
Prijzen voor Rust 
Wat en Chapeau

door Aafje Boerma 
Michelin deelt ieder jaar naast de ster-
ren ook de titel Bib Gourmand uit aan 
restaurants die een heel goede verhou-
ding tussen prijs en kwaliteit hebben. 

Zowel Cafe Restaurant Rust Wat als Bis-
trôt Chapeau hebben deze eervolle titel 
mogen ontvangen. Gefeliciteerd! In totaal 
zijn er dertien restaurants in Nederland 
die een Bib Gourmand hebben gekregen. 
De horecalockdown heeft uiteraard ook 
gevolgen gehad voor de inspecties, maar 
Michelin heeft gedurende meer dan zes 
maanden in Nederland kunnen rondtoe-
ren om de keuze voor 2021 te maken.

De juryrapporten
‘Rust wat uit na een wandeling door de 
streek en neem plaats op het terras, waar 
de bosvijver iets weg heeft van een Mo-
netschilderij. In deze gezellige herberg 
staat uw plezier centraal. De (genereuze) 
tussengerechten bieden een ruime keuze 
tussen klassiekers en jongere creaties. De 
chef heeft interessante ingevingen, kookt 
niet te ingewikkeld, maar vol op smaak.’ Zo 
luidde het lovende juryrapport over Rust 
Wat. Over Chapeau: ‘De charme van het 
kleurrijke bistrodecor, de rust van het ter-
ras en de zoete melodieën van de chansons 
die weerklinken … Deze zaak had even-
goed in de Bourgogne kunnen staan! 
Nicky Quarz tovert er Franse klassiekers 
uit zijn hoed die te vaak worden vergeten. 
Geen frivoliteiten maar echte smaken. 
Saus. Power. Een herontdekking van de 
Franse basis.’ 

U kunt nu thuis genieten van hun heer-
lijke gerechten, maar we hopen dit heel 
snel weer in de restaurants zelf te kunnen 
doen!

door Gerda Jellema
Eieren zijn vruchtbaarheidssymbolen, waardoor deze voornamelijk in de lente 
gebruikt worden bij rituelen. Met Pasen wordt door de christenen de wederop-
standing van Jezus gevierd. Hei ei, oftewel het paasei, staat hier symbool voor 
nieuw leven. Het huidige paasei is een versierd, meestal kippenei of chocolade 
ei. Divers zijn de verhalen rondom het paasei.

Bij de invoering van de vastentijd bij de 
christenen verbood de kerk om eieren te 
eten tussen Aswoensdag en Pasen. Deze 
eieren werden pas met Pasen opgegeten, 
waarbij de oudste eieren gebruikt wer-
den om te versieren. Rooms-katholieken 
vertelden hun kinderen dat de paaseieren 
door de paasklokken gebracht werden. 
De kerkklokken gingen na het luiden 
tijdens de mis op Witte Donderdag naar 
Rome om de paaseieren op te halen. Ze 
kregen vleugeltjes en vlogen zo door de 
lucht. Omdat dit de protestanten niet aan-
sprak, kreeg de paashaas bij hen de rol 
van eierbrenger. De eieren werden in ie-
der geval verstopt, zodat er op paasmor-
gen gezocht moest worden. Uit de Ger-
maanse traditie stamt het verstoppen van 
eieren als symbool van vruchtbaarheid. 
Eieren werden begraven in de akkers zo-
dat de akkers vruchtbaar zouden worden. 
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

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

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

 

Verhuisplannen?

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

 

sinds 1936

by Joost

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Binnendoor 5
Blaricum

035-2031035

Dé Value Belegger
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Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum

FO
TO

 G
E

R
T-

JA
N

 D
E

N
 B

E
S

TE
N

Vrolijk Pasen

hei & wei

Paaseieren geschilderd door Phileine (6 jaar)

www.zmaakt.nl

Jady Jae (6 jaar) 

Paaseieren

Cafe Restaurant Rust Wat

Dorpsstraat 6A, Blaricum 
descholekster.blaricum@gmail.com 

www.descholeksterblaricum.nl
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door Frans Ruijter
Vaak wordt aan mij de vraag gesteld: 
‘Hoe weet jij toch al die verhalen van 
vroeger?’ Het antwoord is, door goed 
te luisteren naar mensen die het alle-
maal hebben meegemaakt en daar ge-
detailleerd over kunnen vertellen. Vele 
van deze ‘bronnen’ zijn ons helaas 
ontvallen, maar die er nog zijn moeten 
we koesteren. 

Eén daarvan is Cornelis Groenestein die 
28 maart jl. negentig jaar geworden is. 
Cornelis is geboren aan Binnenweg 8 
als jongste jongen in het gezin van Gard 
Groenestein en Richarda de Jong. Cor-
nelis wilde graag boer worden, maar zijn 
oudste broer Gert nam het boerenbedrijf 
aan de Binnenweg al over van zijn vader.

Eens een Blaricummer, 
altijd een Blaricummer
Cornelis trouwde op 5 juni 1957 met 
Carolien Glazenmaker uit Hilversum 
en ging boeren in een boerderij naast de  
Oud-katholieke kerk aan het Melkpad in 
Hilversum. Deze boerderij moest echter 
uit het centrum verdwijnen en ze koch-
ten in november 1958 in Eembrugge een 
boerderijtje om verder te boeren. In no-
vember 1963 trokken ze in de nieuwge-
bouwde boerderij aan de Wakkerendijk 
33 in Eemnes, die intussen in handen is 

van zijn zoon Kees. Al woont hij al jaren 
niet meer in Blaricum, hij is er wel ge-
boren en getogen, en dan blijf je je hele 
leven Blaricummer. Dat is zeker bij Cor-
nelis het geval. Er is geen gebeurtenis 
in Blaricum of Cornelis is van de partij. 
Hij weet mooie anekdotes nog smeuïg te 
vertellen. Zijn vrouw Carolien woont al 
een tijd in Stichtse Hof. Cornelis bezoekt 
haar daar en probeert er samen met haar 
het beste van te maken. Cornelis staat 
als 90-jarige nog volop in het leven en 
onderhoudt nog heel veel contacten met 
mensen die hem lief zijn. Laten we ho-
pen dat hij daar nog jaren mee door mag 
gaan. 

Vervolg van pagina 1 
Het bloed van Christus
Een verhaal vertelt dat kort na de hemel-
vaart van Christus, Maria Magdalena 
naar Rome ging om daar het evangelie 
te verspreiden. In die dagen was het ge-
bruikelijk om de keizer een geschenk te 
brengen; rijke mensen gaven juwelen, 
arme mensen gaven wat ze zich konden 
veroorloven. Maria Magdalena, eens een 
rijke vrouw, was nu alles kwijt behalve 
haar geloof in Christus. Zij gaf keizer 
Tiberius een kippenei met de woorden: 
‘Christus is opgestaan!’. De keizer ant-
woordde dat niemand uit de dood kon 
opstaan; wat zij zei was net zo moeilijk 
te geloven dan dat een wit ei rood kon 
worden. Hij was nog niet uitgesproken of 
het ei dat hij in zijn handen hield, werd 
rood. Zo zijn gekleurde eieren vanaf 
vroegchristelijke tijden het symbool ge-
weest voor de opstanding van Christus. 
De rode kleur staat voor het bloed van 
Christus en voor zijn opstanding. Zoals 
het leven verborgen ligt in een ei, zo is de 
zoon van God opgestaan uit het graf; de 
doden zullen het eeuwige leven krijgen. 
(Uit: Ikonen Lexicon geschreven door 
Karin Braamhorst). 

Keizerlijke paasei
Het ritueel van de paaseieren zou af-
komstig zijn uit Rusland en wordt daar 
pisanki genoemd. Bij de kerstening van 
Europa is deze traditie doorgevoerd in 
de christelijke religie. In ieder geval gaf 
in 1885 tsaar Alexander III zijn juwelier 
Fabergé de opdracht een paasei, versierd 
met juwelen te maken voor zijn vrouw, 

de tsarina Maria Fjodorovna. Zo werd 
het eerste keizerlijke paasei geboren en 
is het een van de ongeveer vijftig paasei-
eren die de beroemde juwelier Peter Carl 
Fabergé maakte.

Beschilderen van eieren
‘Het beschilderen van eieren, zoals wij 
dat kennen is hoogstwaarschijnlijk ont-
staan in de 19e eeuw. Het is een heel 
huiselijk gebeuren dat goed past bij de 
19de-eeuwse gezinsromantiek. Daar-
naast is het de tijd dat scholen werden 
opgericht. Vooral leraren maakten kin-
deren enthousiast voor het beschilderen 
van eieren en ik heb het idee dat scholen 
grotendeels verantwoordelijk zijn voor 
het verspreiden van deze traditie’, aldus 
Jef de Jager, cultureel antropoloog in het 
AD van 19 april 2014.

    


         


   

Gijsbrecht van Amstelstraat 198
Hilversum | T. 035-624 59 38 

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

Wij informeren u graag over de 
mogelijkheden bij u thuis. 
Neem vrijblijvend contact met ons op!

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

06-511 83 763 (dag en nacht)   www.akeruitvaarten.nl

AKER UITVAARTEN

systeem en dus je weerstand. En hier-
door hebben ziekten minder kans je lijf
over te nemen.’

In gedachten... 

Mijn geliefde combiplek van nut
en gezelligheid is onze lokale
supermarkt. Op een dag, nog
nagenietend van het begerig
scharrelen langs de goedgevulde
schappen, kom ik met mijn volle
winkelkarretje bij de kassa’s.
Welke heeft de kortste rij? De
achterste. Het dichtstbij de grote
schuifdeuren. Buiten: storm en
regen. Binnen: knus en behaag-
lijk. Veel volk komt en gaat. De
schuifdeuren glijden voortdurend
open en dicht. De dame achter de
kassa niest, ingehouden.
‘Gezondheid!’ zeg ik. ‘Last van
de tocht?’ ‘Zou kunnen,’ zegt ze
sniffend. Mijn medeleven begint
warm te lopen en ik vraag:
‘Denkt u, komt dat door de
schuifdeuren?’ Ze knikt, maar
zegt niets. Ze is al bezig met het
aanslaan van mijn boodschap-
pen, terwijl ik tegen haar maar
doorkeuvel. Twee dingen tegelijk
dat kunnen vrouwen, toch? Dan
is ze klaar en reikt mij het bon-
netje aan en vraagt, nog in
gedachten: ‘Meneer, wilt u de
schuifdeuren mee?’

Ik sta in Bussum bij de slager,
wachtend achter een andere
klant. Ik wil twee ons rookvlees.
Nog niets gezegd, nog niets
besteld. Uit zichzelf begint een
winkelmeisje met de snijmachine
plakjes rookvlees af te snijden,
keurig twee ons. Ze legt het ver-
pakte beleg op de balie, kijkt me
vriendelijk aan en vraagt: ‘Heeft
u verder nog iets nodig?’ De sla-
ger ziet mijn opengevallen mond.
Hij buigt zich voorover en fluis-
tert: ‘Niets van zeggen, dat heeft
ze wel vaker. Ze vangt gedachten
op...’ 

Ook in de buurt. Maar dan in
een cd-winkel. Ik zoek een pia-
noconcert van Beethoven. De wat
oudere, als Einstein ogende
eigenaar verkoopt niet alleen
cd’s, maar hij weet ook veel van
muziek. Eigenlijk te veel.
Dromerig begint hij over
Beethoven. Hij weet van geen
ophouden. 
Dan gaat de telefoon. Met een
verontschuldigende blik naar mij
neemt hij op: ‘Ja, met Beethoven,
wat kan ik u voor u doen?’
Ook hij in gedachten…

Column
door
Sybert Blijdenstein
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die schakelaar in ons hoofd kunnen
omzetten en onszelf dit laten ervaren,
ga je het voelen en dat voelen is ook
begrijpen. Ons oerinstinct, dat door
onze comfortabele levenswijze in verge-
telheid is geraakt, moet weer herleven.
Wanneer je dat doet kom je tot verras-
sende effecten, die voor iedereen weer
anders zijn. Koud douchen of een koud
bad is gewoon gezond. Rustgevend, je
slaapt beter, het activeert de vetverbran-
ding ( voor degenen die  willen afvallen)
en het is goed voor je huid en het haar.
Je wordt energieker en scherper. Het
wapent je tegen stress, activeert je lym-
fesysteem en versterkt je auto- immuun-

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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Exclusieve matchmaking 
voor ondernemende en 
ontwikkelde singles

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

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

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

De lekkerste 
BorrelBag van 
Gooische 
ondernemers!

