
door Gerda Jellema
Het paard is al sinds het stenen tijdperk van waarde voor de mens, eerst als 
voedselbron en later ook als werkdier en vervoermiddel. Door de komst van 
gemotoriseerd vervoer en apparaten werd het gebruik van het paard anders. 
Het paard is nu vooral een recreatief- en sportmiddel. 

Paarden zijn prooidieren met een ster-
ke vluchtrespons. Hun eerste reactie op 
onrust is daarom meestal schrikken, de 
bron vaststellen en als de onrust als be-
dreiging wordt beoordeeld op de vlucht 
slaan. Paarden zijn ook nieuwsgierig en 
zullen niet vluchten als de oorzaak van 
de schrik als niet-bedreigend wordt ge-
zien. 

Boerendorp
Blaricum heeft een geschiedenis met 
paarden. De Dag van het Werkpaard, een 
jaarlijks evenement, is hier het levende 
bewijs van en lokale boeren als Bud en 
Nico ploegen nog vaak hun akkers met 
paard. In Blaricum zijn veel mogelijk-
heden om de paardensport te beoefenen. 
We zien geregeld gezadelde of ingespan-
nen paarden voorbijtrekken. Reacties 
van ruiters en menners leren dat mede-
weggebruikers hen soms als vertragende 

factor ervaren. Anderen vinden het juist 
fi jn dat dit nog mogelijk is in dit van 
oorsprong boerendorp. Voor de ruiter te 
paard gelden dezelfde verkeersregels als 
voor een automobilist. Kimberley van 
het Hoenderdaal, een Rasblaricummer en 
echte paardenliefhebber, is gediplomeerd 
paardrijlesinstructrice en geeft ook dres-
suurlessen. Daarnaast is zij bestuurslid 
bij Stad en Lande Ruiters en organiseert 
wedstrijden. Kimberley ervaart dagelijks 
de reacties van medeweggebruikers en 
kent de regels. 

Geef elkaar de ruimte 
‘Als vierjarige wilde ik al paardrijden 
maar toen vonden mijn ouders mij nog 
te jong. Als alternatief zat ik op ballet, 
erg leuk, maar op mijn tiende koos ik 
toch voor de paarden. De ervaring leert 
inderdaad dat er verschillend op paard en 

Blaricum voor mens en paard 

Blaricum Beach
Net als vorig jaar zal de horeca op het 
Stichtse Strand ook deze zomer weer 
verzorgd worden vanuit de verkoop-
wagen van Marita Steenbeek en Erik 
Joosen van Het Vitus. 

Vanaf 1 mei kunt u hier bij mooi weer 
terecht. Met of zonder terras, dit zal af-
hankelijk zijn van de geldende corona-
regels gedurende deze periode. Ze ver-
welkomen u graag voor een kopje koffi e 
met een taartje, een ijsje of een heerlijk 
drankje met borrelhapje. Zie Blaricum 
Beach op Facebook of Instagram. 

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

 44e jaargang
nr. 545

 30 april 2021

hei&wei
 w

w
w

.h
ei

en
w

ei
.n

l
O

.A
. V

O
O

R
 O

U
D

E 
N

U
M

M
ER

S 
EN

 A
R

C
H

IE
F

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

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

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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Tel (035) 524 89 89
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Kunsthandel Studio 2000
Blaricum

Dorpsstraat 9 b-c  1261 ES  Blaricum
t: 035 - 640 94 32

Open: di t/m za.13:00 - 17:00 uur
e: blaricum@studio2000.nl - www.studio2000.nl

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

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

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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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.  
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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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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.tte ents.nl
tel. 06-51611718

tt27e ents gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

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

by Joost

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Binnendoor 5
Blaricum

035-2031035

Dé Value Belegger
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Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum
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www.zmaakt.nl

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

www.descholeksterblaricum.nl
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Jaarvergadering 
hei & wei 2021

Hierbij nodigt de Stichting Dorpsblad 
Blaricum (hei & wei) de inwoners van 
Blaricum uit voor de jaarvergadering 
op maandag 13 september (i.p.v. woe 26 
mei) om 21.00 uur in Blaercom. U bent 
van harte welkom! 

BVV’31 
introduceert 
voetbalbundel

Om iedereen die wil sporten in de gele-
genheid te stellen, dit te doen zonder de 
verplichting van een lidmaatschap, van 
het volgen van trainingen of het spelen 
van wedstrijden, introduceert de Bla-
ricumse voetbalvereniging sinds kort 
de voetbalbundel, voor iedereen die af 
en toe lekker wil voetballen!

Met deze bundel koop je tien trai-
ningsmomenten, handig en fl exibel! Het 
maakt voetbal tevens toegankelijker voor 
mensen met een kleine beurs, mooi weer 
spelers en kinderen die ook andere spor-
ten beoefenen. Kijk voor meer informatie 
op bvv31.nl.

Paardjes zijn niet weg te denken uit het Blaricumse straatbeeld.
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Hoe is wonen aan de Kapschuur?
door Mieke Tolhuisen
Er is al veel over deze nieuwbouwwoningen geschreven. Positief en negatief.
Daar waar meningen verschillen over het hoe en waarom was ik nu juist be-
nieuwd hoe het is om er te wonen.

Dat het fi jn is om in zo’n mooi nieuw 
huis te mogen wonen hoor ik van de be-
woonster van het eerste uur: Florence 
Huurman. Ze is dolblij met haar huis. 
Florence is geboren en getogen in Bla-
ricum en 25 lentes jong. Als gymleer-
kracht werkt ze al een aantal jaren met 
veel plezier op verschillende scholen in 
de BEL-gemeente. Florence stond zes 
jaar op de wachtlijst bij Woningnet en 
was de laatste jaren actief op deze site 
aan het zoeken. Toen deze woningen op 
Woningnet kwamen heeft ze dan ook 

meteen gereageerd. Ze had mazzel en 
kwam in aanmerking. Zo fi jn als je in je 
geliefde dorp kunt blijven wonen als jon-
ge starter. Ze is daar heel dankbaar voor: 
‘Het bevalt mij supergoed hier. Mijn huis 
ligt centraal en vlak bij de scholen waar 
ik werk. Een topplekje dus.’ Ook is ze in 
no time bij haar ouders die niet ver van 
haar vandaan wonen, maar ook weer ver 
genoeg om lekker op jezelf te wonen. 

Dat er veel over de woningen in de lokale 
media is geschreven, soms ook negatief, 

heeft op haar gelukkig niet veel 
invloed gehad. ‘Natuurlijk heb ik 
weleens wat gelezen of opgevan-
gen, maar de blijheid overheerst.’ 
Ze is vooral druk geweest met re-
gelen en met inrichten. Florence 
heeft goed contact met alle buren. 
‘Doordat iedereen er nieuw is ko-
men wonen, ondervinden we allen 
dezelfde zaken waar we tegen aan 
lopen en dus kunnen we elkaar 
daarmee helpen.’ Alle bewoners 
zijn blij met hun nieuwe woning. 
Florence het is je gegund, geniet 
nog vele jaren van je mooie huis.

    


         


   

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

V o o r  e e n  r u i m e  k e u z e  a a n  v l o e r e n  g a a t  u 
n a a r  ' t  P a r k e t h u y s  i n  H i l v e r s u m .  

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 BlijdensteinSybert Blijdenstein

Succes ermee!
Naast de voordeur van ons oude 
huis hebben wij een smalle 
zandstenen brievenbussleuf. Op 
maat gebeiteld. Die binnen uit-
komt in een keurig hokje met een 
deurtje en een raampje. Toen ik 
vroeg in de ochtend de krant wil-
de pakken, fl adderde daarbinnen 
iets snel naar buiten. Deurtje geo-
pend: het begin van een nestje met 
takjes, mos en wat hooi. Dat moet 
wel een heel klein vogeltje zijn. Wie 
weet een goudhaantje. Het man-
netje dat een nestje maakt, zoals 
dat vaak gaat bij vogels. Elke dag 
groeit het nestje gestaag. Binnen-
kort een vrouwtje erbij en eitjes 
erin. Buiten een briefje opgehan-
gen: ‘Hier wordt gebroed. Post 
graag in de grote blauwe bak hier-
onder.’ Vogeltjes, succes ermee!
In Den Haag volgt formateur      
Tjeenk Willink het oude gezeg-
de ‘Maak je niet dik, dun is de 
mode’ en adviseert een dun coa-
litieakkoord. Op hoofdlijnen. Zo 
de gevraagde participatie gevend 
aan het parlement. Dan kan de tot 
zeventien (!) partijen gegroeide ka-
mer ‘echt’ meepraten. Dat willen 
ze toch?
Weer niet goed. Weer gepruttel 
van de oppositie. Dan sensationeel 
nieuws. Onze zwaar belaagde pre-
mier deelt zijn positie, als van kop 
van jut, met zijn gehele regering! 
Uit ultrageheime, uitgelekte notu-
len van het kabinetsberaad blijkt 
dat het kabinet medeschuldig te 
zijn aan precies hetzelfde ‘onge-
hoorde’ gedrag van onze premier. 
Daarmee ook twee ministers – pro-
minente partijleiders – in het hemd 
zettend. Die beiden kort geleden 
nog met een motie van afkeuring 
dramatisch afstand namen van de 
premier. Allemaal goede gewetens 
als gevolg van slechte geheugens. 
Ook nu weer.
Centraal in deze netelige kwestie 
staat het bekende kamerlid dat ons 
land openlijk een ‘bananenmonar-
chie’ noemt. Een uitspraak die 
ook niet echt door de beugel kan, 
omdat het koningshuis zich niet 
kan verdedigen. Hetzelfde kamer-
lid, dat overwerkt naar huis ging 
om daarna op verkiezingstour te 
gaan. Politici, intussen moet ons 
land ook wel nog bestuurd worden. 
Politiek is en blijft een lastig vak. 
Succes ermee!

