. Dansles krij-
gen we nu via Zoom, 
dan staan we allemaal 
in onze eigen kamer 
te dansen. Dat is wel 
een beetje gek maar 
gelukkig kunnen we 
zo wel dansen. Toen 
er laatst ijs lag, heb 
ik veel geschaatst bij 
Rust Wat. En af en toe 
ga ik met een vriendin 
mee naar haar paard en 
help met borstelen en 
de stal schoonmaken. 
Na corona wil ik weer 
heel graag met mijn 
vriendinnen winkelen 
in Hilversum en met 
mijn familie een reis 
naar Sri Lanka maken, 
die hebben we vanwe-
ge corona al twee keer 
moeten verzetten.’

Groep 8 in de schijnwerpers

door Marjolijn Schat
In deze rubriek laten we leerlingen uit het laatste jaar van de vier basisscholen 
in ons dorp aan het woord. Mijn buurmeisje Baukje bijt de spits af.

Prachtige zondagmorgen lucht!

Op zondag werd Greet Volkers wakker en zag om 7.30u deze bijzondere lucht. 
Het werd de warmste 21 februari ooit in ons land gemeten.

De logistiek achter hei & wei
door Frans Ruijter
Voordat hei & wei bij u in de bus valt, is daar een heel traject aan vooraf gegaan. 
Natuurlijk worden er allereerst door de redactie artikelen aangeleverd. 

De eindredactie zorgt voor de opmaak 
van het blad, nadat Piet Niks zijn corri-
gerende blik erover heeft geworpen. Dan 
gaat het naar de drukker ‘JM2 grafische 
producties’.

De drukker en de verspreider
De drukker zorgt dat er ruim 5000 exem-
plaren bij de verspreider worden afgele-
verd. Sinds 2010 is dit Bert Kaarsgaren 
van ‘BeKa huis-aan-huis verspreiding 
VOF’. Hij verdeelt de exemplaren over 
achttien wijken in de vier dorpsdelen, 
waaruit Blaricum bestaat. De lopers 
hebben de opdracht om ervoor te zorgen 
dat het onvolprezen blad vóór zaterdag 
18.00 uur bij iedereen in de bus ligt. Bert 
stelt hoge eisen aan de lopers, maar be-
loont ze daar goed voor. Een hard gege-
ven van hem is: ‘Al regent het… hei & 
wei moet droog in de bus komen.’ Daar 
krijgen ze ook een mooie tas voor. Hij 
maakt met de ouders van de vaak jonge 
lopers afspraken. Dat bevalt hem, maar 
ook de ouders, prima. Naast de betaling 
krijgen ze tussendoor ook nog weleens 
een aardigheidje, zoals met Pasen een 
paar eitjes en in de zomer een bon voor 

een heerlijk ijsje bij De Hoop. Natuurlijk 
is er met kerst ook nog iets extra’s. In een 
volgende uitgave laten we een loper aan 
het woord.
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Waar komen jullie vandaan?
Jasper is dus Blaricummer, opgegroeid 
in de Bijvanck. ‘Eén keer verhuisd… 
in dezelfde straat.’ Ellis komt uit Val-
kenswaard. Ze gingen samenwonen in 
Bussum, maar daar kon Ellis niet echt 
aarden, en ze zijn naar Amsterdam 
verhuisd. ‘Maar het werd tijd voor een 
volgende stap.’

In welk dorpsdeel wonen jullie?
‘Ons huis staat in de Blaricummer-
meent. Doorslaggevend om voor dit 
huis te kiezen, was dat we graag nieuw-
bouw wilden. Na drie weken fulltime 
verven, vloeren leggen, de tuin op-
knappen etc. zijn we nu dan ook echt 
klaar. En met allebei een drukke baan, 
willen we thuiskomen en genieten, 
niet nog jarenlang in de vrije uurtjes 
verbouwen of klussen. Het is ook fijn 
dat we niet de eerste bewoners van de 
Blaricummermeent zijn; het is nu een 
volwaardige wijk waar het inmiddels 
lekker groen is en er al allerlei voorzie-
ningen zijn, zoals een dokterspraktijk 
en sportmogelijkheden.’

Wat is jullie gezins-
samenstelling?
‘We wonen nu nog met ons twé-
tjes, maar er is gezinsuitbreiding 
op komst. En onze kleine is al 
verzekerd van een plekje op het 
eerste kinderdagverblijf in de 
Blaricummermeent, dat deze zo-
mer haar deuren zal openen.’ 

Wat zijn de belangrijkste 
redenen om in Blaricum te 
komen wonen?
‘Hier in de buurt wonen jonge 
mensen, jonge gezinnen. Dat 
trok ons aan. Daarnaast wonen 
onze (schoon)ouders in Blari-
cum en ook heel wat vrienden en 
collega’s in de nabije omgeving. 
Steeds meer vrienden van vroe-
ger overwegen deze “back to the 
roots stap”. De gezelligheid van 
alle evenementen en uiteraard de 

veelzijdige horeca in Blaricum-Dorp 
waren ook een reden. We keken er naar 
uit om op de fiets naar Moeke Spijk-
stra te kunnen gaan, voor een daghap 
of borrel. We zullen nog even geduld 
moeten hebben.’

Wat willen jullie gaan doen in 
Blaricum en omgeving? 
Jasper sport inmiddels al vijf keer in 
de week bij De Krachtcentrale Gym 
in Huizen. Nu weliswaar coranaproof 
in de buitenlucht. Op termijn willen 
ze allebei graag tennissen bij LTV De 
Bijvanck. 

Wat mist Blaricum? 
‘Niets eigenlijk. Maar… die strandtent 
op het Stichtse strand moet er echt ko-
men! Een kleine supermarkt of een AH 
To Go voor de dagelijkse boodschapjes 
zou in deze wijk ook heel welkom zijn, 
en wie weet ooit nog eens een nieuw 
restaurantje.’

Welkom (terug) in Blaricum. We wen-
sen jullie met jullie drietjes een mooie 
toekomst in ons dorp!

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

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

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

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

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

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

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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UWassistent, hulp bij het langer 
zelfstandig thuis wonen
door Aafje Boerma
Vol enthousiasme is Lilian Bos gestart als zelfstandig ondernemer bij 
UWassistent. Als vaste contactpersoon regelt zij brede ondersteuning rondom 
uw woning en vormt ze een betrouwbare partner in onze regio. ‘Ik zet me in 
om mensen en mogelijkheden bij elkaar te brengen om zo onze samenleving 
mooier, socialer, leuker en comfortabeler te maken’, aldus Lilian.

Lilian biedt ondersteuning aan alle men-
sen met een hulpvraag en ontzorgt man-
telzorgers. Voor iedere hulpvraag wordt 
gezocht naar de best passende oplossing 
en de beste, gescreende dienstverlener. 
Aandacht, tijd en betrokkenheid staan 
voorop. ’Ik bied ouderen graag de juiste 
ondersteuning aan zodat zij zo lang mo-
gelijk zelfstandig thuis kunnen blijven 
wonen op een prettige manier. Zo kun-
nen ze zelf de regie houden in hun eigen 
leven en blijven genieten van een goede 
kwaliteit van leven.’  