Van Weede Uitvaartzorg
betrokken, met aandacht en met respect

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

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

Corpus Analyser
De scan test 250 
lichaamsfuncties

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

mineralen en vitaminen tekorten.
WWW.HEALTHCONSULTANCY.EU

Column
door
Sybert Blijdenstein

Een kwestie van narekenen

Nog niet helemaal wakker reed ik 
naar onze super. Toen ik daarna 
weer weg wilde, zag ik een brief-
je achter mijn ruitenwisser zitten. 
Tekst: ‘Sorry, ben tegen uw auto 
aangereden’, gevolgd door een 
telefoonnummer. Dat was even 
schrikken. Mijn geliefde Zweedse 
stationcar uit 1997 beschadigd, dat 
strakke klassieke model, voordat 
alles trendy bol werd. Luid mop-
perend liep ik een paar rondjes om 
mijn auto. Speurend naar krassen 
en deuken. Dat trok bekijks. Ie-
mand giechelde. Er bleek helemaal 
niets beschadigd! Gegiechel werd 
gelach. Toen pas viel het kwartje: 
het was één april! Ik lachte maar 
wat mee, als de bekende boer met 
kiespijn...        

Sinds kort is de zomertijd weer 
ingegaan. Blijvend verwarrend. 
Per vergissing heb ik meerdere 
keren de klok achteruit gezet, in 
plaats van vooruit. Wanneer wordt 
dat zomertijdsysteem toch afge-
schaft? De wetenschap is er allang 
uit: Het vooruitzetten van de klok 
is nergens goed voor. Dat veroor-
zaakt een ongezonde verstoring 
van onze biologische balans. Voor-
dat die weer hersteld is, ben je zo 
twee weken kwijt. En tijd is geld. 
Helaas stemde de EU recent een 
afschaffingsvoorstel weg. Jammer. 
Overigens, dat uur terugzetten in 
de herfst is hiermee vergeleken, 
een makkie.  
Intussen ging onze avondklok een 
uur later in. De enige ‘versoepe-
ling’ van de beperkende maatre-
gelen. Negen uur wordt tien uur. 
Maar dat doet nagerekend de zo-
mertijd toch ook al?    

De verkiezingen werden nog best 
even spannend. Kaag evenaarde 
met 24 zetels het record van Van 
Mierlo, die nooit verder kwam dan 
vicepremier. Zou Kaag datzelfde 
lot ook beschoren zijn, onderweg 
naar haar ‘nieuwe leiderschap’? 
Niet onmogelijk. Zonder Rutte 
geen meerderheid. Hetzelfde geldt 
ook voor een linkse coalitie. Even 
nagerekend. Net zoals het jonge-
tje, toen hij, na een familiefeest, 
in de auto aan zijn vader vroeg: 
‘Pap, hoe kun je zien of je dronken 
bent?’ Antwoord: ‘Als je die twee 
auto’s vóór ons aanziet voor vier.’ 
‘Maar pap, het is er maar één!’

Cornelis Groenestein 90 jaar

Fabergé Museum Sint Petersburg
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Van Benthe gaan we zeker nog meer horen
door Marjolijn Schat
Jaarlijks organiseert het Prinses Christina Concours het 
klassieke concours, waar landelijk zo’n vierhonderd jongeren 
aan meedoen. In totaal waren er dit jaar zes voorronden in ver-
schillende regio’s en de finale is eind april. Deelnemers moesten 
vanwege corona deze keer een filmpje insturen. 

Blaricumse Benthe, veertien jaar, deed 
mee aan een van de voorrondes. Ze zingt 
werkelijk prachtig en wil later ook heel 
graag operazangeres worden. Of dieren-
arts. Ze heeft een eigen paard Chappy, 
vier kippen, vier konijnen, zes parkieten 
en een hond. Op vijfjarige leeftijd begon 
Benthe met pianospelen en vanaf haar 
elfde heeft ze zangles. Maar Benthe zingt 
eigenlijk al haar hele leven, iedere dag 
en vaak ook de héle dag. ‘Mijn familie 
wordt er wel eens gek van… Ik word heel 
blij van zingen. Ik zing klassiek, sopraan. 
Maria Callas is een grote inspiratie voor 
mij. Maar als ik zelf naar muziek luister, 
luister ik eigenlijk altijd naar popmuziek 
zoals Noah Cyrus en Jaymes Young.’ 
Benthe zingt in de schoolband en heeft 
meegezongen in het Nationaal Kinder-
koor, een koor voor talentvolle kinderen 
van tien t/m vijftien jaar. Ook deed ze 
mee in de opera Aus Licht, een project 
voor het Holland Festival, en recentelijk 
zong ze nog op het Julliard Winter festi-
val, een online festival met kinderen van 
over de hele wereld. 

Een eervolle vermelding
Benthe zit in de tweede 
klas van het gymnasi-
um op de Huizermaat 
in Huizen en daarnaast 
zingt ze bij de Academie 
Muzikaal Talent, een 
opleiding die jong mu-
zikaal talent tot negen-
tien jaar voorbereidt op 
een succesvolle studie 
aan een conservatori-
um. Benthe had voor de 
voorronde van het Prin-
ses Christina Concours 
drie heel verschillende 
stukken gezongen, maar 
ze gingen allemaal over 
de liefde. Ze werd begeleid door harpis-
te Annemieke IJzerman en het filmpje 
werd opgenomen in de Dorpskerk. Kijkt 
u echt nog eens op christinaconcours.nl, 
prachtig om Benthe te zien en horen! 

Ze is niet door naar de finale, maar 
kreeg net als vorig jaar een eervolle ver-

melding van de jury. De jury was onder 
meer lovend over haar pure stem, muzi-
kaliteit, goede uitspraak en uitstraling. 
Voor haar leeftijd klopt alles en de jury-
leden hebben er dan ook alle vertrouwen 
in dat Benthe zich de komende jaren 
heel goed zal ontwikkelen. De jury vond 
het een feestje om naar haar te luisteren!

In gesprek met boswachter Mirjam de Hiep

door Nelliëtte van Wijck
Mirjam de Hiep is boswachter van het Goois Natuurreservaat 
(GNR). ‘Oorspronkelijk kom ik uit Rhenen. Als kind kon je mij 
altijd buiten vinden, rennen, klimmen en spelen met de hond. 
Zo zag mijn jeugd er in een notendop uit.’ Na de middelbare 
school volgde Mirjam de opleiding Bos- en natuurbeheer. Daar 
ontmoette ze haar man en ze verhuisden naar het Gooi. 

‘Om de nieuwe omgeving te leren ken-
nen, werd ik postbode. Op een dag moest 
ik een brief van het GNR bezorgen. Het 
telefoonnummer dat op de enveloppe 
stond, schreef ik op mijn hand en een-
maal thuisgekomen nam ik gelijk con-
tact op. Zo ben ik daar terecht gekomen, 
eerst als vrijwilliger en toen er een va-
cature vrijkwam als boswachter. Na acht 
jaar boswachter te zijn geweest, heb ik 
drie jaar de grote schaapskudde van La-
ren geleid en sinds twee jaar ben ik weer 
boswachter.’

De wandeling
We wandelen vanaf de schaapskooi op 
de Blaricummerheide. Mirjam vertelt: 
‘Het GNR is prachtig. Wij beheren en 
beschermen ruim 2800 hectaren natuur. 
Het bestaat uit heidevelden, zandverstui-
vingen, bossen en graslanden. Sinds de 
eerste lockdown neemt het buitenleven 
en de buitenrecreatie toe. We zien een 
enorme toename van wandelaars, hard-
lopers, mountainbikers en ook heel veel 
mensen met honden. Het is heel begrij-
pelijk dat men de natuur opzoekt; het 
is een van de weinige dingen die we in 
deze tijd kunnen doen. We hebben een 
geweldig natuurgebied met mooie wan-
del- fiets- en ruiterpaden. Helaas mer-
ken we als GNR dat er door deze grote 
toestroom van mensen met verschillende 
recreatiebehoeften ook onderlinge irrita-
ties ontstaan. Wandelaars storen zich aan 
ruiters, ruiters storen zich aan loslopen-
de honden en mountainbikers storen zich 
aan wandelaars.’

Honden aan de lijn
‘Door de drukte is het nog 
belangrijker dat mensen 
zich aan de regels houden. 
Honden mogen tijdens 
het broedseizoen niet los-
lopen. De rest van het jaar 
is dit beperkt toegestaan, 
dat staat op de borden 
aangegeven. Hoe iemand 
ook kan vinden dat zijn 
of haar hond altijd net-
jes luistert en in de buurt 
blijft, het is een regel dat 
honden moeten worden 
aangelijnd. Dat is niet voor niets. Men 
realiseert zich niet wat voor effect een los-
lopende hond kan hebben op bijvoorbeeld 
reeën. Reeën worden opgejaagd en komen 
op de weg terecht waar ze worden aangere-
den. Er zijn ook reeën door honden aange-
vallen, waarna ze aan hun verwondingen 
overlijden. De bazen hebben het waar-
schijnlijk niet gemerkt, de hond was even 
weg en komt weer terug. De afgelopen  
weken zijn wij al vijf reeën verloren en 
dat raakt mij, want het is makkelijk te 
voorkomen door het aanlijnen van de  
honden.’

Wildwissels
‘In ons natuurgebied vind je verschil-
lende wildwissels. Dit zijn paadjes die 
door de dieren worden gecreëerd. Op dit 
moment worden deze paadjes door wan-
delaars ontdekt en gevolgd. Hierdoor 
verandert het van een dierenpaadje in een 
wandelpad en wordt het gebied in stukjes 

geknipt. En juist deze van oorsprong rus-
tiger stukjes natuur zijn plekken waar de 
dieren nestelen en waar normaliter hun 
kraamkamer zich bevindt. We vinden 
dieren op totaal andere plekken en deze 
verstoring wordt veroorzaakt door toe-
name van het aantal mensen dat van de 
paden afwijkt. Begrijp me goed, iedereen 
is welkom om te recreëren, maar blijf op  
de aangewezen paden en houd je aan de 
regels, zodat ook de bewoners van het na-
tuurreservaat zich er fijn blijven voelen.’

Broedseizoen
‘Het broedseizoen is gestart en daarom 
voeren wij de campagne Welkom in de 
kraamkamer van moeder natuur, betreed 
haar met rust en respect! Dit doen we 
samen met Staatsbosbeheer, Landschap-
penNL en Natuurmonumenten. Zo ma-
ken we een groots en duidelijk statement 
om de kersverse moeders en kroost in de 
natuur te beschermen.’

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Stroomzijde 4, 1261 ZW Blaricum 
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Benthe, met haar twee grote dromen; muziek en dieren  
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Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

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

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gRoenaf vaL en a /B /c Hout.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINES

 @vosuitvaart | www.vosuitvaart.nl   

 06 - 39 55 04 63

Al 4 generaties kenmerkende uitvaarten 
in Blaricum, Laren, Eemnes en omstreken.

De Blaricumse zwerfkei, wat een steengoed idee! 

door Ramona Beemsterboer-Van Urk Dam 
Geïnspireerd door facebookpagina’s als Kei Tof en Kei leuke kei en Stenen 
schilderen kunt u zich nu aansluiten bij De Blaricumse zwerfkei. Zoals veel 
initiatieven die tijdens corona zijn ontstaan, is het beschilderen van stenen 
inmiddels een ware hype. Door het hele land schildert jong en oud op stenen en 
keien. 

Men voorziet de achterkant van de steen/
kei van een postcode en legt de steen dan 
buiten, ergens in zijn of haar omgeving. 
Het is de bedoeling dat deze stenen wor-
den gevonden en worden meegenomen 
om ze vervolgens weer op een andere 
plek te laten zwerven. 

Kei gevonden? 
Op de diverse facebookpagina’s komen 
stenen met de meest prachtige afbeeldin-
gen voor die zijn gevonden tijdens een 
wandeling, of zelfs op een stoel in de 
wachtkamer van een ziekenhuis. Door ze 
te fotograferen en de postcode te vermel-
den zien de makers dan weer waar hun 
steen uiteindelijk terecht is gekomen. 
En mocht u een steen of kei vinden die 
u zelf wel heel erg mooi vindt, dan mag 
u die natuurlijk ook houden.

Benodigdheden
Wat heeft u ervoor nodig? Wandelschoe-
nen voor een fijne wandeling om de ste-
nen/keien te zoeken. Acrylverf of stiften. 
Vernis (spuitbus werkt het snelst). Een 
beetje geduld om de steen/kei goed te 
laten drogen zowel na het schilderen als 
het lakken. En verder, veel creativiteit. 

Initiatiefnemers 
Het idee is ontstaan door vrijwilligers 
van De Malbak. Sabine Kuperus van De 
Malbak heeft De Blaricumse Zwerfkei 
opgezet. U heeft in hei & wei editie 543 
al over haar kunnen lezen. De steen-kun-
stenaars hebben onderling leuk contact 
via de diverse facebookpagina’s en het is 
de manier om verveling niet de overhand 
te laten krijgen. Het is natuurlijk ook ge-
zellig om samen te schilderen. Gaat dat 

nog gebeuren denk je? Sabine: ‘Ja, op het 
moment dat we weer wat meer activiteiten 
in De Malbak mogen gaan opstarten dan 
zullen we een aantal dagdelen organiseren 
waar iedereen gratis aan mee kan doen. 
De Malbak zal zorgdragen voor verf en 
lak, maar men moet wel zelf op zoek gaan 
naar geschikte steentjes. We hopen echt 
dat dit goed gaat lopen en grote bekend-
heid zal krijgen. Wie weet gaan we dan 
wel rond de zomermaanden een zwerfkei- 

route uitzetten voor jong en oud. Dus 
geen Heel Blaricum bakt. Maar Heel Bla-
ricum schildert! 