Straatnamen verklaard… Kapschuur

door Frans Ruijter
Als je vanaf de Torenlaan de Verbindingsweg oprijdt en over de kruising bent 
van links de Middenweg en rechts de Zwaluwenweg, zie je aan je linkerhand de 
zeven nieuwe sociale huurwoningen van woningcorporatie Gooi en Omstreken. 
Op dit terrein was tot 2009 de brandweerkazerne gevestigd.

Het college van B & W heeft op 
voorstel van de straatnamencom-
missie besloten om dit nieuwe 
straatje de naam Kapschuur te 
geven. Op deze plaats heeft tot 
1957 een boerderij gestaan. Deze 
was van Jaap Raven en Gijp Ra-
ven-Puijk. Jaap werd ‘Jaap de Rus’ 
genoemd omdat hij een Russisch 
paard bereed. Na het overlijden 
van Jaap werd de boerderij intern 
verbouwd tot twee wooneenheden, 
die Gijp verhuurde aan startende 
jonge gezinnen. Er zijn daar meer-
dere spannen geweest die daar hun ‘ech-
telijke loopbaan’ zijn begonnen. Je zou 
kunnen zeggen dat bijna 75 jaar later de 
geschiedenis zich herhaalt. 

Brandweerkazerne
In 1957 verkocht Gijp de boerderij aan 
de gemeente. Gijp verhuisde naar Soest. 
Begin jaren zestig werd er eerst een 
kleuterschool in gehuisvest. In 1985 
kwam de ‘wet op het basisonderwijs’ 
en de OBB werd door een grote verbou-
wing daarvoor geschikt gemaakt. De 
voormalige kleuterschool kwam leeg te 
staan. Na een verbouwing werd in 1987 
de brandweer in het pand gehuisvest. In 

2009 groeide de brandweer eruit en ver-
huisde naar de Singel. Het gebouw werd 
weer even tijdelijk school, politiebureau 
en atelier voor kunstenaars als antikraak. 

Geschiedenis
In de lijn van dat de geschiedenis van het 
dorp moet voortleven in de straatnamen, 
is de naam Kapschuur goed te verklaren. 
Bij vele boerderijen stonden vroeger 
kapschuren, die onderdeel uitmaakten 
van het boerenbedrijf; het was de plaats 
waar de wagens en het gereedschap on-
der stonden. Wij wensen de bewoners 
veel geluk, gezondheid en woongenot op 
deze unieke plek met een grote historie.

Boerderij van Jaap Raven en Gijp Puijk.

De nieuwe woningen.
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In een handomdraai 250 lichaams-
functies in kaart gebracht

door Gerda Jellema
In een rap tempo gaat het over mijn lichaam. Dwars door mijn kleding heen 
worden op basis van bioresonantie en radionika (test het magnetische veld, de 
aura) 250 parameters van mijn lichaamsfuncties en organen getest. Na enkele 
minuten worden, dankzij een geavanceerd softwaresysteem, afwijkingen van de 
norm getoond en kan geanalyseerd worden wat de mogelijke redenen hiervoor 
kunnen zijn. Zie hier: de Corpus Analyser in Blaricum van Kees van Zijtveld.

Kees van Zijtveld heeft aan de HES be-
drijfseconomie gedaan, is opgeleid in 
de orthomoleculaire geneeskunde en 
studeerde medische psychologie bij het 
Sheally instituut, Springfield Missouri. 
Kees richtte diverse bedrijven op, zo was 
hij o.a. oprichter van Grando keukens. In 
1987 startte Kees het training- en consul-
tancybureau Nieuwe Dimensies, dertig 
jaar heeft hij als trainer & coach orga-
nisaties, teams en individuen bijgestaan. 
Dit doet hij nog steeds en hij is onder 
meer sparringpartner bij het IMK, Insti-
tuut voor Midden- en Kleinbedrijf. Na 
de verkoop van zijn bedrijf in 2007 is hij 
zich daarnaast meer gaan richten op het 
herstel van de gezondheid van de mens 
van lichaam en geest. En sinds 2014 
heeft hij een orthomoleculaire praktijk 
in Blaricum.

De Corpus Analyser
‘Bij onduidelijke lichamelijke of psy-
chische klachten kan de Corpus Analy-
ser inzichtelijk maken wat de mogelijke 
oorzaak van het disfunctioneren van 
organen of lichamelijke problemen is. 

De methode is niet te vergelijken met 
een reguliere diagnose, maar onthult de 
onevenwichtigheden in het fysieke, het 
etherische, het emotionele of het men-
tale lichaam. Het geeft bijvoorbeeld de 
conditie aan van het cardiovasculaire 
systeem, het laat zien of er een tekort 
aan een bepaald mineraal of vitamine is 
en het geeft inzicht in allergieën en toxi-
citeit, bijnierfalen, etc. Dit apparaat staat 
ten dienste van mijn orthomoleculaire 
behandelwijze. Ik adviseer dus uitslui-
tend natuurlijke middelen te gebruiken 
die bekend zijn voor het lichaam, zodat 
het lichaam zich weer kan herstellen. In 
mijn praktijk bied ik ook hulp aan men-
sen die zich in stressvolle of angstige si-
tuaties bevinden, tot aan het helpen weg-
nemen of leren omgaan met trauma’s. Ik 
heb me gespecialiseerd in het opheffen 
van onverklaarbare ziektes en burn-outs.’

Gezondheidsscan en antipollen
‘De Corpus Analyser is maar beperkt be-
kend en omdat het verhelderend kan zijn 
om te weten waar je nu zo moe van bent 
of waarom je bepaalde klachten hebt die 

maar niet opgelost worden, bied ik hei & 
wei lezers een gezondheidsscan aan voor 
slechts € 50 exclusief btw. 
En het voorjaar is weer begonnen, leuk 
voor de meeste mensen maar twee op de 
tien heeft last van de pollen van diverse 
bomen. Nu de hazelaar en de zwarte els 
en tot eind mei van nog vele andere bo-
men. Voor hei & wei lezers heb ik een 
aanbieding gemaakt voor twee maan-
den bescherming voor € 24,95 voor de 
combi Scutellaria capsules en neusspray. 
Glidkruid is natuurlijk en helpt echt de 
oorzaak aan te pakken. Van een arts krijg 
je meestal een antihistamine dat onder-
drukt het gevolg en geeft vaak sufheid 
en moeheid naast andere vervelende 
bijwerkingen.’ En waar zitten mijn af-
wijkingen? Ik moet in ieder geval meer 
drinken. Water!

Meer informatie kees@vanzijtveld.eu. 

Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl
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Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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ruiter gereageerd wordt, gelukkig meest-
al positief. Paarden worden getraind op 
deelneming aan het verkeer, maar het 
blijven vluchtdieren. Een paard op hol 
in het dorp kan enorme schade opleveren 
aan het dier, de ruiter en passanten. Dus 
passeer met minimaal 1,5 meter 
van het paard en bij voorkeur 
met niet meer dan 20 km/uur. 
Indien dit niet kan, heb dan even 
geduld, ook de ruiter zal de ruim-
te opzoeken. Let ook op dat bij 
meerdere paarden de groep niet 
doorbroken wordt, want paarden 
zijn kuddedieren en willen bij 
elkaar blijven. Gebeurt dit wel 
dan kan de onrust bij een paard 
snel doorslaan naar de rest van 
de groep met een domino-effect 
tot gevolg. Wat ook belangrijk is: 
Kijk ook naar wie er op het paard 
zit. Een kind als ruiter, ook al is 
het kind onder begeleiding van 
een ervaren ruiter, kan een situ-
atie nog niet zo goed inschatten. 

Ook in dit geval, heb geduld want 
better safe than sorry.’