Hulpvraag 
De hulpvraag gaat verder dan alleen 
zorg: Van het inschakelen van een speci-
fieke zorgverlener, klus- en/of tuinhulp, 
huishoudelijke hulp tot het regelen van 
vervoer. Daarnaast kan het zijn dat ie-
mand graag ondersteuning wenst bij de 
administratie, boodschappen, koken en 
eten of simpelweg behoefte heeft aan ge-
zelschap.

Unieke werkwijze 
De klant heeft één vast en vertrouwd 
contactpersoon. Ieder traject start met 
een gratis oriënterend gesprek waarin 
de wensen en verwachtingen in kaart 
worden gebracht. Vervolgens gaat  
Lilian aan de slag om voor iedere vraag 

een geschikte oplossing te bieden. Hier-
voor maakt zij gebruik van het uitge-
breide netwerk van gescreende dienst-
verleners. Bovendien heeft UWassistent 
verschillende contracten afgesloten met 
meerdere landelijke en regionale samen-
werkingspartners. Daardoor zijn de ge-
leverde diensten van goede kwaliteit én 
betaalbaar. Zo ontstaat een persoonlijke 
en unieke dienstverlening op maat!

Drijfveer 
Lilian heeft een heldere visie: ‘Ik wil 
mijn steentje bijdragen aan de verande-
rende maatschappij om zo het leven voor 
velen prettiger te maken. Door het geven 
van persoonlijke aandacht, echt de tijd 
nemen om met de klant aan tafel te zitten 
en te luisteren naar zijn of haar verhaal, 
doe je net even dat stapje meer dat vaak 
zo nodig is en gewaardeerd wordt.’

Bent u of kent u iemand in uw 
omgeving die wel wat extra on-
dersteuning zou kunnen gebrui-
ken? Voelt u zich aangetrokken tot 
deze werkwijze of wilt u zelf graag 
flexibel een centje bijverdienen? 
Kijk dan op uwassistent.nl, mail  
naar lilian@uwassistent.nl of bel 
06- 30670742.

door Marjolijn Schat
In Welkom in Blaricum, de serie waarin we ‘nieuwe’ Blaricummers aan u 
voorstellen, dit keer een ‘oude’ Blaricummer en zijn vriendin; Jasper en  
Ellis. Jasper is geboren en getogen in Blaricum (was ooit bezorger van hei & 
wei!) en kwam terug voor al het moois en gezelligs dat ons dorp biedt en wist 
Ellis direct enthousiast te krijgen. 

Welkom in Blaricum… 
Jasper Dobber en Ellis van de Valk 
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Tweede Kamerverkiezing 17 maart

Op woensdag 17 maart 2021 is de 
Tweede Kamerverkiezing.

Naar het stemlokaal? Doe eerst 
de gezondheidscheck! 
U vindt de gezondheidscheck bij uw 
stempas. Vul deze in op de dag dat u 
gaat stemmen. Is uw antwoord op een of 
meer vragen ‘ja’? Ga dan niet zelf naar 
het stemlokaal. U kunt via de achter-
kant van uw stempas een andere kiezer 
machtigen om uw stem uit te brengen.

Stempas kwijt?
Onlangs is uw stempas aan u verstuurd. 
Als u de stempas kwijtraakt of niet hebt 
ontvangen, dan kunt u een nieuwe stem-
pas aanvragen. Verderop in dit bericht 
leest u hoe u dit kunt doen.

Stemmen in een andere ge-
meente met kiezerspas
Het is mogelijk om in een andere ge-
meente te stemmen. U heeft dan wel 
een kiezerspas nodig.
Zodra de stempassen op de deurmat val-
len kunt u deze aanvragen. Onderaan dit 
bericht leest u hoe u dit kunt doen.

Iemand anders voor u laten 
stemmen
Kunt u niet zelf stemmen op de dag 
van de verkiezing? Dan kunt u iemand 
anders voor u laten stemmen met een 
machtiging (een volmacht). Iemand 
machtigen kan op twee manieren:

1.    U vult de achterkant van de stempas 
in. Geef de gemachtigde een kopie 
van uw paspoort, rijbewijs of ID-
kaart mee. Een goed leesbare foto 
hiervan op een telefoon mag ook.

 Voorwaarden:
 •  u woont in dezelfde gemeente als 

de persoon die voor u gaat stem-
men;

 •  een kiezer mag naast zijn eigen 
stem maximaal 3 volmachtstem-
men uitbrengen;

 •  de gemachtigde moet de 
volmachtstem(men) gelijk- 
tijdig met de eigen stem uitbren-
gen.

2.  U vraagt schriftelijk een volmacht 
aan. Onderaan dit bericht leest u 
hoe u een volmacht kunt aanvra-
gen. Houd er rekening mee dat de 
gemachtigde ook moet onderte-
kenen en dat de post er soms een 
paar dagen over kan doen.

 Voorwaarden:
 •  u mag ook een kiezer uit een 

andere gemeente machtigen;
 •  een kiezer mag naast zijn eigen 

stem maximaal 3 volmachtstem-
men uitbrengen;

 •  de gemachtigde moet de 
volmachtstem(men) gelijktijdig 
met de eigen stem uitbrengen.

Aanvragen nieuwe stempas, 
kiezerspas of schriftelijke 
volmacht
U kunt een nieuwe stempas, kiezerspas 
of schriftelijke volmacht op 3 manieren 
aanvragen:
•  met uw DigiD via de website  

www.blaricum.nl/verkiezingen;
•  door het betreffende formulier hier-

voor in te dienen. U kunt dit formulier 
downloaden van de website  
www.blaricum.nl/verkiezingen 
Vervolgens stuurt u dit naar de ge-
meente. Dat kan per post of u stuurt 
een goed leesbare scan per e-mail;

•  door langs te komen op het BEL-kan-
toor, Zuidersingel 5 in Eemnes. Maak 
hiervoor wel eerst een afspraak via  
14 035. En neem een geldig identiteits-
bewijs mee.

Uw verzoek moeten wij uiterlijk vrijdag 
12 maart om 17.00 uur ontvangen heb-
ben. Houd er rekening mee dat de post 
er soms een paar dagen over kan 
doen.
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Peter van Dijk is met ingang van 1 maart 2021 benoemd als gemeente-
secretaris van Blaricum. In 2020 vervulde hij daar al de functie van interim 
gemeentesecretaris.  

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch: 
“Het afgelopen jaar heeft het college 
al goed met Peter samengewerkt als 
interimmer. We zijn dan ook zeer ver-
heugd dat hij nu onze gemeentesecre-
taris is geworden. Met zijn ervaring 
binnen de BEL samenwerking zien 
we ook een belangrijke meerwaarde 
in de verbindende rol die Peter zal 
kunnen spelen richting de andere 2 
gemeentebesturen en de gezamen-
lijke ambtelijke organisatie”
 
Peter van Dijk heeft eerder in zijn 
loopbaan de rol van (interim) ge-
meentesecretaris ook voor Laren en 
Eemnes vervuld. Verder werkt hij 
sinds 2008 voor de BEL Combinatie, 
waarvan de laatste jaren als strate-

gisch adviseur bestuur en beleid. Deze 
functie blijft hij, naast zijn werkzaam-
heden als gemeentesecretaris voor 
Blaricum, nog een halve dag per week 
vervullen. 