Contact
Alle ideeën en tips zijn van harte wel-
kom zowel op facebook maar ook via 
mail/telefoon etc. 
Contactpersoon voor de schildermomen-
ten voor De Malbak is Sabine Kuperus, 
skuperus@versawelzijn.nl. 
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Imca Marina, artieste pur sang

door Angélique Boezel-Spoor
Wie Imca Marina bezoekt en het geluk heeft haar aan te treffen in het gezel-
schap van haar goede vriendin Ria, valt met zijn neus in de boter. De dames 
zijn zeer aan elkaar gewaagd en door de over en weer vliegende snedigheden, 
doen ze niet onder voor een professioneel komisch duo.

Het ontstaan van hun vriendschap is be-
duidend minder grappig. In maart 2014 
waren zij toevallige tafelgenoten bij een 
diner in Turkije, waarbij Imca onwel 
werd. Door het kordate optreden van Ria 
belandde zij in het plaatselijke zieken-
huis, waar een hartinfarct werd gecon-
stateerd. Een operatie volgde en alles wat 
er geregeld moest worden, nam Ria op 
zich. Dit heeft geleid tot een zeer hechte 
vriendschap, waarbij Ria zich heeft ont-
wikkeld tot een fantastische P.A.-vrouw.

De vicarie
Imca vertelt dat zij veel horecaervaring 
heeft, wat blijkt uit de opvallend aan-
trekkelijk geserveerde thee. Ze had een 
eigen gelegenheid, bij de vicarie die zij 
bezat in het dorp Midwolda, in de pro-
vincie Groningen, met veertien man in 
vaste dienst. Mede dankzij invloed van 
haar toenmalige Engelse partner werden 
er als gevolg van de huwelijken die zij 
daar sloot vaak high tea’s gegeven. In 

een tijd dat die nog helemaal niet bekend 
waren in Nederland. Imca’s manier van 
vertellen, is een theatervoorstelling op 
zich. De anekdotes volgen elkaar in rap 
tempo op. Hilarisch is haar imitatie van 
een vroegere hulp in de huishouding, de 
Volendamse Brecht en het relaas over 
de wilde boskat, die haar aanvloog. Of 
het verhaal over hoe zij erachter kwam, 
dat wijlen Martine Bijl (Imca heeft van 
origine dezelfde achternaam) een achter-
nicht van haar bleek te zijn. De vader van 
Martine leek als twee druppels water op 
haar eigen vader, waarna werd geconsta-
teerd, dat zij beiden dezelfde oom Men-
no in de familie hadden.

Veelzijdig zangeres
Imca blijkt van vele markten thuis. Kent 
het grote publiek haar voornamelijk als 
zangeres van feestmuziek; zij blijkt ja-
renlang wereldwijd Franse chansons en 
Spaanse liederen ten gehore te hebben 
gebracht. Van Boedapest tot Kiev en van 

Bhutan tot Hamburg; overal heeft zij met 
veel succes opgetreden. Ze spreekt zes 
talen en vond het altijd leuk om het pu-
bliek in hun eigen taal te begroeten. En 
als zij een specifieke tongval (bijvoor-
beeld Oekraïens) niet machtig was, liet 
zij het door de lokale mensen fonetisch 
opschrijven en leerde het uit haar hoofd.
Los van de muziek, is Imca buitenge-
woon ambtenaar van burgerlijke stand, 
geeft zij lezingen en heeft zij veel ver-
stand van kunst en cultuur. Daarbij is zij 
verzot op engelen en voelt aan dat er zich 
méér afspeelt tussen hemel en aarde dan 
de meeste mensen bevroeden.

Wonen in Blaricum
Dat zij nu in Blaricum woont, in haar fa-
voriete provincie Noord-Holland, wordt 
door haar bejubeld. Zij roemt de onder-
nemers en noemt d’Ouwe Tak haar favo-
riete kroeg (met als nummer twee en drie 
respectievelijk Moeke en ’t Bonte Paard) 
al drinkt ze zelf geen druppel.

En nu maar hopen dat de gezondheids-
crisis snel oplost en zij verder kan gaan 
met haar eerste eigen theatershow ‘Op 
de koffie’, die na vier keer uitverkocht 
spelen al werd afgeblazen door corona 
en is verzet naar de toekomst.
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door Jan Greven
Als het aan Burgemeester & Wethouders ligt, moet het allemaal al binnen 
vijf jaar gebeuren. Uiterlijk 2026 moet er een Wijkuitvoeringsplan liggen om 
een wijk in ons dorp (Bijvanck of Bouwvenen liggen het meest voor de hand) 
van het aardgas te halen en te koppelen aan een nieuwe warmtebron. Wat 
voor warmtebron staat nog niet vast. Wat het allemaal gaat kosten en wie dat 
gaat betalen ook niet. Maar je moet ergens beginnen. Allemaal vanwege de 
zorgen om het klimaat.

De Raad toonde zich tijdens het Ron-
de Tafelgesprek van 16 maart jl. zeker 
gevoelig voor die zorgen. Toch deinsde 
de Raad, als een zwemmer voor ijskoud 
water, over de volle breedte terug zodra 
het concreet werd… Zal aardgasvrij ma-
ken lukken als de bewoners er niet voor 
willen betalen? Gaat de overheid de bur-
gers helpen als ze hun huidige aardgas 
georiënteerde pannenset moeten inrui-
len vanwege elektrisch koken? Is 2026 
niet veel te kort dag? Laat terughou-
dendheid het advies zijn! Liever volgen 
op gepaste afstand dan het voortouw ne-
men. Is 2030 geen betere streefdatum? 
Begin eerst eens met isoleren en beter 
gebruik van restwarmte! Bedenk dat 
Blaricum een van de groenste gemeen-
tes van Nederland is. Van onze 5000 
woningen zijn er dankzij de Blaricum-
mermeent al 1100 geïsoleerd, dat is 22 
procent! Dat wil niet zeggen dat we niets 

meer hoeven te doen, maar we mogen er 
met zulke cijfers wel de tijd voor nemen. 
Anderzijds had een raadslid uitgezocht 
dat maar liefs zestig procent van de op 
de website Funda aangeboden koopwo-
ningen in ons dorp slecht geïsoleerd is.   
En het draagvlak? Is dat groot onder de 
Blaricummers? Hoe maken we dat ste-
viger? Hoe krijgen we een gevoel van 
urgentie? 

Voor haar reactie had wethouder Ken-
nis, die hier over gaat, ambtelijke on-
dersteuning mee gebracht. Het was wel 
duidelijk: De ambtelijke ondersteuning 
voelde niets voor temporiseren en ver-
schuiven van de uiterste datum van 
2026 naar 2030. Er is een Klimaatwet. 
In de Klimaatwet worden uiterste data 
genoemd. Om die te halen, moet je de 
aardgasvervanging invullen zoals nu 
gebeurd is. 

Ik vond het een instructief debat. Met 
aan de ene kant de raadsleden die dach-
ten aan hun burgers die met geld en 
overlast voor de transitie gaan betalen 
en aan de andere kant de beleidsmakers 
die denken aan in wetten vastgelegde 
doelen. Dat daar een kloof tussen is, 
weten we sinds boerenprotest en om-
streden windmolenplannen zoals in de 
Wieringermeer maar al te goed. 

Opmerkelijk was de interventie van 
CDA-raadslid Ellewies Claushuis. Zij 
woont in de Blaricummermeent en 
vertelde dat haar warmtepompinstalla-
tie het sinds december niet meer doet 
en niet gerepareerd kan worden omdat 
er onvoldoende ter zake kundige repa-
rateurs zijn. Ze verwarmt haar huis nu 
elektrisch. En dat is duur, voegde ze er 
met gevoel voor understatement aan toe. 

Het was of midden in het debat over 
urgentie, draagvlak, participatie en kli-
maatdoelen iemand ineens de buiten-
deur openzette. Het was niet de eerste 
keer dat ik me bij een politiek debat 
afvroeg of daar gepresenteerde plannen 
wel voldoende rekening houden met de 
werkelijkheid. 

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
    

Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

www.ijssalondehoop.nl

EHBO Vereniging
Blaricum
Hendrik Smitlaantje 2
Sportpark - Oostermeent

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

 

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

Kerkstraat 45
1271 RK Huizen info@schipperwonen.nl
Tel. 035 - 525 22 25 www.schipperwonen.nll a a r d e r we g  4 4 ,  e e m n e s  •  0 3 5  -  6 2 1  2 4  9 9  •  i n f o @ e e m o p t i e k . n l 

e e m o p t i e k . n l

c o n t a c t l e n z e n  •  o p t o m e t r i e  •  m o n t u r e n

door Marjolijn Schat
Blaricumse Voetbalvereniging 1931 (BVV’31) in coronatijd betekent 
onverminderd activiteit op de velden. Vele ouders, vrijwilligers, het 
bestuur en anderen zetten zich in om de jeugd in deze periode gewoon 
te kunnen laten trainen en onderlinge wedstrijden te laten spelen. 
Hulde aan allen! Op het voetbalveld spreek ik een van deze helden: 
Wim Peek.

Wim is inmiddels een aantal jaren met 
pensioen. Tijdens zijn arbeidzame leven 
was hij naast zijn baan bij een woning-
corporatie ook werkzaam als gediplo-
meerd voetbaltrainer en -coach. Voetbal 
zit in zijn DNA; hij is trainer geweest bij 
diverse clubs binnen en buiten onze re-
gio en inmiddels is hij twee jaar trainer 
bij BVV’31; hij traint hier vier jeugd-
teams, waarvan er een aantal onder zijn 
leiding 1e klasse speelt. Hij is fanatiek 
en dat slaat over op de jeugdige spelers. 
‘Ik zit hier op mijn plek, BVV’31 streeft 
ernaar om voor alle teams goede (gedi-
plomeerde) trainers te hebben, los van je 
talent. De jeugd krijgt hier een echt goe-
de opleiding.’

Prey-prey fasie in Suriname
Wim zijn hart ligt bij sport, spel, bewe-
gen en jeugd, maar niet alleen in ons 
land. Hij is oprichter en voorzitter van 
de stichting Peekwaike-Sport en On-
derwijs; de winnende combinatie! Een 
non-profitorganisatie werkend onder de 
naam Prey-prey fasie, dat ‘spelenderwijs’ 
betekent in het Surinaams. Hij verzorgt 
in het binnenland van Suriname de zo 

noodzakelijke lessen bewe-
gingsleer voor de jeugd. ‘We 
voorzien scholen van sport- en 
spelmaterialen en geven daar 
een aantal weken gericht les-
sen bewegingsleer en betrek-
ken hier leerkrachten, ouders 
en andere dorpsbewoners bij.’ 
In 2007 werd Wim door een 
Surinaamse collega gevraagd 
om voetballessen te geven in 
zijn geboortedorp. Sindsdien gaat hij ie-
der jaar voor acht weken naar Suriname, 
inmiddels zijn tweede vaderland. ‘Ik ben 
nog iedere keer, en ik heb inmiddels 36 
scholen geholpen, zo dankbaar als ik de 
blije gezichten van de kinderen in deze 
verdeelde samenleving zie.’ In 2020 heeft 
hij wegens corona verstek moeten laten 
gaan, maar dit jaar gaat hij zeker weer. 
‘Ik ben al bezig om materiaal in te zame-
len en om schoolgeld bij elkaar te krijgen 
om voor 42 drop-outs, zwerfkinderen of 
kinderen uit vaak grote en armoedige ge-
zinnen, van een leerjaar op school te ver-
zekeren.’ Voor dit jaar is de keuze geval-
len op het gebied Kwamalasamutu, een 
gebied dicht bij de Braziliaanse grens en 

bevolkt door de Trio indianen ‘Een zeer 
trots volk, wonend in een gebied waar 
werkelijk aan alles een gebrek is.’

Helpt u ook mee?
Wim, een waardevolle kracht voor 
BVV’31 en voor de kinderen in Suri-
name. BVV geeft in ruil voor Wims 
vrijwilligerswerk bij de club een mooie 
donatie aan zijn stichting. Helpt u Wim 
ook? U kunt als particulier of bedrijf de 
stichting (ANBI-status) steunen door 
een financiële bijdrage, maar ook door 
het doneren van materiaal zoals (sport)
kleding, knuffels, ballen en sport- en 
spelmateriaal voor de jeugd. 
www.preyprey-fasie.org
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Blaricum en het aardgas

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

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

Het café is de hele week geopend.  
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 
botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk uit blijft zien.

Wilt u een afspraak 
maken voor een consult 
of een behandeling?
Tel. 035 260 10 60www.hrinjectables.nl

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

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

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

17.00 tot 21.30 uur.