Ruiterbewijs 
‘Het halen van een ruiterbewijs 
draagt bij aan de theoretische en 
praktische bekwaamheid van de 
ruiter. Het gaat dan onder meer 
over het passeren van andere weg-
gebruikers in stap of het aangeven 
wanneer je van richting wil ver-
anderen, of het als groep tegelijk 
naast elkaar de weg oversteken, 
zodat je zo min mogelijk het an-
dere verkeer laat wachten. Samen 
veilig de openbare weg gebruiken, 
geef elkaar de ruimte en bedank 
elkaar, dan houden wij het samen 

veilig en plezierig voor mens en paard 
in ons mooie dorp.’ En zoals Winston 
Churchill al zei: ‘Er is iets aan de bui-
tenkant van een paard dat goed is voor 
de binnenkant van een mens.’  
Meer informatie knhs.nl. 
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Reünie en 
jubileumviering 
115 jaar 
Gooische school
De, van oorsprong Blaricumse, Gooi-
sche School viert het 115-jarig bestaan. 
De viering is een jaar uitgesteld en zal 
nu 4 juni plaatsvinden. Oud-leerlingen 
en oud-medewerkers zijn welkom om 
dit te komen vieren. Het belooft een 
bijzondere dag te worden. 

Om 14.00 uur start de feestmarkt buiten 
op het plein, worden er rondleidingen ge-
geven in het schoolgebouw en kunt u uw 
tijdgenoten vinden in één van de  klaslo-
kalen. Vanaf 15.30 uur heeft u aansluitend 
de gelegenheid om bij te praten onder 
het genot van een hapje en een drankje. 
Ook kunt u meedoen aan de veiling en 
loterij. Om 16.30 uur zullen de tegels 
op het plein onthuld worden. U kunt als 
oud-leerling of medewerker ook een tegel 
op het plein sponsoren. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met de 
Gooische School administratie@vdgs.nl.
Aanmelden voor de reünie kan op  
vdgs.nl/jubileum-115-jaar
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10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erfgenaam van de Erfgooiers. De
Erfgooiers verkochten in 1932 1600 hec-
tare aan het net opgerichte GNR, met het
doel deze goed te beheren en de waarden
daarvan te bewaren tot in lengte van
jaren voor de generaties die na ons
komen. Het lijkt wel dat de besluitvor-
ming van deze samenvoeging zich een
beetje 'onder de horizon' afspeelt. F
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info@puinrecyclinghuizen.nl
 W W W.PUINRECYCL INGHUIZEN.NL 
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 @vosuitvaart | www.vosuitvaart.nl   
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Al 4 generaties kenmerkende uitvaarten 
in Blaricum, Laren, Eemnes en omstreken.

Geen dag hetzelfde met Groenestein B.V. 
door Ramona Beemsterboer-Van Urk Dam
Het familiebedrijf Groenestein  B.V. werd in 1956 opgericht door G.A. Groenestein. Toen zijn zoon Gerard in 
het bedrijf kwam, veranderde de naam in Groenestein en Zn. Sinds 2007 heet het Groenestein B.V. 
Gerard heeft het bedrijf tot 2015 met z’n broer samen gerund. In 2018 heeft Gerard versterking gekregen van 
de volgende generatie, zijn zoon Joey Groenestein. 

Groenestein B.V. is gespecialiseerd in 
grond- en graafwerkzaamheden, sloop-
werk en groenvoorziening. Ze werken 
vaak in opdracht van gemeentes, maar 
ook particulier. Daarnaast treden ze op 
als verlengstuk voor hoveniers. Waar je 
ook loopt, fietst of rijdt, Groenestein laat 
overal haar professionele sporen na. 

Groenestein B.V. werkt momenteel aan 
het speeleiland dat wordt gerealiseerd in 
de Blaricummermeent. Het planten van 
een grote, volwassen boom, daar draaien 
ze hun handen niet voor om. Naast plan-
ten, moeten ze helaas ook bomen kap-
pen. Dat is nogal een ‘ding’ in Blaricum. 
Toch zegt Gerard dat zij alleen kappen 
met een vergunning of bomen die echt 
heel erg ziek zijn. ‘Dat is weleens lastig 
uitleggen aan omwonenden omdat bo-
men er soms nog heel goed uit zien.’ Ge-
rard noemt de beuken aan de Blaricum-
mertollaan. ‘Ze zagen er van buiten goed 

uit maar waren volledig hol van binnen. 
Ze moesten echt gekapt worden.’

Verandering in werkzaamheden
Er is veel veranderd. Vroeger verzorgde 
Groenestein tientallen sportvelden in Hil-
versum. Water geven met oude haspels 
en tegenwoordig met moderne sproeiers. 
De bestekveranderingen zorgden voor 
wijzigingen in het werkveld. Inmiddels 
hebben ze de werkzaamheden op het 
Stichtse Strand moeten laten varen. Het 
mooiste resultaat daar zijn de nieuwe 
parkeerplaatsen die ze hebben aangelegd. 
Gerard laat weten: ‘We zijn een klein be-
drijf. We huren met regelmaat ZZP’ers 
in en we hebben één leerling (machinist 
grond- weg- en waterbouw) die bij ons 
het vak wil leren. Het is heel leuk om ons 
vak door te geven aan een nieuwe genera-
tie!’ Het gezin Groenestein is enorm be-
trokken. Echtgenote Mirjam zorgt voor de 
administratie en boekhouding. De liefde 

voor het bedrijf is voelbaar als je 
met dit gezin om tafel zit. 

Nieuwe Blaricummers
Door hun jarenlange ervaring 
krijgen ze regelmatig opdrach-
ten van nieuwe inwoners, vaak 
bij huizen waar ze zelf de tuin 
hebben aangelegd. ‘Je bent 
soms je eigen werk aan het 
slopen’, vertelt Gerard. ‘Dat 
geeft niet. Tijden veranderen en men wil 
misschien liever een zwembad dan een 
vijver. Dan maken we dat. De klant is 
koning.  Ook is men vaak verbaasd over 
onze snelheid. Mensen zijn soms dagen 
aan het tobben om zelf een klus uit te 
voeren en wij doen het in het een paar 
minuten.’ Joey gebruikt hiervoor zijn 
befaamde uitspraak: ‘Je moet het niet 
met bloeddruk doen als het met oliedruk 
kan.’ Die houden we erin! 
Gerard en Joey, wat vinden jullie nu echt 

een van de leukste klussen om te doen? 
In koor zeggen de heren: ‘Alle klussen. 
Oké, rioleringen vrijmaken omdat ze 
verstopt zitten, zijn soms pittige klussen 
en dan kun je je wat leukers bedenken. 
Maar het hoort er ook bij.’ Deze mannen 
schuwen geen vieze handen, eelt, harde 
wind en regen. Keihard werken en door 
alles wat het leven ze tot nu toe heeft ge-
leerd en gegeven is Groenestein B.V. in 
goede handen. Van vader op zoon. Meer 
informatie groenestein-bv.nl

Carla Resing gaat Versa Welzijn verlaten
door Frans Ruijter
Carla Resing verving in 1999 Marjan Wolbers bij de Stichting Welzijn Ouderen, beter bekend als SWO-BEL. 
Deze stichting was destijds gevestigd in een kantoortje aan de Brinklaan 4, naast de Historische Kring. Carla 
wist in korte tijd veel contacten te leggen met vrijwilligers om eerst warme maaltijden, en later diepvriesmaal-
tijden bij senioren te bezorgen. Want als er iemand is die kan werven en verbinden, dan is het Carla wel. 

Een van vele voorbeelden daarvan is de 
opening van Torenhof in 2001, waar-
bij zij binnen een week de bediening 
in het restaurant wist uit te breiden van 
9 naar 30 vrijwilligers. Ook werden de 
jaarlijkse kerstdiners in het Vitusgebouw 
een groot succes. Vele senioren keken 
hier met plezier naar uit. Het liefst ging 
ze naar de mensen toe. De eerste jaren 
schreef ze alle nieuwe 75-jarigen, en la-
ter de 80-jarigen aan. Wanneer men dat 
wilde, bezocht ze hen thuis voor een in-
formatief gesprek. Zo leerde Carla de se-
nioren kennen en werd ze een vertrouwd 
gezicht in Blaricum. De laatste jaren 
stuurde Carla een groep enthousiaste 
vrijwilligers aan die dit werk nu doen. 

Sociaal Wijkteam 
Maar niets blijft hetzelfde. Zo werd de 
SWO-BEL onderdeel van de grotere 
welzijnsorganisatie Versa Welzijn. Het 

spreekuur van ouderenadviseur maakte 
plaats voor het werk van sociaal wer-
ker binnen het Sociaal Wijkteam. De 
samenwerking met wijkverpleegkundi-
gen is hierin belangrijk. Samen vormen 
zij een veilig vangnet voor mensen die 
gedurende kortere of langere tijd een 
steuntje in de rug nodig hebben in Bla-
ricum. 
‘Ook de inzet van mantelzorgers is van 
onschatbare waarde voor mensen met 
lichamelijke, mentale of psychische be-
perkingen. Zij verdienen het om goed 
ondersteund te worden’, aldus Carla. De 
meeste voldoening uit haar werk kreeg 
Carla als zij mensen weer in hun kracht 
kon zetten: laten zien en voelen dat ie-
dereen ertoe doet. Dat iedere persoon 
die bij haar langskwam met wat hulp en 
ondersteuning uiteindelijk zelfstandig 
weer verder kon en weer gevoel van ei-
genwaarde kreeg. 