PETER VAN DIJK NIEUWE 
GEMEENTESECRETARIS BLARICUM 
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GEMEENTENIEUWS

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

•  Matthijssenhoutweg 5, 1261 CJ, vervangen van de toegangspoort, 
ingekomen 14 februari 2021

•  Professor van Reeslaan 28, 1261 CT, realiseren van een tuinoverkap-
ping en bouwen van een zwembad, ingekomen 15 februari 2021

•  Bussummerweg 15, 1261 BX, vellen van 3 bomen, ingekomen 15 
februari 2021

•  Verloren Engh 5, 1261 CP, veranderen van de bestaande inrit, ingeko-
men 15 februari 2021

•  Schapendrift 18, 1261 HL, verbouwen van het bijgebouw, ingekomen 
16 februari 2021

•  Reigerpad/achterkant Booket 36, Plaat thv 8, Schouw/achter Plaat 2, 
4, 6, 8, Korbeel/achter ‘t Hilder 20-22, Stichtsepark/achter Buizerd 40, 
vellen van 6 bomen, ingekomen 18 februari 2021

•  Booket 26, 1261 LS, vellen van 1 boom, ingekomen 18 februari 2021
•  Capittenweg 3, 1261 JK, plaatsen van en dakkapel aan de voorzijde, 

ingekomen 20 februari 2021
•  Oostermeent Blaricum C 438, 1261 ntb, verbeteren van De Kampen 

d.m.v. een watersysteem, greppelstructuur en aanleg oevers, ingeko-
men 16 februari 2021

•  Rotondeweg 25, 1261 BE, plaatsen van een toegangspoort met loop-
poort, ingekomen 24 februari 2021

•  Eemnesserweg 39b, 1261 HH, vellen van 3 bomen, ingekomen 24 
februari 2021

•  Eemnesserweg 22b, 1261 HG, vellen van 2 bomen, ingekomen 25 
februari 2021

•  Torenlaan 63, 1261 GC, vellen van 29 bomen, ingekomen 25 februari 
2021

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

VERLENGEN BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Deltazijde ntb, 1262 ntb, oprichten van een bedrijfsverzamelpand, 
verzonden 10 februari 2021

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

Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. Kijk voor de agenda op 
www.mooisticht.nl 

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. 
De formele rechtsgeldige bekendmakingen en volledige 
tekst hiervan kunt u bekijken op de landelijke website 
www.overheid.nl Wilt u automatisch een melding ontvangen 
van de bekendmakingen? Meld u dan aan voor de 
e-mailservice via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE 
BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

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

•  Deltazijde 18a t/m 18l, 1262 ntb, bouwen van 
een nieuw bedrijfspand en realiseren van een 
inrit, verzonden 18 februari 2021

•  Bussummerweg 37, 1261 BZ, vellen van 3 
bomen (herplantplicht), verzonden 9 februari 
2021

•  Statenkamer 1, 5, 7, 13, 17, 1261 XJ, vervan-
gen van dakkapellen, verzonden 16 februari 
2021

•  Deltazijde 20b t/m 20n, 1262 ntb, bouwen 
van een nieuw bedrijfspand, verzonden 23 
februari 2021

•  Meentweg 4, 1261 XT, realiseren van een inrit, 
verzonden 23 februari 2021

•  Eemnesserweg 11, 1261 HD, plaatsen van een 
dakraam, verzonden 23 februari 2021

•  Frederik van Eedenlaan 19, 1262 AB, plaatsen 
van een schuur, verzonden 23 februari 2021

•  Rigterskamp 10, 1261 TN, vervangen van 
de kozijnen en plaatsen van HR isolatieglas, 
verzonden 23 februari 2021

•  Smedenweg 12, 1261 BH, verplaatsen van de 
inrit, verzonden 23 februari 2021

•  Meentzoom 73, 1261 XA, vervangen van het 
kozijn, verzonden 23 februari 2021

•  William Singerweg 2, 1261 EJ, vellen van 1 
boom, verzonden 22 februari 2021

•  Schapendrift 47, 1261 HM, vellen van 1 boom 
(herplantplicht), verzonden 23 februari 2021

•  Waterschapslaan 3, 1261 JR, toestaan van een 
noodkap voor 1 boom, verzonden 23 februari 
2021

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

Agenda digitale extra Raadsvergadering 

Dinsdag 9 maart 2021, aanvang 19.30 uur via MS Teams
• Benoeming en beëdiging wethouder

Agenda digitale rondetafelgesprekken

Dinsdag 9 maart 2021, aanvang 20.00 uur via MS Teams
1. Ruimte voor niet geagendeerde onderwerpen (Beeldvormend)
2. Rondvraag/mededelingen (Informeren)
3. Informeren (Informerend/Adviserend)
4.  Besparingen sociaal domein: voortgang lokale maatregelen en zienswijze regionale  

maatregelen (Beeldvormend)
5. Kaders Transitievisie Warmte (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 23 maart 2021, aanvang 20.00 uur via MS Teams
De volgende onderwerpen staan op de agenda: 
• Besparingen sociaal domein: voortgang lokale maatregelen en zienswijze regionale maatregelen
• Kaders Transitievisie Warmte
• Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

De vergadering is live te volgen via: https://blaricum.notubiz.nl/live De dag na de raad is de 
vergadering, per agendapunt, te beluisteren via: https://blaricum.notubiz.nl/
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Tweede Kamerverkiezing 17 maart

Op woensdag 17 maart 2021 is de 
Tweede Kamerverkiezing.

Naar het stemlokaal? Doe eerst 
de gezondheidscheck! 
U vindt de gezondheidscheck bij uw 
stempas. Vul deze in op de dag dat u 
gaat stemmen. Is uw antwoord op een of 
meer vragen ‘ja’? Ga dan niet zelf naar 
het stemlokaal. U kunt via de achter-
kant van uw stempas een andere kiezer 
machtigen om uw stem uit te brengen.

Stempas kwijt?
Onlangs is uw stempas aan u verstuurd. 
Als u de stempas kwijtraakt of niet hebt 
ontvangen, dan kunt u een nieuwe stem-
pas aanvragen. Verderop in dit bericht 
leest u hoe u dit kunt doen.

Stemmen in een andere ge-
meente met kiezerspas
Het is mogelijk om in een andere ge-
meente te stemmen. U heeft dan wel 
een kiezerspas nodig.
Zodra de stempassen op de deurmat val-
len kunt u deze aanvragen. Onderaan dit 
bericht leest u hoe u dit kunt doen.

Iemand anders voor u laten 
stemmen
Kunt u niet zelf stemmen op de dag 
van de verkiezing? Dan kunt u iemand 
anders voor u laten stemmen met een 
machtiging (een volmacht). Iemand 
machtigen kan op twee manieren:

1.    U vult de achterkant van de stempas 
in. Geef de gemachtigde een kopie 
van uw paspoort, rijbewijs of ID-
kaart mee. Een goed leesbare foto 
hiervan op een telefoon mag ook.

 Voorwaarden:
 •  u woont in dezelfde gemeente als 

de persoon die voor u gaat stem-
men;

 •  een kiezer mag naast zijn eigen 
stem maximaal 3 volmachtstem-
men uitbrengen;

 •  de gemachtigde moet de 
volmachtstem(men) gelijk- 
tijdig met de eigen stem uitbren-
gen.