Wie zijn jullie?
‘Wij zijn Stijn en Isa Hildebrand, wij 
zijn een tweeling van elf jaar. We heb-
ben nog een broer, Lars en hij is dertien. 
We zitten in groep 8 van de Bernardus, 
bij juf Geertrui en juf Esther. 
Superleuke juffen!’

Wat vinden jullie leuk aan deze 
school?
Isa: ‘Dat we veel in groepjes werken, en 
dat er veel feestjes zijn. Met Kerstmis, 
carnaval en Pasen doen we leuke dingen 
en vaak mogen we een optreden doen. 
Dans- en turnoptredens met mijn vrien-
dinnen vind ik het leukst.’
Stijn: ‘Dat we een gezellige klas hebben. 
En ik heb veel vrienden. Verder vind ik 
gym erg leuk omdat ik van sporten houd 
en meester Rob altijd leuke spellen be-
denkt.’
Beiden: ‘We vinden IPC (International 
Primary Curriculum) het leukste. Dat 
zijn projecten die een bepaald thema heb-
ben en een paar weken duren. Zo hadden 
we het een keer over chocola: Daarvan 
mochten we allerlei soorten proeven en 
we leerden hoe het gemaakt wordt. Bij 

een ander project hebben we zelf een vul-
kaan gemaakt. Dat werd een rommeltje, 
maar was erg leuk om te doen.’

Hoe kijken jullie terug op dit school-
jaar?
‘Vorig jaar en ook dit jaar was heel raar 
door corona. Niet meer naar school 
en alles thuis doen, zelfs gymles. Dat 
werd al gauw heel saai. We misten onze 
vrienden en de juffen. Ook gingen het 
Efteling schoolreisje en het eindfeest 
niet door. De Spacebus hebben we in 
groep 8 ingehaald gelukkig. We hopen 
dat de scholen nu open mogen blijven 
en schoolkamp en de eindmusical door-
gaan, dat zijn de leuke dingen van groep 
8. Grappig; we hadden nooit gedacht dat 
we naar school gaan zouden missen.’ 

Wat gaan jullie na groep 8 doen?
‘We hebben net ons schooladvies ge-
had en moeten nu een school gaan 
kiezen. Dat vinden we lastig omdat we 
de scholen niet kunnen bezoeken. On-
line krijg je er minder gevoel bij. We 
hebben gelukkig vorig jaar al een paar 
scholen bezocht, maar hadden liever dit 

jaar nog wat be-
ter willen rond-
kijken. Waar-
schijnlijk gaan 
we naar het 
Huizermaat.
Onze broer zit 
daar ook en hij 
vindt het een 
leuke school. 
We vinden het 
wel een beetje 
spannend: voor 
elk vak een andere docent, niemand 
die je kent, en ook wennen dat we niet 
meer bij elkaar in de klas zitten. Soms 
is dat handig, maar soms juist helemaal 
niet!’

Wat zijn jullie hobby’s?
Stijn: ‘Voetbal, tennissen en skiën. Dit 
jaar helaas geen wintersport, zo jam-
mer, maar met de sneeuw hier heb ik 
veel gesleed en geschaatst, een soort 
mini-wintersport in ons land.’
Isa: ‘Turnen en sinds kort zit ik op 
paardrijden. Ook tennissen, skiën en 
schaatsen. En knutselen, het liefst met 

mijn oma, want zij kan het goed en 
heeft leuke ideeën.’ 

Tot slot: wat willen jullie later wor-
den?
Isa: ‘Ik heb nog geen idee. Misschien 
iets met sport, kinderen of dieren?’
Stijn: ‘Ik wil niet gaan studeren na de 
middelbare school. Ik wil zeker geen 
kantoorbaan, want ik kan niet stilzitten. 
Ik denk dat ik iets met sport wil doen of 
iets anders, zolang het maar niet saai is.’

Wat een leuk stel deze twee!  Een mooi 
afscheid van de basisschool gewenst! 

Groep 8 in de schijnwerpers

door Mieke Tolhuisen
In deze rubriek laten we leerlingen uit het laatste jaar van de vier basisscholen aan het 
woord. Deze keer Stijn en Isa.

Piep Uniek bij De Meelmuis
door Marjolijn Schat
Piep Uniek is het productenlabel van ATC Gooi & Vechtstreek (Arbeid Trai-
ning Centrum). ATC is er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 
die hulp kunnen gebruiken bij het zoeken naar een betaalde baan. Voor men-
sen, die bijvoorbeeld autisme hebben of beperkte leermogelijkheden en voor 
leerlingen die vastgelopen zijn in het reguliere onderwijs door onder andere 
gedragsproblemen. In hun houtbewerkingsatelier en creatief naaiatelier bieden 
ze leerplekplaatsen en een vaste dagbesteding aan. 

De Piep Uniek-producten die hier ge-
maakt worden, worden in opdracht van 
bedrijven en particulieren vervaardigd. 
Van steigerhout worden bijvoorbeeld 
vogelhuisjes en broodplanken gemaakt, 
maar ook meubilair. In het naaiatelier 
worden onder meer tassen en kussens 
gemaakt. Alles van gerecycled mate-
riaal. Piep Uniek is geen commercieel 
merk, de opbrengst wordt gebruikt om 
nieuw materiaal in te kopen. Een bijzon-
dere opdracht die Piep Uniek kreeg, was 
het vervaardigen van een memorydeken; 
een deken gemaakt van kleding van de 

overleden vader van een zeventienjarig 
meisje, het helpt haar bij het rouwproces. 
Als u een ontwerp of wens heeft voor 
een item of interesse heeft in een memo-
ry-aandenken, kunt u contact opnemen. 

Voor een relatief lage prijs kunnen de 
mooiste dingen gemaakt worden en helpt 
u de cliënten van Piep Uniek in hun leer- 
en werkproces. Ook met de inbreng van 
oude kleding, gordijnen, grand foulards 
en andere stoffen (beschadigd maakt niet 
uit) helpt u ze ook. 
www.piepuniek.nl / tel. 8872834

De Meelmuis
Ook Lam-
bert Vos van 
De Meel-
muis op de 
Meentweg 1 
in ons dorp on-
dersteunt het 
goede werk 
van het ATC 
en verkoopt 
sinds kort hun 
Piep Uniek- 
p r o d u c t e n ; 
brood- en bor-
relplanken in 
verschillende 
afmetingen en 
diverse mooie 
tassen. En ook ter decoratie houten lam-
metjes en haasjes, schaapjes van wol en 
stoffen deurstoppers in de vorm van een 
kip of schaap. Van een grote zak scha-

penwol, uiteraard van de schapen van 
Lambert, worden binnenkort ‘Blaricum-
se schaapjes’ gemaakt, straks te zien op 
de toonbank bij De Meelmuis.
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door Nelliëtte van Wijck
Zijn prachtige foto’s van de Blaricumse natuur en huizen op de Face-
bookpagina van o.a. Blaricum-dorp Ditjes & Datjes worden door vele 
Blaricummers warm ontvangen. Sinds kort maakt Gert-Jan ook exclusief 
foto’s voor ons blad, tijd om kennis te maken.

Gert-Jan den Besten (60) woont sinds 
tweeënhalf jaar met zijn vrouw Jac-
queline in de Blaricummermeent. ‘Ik 
ben geboren in Rotterdam en ben vele 
malen in mijn leven verhuisd. Uitein-
delijk zijn we met onze twee kinderen 
op Amsterdam-IJburg terecht geko-
men. Voor de kinderen was Amster-
dam heerlijk, maar toen zij het huis 
uitgingen om te studeren en te wer-
ken, werd ons huis echt te groot. Na 
verschillende plaatsen en plekken te 
hebben bekeken, reden we op een dag 
langs de Blaricummermeent en vielen 
we voor de charmante woningen met 
rieten daken en waagden we  de stap. 
Geen moment spijt van gehad, we 
wonen hier heerlijk, de mensen zijn 
vriendelijk en de natuur is prachtig.’

Mediation
‘Sinds 2015 ben ik mediator. Vaak denkt 
men bij mediation aan echtscheidingen, 
maar die doe ik niet. Ik bemiddel bij ar-
beids- en zakelijke conflicten, conflicten 
binnen VVE’s en bij nalatenschappen, 
maar ook doe ik herstelbemiddeling in 
het strafrecht. Daarbij bemiddel ik op ver-
zoek van de rechter, de officier van justitie 
of de Raad voor de Kinderbescherming 
(bij minderjarigen) tussen verdachte en 
slachtoffer van misdrijven als vernieling, 
geweldpleging of steekpartijen. Het gaat 
dan over verantwoordelijkheid nemen 
voor hetgeen is gebeurd, excuses maken 
en aanvaarden, maar zeker ook om het 
vergoeden van (im-)materiële schade en 
afspraken maken voor de toekomst. De 
rechter en de officier houden rekening 
met de uitkomst van de mediation. Het 
mooie van dit beroep is dat je mensen 
echt verder kan helpen want mediation is 
toekomstgericht, het verleden kan je niet 
veranderen. Mensen zitten soms zo vast 

in hun conflict dat eerst de communica-
tie weer op gang moet worden gebracht. 
Boosheid, verdriet, frustratie en wantrou-
wen worden eerst besproken, waarna het 
weer lukt om afspraken te maken. Medi-
ation brengt partijen zo weer bij elkaar 
voor de beste door hen zelf gekozen op-
lossing. Hoe mooi is het als verdachte en 
slachtoffer elkaar weer een warme hand 
kunnen geven (pre-corona), dan is er echt 
iets hersteld!’

Fotografie
Naast mediator is Gert-Jan ook professi-
oneel fotograaf. ‘Als kleine jongen ben ik 
ermee begonnen en leerde het van mijn 
vader. Avonden zat ik in de donkere ka-
mer foto’s te ontwikkelen. Fotograferen 
betekent veel voor mij. Het geeft mij in-
spiratie en ontspanning en ik kan er mijn 
gevoel in kwijt. Het is een mooie tegen-
hanger van conflictbemiddeling.’ Zie 
voor zijn werk denbestenfotografie.nl 
en instagram @gertjan_den_besten

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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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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Zijn ze niet E(N)GELACHTIG?!
door Angélique Boezel-Spoor
Bijna iedereen raakt vertederd bij het zien van een egel. Los van hun 
aandoenlijke uitstraling zijn het ook nuttige dieren. Ze ruimen de 
kadavers op van bijvoorbeeld  kikkers en muizen. Ze richten geen schade 
aan in de natuur en hebben naast voldoende insecten eigenlijk alleen 
maar drinkwater nodig. Verder zijn de gevallen bladeren in onze tuinen 
van groot belang voor de egels. Ze gebruiken die voor hun nesten en 
bovendien vinden zij daartussen hun voornaamste voedingsbron, de 
eerdergenoemde insecten.

Tegelijkertijd behoren de egels tot 
de zogenaamde ‘wilde dieren’, die 
helaas vaak te lijden hebben van ons 
menselijk handelen. Denk hierbij aan 
zaken als verkeer, tuinwerkzaamhe-
den, zwerfafval, bouwprojecten. Re-
den genoeg voor het bestaan van de 
egelopvang in Huizen, die al 25 jaar 
goed werk verricht aan de Landweg 
3. Jaarlijks komen er zo’n 1000 egels 
bij hen binnen, via particulieren of 
de dierenambulance, die gewond zijn 
of als baby ouderloos zijn geraakt.  
Egelopvang Midden-Nederland ver-
welkomt exemplaren uit de provin-
cies Utrecht, Overijssel, Flevoland en 
een deel van Noord-Holland.

Egelopvang Huizen
Er hangt een indrukwekkend kosten-
plaatje aan de hele operatie. De be-
dragen voor voer, medicijnen, dieren-

artsen, maar ook basislasten als huur 
en gas/licht/water lopen schrikbarend 
in de papieren. De instelling krijgt 
slechts beperkt subsidie en is daardoor 
afhankelijk van hulp van buitenaf. Er 
wordt naarstig gezocht naar vaste do-
nateurs, sponsoren en vrijwilligers. 
Ook bestaat de mogelijkheid om een 
egel te adopteren en kunnen bedrijven 
een zogenaamd Hedge-Hok (egelhuis-
je) financieel steunen. Want, zoals het 
er nu voor staat, is het maar zeer de 
vraag, hoe lang de opvang nog het 
hoofd boven water kan houden. On-
danks het feit dat iedereen binnen de 
organisatie, bestuur, management, 
(medisch) verzorgers en vervoervrij-
willigers werken zonder één cent aan 
vergoeding.