‘Dagje Blaercom’
In 2016, in een tijd van bezui-
nigingen, zocht Versa Welzijn 
naar nieuwe gaten in het aan-
bod en zo ontstond het idee om 
te starten met een laagdrempe-
lige dagbesteding in de wijk. 
Samen met vrijwilligster Els 
Kessens, met wie Carla een 
heel eigen visie op dagbeste-
ding bedacht, is in Blaercom 
‘Dagje Blaercom’ begonnen. 
In die jaren direct een daverend 
succes. Inmiddels zijn er twee ‘Dagjes 
Blaercom’ en ook in Eemnes en Laren 
zijn dagbestedingsgroepen gestart. Door 
corona zijn er momenteel veel plekken 
opengevallen. ‘Hoort zegt het voort, 
nieuwe deelnemers zijn van harte wel-
kom!’, aldus Carla. Lizzy Pellikaan heeft 
‘Dagje Blaercom’ inmiddels van haar 
overgenomen. 

Carla is al jaren een baken van rust in 
een veranderende wereld, zeker voor de 
wat oudere generatie. Ze heeft zich 22 
jaar tomeloos ingezet. 
Carla Resing: klein van stuk, maar groot 
in haar creativiteit. Wat zullen we dit be-
kende gezicht in Blaricum gaan missen. 
Carla, het gaat je goed en geniet van je 
welverdiende vrije tijd!
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door Jan Greven
Je moet niet te gauw boos worden. Eigenlijk moet je nooit boos worden. En al helemaal niet als het gaat over de po-
litiek. Dus ik word niet boos. Maar iets opmerkelijk vinden, dat mag toch wel? Laat ik het daarbij houden. Laat ik 
zeggen dat ik iets opmerkelijks meemaakte en dat pas later tot me doordrong hoe opmerkelijk dat was. Eigenlijk pas 
de volgende dag, toen ik alles nog eens goed tot me liet doordringen. 

De avond ervoor, dertien april, had de 
Blaricumse Raad in een rondetafel-
gesprek gesproken over het Sociaal 
Domein. Onder Sociaal Domein wor-
den de inspanningen verstaan die de 
gemeente verricht rond werk, partici-
patie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd. 
Blaricum doet dat samen met Huizen, 
Eemnes en Laren in de HBEL. De term 
Sociaal Domein werd gemunt in 2015 
toen de WMO 2015 (Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning) in werking trad. 
Dat is netjes gezegd. Je kunt ook zeg-
gen dat de Rijksoverheid in dat jaar 
2015 een groot deel van de eigen taken 
(jeugdhulpzorg, verslavingszorg, huis-
houdelijke ondersteuning e.d.) inclusief 
een forse bezuiniging bij de gemeentes 
over de schutting kieperde zonder dat 
er van noemenswaardige voorbereiding 
sprake was.   
Dat kon natuurlijk niet goed gaan en 
dat ging ook niet goed. Zes jaar na 
2015 is er te weinig geld voor jeugd-
zorg en opvang. Is er fors gekort op 

huishoudelijke hulp voor thuiswonende 
ouderen. Komen Bijstand en versla-
vingszorg chronisch geld te kort. Wor-
den slachtoffers van seksueel geweld 
die voor eigen veiligheid verhuizen 
naar een andere gemeente daar niet 
geholpen omdat er alleen geld is voor 
vrouwen uit eigen stad of dorp. Staan 
belangrijke jeugdzorgorganisaties op 
omvallen en boeken kleine aanbieders 
daar grote winst door de krenten uit de 
pap te halen. 
Allemaal droeve dingen, maar geen 
nieuws voor iemand die kranten leest 
en af en toe een dorpsgenoot spreekt 
die met de gevolgen van WMO 2015 te 
maken heeft – en dat zijn er meer dan 
u denkt. 
Met dit alles in het achterhoofd vond 
ik het opmerkelijk dat de Raad op 13 
april sprak over Een toekomstbestendig 
sociaal domein, lokale maatregelen. 
Twaalf maatregelen. Lokaal uitgedacht. 
Vooral bezuinigingen. Voor Blaricum 
schattenderwijs vier ton. Maar ook ver-

beteringen en correcties van wat scheef 
is gegaan. 
Zes jaar nadat WMO 2015 in werking 
trad, twaalf maatregelen. Prachtig, 
maar zes jaar van tasten, zoeken, fouten 
maken, botte bezuinigingen en afbraak 
te laat. Begrijp me goed, ik verwijt de 
ambtenaren die het stuk opstelden niet 
dat ze er zes jaar te laat mee zijn. Het 
is juist goed, dat ze een klungelige wet 
met lokale maatregelen proberen over-
eind te houden. Of ze dat zal lukken, 
is een tweede. Ook de Raden van de 
HBEL-gemeentes valt niets te ver-
wijten. De Rijksoverheid des te meer. 
Eindeloos is er gewaarschuwd dat de 
wet niet goed was. Dat er slachtoffers 
zouden vallen, met name bij de jeugd-
hulpverlening. Zonder gevolg. En dan 
ineens, zes jaar later, op een gewone 
dinsdagavond twaalf lokale maatrege-
len om de zorg voor het Sociaal Do-
mein toekomstbestendig te houden. 

Opmerkelijk!

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
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Niet boos, wel opmerkelijk

Wie ben je?
‘Ik ben Fé Verhoef, en ik ben twaalf 
jaar. Ik woon samen met mijn moeder 
in de Bijvanck. En we hebben een heel 
lieve jonge blonde labrador, Nola. Ik zit 
in groep 8 van OBS Bijvanck bij mees-
ter Gerard en juf Romy. Weet je wat 
grappig is… mijn moeder heeft vroeger 
ook nog in de klas bij meester Gerard 
gezeten.’

Wat vind je leuk aan deze school?
‘Het is een kleine school, alle leer-
krachten kennen alle leerlingen. En ik 
heb een heel leuke klas, geen ruzies 
en er wordt niet gepest. In de pauze ga 
ik altijd voetballen. Ik ben er niet echt 
goed in, maar het is wel supergezellig. 
Het allerleukste vak op school vind ik 
spelling. Het minst leuke vak… heb ik 
niet echt, maar boeken lezen doe ik niet 
graag.’

Is groep 8 een bijzonder jaar?
‘Groep 8 is wel heel speciaal. Ik heb 
heel veel zin om op kamp te gaan. We 
gaan dan kamperen en ik slaap samen 
met mijn beste vriendin Kaat in een 
tent. Ook heb ik zin in de eindmusical, 

“Sabotage op het spoor”. We moeten de 
rollen nog verdelen. Ik zou heel graag 
de rol van koningin willen spelen. Je 
moet wel veel tekst uit je hoofd leren, 
maar dat vind ik juist leuk. Het goede 
aan deze musical is, dat er niet echte 
hoofdrollen zijn, alle rollen zijn onge-
veer even groot.’

Wat ga je na groep 8 doen?
‘Ik heb havo/vwo-advies gekregen en 
ik ga naar het Huizermaat in Huizen. 
Daar zitten een paar vriendinnetjes en 
mijn nichtje ook op school. Ze hebben 
daar een tweejarige brugklas, dus pas 
na twee jaar ga je kiezen. En ze hebben 
hier alles: mavo, havo, vwo, vwo+ en 
Technasium. Het lijkt me heel leuk om 
straks weer een nieuwe klas te hebben. 
Wel een beetje een raar idee om steeds 
van lokaal, docent en vak te moeten 
wisselen. 
Maar ik heb er echt heel veel zin in. Al 
ga ik mijn klasgenoten van nu wel erg 
missen. Wat ik wil worden of studeren 
weet ik echt nog niet. 
Het lijkt me wel leuk om in Blaricum te 
blijven wonen, maar misschien veran-
dert dat nog wel.’

Heb je hobby’s?
‘Ik zit op hockey in Huizen. Gelukkig 
kunnen we nog steeds trainen en ook 
onderlinge wedstrijdjes spelen. Ik heb 
een heel gezellig team. Verder vind ik 
het leuk om samen met mijn moeder 
met de hond te wandelen op de honden-
hei. En natuurlijk om met mijn vrien-
dinnen af te spreken. Ik mis het wel, 
dat we niet naar de bioscoop kunnen of 
zwemmen in De Sijsjesberg. Ook hoop 
ik dat we deze zomervakantie weer 
naar Italië kunnen gaan.’

Fé, nog heel veel plezier in groep 8 en 
we wensen je een mooie toekomst op 
het Huizermaat!