2.  U vraagt schriftelijk een volmacht 
aan. Onderaan dit bericht leest u 
hoe u een volmacht kunt aanvra-
gen. Houd er rekening mee dat de 
gemachtigde ook moet onderte-
kenen en dat de post er soms een 
paar dagen over kan doen.

 Voorwaarden:
 •  u mag ook een kiezer uit een 

andere gemeente machtigen;
 •  een kiezer mag naast zijn eigen 

stem maximaal 3 volmachtstem-
men uitbrengen;

 •  de gemachtigde moet de 
volmachtstem(men) gelijktijdig 
met de eigen stem uitbrengen.

Aanvragen nieuwe stempas, 
kiezerspas of schriftelijke 
volmacht
U kunt een nieuwe stempas, kiezerspas 
of schriftelijke volmacht op 3 manieren 
aanvragen:
•  met uw DigiD via de website  

www.blaricum.nl/verkiezingen;
•  door het betreffende formulier hier-

voor in te dienen. U kunt dit formulier 
downloaden van de website  
www.blaricum.nl/verkiezingen 
Vervolgens stuurt u dit naar de ge-
meente. Dat kan per post of u stuurt 
een goed leesbare scan per e-mail;

•  door langs te komen op het BEL-kan-
toor, Zuidersingel 5 in Eemnes. Maak 
hiervoor wel eerst een afspraak via  
14 035. En neem een geldig identiteits-
bewijs mee.

Uw verzoek moeten wij uiterlijk vrijdag 
12 maart om 17.00 uur ontvangen heb-
ben. Houd er rekening mee dat de post 
er soms een paar dagen over kan 
doen.
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Peter van Dijk is met ingang van 1 maart 2021 benoemd als gemeente-
secretaris van Blaricum. In 2020 vervulde hij daar al de functie van interim 
gemeentesecretaris.  

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch: 
“Het afgelopen jaar heeft het college 
al goed met Peter samengewerkt als 
interimmer. We zijn dan ook zeer ver-
heugd dat hij nu onze gemeentesecre-
taris is geworden. Met zijn ervaring 
binnen de BEL samenwerking zien 
we ook een belangrijke meerwaarde 
in de verbindende rol die Peter zal 
kunnen spelen richting de andere 2 
gemeentebesturen en de gezamen-
lijke ambtelijke organisatie”
 
Peter van Dijk heeft eerder in zijn 
loopbaan de rol van (interim) ge-
meentesecretaris ook voor Laren en 
Eemnes vervuld. Verder werkt hij 
sinds 2008 voor de BEL Combinatie, 
waarvan de laatste jaren als strate-

gisch adviseur bestuur en beleid. Deze 
functie blijft hij, naast zijn werkzaam-
heden als gemeentesecretaris voor 
Blaricum, nog een halve dag per week 
vervullen. 

PETER VAN DIJK NIEUWE 
GEMEENTESECRETARIS BLARICUM 
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GEMEENTENIEUWS

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

•  Matthijssenhoutweg 5, 1261 CJ, vervangen van de toegangspoort, 
ingekomen 14 februari 2021

•  Professor van Reeslaan 28, 1261 CT, realiseren van een tuinoverkap-
ping en bouwen van een zwembad, ingekomen 15 februari 2021

•  Bussummerweg 15, 1261 BX, vellen van 3 bomen, ingekomen 15 
februari 2021

•  Verloren Engh 5, 1261 CP, veranderen van de bestaande inrit, ingeko-
men 15 februari 2021

•  Schapendrift 18, 1261 HL, verbouwen van het bijgebouw, ingekomen 
16 februari 2021

•  Reigerpad/achterkant Booket 36, Plaat thv 8, Schouw/achter Plaat 2, 
4, 6, 8, Korbeel/achter ‘t Hilder 20-22, Stichtsepark/achter Buizerd 40, 
vellen van 6 bomen, ingekomen 18 februari 2021

•  Booket 26, 1261 LS, vellen van 1 boom, ingekomen 18 februari 2021
•  Capittenweg 3, 1261 JK, plaatsen van en dakkapel aan de voorzijde, 

ingekomen 20 februari 2021
•  Oostermeent Blaricum C 438, 1261 ntb, verbeteren van De Kampen 

d.m.v. een watersysteem, greppelstructuur en aanleg oevers, ingeko-
men 16 februari 2021

•  Rotondeweg 25, 1261 BE, plaatsen van een toegangspoort met loop-
poort, ingekomen 24 februari 2021

•  Eemnesserweg 39b, 1261 HH, vellen van 3 bomen, ingekomen 24 
februari 2021

•  Eemnesserweg 22b, 1261 HG, vellen van 2 bomen, ingekomen 25 
februari 2021

•  Torenlaan 63, 1261 GC, vellen van 29 bomen, ingekomen 25 februari 
2021

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

VERLENGEN BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Deltazijde ntb, 1262 ntb, oprichten van een bedrijfsverzamelpand, 
verzonden 10 februari 2021

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

Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. Kijk voor de agenda op 
www.mooisticht.nl 

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. 
De formele rechtsgeldige bekendmakingen en volledige 
tekst hiervan kunt u bekijken op de landelijke website 
www.overheid.nl Wilt u automatisch een melding ontvangen 
van de bekendmakingen? Meld u dan aan voor de 
e-mailservice via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE 
BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

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

•  Deltazijde 18a t/m 18l, 1262 ntb, bouwen van 
een nieuw bedrijfspand en realiseren van een 
inrit, verzonden 18 februari 2021

•  Bussummerweg 37, 1261 BZ, vellen van 3 
bomen (herplantplicht), verzonden 9 februari 
2021

•  Statenkamer 1, 5, 7, 13, 17, 1261 XJ, vervan-
gen van dakkapellen, verzonden 16 februari 
2021

•  Deltazijde 20b t/m 20n, 1262 ntb, bouwen 
van een nieuw bedrijfspand, verzonden 23 
februari 2021

•  Meentweg 4, 1261 XT, realiseren van een inrit, 
verzonden 23 februari 2021

•  Eemnesserweg 11, 1261 HD, plaatsen van een 
dakraam, verzonden 23 februari 2021

•  Frederik van Eedenlaan 19, 1262 AB, plaatsen 
van een schuur, verzonden 23 februari 2021

•  Rigterskamp 10, 1261 TN, vervangen van 
de kozijnen en plaatsen van HR isolatieglas, 
verzonden 23 februari 2021

•  Smedenweg 12, 1261 BH, verplaatsen van de 
inrit, verzonden 23 februari 2021

•  Meentzoom 73, 1261 XA, vervangen van het 
kozijn, verzonden 23 februari 2021

•  William Singerweg 2, 1261 EJ, vellen van 1 
boom, verzonden 22 februari 2021

•  Schapendrift 47, 1261 HM, vellen van 1 boom 
(herplantplicht), verzonden 23 februari 2021

•  Waterschapslaan 3, 1261 JR, toestaan van een 
noodkap voor 1 boom, verzonden 23 februari 
2021

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

Agenda digitale extra Raadsvergadering 

Dinsdag 9 maart 2021, aanvang 19.30 uur via MS Teams
• Benoeming en beëdiging wethouder

Agenda digitale rondetafelgesprekken

Dinsdag 9 maart 2021, aanvang 20.00 uur via MS Teams
1. Ruimte voor niet geagendeerde onderwerpen (Beeldvormend)
2. Rondvraag/mededelingen (Informeren)
3. Informeren (Informerend/Adviserend)
4.  Besparingen sociaal domein: voortgang lokale maatregelen en zienswijze regionale  

maatregelen (Beeldvormend)
5. Kaders Transitievisie Warmte (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 23 maart 2021, aanvang 20.00 uur via MS Teams
De volgende onderwerpen staan op de agenda: 
• Besparingen sociaal domein: voortgang lokale maatregelen en zienswijze regionale maatregelen
• Kaders Transitievisie Warmte
• Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

De vergadering is live te volgen via: https://blaricum.notubiz.nl/live De dag na de raad is de 
vergadering, per agendapunt, te beluisteren via: https://blaricum.notubiz.nl/
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De coronamaatregelen vragen veel van 
ieders uithoudingsvermogen, zowel 
fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis 
duurt, hoe zwaarder het voor iedereen 
wordt. 