Vrijwilligers
Onder de tachtig vrijwilligers bevindt 

Even voorstellen… Gert-Jan den Besten

MyrnaBart

zich de Blaricumse Annelies Moolenaar. In 
september 2019 vond zij een egel en bracht 
het dier naar de opvang. Eenmaal daar, bood 
zij haar diensten aan als vrijwilliger en ging 
vervolgens tweemaal per week aan de slag. 
In de eerste paar weken hield dat klusjes in 
als hokken schoonmaken, egels wegen, voer 
maken, babyegels flesjes geven en kranten 
snipperen (voor nestmateriaal). Naderhand 
breidden haar taken zich uit met medische 
handelingen. Ook zij benadrukt, dat de gel-
delijke bijstand van donateurs en fondsen on-
ontbeerlijk is. Nu de lente op komst is en de 
natuur weer voor voedsel zorgt voor de egels, 
zullen de dieren binnenkort terug worden 
geplaatst in hun natuurlijke habitat, hetgeen 
voor gemende gevoelens zorgt. Al is het ui-
teraard fantastisch om een gezonde egel zijn 
vrijheid terug te geven; er is inmiddels natuur-
lijk wèl een band met de beestjes ontstaan en 
bovendien knaagt de vraag, of de dieren het 
wel gaan redden zo helemaal alleen…

Weetjes & tips:
-  De kosten voor een egel vanaf het moment 

van binnenkomst tot het moment dat het dier 
wordt teruggezet bedragen gemiddeld €80.

-  Let op als u in uw tuin gaat blad ruimen, 
dat u geen nesten verstoort, die de egels 
van bladeren gemaakt hebben onder strui-
ken of tussen boomwortels.

-  Denk na bij het gebruik van tuin- en land-
bouwgif. De gedode insecten vormen juist 
de belangrijkste voedingsbron voor de 
egels en ook voor veel vogels.

-  In droge periodes kunt u de stekelige 
vriendjes bijstaan met het neerzetten van 
kattenbrokjes en water.

-  Om egels te observeren is rond de scheme-
ring de beste tijd. Het zijn nachtdieren, dus 
als u een egel overdag treft, heeft het dier 
per definitie hulp nodig.

- Wilt u helpen; meldt u aan als donateur, 
doneer éénmalig, of adopteer een egel via 
egelopvangmiddennederland.nl 
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Het is goed wonen in ’t Gooi en dat willen we graag zo houden. Daarom investeert de gemeente Blaricum samen met de 
provincie Noord-Holland en de gemeenten Eemnes, Laren, Hilversum en Huizen in een betrouwbaar OV-netwerk voor alle 
inwoners en reizigers in ’t Gooi. Onder andere door de realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) route 
tussen Hilversum en Huizen. 

In Huizen en Blaricum rijdt de snelbus 
straks mee met het gewone verkeer via 
de Meent. De route loopt over de Hui-
zermaatweg, Bovenmaatweg, Aristo-
teleslaan, Stroomzijde en Stichtseweg. 
De gemeente heeft hierover regelmatig 
contact met een klankbordgroep die 
bestaat uit betrokken Blaricummers 
die graag meedenken over de verdere 
uitwerking van de busroute. 

Stand van zaken HOV-buslijn
•  Voor de gemeente en provincie staat 

verkeersveiligheid voorop. Daarom 
kijken we nog eens goed naar de 
kruisingen op de Stroomzijde en de si-
tuatie aan de Gordiaanse Knoop. Voor 
de Gordiaanse Knoop worden drie 

alternatieven uitgewerkt en getoetst. 
Aandachtspunt hierbij is dat de functie 
van sluipverkeer vanuit Huizen te 
weren gehandhaafd blijft. Deze actie 
vloeit voort uit een toets die door een 
onafhankelijk bureau is uitgevoerd.

•  Voor het aanleggen van de nieuwe P+R 
aan de Stichtseweg is het nodig om een 
watergang te dempen. Oorspronkelijk 
zouden hiervoor ongeveer 160 bomen 
moeten wijken. Met Waternet en Rijks-
waterstaat hebben we hiervoor een 
oplossing gevonden. Wel moeten er 
nog steeds bomen weg, maar aanzien-
lijk minder (ruim honderd minder).

•  De nieuwe inrichting van de carpool-
plaats is bekend. U vindt deze op 
www.hovintgooi.nl 

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen en planning rondom de 
HOV-buslijn in Blaricum? Kijk dan op 
www.hovintgooi.nl Daar vindt u ook 
een lijst met veelgestelde vragen en 
antwoorden. Ook kunt u zich daar aan-
melden voor de digitale nieuwsbrief.

Vragen en meldingen
Met vragen en meldingen over 
de HOV-busverbinding kunt u 
terecht bij het servicepunt van de 
provincie Noord-Holland, via 
servicepunt@noord-holland.nl of via 
0800 - 0200 600. 

HOV-BUSLIJN BLARICUM

Tijdelijke 
Ondersteuning 
Noodzakelijke 
Kosten (TONK)

De gemeenten Huizen, Blaricum, 
Eemnes en Laren hebben de regels 
vastgesteld voor bijdragen vanuit de 
nieuwe regeling Tijdelijke Ondersteu-
ning Noodzakelijke Kosten. De TONK-
regeling is bedoeld voor inwoners 
die door de coronacrisis in financiële 
problemen komen en onvoldoende 
steun hebben aan eerdere regelin-
gen. Het kabinet heeft hiervoor 260 
miljoen euro beschikbaar gesteld. De 
gemeenten voeren de regeling uit.

TONK is een vorm van bijzondere 
bijstand. Het is een tegemoetkoming 
in de woonlasten: huur, hypotheek, 
energie en water. Het is een tijdelijke 
regeling voor het eerste halfjaar van 
2021. Een aanvraag kan met terugwer-
kende kracht worden ingediend. De 
tegemoetkoming bedraagt in totaal 
maximaal negenhonderd euro per 
huishouden voor de periode van zes 
maanden.

Voorwaarden
Om voor TONK in aanmerking te ko-
men, moet men minstens 35 procent 
in inkomen achteruitgegaan zijn, 
waardoor de betaling van noodzake-
lijke kosten niet mogelijk is. Bij het 
bepalen van de tegemoetkoming 
wordt gekeken naar de verhouding 
tussen de woonkosten en het inkomen 
en naar het eigen vermogen.

Aanvragen
TONK wordt aangevraagd in de 
gemeente waar men woont, niet 
waar men werkt of onderneemt. 
Nadere informatie: 
www.maatschappelijkezaken.nl (zie: 
Geldzaken). U kunt het Informatiepunt 
Maatschappelijke Zaken bellen of 
mailen als u vragen heeft of als u een 
aanvraagformulier wilt ontvangen: tel. 
035 - 528 12 47, e-mail 
info@maatschappelijkezaken.nl

Vaccinatie: 
wanneer ben ik 
aan de beurt?

Een van de meeste gestelde vragen 
is: wanneer ben ik aan de beurt 
voor een vaccinatie tegen corona? 

Er staat nu een tool op 
www.coronavaccinatie.nl waar 
mensen door enkele vragen te 
beantwoorden antwoord krijgen op 
die vraag. De tool zal de komende 
periode verder verfijnd worden. 
Verder is er een schema waarin staat 
wanneer, door wie en met welk 
vaccin mensen gevaccineerd zullen 
worden tegen het coronavirus. Ook 
is er een overzicht waarin wordt 
aangegeven wie er vallen onder me-
dische hoog-risicogroepen en onder 
andere medische risicogroepen. 
U kunt met vragen ook bellen naar 
het publieksinformatienummer 
0800 - 1351 of de GGD corona-
telefoonlijn 035 - 692 64 00.

Testen blijft belangrijk
Iedereen kan zich gratis laten testen met klach-
ten die mogelijk wijzen op het coronavirus.  
Dus bij neusverkoudheid, keelpijn, hoest, ver-
hoging, koorts, benauwdheid, kortademigheid, 
reuk-/smaakverlies of buikklachten. Zonder 
klachten heeft een coronatest geen zin. De test 
kan alleen laten zien of u op dit moment 
corona heeft. Het kan niet aantonen of u 
eerder corona heeft gehad.

Het aanvragen van een test kan via de landelijke 
afsprakenlijn 0800 - 1202. Dit telefoonnummer 
is elke dag bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. 
Bij het maken van de afspraak wordt ter identifi-
catie uw burgerservicenummer (BSN) gevraagd. 
U kunt ook online een testafspraak maken en de 
uitslag van de coronatest bekijken via 
www.coronatest.nl Om een afspraak te maken 
heeft u uw DigiD nodig. 

Via 0800 - 1202 kunt u ook een afspraak maken 
voor kinderen. De medewerkers plannen 
kinderen meteen in bij de kinderteststraat in 
de regio. Kindvriendelijke medewerkers nemen 
extra tijd voor het testen en kinderen krijgen 
ook een diploma, tekening of sticker. 
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GEMEENTE BLARICUM OP 
TWITTER EN FACEBOOK

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke 
nieuws? 

Volg ons dan op Twitter: @Gem_Blaricum en op 
Facebook: www.facebook.com/gemeente.Blaricum

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

•  Capittenweg 22C, 1261 JM, vellen van 36 bomen, ingekomen 16 maart 2021
•  Brinklaan 8, 1261 ER, vervangen en isoleren van het rieten dak en plaatsen van 

dakkapellen, ingekomen 18 maart 2021
•  Bierwegpaadje 1, 1261 BN, verwijderen van de muur en plaatsen van een stalen 

balk, ingekomen 19 maart 2021
•  Schapendrift 82, 1261 HS, vellen van 1 boom, ingekomen 20 maart 2021
•  Naarderweg 18, 1261 BT, vellen van 2 bomen, ingekomen 22 maart 2021
•  Venenweg 3, 1261 HX, wijzigen van de dakranden en plaatsen van nieuwe dak-

pannen, ingekomen 18 maart 2021
•  Schouw 16, 1261 LG, vellen van 1 boom, ingekomen 22 maart 2021
•  Hoofdweg 49, 1261 RG, plaatsen van een carport en kleine overkapping, ingeko-

men 22 maart 2021
•  Dorpsstraat 6, 1261 ET, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, ingeko-

men 23 maart 2021
•  Kerkpad 4, 1261 TJ, vervangen van het bestaande hekwerk, ingekomen 25 maart 

2021
•  Naarderweg 32, 1261 BT, verbreden van de bestaande inrit en vellen van 1 boom, 

ingekomen 26 maart 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 bezwaar- of beroepschrift 
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

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

•  Noolseweg 15, 1261 EA, vellen van 7 bomen, verzonden 9 maart 2021

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

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

•  Achter Capitten 1, 1261 JT, aanleggen van parkeervakken en een extra rijbaan, 
verzonden 18 maart 2021

•  Onder den Dael 23, 1261 CN, vervangen van het toegangshek en veranderen van 
de inrit, verzonden 18 maart 2021

•  Holleweg 7, 1261 BW, bouwen van een woning, verzonden 18 maart 2021
•  Noolseweg 67, 1261 EB, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 9 maart 2021
•  Heideweg 7, 1261 GP, vellen van 2 bomen (herplantplicht), verzonden 18 maart 

2021
• Rotondeweg 3, 1261 BE, verbouwen van de woning, verzonden 25 maart 2021
• Prins Hendriklaan 12, 1261 AJ, bouwen van een serre, verzonden 25 maart 2021

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzend-
datum) 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 recht-
bank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

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

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL
Agenda’s digitale rondetafelgesprekken

Dinsdag 6 april 2021, aanvang 20.00 uur via MS Teams
1. Ruimte voor niet-geagendeerde onderwerpen (Beeldvormend) 
2. Rondvraag/mededelingen (Informeren) 
3. Informeren (Informerend/Adviserend 
4.  Zienswijze onderhandelingsresultaat uittreden Amsterdam, uittredingsovereen-

komst en de Gooise Natuuragenda (Beeldvormend) 
5. Zienswijze t.a.v. voorstel transitiecommissie MRA (Beeldvormend) 
6. Rapport vrijwillige brandweer (Beeldvormend) 

Dinsdag 13 april 2021, aanvang 20.00 uur via MS Teams
1. Presentatie Dashboard Sociaal Domein (Beeldvormend) 
2. Traject waardengericht werken Sociaal Domein (Beeldvormend) 

Wilt u deelnemen aan de digitale rondetafelgesprekken? Meld dit dan uiterlijk de vrij-
dag 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 20 april 2021, aanvang 20.00 uur
De volgende onderwerpen staan op de agenda:
•   Zienswijze onderhandelingsresultaat uittreden Amsterdam, uittredingsovereenkomst 

en de Gooise Natuuragenda
•  Zienswijze t.a.v. voorstel transitiecommissie Metropoolregio Amsterdam
•  Rapport huisvesting vrijwillige brandweer
•  Traject waardengericht werken Sociaal Domein
•  HBEL-maatregelen Sociaal Domein
•  Zienswijze regionale maatregelen besparingen Sociaal Domein
•  Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021 t/m 2024
•  1e Wijziging APV 2020
•   1e begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Flevoland 

& Gooi en Vechtstreek
•  Overheveling budgetten 2020 naar 2021 Blaricum 
•  Herbenoeming van de bestuursleden in de Agrarische Stichting Blaricum

De vergadering is live te volgen via blaricum.notubiz.nl/live De dag na de raad is de
vergadering, per agendapunt, te beluisteren via blaricum.notubiz.nl
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Het is goed wonen in ’t Gooi en dat willen we graag zo houden. Daarom investeert de gemeente Blaricum samen met de 
provincie Noord-Holland en de gemeenten Eemnes, Laren, Hilversum en Huizen in een betrouwbaar OV-netwerk voor alle 
inwoners en reizigers in ’t Gooi. Onder andere door de realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) route 
tussen Hilversum en Huizen. 