Groep 8 in de schijnwerpers

door Marjolijn Schat
In deze rubriek laten we leerlingen uit het laatste jaar van de vier basisscholen 
aan het woord. 
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door Angélique Boezel-Spoor
‘Nee, JIJ trekt volle zalen!’, is zo’n ad-rem gezegde om iemand cynisch van 
repliek te dienen. Maar er zijn mensen, die dat wel dégelijk kunnen (het letter-
lijk volle zalen trekken!) en één van hen is Anita Meyer. Er zijn slechts weinig 
Nederlanders die in een uitverkocht Ahoy hebben gestaan, maar Anita kan zich 
beroepen op dit wapenfeit, dat zij zelfs meerdere malen heeft waargemaakt.
In eerste instantie samen met collega Lee Towers, maar later ook solo.

Haar inmiddels decennia durende car-
rière begon met het zingen in achter-
grondkoortjes. Vanuit haar woonplaats 
Rotterdam ging ze vroeger regelmatig 
richting Blaricum, met vader achter het 
stuur, om in te zingen bij de destijds 
opererende Sound Push Studio, later de 
studio van de gebroeders Bolland. Wan-
neer vader en dochter dan het dorp bin-
nen reden over de Torenlaan verzucht-
te senior vaak diep onder de indruk: 
‘Wat een prachtige huizen staan hier! 
Wat voor mensen zouden hier allemaal 
wonen?’ Via vriend muziekcoryfee Jan 
Rietman, die in Laren woonde, leerde 
Anita de buurt en bewoners kennen. Het 
telkens op en neer reizen werd op den 
duur wat lastig en toen er op een goed 
ogenblik een geschikt pand in Blaricum 
op haar pad kwam, was de keuze snel 
gemaakt. Zo’n 38 jaar later woont zij 
nog steeds in hetzelfde heerlijke huis, 
dat van alle gemakken en geneugten 
voorzien is, inclusief een op respecta-
bele leeftijd zijnde blonde labrador.

De eerste grote hit
Anita’s eerste grote hit ‘The Alterna-
tive Way’ stamt uit 1976, maar haar 
bekendste en meest succesvolle num-
mer is ‘Why Tell Me Why’ uit het jaar 

1981. Grappig om te horen 
is, dat dit nummer bijna aan 
iemand anders was gekop-
peld. Bij haar thuis werd 
het lied destijds aan haar 
voorgeschoteld door het 
schrijvers/producers-team 
Piet Souer en Martin Dui-
ser. Anita vond het een ge-
weldige creatie, maar twij-
felde of het nummer wel 
bij haar paste. De mannen 
namen het zangstuk derhal-
ve op met behulp van een 
zingende cameraman. Na-
derhand werd Anita alsnog 
overgehaald om het lied te 
vertolken en hoe het háár 
uitvoering is vergaan, is 
muziekgeschiedenis.

Het theatervak
Ter sprake komt, wat er wel 

niet allemaal bij het theatervak komt 
kijken. Eigenlijk is het te vergelijken 
met topsport. Het publiek ziet alleen het 
gelikte optreden als eindresultaat en re-
aliseert zich vaak niet, dat hier een lang 
proces aan vooraf is gegaan, in de vorm 
van eindeloos repeteren, trainen, een ij-
zeren discipline enzovoort.
Nieuwsgierigheid mijnerzijds brengt 
ons bij de topic, de status van ‘Be-
kende Nederlander’. Broodnuchter als 
Anita is, ziet zij dit als een logisch on-
derdeel van haar vak. De bijbehorende 
aandacht is uiteraard ook vleiend. En 
hoe blij wordt het kind in mij, als zij 
mij deelgenoot maakt van een zowel 
memorabel als komisch moment. Die 
keer in een volle lift in een Rotterdams 
ziekenhuis. Een oudere dame, die haar 
onderzoekend aankijkt en op luide toon 
vraagt: ‘Ik ken U! U woont toch bij mij 
in de straat?’ Anita: ‘Eh, nee, dat denk 
ik niet!’ Waarop de volhardende vrouw 
roept: ‘Oh, ik zie het al, u bent van 
GTST hè?’ Anita, gegeneerd, omdat de 
hele lift gniffelend staat mee te genie-
ten, ‘Eh, ook dat niet’, waarop de im-
mer hardnekkige vrouw vraagt, ‘Maar 
wie ben u dan wèl?’ en Anita met rode 
konen, er niet onderuit kon, haar eigen 
naam prijs te geven.

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

uina ies             anleg en on erhou
uinarchitectuur     Sier estrating

it an  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.

Anita Meyer Het Activiteitenfonds Blaricum

door Mayke Boetes
Het Gemeenschapsfonds Blaricum werd in 2004 opgericht. Het initiatief werd 
al in 2002 genomen door voormalig burgemeester Helma Ton. Overigens staat 
het Fonds los van enige overheidsbemoeienis. Na tien jaar veranderde de naam 
in Activiteitenfonds Blaricum (AFB). Het AFB ondersteunt bij het realiseren 
van nieuwe activiteiten. Het geeft een eenmalige financiële bijdrage aan activi-
teiten die ervoor zorgen dat het dorp een echte en hechte gemeenschap blijft. 
Activiteiten die de onderlinge band versterken en de kwaliteit van leven in ons 
dorp en de onderlinge saamhorigheid bevorderen en waarborgen. 

Het bestuuur van het AFB wordt ge-
vormd door zeven Blaricummers die het 
dorp een meer dan warm hart toedra-
gen. Voorzitter Jan Rinzema, bij velen 
bekend als de vorige predikant van de 
Dorpskerk, heeft met volle overtuiging 
het voorzitterschap van het AFB op zich 
genomen. Volgens Jan word je deel van 
elkaars levensverhaal op het moment 
dat je in Blaricum gaat wonen. ‘Je gaat 
deel uitmaken van het verhaal dat “Bla-
ricum” heet; een prachtig dorp met twee 
kerken, een actieve Oranjevereniging, 
diverse sportverenigingen en een groot 
aanbod aan horeca. Deze dingen geven, 
naast je dagelijkse werk of andere bezig-
heden, betekenis aan je bestaan. In deze 
coronatijd missen we plekken waar je 
kan samenkomen en komen we erach-
ter hoe groot het belang van deze zaken 
zijn. Je leeft niet alleen voor jezelf! Het 
is ontzettend belangrijk dat je mensen 
om je heen hebt. Door corona wordt de 
opkomst van regionale producten, klein-
schalige winkels en lokale politieke par-
tijen versterkt. We denken meer lokaal 
en waarom zou je dat niet steunen 
met activiteiten waardoor mensen 
niet alleen economisch investeren 
in de plaatselijke samenleving, 
maar ook sociaal investeren?’

Mooie buurtinitiatieven  
Het AFB wil proactiever worden. 
‘Op dit moment werken we voor-
namelijk reactief; mensen komen 
met een idee, wij beoordelen dat 
idee en besluiten dat wel of niet 
te sponsoren. Ik hoop dat er meer 
vrijwilligerswerk op kortstondi-
ge projectbasis zal komen. Veel 
mensen willen best iets voor een 
ander doen, maar bieden zich niet 
aan uit angst om dan gebonden 
te zijn. Zou het niet mooi zijn 
als inwoners zich kortstondig 
voor een ander kunnen inzetten? 
Denk bijvoorbeeld aan een oma 
adoptieplan voor kinderen van 
wie de oma er niet meer is of ver 
weg woont of nieuwkomers hel-
pen hun weg te vinden. Dit soort 

ideeën willen we graag stimuleren. Los 
van deze toekomstdromen wil het AFB 
blijven bijdragen aan de mooie initia-
tieven die uit de gemeenschap komen; 
buurtbarbecues, concerten zoals het 
Blaricums Muziekfestival onder leiding 
van Peter Santa, lezingen, buurtbiebs, 
ontmoetingsplekken; alles wat leidt tot 
meer interactie tussen mensen. We zou-
den willen dat meer mensen ons weten 
te vinden zowel voor aanvragen als voor 
broodnodige donaties.’

Help het Activiteitenfonds helpen! 
De middelen zijn niet oneindig dus 
elke financiële bijdrage is zeer welkom.  
‘Hiermee kunnen wij initiatieven on-
dersteunen die meehelpen om Blaricum 
Blaricum te maken en te houden; een 
uniek groen dorp en een prettig thuis. 
Ook kunt u helpen met mooie buurti-
nitiatieven; want zonder dorpsgenoten 
met fantastische ideeën kunnen we ook 
niet veel betekenen. Schroom dus niet 
om contact op te nemen met het AFB.’  
activiteitenfondsblaricum.nl
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Kannibalisme met mes en vork

door Marjolijn Schat
‘De eerste tien pagina’s beter niet voor het eten lezen’, was de tip van Satyamo 
Uyldert. Op een geschikter tijdstip begon ik aan het boek Strandvliet en las het 
verhaal over een geheim en verborgen stadje, waar jongeren heen gaan om men-
senvlees te eten én zelf opgegeten te worden. Kannibalisme, liefde, vlucht en ver-
raad, verpakt in een spiritueel, humoristisch en luchtig verhaal. En wat blijkt… 
Strandvliet lijkt me een paradijs en kannibalen zijn best aardige mensen. 