De sociale, maatschappelijke en eco-
nomische effecten van de pandemie 
tellen na een jaar flink op. Nu is de fase 
gekomen om, beperkt en weloverwogen, 
iets meer risico te nemen. 

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch: 
“Samen met de andere burgemeesters 
in de regio pleit ik voor verdere gecon-
troleerde en in de praktijk uitvoerbare 
versoepeling van maatregelen. Ik on-
dersteun ook het pleidooi voor herope-
ning van terrassen. Daar is behoefte 
aan bij ondernemers en inwoners. Het 
kan gecontroleerd en verantwoord en 
voorkomt dat ‘eigen’ terrassen worden 
gecreëerd met te grote aantallen men-
sen met to go of eigen meegebrachte 
spullen. Het kritische gesprek hierover 
voeren kan en moet, de regels naast ons 
neerleggen niet.”

Coronavaccinatie: 
veel gestelde vragen
Veel inwoners zijn benieuwd wanneer 
zij aan de beurt zijn om gevaccineerd 
te worden. GGD Gooi en Vechtstreek 
vaccineert volgens de landelijke vaccina-
tiestrategie en ook die verandert zoals 
bekend regelmatig. Op www.corona-
vaccinatie.nl staat informatie over de 
volgorde waarin er wordt gevaccineerd. 
Ook zijn antwoorden te vinden op veel 
gestelde vragen. U kunt met vragen ook 
bellen naar het publieksinformatie-
nummer 0800 - 1351 of de GGD corona-
telefoonlijn 035 - 692 64 00.

Twee vragen komen bij de GGD regel-
matig terug. Er wordt veel gebeld door 

mensen die nog niet aan de beurt zijn 
voor vaccinatie, maar wel graag gevac-
cineerd willen worden. Zij hebben, 
soms door berichtgeving in de media, 
de indruk dat het ook zonder afspraak 
mogelijk is te worden ingeënt. Dat is 
niet zo. Alleen mensen met een uitnodi-
gingsbrief kunnen een afspraak maken. 
Voor mensen die nog niet aan de beurt 
zijn voor vaccinatie en dus geen uitno-
digingsbrief hebben ontvangen, worden 
geen afspraken ingepland. 

Er wordt ook gebeld door mensen die zelf 
gevaccineerd zijn en zich afvragen wat 
zij moeten doen als een gezinslid corona 
gerelateerde klachten heeft of positief 
getest is op corona. Voor mensen die ge-
vaccineerd zijn, gelden dezelfde regels als 
voor andere huisgenoten of nauwe con-
tacten van iemand die (mogelijk) corona 
heeft. Dat betekent dat zij in thuisquaran-
taine gaan en zich bij klachten op dag 5 
van de quarantaine kunnen laten testen. 

Vaccinatie beschermt tegen ziekte door 
corona, maar het is nog niet duidelijk 
of iemand die gevaccineerd is toch het 
virus kan verspreiden. Daarom wordt het 
zekere voor het onzekere genomen: voor 
gevaccineerde personen gelden voorlopig 
dezelfde maatregelen als voor mensen 
die niet gevaccineerd zijn.

Hulp bij eenzaamheid 
of zorgen
Eenzaamheid, (geld)zorgen of angst: 
de coronacrisis eist ook mentaal een 
tol. Mensen die psychische klachten 
ondervinden van de crisis kunnen 
terecht bij het Steunpunt Coronazorgen, 
een online loket met informatie over 
het omgaan met gevoelens en zorgen 
rondom het coronavirus: 
www.steunpuntcoronazorgen.nl 
Wilt u graag met iemand over uw zorgen 
praten? Neem dan contact op met 
Versa Welzijn: tel. 035 - 623 11 00 of via 
info@versawelzijn.nl
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Coronanieuws Honden in 
Blaricum

Honden zijn welkom in Blaricum. Te-
gelijkertijd willen we dat het voor alle 
inwoners prettig wonen en leven blijft. 
De gemeente heeft daarom gedragsre-
gels voor hondenbezitters opgesteld. 

Met als doel: minder overlast en meer 
plezier! Houd u aan de gedragsregels en 
spreek elkaar erop aan als dat nodig is. 
Zo houden we Blaricum samen veilig en 
schoon.

Gedragsregels
•  Het opruimen van hondenpoep is 

overal verplicht: wist u dat honden-
poep ook in een gewone afvalbak 
mag, net als in de bestaande depodogs 
(afvalbakken met hondenpoepzakjes)?

•  Geen honden op speelplekken: er 
geldt een verbod op de aanwezigheid 
van honden bij kinderspeelplaatsen, 
zandbakken of speelweiden.

•  Geen honden op het strand van april 
t/m september: er geldt een verbod 
op de aanwezigheid van honden op 
het Voorland Stichtse Brug (het strand) 
gedurende de maanden april tot en 
met september. Dit vanuit overwegin-
gen van hygiëne en volksgezondheid 
en eenduidigheid.

•  Geen honden in de Kampen: ook geldt 
er een verbod voor honden op de 
openbare wegen in de polder De Kam-
pen, met uitzondering van de Harder-
wijkerweg. Dit vanwege de bijzondere 
natuurwaarde en –doelstellingen 
(hoogwaardig weidevogelgrasland). 

•  Wél honden los in losloopgebieden. 
Binnen de bebouwde kom geldt een 
aanlijnplicht.

 
Hondenkaart
Wilt u weten waar de losloopgebieden 
in Blaricum zijn? Bekijk dat eenvoudig en 
snel via de interactieve hondenkaart op 
www.blaricum.nl/honden

De Malbak is een ontmoetingsplaats voor jong en oud in De Bijvanck. Dit 
jaar onderzoekt de gemeente welke verbeteraanpassingen er bij de Malbak 
nodig zijn. 

Voordat we daarmee aan de slag 
gaan, willen we eerst de behoeften 
en wensen van bewoners uit de 
Bijvanck en de Blaricummermeent 
in beeld krijgen. Dat gebeurt via een 

online vragenlijst. Doe vooral mee 
en vul de vragenlijst in! Het kan tot 
en met 14 maart. De vragenlijst is te 
vinden via www.blaricum.nl/malbak

ONDERZOEK WIJKCENTRUM DE MALBAK
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Dekkend AED-netwerk in Blaricum

Nu ook het AED-apparaat bij de brandweerkazerne is aangesloten op het meld-
systeem van HartslagNu.nl, beschikt Blaricum over een dekkend AED-netwerk! 
Doel hiervan is om de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand te 
vergroten. De gemeente startte in 2019 met het project en werkte samen met Stan, 
een organisatie die gemeenten ondersteunt bij de implementatie van het oproep-
systeem. 