In Huizen en Blaricum rijdt de snelbus 
straks mee met het gewone verkeer via 
de Meent. De route loopt over de Hui-
zermaatweg, Bovenmaatweg, Aristo-
teleslaan, Stroomzijde en Stichtseweg. 
De gemeente heeft hierover regelmatig 
contact met een klankbordgroep die 
bestaat uit betrokken Blaricummers 
die graag meedenken over de verdere 
uitwerking van de busroute. 

Stand van zaken HOV-buslijn
•  Voor de gemeente en provincie staat 

verkeersveiligheid voorop. Daarom 
kijken we nog eens goed naar de 
kruisingen op de Stroomzijde en de si-
tuatie aan de Gordiaanse Knoop. Voor 
de Gordiaanse Knoop worden drie 

alternatieven uitgewerkt en getoetst. 
Aandachtspunt hierbij is dat de functie 
van sluipverkeer vanuit Huizen te 
weren gehandhaafd blijft. Deze actie 
vloeit voort uit een toets die door een 
onafhankelijk bureau is uitgevoerd.

•  Voor het aanleggen van de nieuwe P+R 
aan de Stichtseweg is het nodig om een 
watergang te dempen. Oorspronkelijk 
zouden hiervoor ongeveer 160 bomen 
moeten wijken. Met Waternet en Rijks-
waterstaat hebben we hiervoor een 
oplossing gevonden. Wel moeten er 
nog steeds bomen weg, maar aanzien-
lijk minder (ruim honderd minder).

•  De nieuwe inrichting van de carpool-
plaats is bekend. U vindt deze op 
www.hovintgooi.nl 

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen en planning rondom de 
HOV-buslijn in Blaricum? Kijk dan op 
www.hovintgooi.nl Daar vindt u ook 
een lijst met veelgestelde vragen en 
antwoorden. Ook kunt u zich daar aan-
melden voor de digitale nieuwsbrief.

Vragen en meldingen
Met vragen en meldingen over 
de HOV-busverbinding kunt u 
terecht bij het servicepunt van de 
provincie Noord-Holland, via 
servicepunt@noord-holland.nl of via 
0800 - 0200 600. 

HOV-BUSLIJN BLARICUM

Tijdelijke 
Ondersteuning 
Noodzakelijke 
Kosten (TONK)

De gemeenten Huizen, Blaricum, 
Eemnes en Laren hebben de regels 
vastgesteld voor bijdragen vanuit de 
nieuwe regeling Tijdelijke Ondersteu-
ning Noodzakelijke Kosten. De TONK-
regeling is bedoeld voor inwoners 
die door de coronacrisis in financiële 
problemen komen en onvoldoende 
steun hebben aan eerdere regelin-
gen. Het kabinet heeft hiervoor 260 
miljoen euro beschikbaar gesteld. De 
gemeenten voeren de regeling uit.

TONK is een vorm van bijzondere 
bijstand. Het is een tegemoetkoming 
in de woonlasten: huur, hypotheek, 
energie en water. Het is een tijdelijke 
regeling voor het eerste halfjaar van 
2021. Een aanvraag kan met terugwer-
kende kracht worden ingediend. De 
tegemoetkoming bedraagt in totaal 
maximaal negenhonderd euro per 
huishouden voor de periode van zes 
maanden.

Voorwaarden
Om voor TONK in aanmerking te ko-
men, moet men minstens 35 procent 
in inkomen achteruitgegaan zijn, 
waardoor de betaling van noodzake-
lijke kosten niet mogelijk is. Bij het 
bepalen van de tegemoetkoming 
wordt gekeken naar de verhouding 
tussen de woonkosten en het inkomen 
en naar het eigen vermogen.

Aanvragen
TONK wordt aangevraagd in de 
gemeente waar men woont, niet 
waar men werkt of onderneemt. 
Nadere informatie: 
www.maatschappelijkezaken.nl (zie: 
Geldzaken). U kunt het Informatiepunt 
Maatschappelijke Zaken bellen of 
mailen als u vragen heeft of als u een 
aanvraagformulier wilt ontvangen: tel. 
035 - 528 12 47, e-mail 
info@maatschappelijkezaken.nl

Vaccinatie: 
wanneer ben ik 
aan de beurt?

Een van de meeste gestelde vragen 
is: wanneer ben ik aan de beurt 
voor een vaccinatie tegen corona? 

Er staat nu een tool op 
www.coronavaccinatie.nl waar 
mensen door enkele vragen te 
beantwoorden antwoord krijgen op 
die vraag. De tool zal de komende 
periode verder verfijnd worden. 
Verder is er een schema waarin staat 
wanneer, door wie en met welk 
vaccin mensen gevaccineerd zullen 
worden tegen het coronavirus. Ook 
is er een overzicht waarin wordt 
aangegeven wie er vallen onder me-
dische hoog-risicogroepen en onder 
andere medische risicogroepen. 
U kunt met vragen ook bellen naar 
het publieksinformatienummer 
0800 - 1351 of de GGD corona-
telefoonlijn 035 - 692 64 00.

Testen blijft belangrijk
Iedereen kan zich gratis laten testen met klach-
ten die mogelijk wijzen op het coronavirus.  
Dus bij neusverkoudheid, keelpijn, hoest, ver-
hoging, koorts, benauwdheid, kortademigheid, 
reuk-/smaakverlies of buikklachten. Zonder 
klachten heeft een coronatest geen zin. De test 
kan alleen laten zien of u op dit moment 
corona heeft. Het kan niet aantonen of u 
eerder corona heeft gehad.

Het aanvragen van een test kan via de landelijke 
afsprakenlijn 0800 - 1202. Dit telefoonnummer 
is elke dag bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. 
Bij het maken van de afspraak wordt ter identifi-
catie uw burgerservicenummer (BSN) gevraagd. 
U kunt ook online een testafspraak maken en de 
uitslag van de coronatest bekijken via 
www.coronatest.nl Om een afspraak te maken 
heeft u uw DigiD nodig. 

Via 0800 - 1202 kunt u ook een afspraak maken 
voor kinderen. De medewerkers plannen 
kinderen meteen in bij de kinderteststraat in 
de regio. Kindvriendelijke medewerkers nemen 
extra tijd voor het testen en kinderen krijgen 
ook een diploma, tekening of sticker. 
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GEMEENTE BLARICUM OP 
TWITTER EN FACEBOOK

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke 
nieuws? 

Volg ons dan op Twitter: @Gem_Blaricum en op 
Facebook: www.facebook.com/gemeente.Blaricum

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

•  Capittenweg 22C, 1261 JM, vellen van 36 bomen, ingekomen 16 maart 2021
•  Brinklaan 8, 1261 ER, vervangen en isoleren van het rieten dak en plaatsen van 

dakkapellen, ingekomen 18 maart 2021
•  Bierwegpaadje 1, 1261 BN, verwijderen van de muur en plaatsen van een stalen 

balk, ingekomen 19 maart 2021
•  Schapendrift 82, 1261 HS, vellen van 1 boom, ingekomen 20 maart 2021
•  Naarderweg 18, 1261 BT, vellen van 2 bomen, ingekomen 22 maart 2021
•  Venenweg 3, 1261 HX, wijzigen van de dakranden en plaatsen van nieuwe dak-

pannen, ingekomen 18 maart 2021
•  Schouw 16, 1261 LG, vellen van 1 boom, ingekomen 22 maart 2021
•  Hoofdweg 49, 1261 RG, plaatsen van een carport en kleine overkapping, ingeko-

men 22 maart 2021
•  Dorpsstraat 6, 1261 ET, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, ingeko-

men 23 maart 2021
•  Kerkpad 4, 1261 TJ, vervangen van het bestaande hekwerk, ingekomen 25 maart 

2021
•  Naarderweg 32, 1261 BT, verbreden van de bestaande inrit en vellen van 1 boom, 

ingekomen 26 maart 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 bezwaar- of beroepschrift 
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

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

•  Noolseweg 15, 1261 EA, vellen van 7 bomen, verzonden 9 maart 2021

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

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

•  Achter Capitten 1, 1261 JT, aanleggen van parkeervakken en een extra rijbaan, 
verzonden 18 maart 2021

•  Onder den Dael 23, 1261 CN, vervangen van het toegangshek en veranderen van 
de inrit, verzonden 18 maart 2021

•  Holleweg 7, 1261 BW, bouwen van een woning, verzonden 18 maart 2021
•  Noolseweg 67, 1261 EB, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 9 maart 2021
•  Heideweg 7, 1261 GP, vellen van 2 bomen (herplantplicht), verzonden 18 maart 

2021
• Rotondeweg 3, 1261 BE, verbouwen van de woning, verzonden 25 maart 2021
• Prins Hendriklaan 12, 1261 AJ, bouwen van een serre, verzonden 25 maart 2021

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzend-
datum) 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 recht-
bank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

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

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL
Agenda’s digitale rondetafelgesprekken

Dinsdag 6 april 2021, aanvang 20.00 uur via MS Teams
1. Ruimte voor niet-geagendeerde onderwerpen (Beeldvormend) 
2. Rondvraag/mededelingen (Informeren) 
3. Informeren (Informerend/Adviserend 
4.  Zienswijze onderhandelingsresultaat uittreden Amsterdam, uittredingsovereen-

komst en de Gooise Natuuragenda (Beeldvormend) 
5. Zienswijze t.a.v. voorstel transitiecommissie MRA (Beeldvormend) 
6. Rapport vrijwillige brandweer (Beeldvormend) 

Dinsdag 13 april 2021, aanvang 20.00 uur via MS Teams
1. Presentatie Dashboard Sociaal Domein (Beeldvormend) 
2. Traject waardengericht werken Sociaal Domein (Beeldvormend) 

Wilt u deelnemen aan de digitale rondetafelgesprekken? Meld dit dan uiterlijk de vrij-
dag 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 20 april 2021, aanvang 20.00 uur
De volgende onderwerpen staan op de agenda:
•   Zienswijze onderhandelingsresultaat uittreden Amsterdam, uittredingsovereenkomst 

en de Gooise Natuuragenda
•  Zienswijze t.a.v. voorstel transitiecommissie Metropoolregio Amsterdam
•  Rapport huisvesting vrijwillige brandweer
•  Traject waardengericht werken Sociaal Domein
•  HBEL-maatregelen Sociaal Domein
•  Zienswijze regionale maatregelen besparingen Sociaal Domein
•  Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021 t/m 2024
•  1e Wijziging APV 2020
•   1e begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Flevoland 

& Gooi en Vechtstreek
•  Overheveling budgetten 2020 naar 2021 Blaricum 
•  Herbenoeming van de bestuursleden in de Agrarische Stichting Blaricum

De vergadering is live te volgen via blaricum.notubiz.nl/live De dag na de raad is de
vergadering, per agendapunt, te beluisteren via blaricum.notubiz.nl
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Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035

Sluitingsdagen 
gemeente-
diensten
Het BEL-kantoor is op de onderstaande 
dagen gesloten.

• Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag
• Maandag 5 april: Tweede Paasdag 
•  Donderdag 8 april: vanaf 15.30 uur 

telefonisch niet bereikbaar
• Dinsdag 27 april: Koningsdag
• Woensdag 5 mei: Bevrijdingsdag
• Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag
•  Vrijdag 14 mei: Brugdag (een vrije dag 

tussen een bestaande feestdag en het 
weekend)

•  Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag

Ook is telefoonnummer 14 035 niet 
bereikbaar. Op overige dagen zijn wij 
geopend op de gebruikelijke tijden.
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Sluitingsdagen 
Maatschappelijke 
Zaken
Bij Maatschappelijke zaken kunt u terecht 
voor al uw vragen over zorg en welzijn, werk 
en inkomen en jeugd(hulp). Vanwege corona 
is het loket in ieder geval tot 1 juni 2021 
gesloten.

Telefonisch is Maatschappelijke Zaken niet 
bereikbaar op: 
• Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag
• Maandag 5 april: Tweede Paasdag 
• Dinsdag 27 april: Koningsdag
• Woensdag 5 mei: Bevrijdingsdag
• Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag 
•  Vrijdag 14 mei: Brugdag (een vrije dag tussen 

een bestaande feestdag en het weekend)
• Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag
Kijk voor meer informatie op 
www.maatschappelijkezaken.nl

Bent u tevreden met uw woning? Of denkt u eraan om te verhuizen? En waar 
wilt u dan wonen en in wat voor soort woning? Gemeenten in de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA) starten medio april gezamenlijk een grootschalig regionaal 
woonwensenonderzoek. 

Met het onderzoek willen de gemeenten de woonsituatie, woonomgeving, ver-
huiswensen en verhuisbewegingen van de inwoners in beeld brengen. Maar ook 
onderzoeken wat de doorstroming op de woningmarkt kan bevorderen. 