Satyamo, komend uit een schrijversfa-
milie, werd 74 jaar geleden geboren in 
Blaricum. Het gezin verhuisde naar Am-
sterdam, maar in de zomers kwamen ze 
terug en pasten op huizen van vrienden. 
Satyamo behield altijd de band met Bla-
ricum, ook al woonde hij op verschil-
lende plekken. In 2001 kwam hij terug 
en met zijn vriend woont hij 
sindsdien in de Bijvanck. Hij 
is raadslid voor Hart van Bla-
ricum en al vele jaren betrok-
ken bij hei & wei. 

‘Schrijven is mijn lust 
en leven’
Satyamo is psycholoog en 
astroloog. Hij had naast een 
desktop-publishingzaak een 
astrologisch bedrijf, dat gron-
dige en zorgvuldige horosco-
pen maakte. Zijn naam, die 
‘ultieme waarheid’ betekent, 
heeft hij gekregen van Bhagwan (Osho) 
in Poona in India. De oranje kleren zijn 
inmiddels opgeborgen, zijn naam heeft 
hij gehouden. ‘Die past bij mij.’ Zijn be-
langstelling voor spiritualiteit is onver-
minderd gebleven. En Satyamo schrijft. 
Zo heeft hij menig song geschreven, met 
name in de fl owerpowerjaren. Zijn tante 

Mellie Uyldert, een welbe-
kende astroloog en natuurge-
nezeres, maakte het blad De 
Kaarsvlam over haar spiritue-
le kijk op het leven. Satyamo, 
die zich zeer verwant voelt 
met haar denkbeelden, heeft 
dit van haar overgenomen 
en jarenlang met veel plezier 
verzorgd. Satyamo schrijft 
meer. Zo heeft hij sinds 2006 
inmiddels meer dan 750     
weblogs geschreven; over 
zijn leven, spiritualiteit, po-
litiek etc. Deze zijn te lezen 
op zijn site www.satyamo.nl, 
waar ook de vele verhalen 
die hij door de jaren heen ge-
schreven heeft, te vinden zijn.

Smullen van een ander
Terug naar het mensenvlees, 
het thema van Strandvliet. 

‘Kannibalisme met mes en vork. Het gaat 
immers niet om het barbaarse kannibalis-
me, maar om een romantisch smachten 
naar sterven, opgaan in de ander zo niet 
het Al. Zo ook in mijn boek: niet alleen 
een hapje van een ander maar ook gege-
ten worden. Misschien is het wel het top-
punt van liefde. Denk ook aan uitdruk-

kingen als “Ik vind je om 
op te eten” of “Je bent een 
lekkere jongen”. Het ver-
haal ontspon zich in een 
fl ow vanzelf, als een fi lm 
die ik voor me zag, en ik 
had geen idee hoe het zou 
afl open. Ik wilde ook geen 
spoiler van mijn eigen 
werk.’ Het stadje Strand-
vliet is geïnspireerd door 
een plaatsje in Second 
Life, de virtuele wereld 
met avatars waar Satyamo 
vaak te vinden is en ook 

een disco runt. Het boek kent een open 
einde. Een vervolg? ‘Ik heb in ieder geval 
al enkele nieuwe recepten voor mensen-
vlees klaar voor een tweede deel.’  
Strandvliet, te koop bij de Blaricumse 
Boekhandel en via de website van Satya-
mo, terwijl bij Amazon ook de Engelsta-
lige versie Sandfl eet te koop is. 

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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Seniorenwoningen
door Angélique Boezel-Spoor
Al geruime tijd bestaat er een samenwerking tussen een makelaar, een senior 
banker, een verhuiscoach en een veilingmeester om senioren bij te staan als zij 
van woning wisselen. Er valt hierbij te denken aan zaken als verkoop roerend/
onroerend goed, verzekeringen, zorgaanvraag en inrichting. Ook wordt er hulp 
geboden aan de erfgenamen van de betrokkenen die na het overlijden van hun 
ouders vaak met de handen in het haar zitten.

De makelaar in kwestie is Madeline 
Lindeman. Zij zit sinds 1977 in het vak 
en is met haar gelijknamige kantoor ge-
vestigd in Blaricum. Een aantal jaren 
geleden is Madeline zich ook gaan toe-
leggen op de seniorenmarkt. Zij vertelt 
dat alle participanten in de samenwer-
king afzonderlijk van elkaar opereren 
en tot nu toe niet echt met hun bijzon-
dere dienstverlening in de openbaarheid 
zijn getreden. Maar de ervaring leert 
dat hun diensten niet alleen enorm ge-
waardeerd worden, maar gezien de ont-
zorgende factor zelfs als noodzakelijk 
kunnen worden gezien. Voor de cliënten 
op leeftijd wordt er op een vertrouwde 
basis gemak geboden en dat zorgt weer 
voor innerlijke rust.

Seniorenwoningen
Vanuit haar functie als makelaar ver-
diept Madeline zich in het grote tekort 
aan zelfstandige seniorenwoningen in 
het dorp. Veel ouderen die niet afhan-
kelijk zijn van een gemeentelijk project, 
maar gewoon inmiddels te groot wonen, 
zoeken eenvoudig weg een kleinere wo-
ning. Zij hebben daar het geld voor, dus 
hoeft er niet gefi nancierd te 
worden vanuit de gemeen-
te. Madeline ziet daarin een 
oplossing door bij grote 
boerderijen met schuren of 
stallen en andere geschikte 
panden, de bestaande be-
bouwing te renoveren en op 
te splitsen in een aantal wo-
ningen, zowel op de begane 
grond als op de verdieping, 
waarbij zonodig met trap-
liften kan worden gewerkt. 
Dit zou leiden tot een win-
win situatie. Op deze manier 
komen er meer leefruimtes 
beschikbaar voor senioren 
en mensen vereenzamen 
niet. Ze wonen bij elkaar in 
de buurt en, heel belangrijk!, 
het authentieke dorpska-
rakter wordt niet aangetast. 
En dóórdenkend zou men 
bijvoorbeeld kunnen over-
wegen om een gezamenlijke 
hulp in de huishouding, tuin-

man en/of kok voor alle bewoners in te 
schakelen. Met wat fantasie zijn er mo-
gelijkheden te over.

Creatief denken 
Des te groter was de ontgoocheling bij 
de afwijzende reactie destijds van de 
toenmalige wethouder. Deze gaf aan 
geen mogelijkheden te zien en voorzag 
problemen met vergunningen, uitbouw-
mogelijkheden en parkeergelegenheid. 
Maar de gemeente zou juist open moeten 
staan voor deze ideeën, waar juridisch 
wellicht wel een mouw aan te passen is. 
Creëer bijvoorbeeld een Vereniging van 
Eigenaars waardoor automatisch bepaal-
de zaken vast komen te liggen en niet la-
ter alsnog uit de hand kunnen lopen.

Madeline hoopt van harte dat wanneer 
zij aanklopt bij de nieuwe wethouder 
van Ruimtelijke Ordening, deze wèl zal 
openstaan voor haar creatieve denken, 
zal willen meewerken aan deze boeiende 
uitdaging en tevens de noodzaak van het 
project inziet. Blaricum moet haar senio-
ren namelijk koesteren! Meer informatie 
madelinelindeman.nl. 
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Huisartsen in Blaricum druk 
met vaccineren

ethouder erard noop hee  woensdag  april De albak be-
ocht, waar de huisartsen be ig ijn met vaccineren. ij was onder 

de indruk van de goede organisatie en de in et van velen op de 
locatie.

Wethouder Knoop 
hierover: “Onze 
huisartsen zijn er druk 
mee en hebben het 
goed voor elkaar met 
inzet van veel vrijwil-
ligers. Complimenten 
en dank daarvoor aan 
alle betrokkenen! In 
het bijzonder heb ik 
de locatiemanager van 
De Malbak, Sabine 
Kuperus, bedankt. Zij heeft een groot aandeel gehad in de organisa-
tie en veel BHV-vrijwilligers geleverd. Vaccinaties zijn nodig voor het 
terugdringen van het aantal besme ngen en voor a ouw van de 
beperkingen. Krijg je een oproep voor vaccinatie  Maak gebruik van 
de mogelijkheid en laat je vaccineren! Met elkaar verzuchten we: kon 
het vaccineren maar sneller. Maar we zijn a ankelijk van de beschik-
baarheid van vaccins.”