Na de start in 2019 is een werkgroep 
opgestart met betrokken inwoners die 
aan de slag zijn gegaan om het AED-net-
werk op te zetten. Dit gebeurde onder 
begeleiding van Stan. Er zijn nu 20 AED-
apparaten in Blaricum te vinden. 

Wethouder Gerard Knoop: “Samen met 
de werkgroep is het gelukt om Blaricum 
hiermee een beetje veiliger te maken. 
Ik ben daar ontzettend trots op en 
enorm blij met het werk dat door de 
werkgroepleden is verzet!” Om de ap-
paraten te kunnen bedienen zijn er ook 
burgerhulpverleners nodig. In Blaricum 
zijn er 136 burgerhulpverleners. Dat is 
voldoende voor het AED-netwerk, maar 
versterking is altijd goed. Voor wie zich 
hiervoor aan wilt melden, dan kan bij 
www.hartslagnu.nl

Motie
In november 2018 nam de gemeente-
raad de motie aan: ‘Wat te doen, als 
elke seconde in Blaricum telt’. Met de 

motie gaf de gemeenteraad het college 
opdracht om de mogelijkheden van 
burgerinitiatieven te onderzoeken om 
deelname aan AED projecten te stimu-
leren en om inwoners te motiveren zich 
aan te melden als burgerhulpverlener. 
Het inzetten van AED’s behoort niet tot 
wettelijke taak van de gemeente. Toch 
zette de gemeente zich in om de AED’s 
in de buitenruimte te faciliteren en de 
kracht van de samenleving te vergro-
ten. Uiteindelijk voor de veiligheid van 
inwoners. 

Stan
De landelijke stichting HartslagNu heeft 
het functioneren van de AED’s bij Stan 
ondergebracht. Stan zet zich ook in voor 
de 6-minutenzones en ondersteunt ge-
meenten met de implementatie van het 
oproepsysteem, waaronder het werven 
van burgerhulpverleners. Met een goed 
netwerk van burgerhulpverleners kun-
nen sterfgevallen door hartstilstanden 
worden voorkomen.

Schoonmaakbingo 
op zaterdag 20 maart!
Een schone gemeente, daar doen we natuurlijk alles aan. Maar écht 
schoon, dat lukt ons alleen samen. Op zaterdag 20 maart is het daarom 
Landelijke Opschoondag. Een mooie manier om de lente in te luiden. Op 
www.blaricum.nl/blaricumschoon kunt u zich aanmelden voor de schoonmaak-
bingo en ook een gratis schoonmaakpakket bestellen. Doe dat uiterlijk vijf 
werkdagen van tevoren, dan heeft u het op tijd in huis.

Dit jaar ziet die Landelijke Opschoondag 
er vanwege het coronavirus anders uit 
dan normaal. Geen grote opschoon-
evenementen met veel mensen, maar 
veel kleine acties dichtbij huis. Zo ook in 
Blaricum. 

Schoonmaakbingo
In Blaricum organiseren we op 20 maart 
een schoonmaakbingo! In de volgende 
editie van de Hei en Wei komt een 
bingokaart te staan met een aantal 
zwerfafvalitems om te verzamelen. Denk 
aan plastic flesjes, snoeppapiertjes of 
fastfoodverpakkingen. Net als de andere 
bingo’s, zijn er ook prijzen te winnen. 
Op www.blaricum.nl/blaricumschoon 
staat alle informatie, ook om schoon-
maakhulpmiddelen (handschoenen) aan 
te vragen. Want er valt genoeg op te 
ruimen. 

Wel Coronaproof
In uw eentje of met uw huishouden 
opschonen blijft het veiligst. Raapt u 
afval met mensen buiten uw huishou-
den? Zorg dat u maximaal met 1 persoon 
op pad gaat en houd 1,5 meter afstand 
van elkaar. Draag altijd rubber of latex 
handschoenen als u zwerfafval raapt. Of 
gebruik een grijper. Gebruikt u weg-
werphandschoenen, gooi ze dan na het 
opschonen bij het restafval. 

Kinderen weer  naar school?

Houd 1,5 meter afstand, ook onderweg.
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De coronamaatregelen vragen veel van 
ieders uithoudingsvermogen, zowel 
fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis 
duurt, hoe zwaarder het voor iedereen 
wordt. 

De sociale, maatschappelijke en eco-
nomische effecten van de pandemie 
tellen na een jaar flink op. Nu is de fase 
gekomen om, beperkt en weloverwogen, 
iets meer risico te nemen. 

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch: 
“Samen met de andere burgemeesters 
in de regio pleit ik voor verdere gecon-
troleerde en in de praktijk uitvoerbare 
versoepeling van maatregelen. Ik on-
dersteun ook het pleidooi voor herope-
ning van terrassen. Daar is behoefte 
aan bij ondernemers en inwoners. Het 
kan gecontroleerd en verantwoord en 
voorkomt dat ‘eigen’ terrassen worden 
gecreëerd met te grote aantallen men-
sen met to go of eigen meegebrachte 
spullen. Het kritische gesprek hierover 
voeren kan en moet, de regels naast ons 
neerleggen niet.”

Coronavaccinatie: 
veel gestelde vragen
Veel inwoners zijn benieuwd wanneer 
zij aan de beurt zijn om gevaccineerd 
te worden. GGD Gooi en Vechtstreek 
vaccineert volgens de landelijke vaccina-
tiestrategie en ook die verandert zoals 
bekend regelmatig. Op www.corona-
vaccinatie.nl staat informatie over de 
volgorde waarin er wordt gevaccineerd. 
Ook zijn antwoorden te vinden op veel 
gestelde vragen. U kunt met vragen ook 
bellen naar het publieksinformatie-
nummer 0800 - 1351 of de GGD corona-
telefoonlijn 035 - 692 64 00.

Twee vragen komen bij de GGD regel-
matig terug. Er wordt veel gebeld door 

mensen die nog niet aan de beurt zijn 
voor vaccinatie, maar wel graag gevac-
cineerd willen worden. Zij hebben, 
soms door berichtgeving in de media, 
de indruk dat het ook zonder afspraak 
mogelijk is te worden ingeënt. Dat is 
niet zo. Alleen mensen met een uitnodi-
gingsbrief kunnen een afspraak maken. 
Voor mensen die nog niet aan de beurt 
zijn voor vaccinatie en dus geen uitno-
digingsbrief hebben ontvangen, worden 
geen afspraken ingepland. 

Er wordt ook gebeld door mensen die zelf 
gevaccineerd zijn en zich afvragen wat 
zij moeten doen als een gezinslid corona 
gerelateerde klachten heeft of positief 
getest is op corona. Voor mensen die ge-
vaccineerd zijn, gelden dezelfde regels als 
voor andere huisgenoten of nauwe con-
tacten van iemand die (mogelijk) corona 
heeft. Dat betekent dat zij in thuisquaran-
taine gaan en zich bij klachten op dag 5 
van de quarantaine kunnen laten testen. 