Huishoudens die via een steekproef in het onderzoeksgebied zijn geselecteerd, 
ontvangen een enquête. In Blaricum valt naar verwachting de enquête in de week 
van 19 april 2021 op de mat.

GROOTSCHALIG REGIONAAL 
WOONWENSENONDERZOEK

Afvalinzameling rond feestdagen

Vanwege het paasweekend is er een wijziging in de huishoudelijke afval-
inzameling. De inzameling van maandag wordt nu naar dinsdag 6 april 
verplaatst. Dit geldt voor zowel de containers (kliko’s) en vuilniszakken aan 
huis, als voor de boven- en ondergrondse containers.

Voor Blaricum Dorp en Bijvanck bete-
kent dit dat restafval op dinsdag 6 
april wordt opgehaald. Voor De Blari-
cummermeent betekent dit dat PMD 
op dinsdag 6 april wordt opgehaald.

Omdat de GAD het op dinsdag extra 
druk heeft en in meer wijken inzamelt, 
kan het gebeuren dat uw container, 
huisvuilzak of PMD-zak later wordt 
opgehaald dan u gewend bent. Dit kan 
uitlopen tot 21.00 uur. De GAD vraagt 
u hiermee rekening te houden en uw 
auto’s zo te parkeren dat de containers 
en zakken goed zichtbaar zijn en be-

reikbaar blijven voor de medewerkers.

Maakt u gebruik van de GAD-app? 
Als u de optie pushberichten heeft 
aanstaan, krijgt u vanzelf bericht over 
de gewijzigde inzameldagen. De app 
is te downloaden in de App- en Play 
Store onder de noemer ‘Inzamelka-
lender GAD’. Kijk voor meer infor-
matie over huishoudelijk afval en 
de (gewijzigde openingstijden van) 
scheidingsstations op www.gad.nl

Let op: sinds 1 maart wordt GFT weer 
wekelijks ingezameld.

‘De Week van de Groene Tuin’ gestart

Van 30 maart tot en met 5 april is het ‘De week van de Groene Tuin’. 
Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor het vergroenen van tuinen. 

Het is een initiatief van Stichting Steen-
breek, NL Greenlabel, Tuinbranche Neder-
land en de Tuinen van Appeltern. Met deze 
themaweek willen zij tuinbezitters oproe-
pen om zelf in actie te komen en te kijken 
waar overbodige verharding in hun tuin of 
buurt vervangen kan worden door groen, 
planten of bloemen.

Meer groen in de tuin en straat zorgt ervoor 
dat er meer ruimte komt om piekbuien op 
te vangen die veroorzaakt worden door het 
veranderende klimaat. Ook zorgt groen voor 
minder hittestress, worden tuinen belang-

rijke ecologische plaatsen voor insecten 
en vogels en leveren ze een bijdrage 
aan de leefbaarheid in de straat en 
wijk. 

Tijdens ‘De Week van de Groene Tuin’ 
worden elke dag via Facebook en Insta-
gram praktische tuintips gegeven door 
tv-tuinman, presentator en auteur Lodewijk 
Hoekstra, waarmee tuinbezitters direct aan 
de slag kunnen. De tips zijn terug te vinden 
op www.steenbreek.nl/ 
week-van-de-groene-tuin of op 
www.blaricum.nl/duurzaam 

Sluitingsdagen Sociaal Wijkteam 
Blaricum

Vanwege de feestdagen is het Sociaal Wijkteam Blaricum op de volgende 
dagen telefonisch niet bereikbaar:
• Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag
• Maandag 5 april: Tweede Paasdag 
• Dinsdag 27 april: Koningsdag
• Woensdag 5 mei: Bevrijdingsdag
• Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag
•  Vrijdag 14 mei: Brugdag (een vrije dag tussen een bestaande feestdag en het 

weekend)
• Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag

Het sociaal wijkteam heeft vanwege corona geen inloopspreekuur, 
maar is wel telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag tijdens 
kantooruren. Telefoon: 035 - 750 41 38 of stel uw vraag via de mail: 
sociaalwijkteam@blaricum.nl

Het sociaal wijkteam is er voor buurtbewoners die zich zorgen maken over 
zichzelf of iemand anders en een signaal daarover dicht in de buurt kwijt wil-
len. Een wijkverpleegkundige of sociaal werker is u graag van dienst.

Vrijwilligersavond 
De gemeente Blaricum is erg blij met de inzet van vrijwilligers voor de Blaricumse 
gemeenschap. Om deze waardering te tonen, organiseert de gemeente weer een 
vrijwilligersavond. De avond is op donderdag 28 oktober in Het Vitus (Kerklaan 10). 
Wij hopen de vrijwilligers dan in goede gezondheid te mogen begroeten.

Net als voorgaande jaren wordt aan een 
vrijwilliger of groep vrijwilligers die zich 
op bijzondere wijze heeft ingezet binnen 
de Blaricumse gemeenschap de vrijwil-
ligersprijs toegekend; dit geldt ook voor 
de aanmoedigingsprijs voor jongeren 
onder de vijfentwintig jaar.

Nomineer uw vrijwilliger van 
het jaar!
Kent u een hulpouder op school of een 
mantelzorger? Een buurman of -vrouw 

die altijd klaarstaat voor een oudere of 
hulpbehoevende bij u in de buurt? 
Een vrijwilliger van een sportvereniging 
of kerk? Wilt u deze persoon/personen 
in het zonnetje zetten? Dat kan, 
nomineer uw vrijwilliger! Stuur de 
nominatie inclusief een duidelijke 
motivatie naar het vrijwilligerscomité 
m.taris@belcombinatie.nl Doe dit zo 
snel mogelijk en in ieder geval voor 15 
oktober 2021. Wie weet ontvangt uw 
vrijwilliger dit jaar één van de prijzen. 

Vraag van de maand

Welke rol kunnen grootouders spelen in de opvoeding?

GEMEENTENIEUWS
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Pieter Saarberg en wethouder Gerard Knoop tijdens de nominaties vrijwilligersprijs 
2020.

Grootouders hebben in het leven van hun kleinkind(eren) een bijzondere positie. 
Als opa en oma er zijn, is het bijzonder. Dan mag er vaak net wat meer, word je als 
kind lekker verwend met veel aandacht, kleinigheidjes, lekkers en knuffels. 

Voor veel gezinnen zijn opa en oma 
onmisbaar, omdat zij met liefde de 
kinderen opvangen als de ouders 
moeten werken. Maar er zijn nog veel 
meer punten die grootouders belangrijk 
maken in het leven van een kind.

Samenwerken
Een kind heeft al gauw door dat opa 
en oma er voor ze zijn en onvoorwaar-
delijk van ze houden. Grootouders zijn 
belangrijke hechtingspersonen. Ook als 
kinderen ouder worden en zich meer 
losmaken van hun ouders, kunnen groot-
ouders een belangrijke vertrouwenspo-
sitie krijgen. De relatie tussen kinderen 
(vooral in de puberleeftijd) en hun 
grootouders is vaak minder gespannen 
dan met hun ouders. Door grootouders 
kan er vaak beter gerelativeerd worden. 
Ook nemen kinderen vaak zonder pro-
blemen iets aan van hun grootouders, 
terwijl ze bij hun ouders meer naar de 

grens zoeken. Het is dus handig om als 
ouders en grootouders hierin samen te 
werken!

Geduld
Als opa en oma komen oppassen dan 
hebben ze alle tijd en aandacht voor de 
kinderen. Er worden spelletjes gespeeld 
en verhalen verteld. Grootouders laten 
hun kleinkinderen met trots zien aan 
anderen en laten ze aldoor weten hoe 
leuk ze het vinden om bij ze te zijn. Dat 
is een fijne ervaring voor het kind. Ook 
hebben grootouders eindeloos geduld 
om te luisteren en te praten met hun 
kleinkind(eren) in de puberleeftijd. 
Waar jij als ouder ‘alle ballen in de lucht 
houdt’ en soms wel klaar bent met 
telkens dezelfde discussies, hebben 
grootouders vaak meer geduld en tijd. 
Ook hebben zij meer levenservaring en 
kunnen ze zo een goede aanvulling zijn 
bij de opvoeding van je kind(eren).

Sociaal gedrag
Er is nóg een reden waarom grootouders 
van belang zijn. Het is goed voor 
kinderen om met mensen van 
verschillende leeftijden om te gaan. Zo 
kunnen zij van oudere mensen leren hoe 
zíj in het leven staan en horen wat die 
hebben meegemaakt. Kinderen die ook 
omgaan met ouderen, ontwikkelen zich 
sociaal beter. Dat gaat onbewust. 

Tips als opa en oma oppassen
Als grootouders structureel 
(bijvoorbeeld wekelijks) oppassen op 
je kind(eren) dan is het handig als zij 
een andere rol aannemen dan de ‘lieve 
opa en oma bij wie meer mag dan bij 
ouders en die altijd aandacht voor je 
hebben als ze langskomen’. Zij zijn dan 
mede-opvoeders van je kind(eren) en 
dat vraagt om een andere aanpak en 
afspraken. Een paar tips om dit zo goed 
mogelijk te laten verlopen: 
1.  Bespreek open, eerlijk en duidelijk 

wat je als ouders belangrijk vindt in de 
opvoeding.

2.  Vertel grootouders hoe de dagindeling 

eruitziet, inclusief de dagelijkse 
rituelen. Het is voor de kinderen 
fijn als opa en oma daar zo goed 
mogelijk bij aansluiten. Maak 
afspraken over vaste tijden van eten 
en slapen, afspraken over snoepen, 
over meehelpen met opruimen en 
zelfstandig dingen doen.

3.  Ook op oppasdagen is grenzen stellen 
belangrijk. Kinderen krijgen dan 
duidelijkheid en dat geeft ze houvast 
en rust.

4.  Als grootouders aansluiten bij de grote 
lijnen van ouders, is de overgang voor 
kinderen minder groot dan wanneer 
het bij de grootouders alleen maar 
een feest is. De kans dat zij dan bij 
hun ouders dwars gaan liggen is dan 
minder groot.

Meer advies nodig?
Weet je even niet hoe je het 
bovenstaande kunt toepassen? Neem 
gerust contact op met Jeugd en Gezin 
Gooi en Vechtstreek via info@jggv.nl of 
035 - 692 63 50.
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geopend op de gebruikelijke tijden.
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Sluitingsdagen 
Maatschappelijke 
Zaken
Bij Maatschappelijke zaken kunt u terecht 
voor al uw vragen over zorg en welzijn, werk 
en inkomen en jeugd(hulp). Vanwege corona 
is het loket in ieder geval tot 1 juni 2021 
gesloten.

Telefonisch is Maatschappelijke Zaken niet 
bereikbaar op: 
• Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag
• Maandag 5 april: Tweede Paasdag 
• Dinsdag 27 april: Koningsdag
• Woensdag 5 mei: Bevrijdingsdag
• Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag 
•  Vrijdag 14 mei: Brugdag (een vrije dag tussen 

een bestaande feestdag en het weekend)
• Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag
Kijk voor meer informatie op 
www.maatschappelijkezaken.nl

Bent u tevreden met uw woning? Of denkt u eraan om te verhuizen? En waar 
wilt u dan wonen en in wat voor soort woning? Gemeenten in de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA) starten medio april gezamenlijk een grootschalig regionaal 
woonwensenonderzoek. 

Met het onderzoek willen de gemeenten de woonsituatie, woonomgeving, ver-
huiswensen en verhuisbewegingen van de inwoners in beeld brengen. Maar ook 
onderzoeken wat de doorstroming op de woningmarkt kan bevorderen. 

Huishoudens die via een steekproef in het onderzoeksgebied zijn geselecteerd, 
ontvangen een enquête. In Blaricum valt naar verwachting de enquête in de week 
van 19 april 2021 op de mat.

GROOTSCHALIG REGIONAAL 
WOONWENSENONDERZOEK

Afvalinzameling rond feestdagen

Vanwege het paasweekend is er een wijziging in de huishoudelijke afval-
inzameling. De inzameling van maandag wordt nu naar dinsdag 6 april 
verplaatst. Dit geldt voor zowel de containers (kliko’s) en vuilniszakken aan 
huis, als voor de boven- en ondergrondse containers.

Voor Blaricum Dorp en Bijvanck bete-
kent dit dat restafval op dinsdag 6 
april wordt opgehaald. Voor De Blari-
cummermeent betekent dit dat PMD 
op dinsdag 6 april wordt opgehaald.

Omdat de GAD het op dinsdag extra 
druk heeft en in meer wijken inzamelt, 
kan het gebeuren dat uw container, 
huisvuilzak of PMD-zak later wordt 
opgehaald dan u gewend bent. Dit kan 
uitlopen tot 21.00 uur. De GAD vraagt 
u hiermee rekening te houden en uw 
auto’s zo te parkeren dat de containers 
en zakken goed zichtbaar zijn en be-

reikbaar blijven voor de medewerkers.