Veel inwoners zijn benieuwd wanneer zij aan de beurt zijn om 
gevaccineerd te worden. GGD Gooi en Vechtstreek en de huis-
artsen vaccineren volgens de landelijke vaccinatiestrategie. Op 
www.coronavaccinatie.nl staat informatie over de volgorde waarin er 
wordt gevaccineerd. Ook zijn antwoorden te vinden op veelgestelde 
vragen. U kunt met vragen ook bellen naar het publieksinformatie-
nummer 0 00 - 1351 of de GGD-coronatelefoonlijn 035 - 692 64 00.
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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 3

E-mail  sociaalwijkteam blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

In iedere leeftijdscategorie zijn er winnaars  Levi 
won in de categorie tot en met elf jaar en Djoy in de 
categorie tot en met zeventien jaar. In de volwas-
senencategorie heeft Kim gewonnen. Zij kreeg de 
prijs thuisgestuurd. De prijswinnaars ontvangen een 
cadeaubon ter waarde van vijftig euro. Gefeliciteerd  

De gemeente ziet dat veel Blaricummers de omge-
ving het hele jaar schoonhouden. Zo ook de heer 
Schiltmans  Ik zie veel afval in de natuur en parken, 
op paden, in bermen en struiken. De gemeente kan 
dit uiteraard onmogelijk van dag tot dag opruimen. 
Daarom heb ik zelf initiatief genomen, want klagen 

ZWERFAFVALBINGO VOOR EEN SCHOON BLARICUM  

at is de impact van de coronacrisis op het bedrijfs-
leven in ooi en echtstreek  elke ondersteuning 
hee  u nodig voor uw onderneming  

Laat het ons weten en doe mee aan de online onderne-
merspeiling. De informatie uit de peiling wordt gebruikt 
om passende maatregelen te treffen. 

Vul de peiling in vóór 5 mei
In veertien vragen willen we meer inzicht krijgen in be-
hoeften van ondernemers in de herstelfase en toekomst 
na de crisis. Met uw input helpen we elkaar om hier 
samen sterker uit te komen. Vul de ondernemerspeiling 
in op www.startvragenlijst.nl/ondernemersutrecht! 
Dit kan tot en met 4 mei. 

Direct hulp nodig? 
Kijk dan op de website van het Werkgevers Servicepunt 
Gooi en Vechtstreek (www.wspgv.nl/hulp-in-coronatijd) 
voor meer informatie over hulp aan ondernemers in 
coronatijd. 

De ondernemerspeiling is een samenwerking tussen 
provincie Utrecht, gemeenten Utrecht, Amersfoort en 
Nieuwegein, Regio Gooi en Vechtstreek, Economic 
Board Utrecht, VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-
Nederland Midden. 

De resultaten van de vorige peiling zijn te lezen op 
www.provincie-utrecht.nl

helpt niet. Tijdens vaste rondjes met de hond heb ik 
er een gewoonte van gemaakt tegelijk de omgeving 
te scannen op rondslingerende troep. Vervolgens doe 
ik dezelfde route nog eens, maar dan voorzien van 
knijper en afvalzak. Dat kost mij dan hooguit twee 
keer per week een kwartiertje om alles op te ruimen. 
Het geeft werkelijk een goed gevoel bij te dragen aan 
een schone omgeving. Dat wandelt een stuk plezie-
riger.  Ook Rotaryclub Blaricum-Centaurea zet zich in 
en heeft vijfendertig afvalknijpers bij de gemeente 
opgevraagd om zwerfafval op te ruimen. 
De gemeente is enorm blij met deze hulp: samen 
houden we Blaricum schoon  De gemeente biedt mo-

gelijkheden om het schoonmaken te ondersteunen. 
Mocht u idee n hebben voor uw buurt of hulpmid-
delen nodig hebben bij de schoonmaak, kijk dan 
op onze website www.blaricum.nl/blaricumschoon 
Iedereen bedankt voor al het opruimwerk  Het wordt 
zeer gewaardeerd. 

ijdens de landelijke Opschoondag in maart organiseerde de gemeente een werfafvalbingo. 
ethouder lingenberg reikte op  april de prij en uit. 

Gemeente  Blaricum  
op Twitter en Facebook

ilt 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
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AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Deltazijde n.t.b., 1261 n.t.b., bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw en aanleg-
gen nieuwe uitrit, ingekomen 12 april 2021

• Schapendrift t.h.v. 72 en Eemnesserweg, 1261 HR, bouwen van 2 tijdelijke water-
bruggen t.b.v. de afvoerleiding en tijdelijke onttrekking, ingekomen 13 april 2021

• Singel 6, 1261 P, moderniseren en uitbreiden van het woonhuis, ingekomen 13 
april 2021

• Scheimel 23, 1261 VD, plaatsen van een airco aan de zijkant, ingekomen 13 april 2021
• Nijho aan 25, 1262 AP, plaatsen van een zwembad, ingekomen 14 april 2021
• Eemnesserweg 35, 1261 HH, plaatsen van een zwembad, ingekomen 15 april 2021
• Bussummerweg 15, 1261 B , bouwen van een woning, ingekomen 17 april 2021
• Singel 13, 1261 P, verbouwen van de woning, ingekomen 16 april 2021
• Eemnesserweg 39B, 1261 HH, moderniseren van het woonhuis, ingekomen 16 april 

2021
• Naarderweg 1 , 1261 BT, bouwen van een stolpschuurtje, ingekomen 20 april 2021
• Deltazijde n.t.b., 1261 n.t.b., bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, ingekomen 

20 april 2021
• Bussummerweg 15, 1261 B , vellen van 2 bomen, ingekomen 21 april 2021
• Eemnesserweg 2 , 1261 HJ, realiseren van 2 bijgebouwen, ingekomen 21 april 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
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Rueterlaan (n.t.b.), 1262 n.t.b., bouwen van een kinderdagverblijf, verzonden 16 
april 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.

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  ilt u automatisch een melding 
ontvangen van de bekendmakingen  eld u dan aan voor de e-mailservice 
via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd   1 24-03-16   10:50

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

Besloten door burgemeester en wethouders:
• Stichtseweg 3, 1261 TA, een standplaatsvergunning op het recreatiegebied Voorland 

Stichtsebrug Stichtse Strand  voor de verkoop van horecagerelateerde producten 
(onder andere dranken, snacks, frieten en ijsjes) dagelijks van 15 april 2021 tot en 
met 30 september 2021 van 10.00 uur tot en met 22.00 uur, verzonden 15 april 2021

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking ( verzenddatum) van 
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure kunt u vinden op www.blaricum.nl/
bezwaarschrift

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

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

• Schapendrift 72, 1261 HR, vellen van 2 bomen (herplantplicht), verzonden 7 april 
2021

• Bussummerweg 15, 1261 B , vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 7 april 
2021

• Prins Hendriklaan 19, 1261 AH, vervangen van de bestaande tuinpoorten, verzon-
den 15 april 2021

• Matthijssenhoutweg 41, 1261 CK, graven in de bodem t.b.v. een vijver, verzonden 
15 april 2021

• Booket 36, 1261 LT, vellen 1 gemeenteboom langs het Reigerpad achter Booket 36 
(herplantplicht in of rond de Bijvanck), verzonden 14 april 2021

• Plaat , 1261 LH, vellen van 1 gemeenteboom op de Plaat voor huisnummer  (her-
plantplicht in of rond de Bijvanck), verzonden 14 april 2021

• Schouw 47, 1261 LE, vellen van 2 gemeentebomen op de Schouw nabij huisnum-
mer 47 (herplantplicht in of rond de Bijvanck), verzonden 14 april 2021

• t Hilder 20, 1261 LB, vellen van 1 gemeenteboom achter t Hilder 20-22 (herplant-
plicht in of rond de Bijvanck), verzonden 14 april 2021

• Achter Capitten 1, 1261 JT, bouwen van een woning (woonwagen), verzonden 20 
april 2021

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

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

ethouder erard noop hee  woensdag  april De albak be-
ocht, waar de huisartsen be ig ijn met vaccineren. ij was onder 

de indruk van de goede organisatie en de in et van velen op de 
locatie.

Wethouder Knoop 
hierover: “Onze 
huisartsen zijn er druk 
mee en hebben het 
goed voor elkaar met 
inzet van veel vrijwil-
ligers. Complimenten 
en dank daarvoor aan 
alle betrokkenen! In 
het bijzonder heb ik 
de locatiemanager van 
De Malbak, Sabine 
Kuperus, bedankt. Zij heeft een groot aandeel gehad in de organisa-
tie en veel BHV-vrijwilligers geleverd. Vaccinaties zijn nodig voor het 
terugdringen van het aantal besme ngen en voor a ouw van de 
beperkingen. Krijg je een oproep voor vaccinatie  Maak gebruik van 
de mogelijkheid en laat je vaccineren! Met elkaar verzuchten we: kon 
het vaccineren maar sneller. Maar we zijn a ankelijk van de beschik-
baarheid van vaccins.”