Vaccinatie beschermt tegen ziekte door 
corona, maar het is nog niet duidelijk 
of iemand die gevaccineerd is toch het 
virus kan verspreiden. Daarom wordt het 
zekere voor het onzekere genomen: voor 
gevaccineerde personen gelden voorlopig 
dezelfde maatregelen als voor mensen 
die niet gevaccineerd zijn.

Hulp bij eenzaamheid 
of zorgen
Eenzaamheid, (geld)zorgen of angst: 
de coronacrisis eist ook mentaal een 
tol. Mensen die psychische klachten 
ondervinden van de crisis kunnen 
terecht bij het Steunpunt Coronazorgen, 
een online loket met informatie over 
het omgaan met gevoelens en zorgen 
rondom het coronavirus: 
www.steunpuntcoronazorgen.nl 
Wilt u graag met iemand over uw zorgen 
praten? Neem dan contact op met 
Versa Welzijn: tel. 035 - 623 11 00 of via 
info@versawelzijn.nl
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Coronanieuws Honden in 
Blaricum

Honden zijn welkom in Blaricum. Te-
gelijkertijd willen we dat het voor alle 
inwoners prettig wonen en leven blijft. 
De gemeente heeft daarom gedragsre-
gels voor hondenbezitters opgesteld. 

Met als doel: minder overlast en meer 
plezier! Houd u aan de gedragsregels en 
spreek elkaar erop aan als dat nodig is. 
Zo houden we Blaricum samen veilig en 
schoon.

Gedragsregels
•  Het opruimen van hondenpoep is 

overal verplicht: wist u dat honden-
poep ook in een gewone afvalbak 
mag, net als in de bestaande depodogs 
(afvalbakken met hondenpoepzakjes)?

•  Geen honden op speelplekken: er 
geldt een verbod op de aanwezigheid 
van honden bij kinderspeelplaatsen, 
zandbakken of speelweiden.

•  Geen honden op het strand van april 
t/m september: er geldt een verbod 
op de aanwezigheid van honden op 
het Voorland Stichtse Brug (het strand) 
gedurende de maanden april tot en 
met september. Dit vanuit overwegin-
gen van hygiëne en volksgezondheid 
en eenduidigheid.

•  Geen honden in de Kampen: ook geldt 
er een verbod voor honden op de 
openbare wegen in de polder De Kam-
pen, met uitzondering van de Harder-
wijkerweg. Dit vanwege de bijzondere 
natuurwaarde en –doelstellingen 
(hoogwaardig weidevogelgrasland). 

•  Wél honden los in losloopgebieden. 
Binnen de bebouwde kom geldt een 
aanlijnplicht.

 
Hondenkaart
Wilt u weten waar de losloopgebieden 
in Blaricum zijn? Bekijk dat eenvoudig en 
snel via de interactieve hondenkaart op 
www.blaricum.nl/honden

De Malbak is een ontmoetingsplaats voor jong en oud in De Bijvanck. Dit 
jaar onderzoekt de gemeente welke verbeteraanpassingen er bij de Malbak 
nodig zijn. 

Voordat we daarmee aan de slag 
gaan, willen we eerst de behoeften 
en wensen van bewoners uit de 
Bijvanck en de Blaricummermeent 
in beeld krijgen. Dat gebeurt via een 

online vragenlijst. Doe vooral mee 
en vul de vragenlijst in! Het kan tot 
en met 14 maart. De vragenlijst is te 
vinden via www.blaricum.nl/malbak

ONDERZOEK WIJKCENTRUM DE MALBAK
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Dekkend AED-netwerk in Blaricum

Nu ook het AED-apparaat bij de brandweerkazerne is aangesloten op het meld-
systeem van HartslagNu.nl, beschikt Blaricum over een dekkend AED-netwerk! 
Doel hiervan is om de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand te 
vergroten. De gemeente startte in 2019 met het project en werkte samen met Stan, 
een organisatie die gemeenten ondersteunt bij de implementatie van het oproep-
systeem. 

Na de start in 2019 is een werkgroep 
opgestart met betrokken inwoners die 
aan de slag zijn gegaan om het AED-net-
werk op te zetten. Dit gebeurde onder 
begeleiding van Stan. Er zijn nu 20 AED-
apparaten in Blaricum te vinden. 

Wethouder Gerard Knoop: “Samen met 
de werkgroep is het gelukt om Blaricum 
hiermee een beetje veiliger te maken. 
Ik ben daar ontzettend trots op en 
enorm blij met het werk dat door de 
werkgroepleden is verzet!” Om de ap-
paraten te kunnen bedienen zijn er ook 
burgerhulpverleners nodig. In Blaricum 
zijn er 136 burgerhulpverleners. Dat is 
voldoende voor het AED-netwerk, maar 
versterking is altijd goed. Voor wie zich 
hiervoor aan wilt melden, dan kan bij 
www.hartslagnu.nl

Motie
In november 2018 nam de gemeente-
raad de motie aan: ‘Wat te doen, als 
elke seconde in Blaricum telt’. Met de 

motie gaf de gemeenteraad het college 
opdracht om de mogelijkheden van 
burgerinitiatieven te onderzoeken om 
deelname aan AED projecten te stimu-
leren en om inwoners te motiveren zich 
aan te melden als burgerhulpverlener. 
Het inzetten van AED’s behoort niet tot 
wettelijke taak van de gemeente. Toch 
zette de gemeente zich in om de AED’s 
in de buitenruimte te faciliteren en de 
kracht van de samenleving te vergro-
ten. Uiteindelijk voor de veiligheid van 
inwoners. 

Stan
De landelijke stichting HartslagNu heeft 
het functioneren van de AED’s bij Stan 
ondergebracht. Stan zet zich ook in voor 
de 6-minutenzones en ondersteunt ge-
meenten met de implementatie van het 
oproepsysteem, waaronder het werven 
van burgerhulpverleners. Met een goed 
netwerk van burgerhulpverleners kun-
nen sterfgevallen door hartstilstanden 
worden voorkomen.

Schoonmaakbingo 
op zaterdag 20 maart!
Een schone gemeente, daar doen we natuurlijk alles aan. Maar écht 
schoon, dat lukt ons alleen samen. Op zaterdag 20 maart is het daarom 
Landelijke Opschoondag. Een mooie manier om de lente in te luiden. Op 
www.blaricum.nl/blaricumschoon kunt u zich aanmelden voor de schoonmaak-
bingo en ook een gratis schoonmaakpakket bestellen. Doe dat uiterlijk vijf 
werkdagen van tevoren, dan heeft u het op tijd in huis.

Dit jaar ziet die Landelijke Opschoondag 
er vanwege het coronavirus anders uit 
dan normaal. Geen grote opschoon-
evenementen met veel mensen, maar 
veel kleine acties dichtbij huis. Zo ook in 
Blaricum. 

Schoonmaakbingo
In Blaricum organiseren we op 20 maart 
een schoonmaakbingo! In de volgende 
editie van de Hei en Wei komt een 
bingokaart te staan met een aantal 
zwerfafvalitems om te verzamelen. Denk 
aan plastic flesjes, snoeppapiertjes of 
fastfoodverpakkingen. Net als de andere 
bingo’s, zijn er ook prijzen te winnen. 
Op www.blaricum.nl/blaricumschoon 
staat alle informatie, ook om schoon-
maakhulpmiddelen (handschoenen) aan 
te vragen. Want er valt genoeg op te 
ruimen. 