Maakt u gebruik van de GAD-app? 
Als u de optie pushberichten heeft 
aanstaan, krijgt u vanzelf bericht over 
de gewijzigde inzameldagen. De app 
is te downloaden in de App- en Play 
Store onder de noemer ‘Inzamelka-
lender GAD’. Kijk voor meer infor-
matie over huishoudelijk afval en 
de (gewijzigde openingstijden van) 
scheidingsstations op www.gad.nl

Let op: sinds 1 maart wordt GFT weer 
wekelijks ingezameld.

‘De Week van de Groene Tuin’ gestart

Van 30 maart tot en met 5 april is het ‘De week van de Groene Tuin’. 
Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor het vergroenen van tuinen. 

Het is een initiatief van Stichting Steen-
breek, NL Greenlabel, Tuinbranche Neder-
land en de Tuinen van Appeltern. Met deze 
themaweek willen zij tuinbezitters oproe-
pen om zelf in actie te komen en te kijken 
waar overbodige verharding in hun tuin of 
buurt vervangen kan worden door groen, 
planten of bloemen.

Meer groen in de tuin en straat zorgt ervoor 
dat er meer ruimte komt om piekbuien op 
te vangen die veroorzaakt worden door het 
veranderende klimaat. Ook zorgt groen voor 
minder hittestress, worden tuinen belang-

rijke ecologische plaatsen voor insecten 
en vogels en leveren ze een bijdrage 
aan de leefbaarheid in de straat en 
wijk. 

Tijdens ‘De Week van de Groene Tuin’ 
worden elke dag via Facebook en Insta-
gram praktische tuintips gegeven door 
tv-tuinman, presentator en auteur Lodewijk 
Hoekstra, waarmee tuinbezitters direct aan 
de slag kunnen. De tips zijn terug te vinden 
op www.steenbreek.nl/ 
week-van-de-groene-tuin of op 
www.blaricum.nl/duurzaam 

Sluitingsdagen Sociaal Wijkteam 
Blaricum

Vanwege de feestdagen is het Sociaal Wijkteam Blaricum op de volgende 
dagen telefonisch niet bereikbaar:
• Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag
• Maandag 5 april: Tweede Paasdag 
• Dinsdag 27 april: Koningsdag
• Woensdag 5 mei: Bevrijdingsdag
• Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag
•  Vrijdag 14 mei: Brugdag (een vrije dag tussen een bestaande feestdag en het 

weekend)
• Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag

Het sociaal wijkteam heeft vanwege corona geen inloopspreekuur, 
maar is wel telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag tijdens 
kantooruren. Telefoon: 035 - 750 41 38 of stel uw vraag via de mail: 
sociaalwijkteam@blaricum.nl

Het sociaal wijkteam is er voor buurtbewoners die zich zorgen maken over 
zichzelf of iemand anders en een signaal daarover dicht in de buurt kwijt wil-
len. Een wijkverpleegkundige of sociaal werker is u graag van dienst.

Vrijwilligersavond 
De gemeente Blaricum is erg blij met de inzet van vrijwilligers voor de Blaricumse 
gemeenschap. Om deze waardering te tonen, organiseert de gemeente weer een 
vrijwilligersavond. De avond is op donderdag 28 oktober in Het Vitus (Kerklaan 10). 
Wij hopen de vrijwilligers dan in goede gezondheid te mogen begroeten.

Net als voorgaande jaren wordt aan een 
vrijwilliger of groep vrijwilligers die zich 
op bijzondere wijze heeft ingezet binnen 
de Blaricumse gemeenschap de vrijwil-
ligersprijs toegekend; dit geldt ook voor 
de aanmoedigingsprijs voor jongeren 
onder de vijfentwintig jaar.

Nomineer uw vrijwilliger van 
het jaar!
Kent u een hulpouder op school of een 
mantelzorger? Een buurman of -vrouw 

die altijd klaarstaat voor een oudere of 
hulpbehoevende bij u in de buurt? 
Een vrijwilliger van een sportvereniging 
of kerk? Wilt u deze persoon/personen 
in het zonnetje zetten? Dat kan, 
nomineer uw vrijwilliger! Stuur de 
nominatie inclusief een duidelijke 
motivatie naar het vrijwilligerscomité 
m.taris@belcombinatie.nl Doe dit zo 
snel mogelijk en in ieder geval voor 15 
oktober 2021. Wie weet ontvangt uw 
vrijwilliger dit jaar één van de prijzen. 

Vraag van de maand

Welke rol kunnen grootouders spelen in de opvoeding?
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Pieter Saarberg en wethouder Gerard Knoop tijdens de nominaties vrijwilligersprijs 
2020.

Grootouders hebben in het leven van hun kleinkind(eren) een bijzondere positie. 
Als opa en oma er zijn, is het bijzonder. Dan mag er vaak net wat meer, word je als 
kind lekker verwend met veel aandacht, kleinigheidjes, lekkers en knuffels. 

Voor veel gezinnen zijn opa en oma 
onmisbaar, omdat zij met liefde de 
kinderen opvangen als de ouders 
moeten werken. Maar er zijn nog veel 
meer punten die grootouders belangrijk 
maken in het leven van een kind.

Samenwerken
Een kind heeft al gauw door dat opa 
en oma er voor ze zijn en onvoorwaar-
delijk van ze houden. Grootouders zijn 
belangrijke hechtingspersonen. Ook als 
kinderen ouder worden en zich meer 
losmaken van hun ouders, kunnen groot-
ouders een belangrijke vertrouwenspo-
sitie krijgen. De relatie tussen kinderen 
(vooral in de puberleeftijd) en hun 
grootouders is vaak minder gespannen 
dan met hun ouders. Door grootouders 
kan er vaak beter gerelativeerd worden. 
Ook nemen kinderen vaak zonder pro-
blemen iets aan van hun grootouders, 
terwijl ze bij hun ouders meer naar de 

grens zoeken. Het is dus handig om als 
ouders en grootouders hierin samen te 
werken!

Geduld
Als opa en oma komen oppassen dan 
hebben ze alle tijd en aandacht voor de 
kinderen. Er worden spelletjes gespeeld 
en verhalen verteld. Grootouders laten 
hun kleinkinderen met trots zien aan 
anderen en laten ze aldoor weten hoe 
leuk ze het vinden om bij ze te zijn. Dat 
is een fijne ervaring voor het kind. Ook 
hebben grootouders eindeloos geduld 
om te luisteren en te praten met hun 
kleinkind(eren) in de puberleeftijd. 
Waar jij als ouder ‘alle ballen in de lucht 
houdt’ en soms wel klaar bent met 
telkens dezelfde discussies, hebben 
grootouders vaak meer geduld en tijd. 
Ook hebben zij meer levenservaring en 
kunnen ze zo een goede aanvulling zijn 
bij de opvoeding van je kind(eren).

Sociaal gedrag
Er is nóg een reden waarom grootouders 
van belang zijn. Het is goed voor 
kinderen om met mensen van 
verschillende leeftijden om te gaan. Zo 
kunnen zij van oudere mensen leren hoe 
zíj in het leven staan en horen wat die 
hebben meegemaakt. Kinderen die ook 
omgaan met ouderen, ontwikkelen zich 
sociaal beter. Dat gaat onbewust. 

Tips als opa en oma oppassen
Als grootouders structureel 
(bijvoorbeeld wekelijks) oppassen op 
je kind(eren) dan is het handig als zij 
een andere rol aannemen dan de ‘lieve 
opa en oma bij wie meer mag dan bij 
ouders en die altijd aandacht voor je 
hebben als ze langskomen’. Zij zijn dan 
mede-opvoeders van je kind(eren) en 
dat vraagt om een andere aanpak en 
afspraken. Een paar tips om dit zo goed 
mogelijk te laten verlopen: 
1.  Bespreek open, eerlijk en duidelijk 

wat je als ouders belangrijk vindt in de 
opvoeding.

2.  Vertel grootouders hoe de dagindeling 

eruitziet, inclusief de dagelijkse 
rituelen. Het is voor de kinderen 
fijn als opa en oma daar zo goed 
mogelijk bij aansluiten. Maak 
afspraken over vaste tijden van eten 
en slapen, afspraken over snoepen, 
over meehelpen met opruimen en 
zelfstandig dingen doen.

3.  Ook op oppasdagen is grenzen stellen 
belangrijk. Kinderen krijgen dan 
duidelijkheid en dat geeft ze houvast 
en rust.

4.  Als grootouders aansluiten bij de grote 
lijnen van ouders, is de overgang voor 
kinderen minder groot dan wanneer 
het bij de grootouders alleen maar 
een feest is. De kans dat zij dan bij 
hun ouders dwars gaan liggen is dan 
minder groot.

Meer advies nodig?
Weet je even niet hoe je het 
bovenstaande kunt toepassen? Neem 
gerust contact op met Jeugd en Gezin 
Gooi en Vechtstreek via info@jggv.nl of 
035 - 692 63 50.
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Familieberichten
Overleden
23-02-2021   Jos Steenbeek,  

 geboren op 27-03-1942 
27-02-2021   Gerardus Hendrikus 

Johannes (Gerard) Calis, 
geboren op 6-10-1940

14-03-2021    Tarmini van de Kamp, 
geboren in 1931

16-03-2021   Jennifer Mary de Vilder-
van der Lande,  
geboren op 12-05-1932

Geboren
22-01-2021   Isabella Anna Ellenore van 

de Weerd

Colofon
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Hei & wei niet ontvangen?

Of heeft u een vraag over de bezorging, of 

een beschadigd exemplaar ontvangen? 

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

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

werkdagen ook bellen met 5316520
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www.heienwei.nl

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

In Memoriam

Joop Kleijn
* Bussum, 4 mei 1939  
† Loosdrecht, 8 maart 2021

door Frans Ruijter
De meeste Blaricummers kunnen zich 
het hardwerkende, vriendelijke en 
hulpvaardige ondernemersechtpaar 
nog wel herinneren, Joop en Marion 
Kleijn. 

In 1966 kwam Joop Kleijn als jonge 
man bij zijn oom en tante, het echtpaar 
Lammens, werken in de drogisterij aan 
Dorpsstraat 11a. Nu is in dit pand Loe-
kie Delicatessen gevestigd. Het echtpaar 
Lammens had geen kinderen en Joop 
kon de zaak in 1971 overnemen. Vanaf 
dat moment kwam zijn vrouw Marion 
ook elke dag vanuit Loosdrecht naar 
Blaricum om Joop te ondersteunen. In 
die jaren hebben ze veel zien verande-
ren, maar ze groeiden moeiteloos mee 
met die ontwikkelingen. 

‘Dokter Joop’
Joop kreeg van zijn collega-winkeliers 
en klanten de naam ‘dokter Joop’, om-
dat hij voor elk kwaaltje dat ze hadden 
wel een pilletje of ander wondermiddel 
had. Vooral om zijn handcrème was hij 
bekend. Onder de Blaricumse winkeliers 
werd het echtpaar zeer gewaardeerd en 
Joop vooral om zijn groot gevoel voor 
humor. Op 21 juli 2001 namen vele 
klanten afscheid van Joop en Marion 
Kleijn. De winkeldeur trokken zij voor-
goed achter zich dicht en met hen ook 
hun trouwe klanten. Gelukkig hebben ze 
nog verschillende mooie jaren gehad om 
te kunnen genieten van de welverdiende 
vrije tijd. Wij wensen Marion, hun doch-
ters Chantal en Daphne en de rest van de 
familie heel veel sterkte; Joop’s leven is 
geëindigd, maar blijf de talloze mooie 
herinneringen aan hem koesteren, dat 
doen wij in Blaricum ook.

door Frans Ruijter
In hei & wei nr. 543 stond de verspreider in de schijnwerpers. Nu zijn de 
bezorgers van ons dorpsblad aan de beurt. 

Als de verspreider, Bert Kaarsgaren, op 
de donderdagavond als hei & wei uit-
komt, zijn achttien bezorgers van het 
te bezorgen nummer voorzien heeft, 
begint het werk. Van deze achttien, 
waarvan sommigen het al verschillende  
jaren doen, zetten we er twee in het zon-
netje. 

Daan (l) en Jacco (r) Majoor 
Jacco (16) loopt al bijna vier jaar een 
wijk die ligt tussen de Bergweg, Meent-
zoom, Fransepad, Gebr. Dooijewaard-
weg en Bij de Berg. Zijn twaalfjarige 
broer Daan hielp Jacco regelmatig. Hij 

vond het zo leuk om te doen dat hij sinds 
twee maanden zijn ‘eigen’ wijk heeft. 
Deze wijk ligt tussen de Bergweg, Hui-
zerweg, Mosselweg en Fransepad. Beide 
hebben er gemiddeld twee uur werk aan 
om al ‘hun’ adressen van een hei & wei 
te voorzien. 

Jacco, Daan en de zestien andere bezor-
gers zorgen ervoor dat hei & wei uiterlijk 
op zaterdag voor 18.00 uur bij alle Bla-
ricumse adressen in de brievenbus zit of 
op de deurmat ligt. Zij zijn een onmisba-
re schakel in het hele hei & wei-proces. 
Waarvoor hulde.

De logistiek achter hei & wei… 
de bezorgers

www.art-cademy.nl
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