Wel Coronaproof
In uw eentje of met uw huishouden 
opschonen blijft het veiligst. Raapt u 
afval met mensen buiten uw huishou-
den? Zorg dat u maximaal met 1 persoon 
op pad gaat en houd 1,5 meter afstand 
van elkaar. Draag altijd rubber of latex 
handschoenen als u zwerfafval raapt. Of 
gebruik een grijper. Gebruikt u weg-
werphandschoenen, gooi ze dan na het 
opschonen bij het restafval. 

Kinderen weer  naar school?

Houd 1,5 meter afstand, ook onderweg.
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Nieuw in Blaricum… De Scholekster 
Scandinavian In & Outdoor Living

door Marjolijn Schat
‘We zijn officieel nog niet open, we zijn ook nog niet klaar met inrichten en de 
gehele collectie is ook nog niet binnen, maar er is al zo veel interesse dat we, 
uiteraard binnen de coronaregels, maar gewoon gestart zijn.’ Aan het woord is 
Gerbrand Miltenburg, eigenaar van de nieuwe winkel De Scholekster aan de 
Dorpsstraat 6a.

‘We verkopen binnen- en buitenmeubi-
lair en accessoires van het Deense merk 
Skagerak. Stijlvolle en duurzame pro-
ducten van hoogwaardige materialen.’ 
Goed om te weten: Het hout dat Skage-
rak gebruikt voor haar buitenproducten 
wordt op een ecologische en verantwoor-
de wijze verwerkt. ‘Daarnaast verkopen 
we outdoorkleding, truien en vesten voor 
dames en heren, van het Zweedse merk 
Holebrook. Er is hier veel aandacht voor. 
Niet gek met zoveel natuur in de omge-
ving en de vele hondenbezitters.’ In de 
winkel hangt ook het Deense merk Bit-
te Kai Rand met prachtige basics voor 
dames en een collectie die geïnspireerd 
is op het werk van de Franse kunstenaar 
Henri Matisse. 

Gerbrand en Anita
Gerbrand kent een grote liefde voor kwa-
litatief mooi hout, constructies en textiel. 
Dit alles is samengekomen in deze win-
kel. Van huis uit is hij, net als zijn gro-
te voorbeeld zijn vader, meubelmaker, 
stoffeerder en ondernemer. Gerbrand 
heeft diverse eigen zaken gehad en ge-
participeerd in ondernemingen, alles in 

de woninginrichtingsbranche. Nu is hij 
met De Scholekster in Blaricum neerge-
streken, in het voormalige pand van RL 
Total Cosmetics. Scholeksters vormen 
een rode draad in het leven van Gerbrand 
en Anita, zijn steun en toeverlaat zowel 
privé als in de zaak. De zwart-witte stelt-
lopers laten zich op de meest bijzondere 
momenten in hun leven aan hen zien. 
‘Ook hier heeft er zich alweer eentje bij 
mijn slaapkamerraam gemeld. Voor mij 
een teken dat ik goed zit in Blaricum.’

Naar verwachting zal Sisters Bakery & 
Kitchen het pand op nummer 6 (voor-
heen Optiek Boutique Kom & Kijk) in 
september betrekken en dan is het hele 
rijtje daar weer ‘bewoond’.

De Scholekster
Dorpsstraat 6a Blaricum, 06-

53556210
www.descholeksterblaricum.nl

descholekster.blaricum@gmail.com
info@descholeksterblaricum.nl

www.facebook.com/
gerbrand.miltenburg

Familieberichten
Overleden
22-01-2021   Marijke Zwartendijk -  

de Kruyff,  
geboren op 05-10-1941

27-01-2021   Cornelius Gijsbertus 
Norbertus Maria (Kees) 
Rigter,  
geboren op 10-12-1956

13-02-2021   Ton Bakker,  
geboren op 18-10-1937

Colofon
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In Memoriam

Roel Zijlstra
* Bussum, 28 juli 1956   
† Huizen, 6 december 2020

door Frans Ruijter
Roel kwam in 1975 het Rijkspolitie-
korps in Blaricum versterken. Zijn 
vrouw Susan zei het zó treffend tij-
dens zijn uitvaart: ‘Roel ging niet bij 
de politie om boeven te vangen, maar 
om mensen te helpen.’

Dat bleek ook wel uit zijn verdere carri-
ère. Na zijn politietijd in Blaricum (tot 
1984) heeft hij zich gespecialiseerd als 
rechercheur jeugd- en zedenzaken en 
heeft hierin een leidinggevende functie 
gehad. 

Skate4AIR
Roel bleef contact houden met Blaricum 
en de Blaricummers. Hij woonde met 
zijn gezin in het Huizer gedeelte van de 
Bijvanck. Hij deed als vrijwilliger veel 
werk voor Skate4AIR. Deze schaatsorga-
nisatie zet zich in om geld in te zamelen 
voor meer onderzoek naar taaislijmziekte. 
Vele hand- en spandiensten deed hij voor 
Skate4AIR, zoals het rijden van materia-
len naar Zweden en Oostenrijk en het op 
alle mogelijke manieren ondersteunen 
van de organisatie ook daar ter plekke. De 
handen uit de mouwen steken én altijd in 
voor een opbeurend relativerend praatje. 
Ook stond hij bij Albert Heijn stroop-
wafels te verkopen voor Skate4AIR, dit 
tekende zijn sociale inslag. De ziekte die 
zich helaas bij hem openbaarde, kon zélfs 
Roel niet overwinnen. Wij van hei & wei 
wensen zijn vrouw Susan, kinderen en 
kleinkinderen, die Roel op veel te jonge 
leeftijd moeten missen, heel veel sterkte 
toe en hopen dat de ontelbare mooie her-
inneringen troost mogen bieden.

Planning hei & wei 
Heeft u iets te melden over uw vereni-
ging, evenement of iets anders in Blari-
cum? Laat het ons weten via redactie@
heienwei.nl. Kopij voor het volgende 
nummer aanleveren voor 18 maart a.s.

door Mieke Tolhuisen
Meestal is ons dorp vrij leeg in de 
voorjaarsvakantie. Nu, door de veelbe-
sproken maatregelen, natuurlijk niet. 
Kinderen moesten iets verzinnen om 
zich te vermaken. Gelukkig hielp het 
weer mee; zo konden ze schaatsen en 
een week later leek het voorjaar.

Op mijn hardlooprondje stuit ik op twee 
leuke jongens die achter een gezellig aan-
gekleed kraampje zitten. Het zijn Quirijn 
en Tjalling van zes en zeven. Ik denk de 
jongste ondernemers van dit moment en 
goed voorbereid. Zo hebben ze zelfs een 
mooi spandoek gemaakt om hun lekkers 
aan te bieden. Ze verkopen: cake, choco, 
water en limonade. En er staat een goed 
gevulde snoeptoren. Op een bord de prij-
zen en welke combinaties er mogelijk 
zijn. Alles buiten, dus coronaproof. Veel 
succes jongens met dit leuke initiatief! 

De jongste ondernemers van ons dorp

Quirijn (l) en Tjallin
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