Veel inwoners zijn benieuwd wanneer zij aan de beurt zijn om 
gevaccineerd te worden. GGD Gooi en Vechtstreek en de huis-
artsen vaccineren volgens de landelijke vaccinatiestrategie. Op 
www.coronavaccinatie.nl staat informatie over de volgorde waarin er 
wordt gevaccineerd. Ook zijn antwoorden te vinden op veelgestelde 
vragen. U kunt met vragen ook bellen naar het publieksinformatie-
nummer 0 00 - 1351 of de GGD-coronatelefoonlijn 035 - 692 64 00.
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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 3

E-mail  sociaalwijkteam blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

In iedere leeftijdscategorie zijn er winnaars  Levi 
won in de categorie tot en met elf jaar en Djoy in de 
categorie tot en met zeventien jaar. In de volwas-
senencategorie heeft Kim gewonnen. Zij kreeg de 
prijs thuisgestuurd. De prijswinnaars ontvangen een 
cadeaubon ter waarde van vijftig euro. Gefeliciteerd  

De gemeente ziet dat veel Blaricummers de omge-
ving het hele jaar schoonhouden. Zo ook de heer 
Schiltmans  Ik zie veel afval in de natuur en parken, 
op paden, in bermen en struiken. De gemeente kan 
dit uiteraard onmogelijk van dag tot dag opruimen. 
Daarom heb ik zelf initiatief genomen, want klagen 

ZWERFAFVALBINGO VOOR EEN SCHOON BLARICUM  

at is de impact van de coronacrisis op het bedrijfs-
leven in ooi en echtstreek  elke ondersteuning 
hee  u nodig voor uw onderneming  

Laat het ons weten en doe mee aan de online onderne-
merspeiling. De informatie uit de peiling wordt gebruikt 
om passende maatregelen te treffen. 

Vul de peiling in vóór 5 mei
In veertien vragen willen we meer inzicht krijgen in be-
hoeften van ondernemers in de herstelfase en toekomst 
na de crisis. Met uw input helpen we elkaar om hier 
samen sterker uit te komen. Vul de ondernemerspeiling 
in op www.startvragenlijst.nl/ondernemersutrecht! 
Dit kan tot en met 4 mei. 

Direct hulp nodig? 
Kijk dan op de website van het Werkgevers Servicepunt 
Gooi en Vechtstreek (www.wspgv.nl/hulp-in-coronatijd) 
voor meer informatie over hulp aan ondernemers in 
coronatijd. 

De ondernemerspeiling is een samenwerking tussen 
provincie Utrecht, gemeenten Utrecht, Amersfoort en 
Nieuwegein, Regio Gooi en Vechtstreek, Economic 
Board Utrecht, VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-
Nederland Midden. 

De resultaten van de vorige peiling zijn te lezen op 
www.provincie-utrecht.nl

helpt niet. Tijdens vaste rondjes met de hond heb ik 
er een gewoonte van gemaakt tegelijk de omgeving 
te scannen op rondslingerende troep. Vervolgens doe 
ik dezelfde route nog eens, maar dan voorzien van 
knijper en afvalzak. Dat kost mij dan hooguit twee 
keer per week een kwartiertje om alles op te ruimen. 
Het geeft werkelijk een goed gevoel bij te dragen aan 
een schone omgeving. Dat wandelt een stuk plezie-
riger.  Ook Rotaryclub Blaricum-Centaurea zet zich in 
en heeft vijfendertig afvalknijpers bij de gemeente 
opgevraagd om zwerfafval op te ruimen. 
De gemeente is enorm blij met deze hulp: samen 
houden we Blaricum schoon  De gemeente biedt mo-

gelijkheden om het schoonmaken te ondersteunen. 
Mocht u idee n hebben voor uw buurt of hulpmid-
delen nodig hebben bij de schoonmaak, kijk dan 
op onze website www.blaricum.nl/blaricumschoon 
Iedereen bedankt voor al het opruimwerk  Het wordt 
zeer gewaardeerd. 

ijdens de landelijke Opschoondag in maart organiseerde de gemeente een werfafvalbingo. 
ethouder lingenberg reikte op  april de prij en uit. 

Gemeente  Blaricum  
op Twitter en Facebook

ilt 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
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GEMEENTENIEUWS

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

• Deltazijde n.t.b., 1261 n.t.b., bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw en aanleg-
gen nieuwe uitrit, ingekomen 12 april 2021

• Schapendrift t.h.v. 72 en Eemnesserweg, 1261 HR, bouwen van 2 tijdelijke water-
bruggen t.b.v. de afvoerleiding en tijdelijke onttrekking, ingekomen 13 april 2021

• Singel 6, 1261 P, moderniseren en uitbreiden van het woonhuis, ingekomen 13 
april 2021

• Scheimel 23, 1261 VD, plaatsen van een airco aan de zijkant, ingekomen 13 april 2021
• Nijho aan 25, 1262 AP, plaatsen van een zwembad, ingekomen 14 april 2021
• Eemnesserweg 35, 1261 HH, plaatsen van een zwembad, ingekomen 15 april 2021
• Bussummerweg 15, 1261 B , bouwen van een woning, ingekomen 17 april 2021
• Singel 13, 1261 P, verbouwen van de woning, ingekomen 16 april 2021
• Eemnesserweg 39B, 1261 HH, moderniseren van het woonhuis, ingekomen 16 april 

2021
• Naarderweg 1 , 1261 BT, bouwen van een stolpschuurtje, ingekomen 20 april 2021
• Deltazijde n.t.b., 1261 n.t.b., bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, ingekomen 

20 april 2021
• Bussummerweg 15, 1261 B , vellen van 2 bomen, ingekomen 21 april 2021
• Eemnesserweg 2 , 1261 HJ, realiseren van 2 bijgebouwen, ingekomen 21 april 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
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Rueterlaan (n.t.b.), 1262 n.t.b., bouwen van een kinderdagverblijf, verzonden 16 
april 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.

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  ilt u automatisch een melding 
ontvangen van de bekendmakingen  eld u dan aan voor de e-mailservice 
via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd   1 24-03-16   10:50

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

Besloten door burgemeester en wethouders:
• Stichtseweg 3, 1261 TA, een standplaatsvergunning op het recreatiegebied Voorland 

Stichtsebrug Stichtse Strand  voor de verkoop van horecagerelateerde producten 
(onder andere dranken, snacks, frieten en ijsjes) dagelijks van 15 april 2021 tot en 
met 30 september 2021 van 10.00 uur tot en met 22.00 uur, verzonden 15 april 2021

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking ( verzenddatum) van 
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure kunt u vinden op www.blaricum.nl/
bezwaarschrift

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

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

• Schapendrift 72, 1261 HR, vellen van 2 bomen (herplantplicht), verzonden 7 april 
2021

• Bussummerweg 15, 1261 B , vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 7 april 
2021

• Prins Hendriklaan 19, 1261 AH, vervangen van de bestaande tuinpoorten, verzon-
den 15 april 2021

• Matthijssenhoutweg 41, 1261 CK, graven in de bodem t.b.v. een vijver, verzonden 
15 april 2021

• Booket 36, 1261 LT, vellen 1 gemeenteboom langs het Reigerpad achter Booket 36 
(herplantplicht in of rond de Bijvanck), verzonden 14 april 2021

• Plaat , 1261 LH, vellen van 1 gemeenteboom op de Plaat voor huisnummer  (her-
plantplicht in of rond de Bijvanck), verzonden 14 april 2021

• Schouw 47, 1261 LE, vellen van 2 gemeentebomen op de Schouw nabij huisnum-
mer 47 (herplantplicht in of rond de Bijvanck), verzonden 14 april 2021

• t Hilder 20, 1261 LB, vellen van 1 gemeenteboom achter t Hilder 20-22 (herplant-
plicht in of rond de Bijvanck), verzonden 14 april 2021

• Achter Capitten 1, 1261 JT, bouwen van een woning (woonwagen), verzonden 20 
april 2021

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

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. 
Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een 
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.
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LED-verlichting in Blaricum
In Blaricum is de gemeente aan de slag 
om bestaande verlichting in de lantaarn-
palen te vervangen door LED-verlichting. 
Het gaat in totaal om ruim negenhon-
derd lantaarnpalen die we voorzien van 
nieuwe LED-verlichting. In een deel van 
de gevallen wordt ook de lantaarnpaal 
zelf vervangen.

Wethouder Maria Klingenberg: “In de 
wijk De Bijvanck zijn alle lantaarnpalen al 
vervangen door LED-verlichting. Nu vol-
gen ook Blaricum Dorp en de Bouwve-
nen. Dit doen we omdat LED-verlichting 
achtentwintig procent minder energie 
verbruikt dan de huidige verlichting. Het 
is dus aanzienlijk duurzamer.”

Aannemer Van Gelder voert de werk-
zaamheden uit. Als alles volgens plan 
verloopt, zijn de werkzaamheden voor 
de zomervakantie gereed. 
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Zestigjarig huwelijk voor Wim en Greet Faber
Sinds  april 202  ijn im en reet aber estig jaar getrouwd. Burgemeester oan 
de wart-Bloch kwam op felicitatiebe oek.

Wim en Greet ontmoetten elkaar op 
een dansfeestje  het voetbalteam had 
een dames handbalteam uitgenodigd 
om met elkaar te dansen. Men had voor 
Greet een danspartner met een grote 
vetkuif in gedachte, maar zij viel voor de 
looks van een ander  Wim Faber. 

Wim en Greet trouwden voor de wet 
in het najaar van 1960 en voor de kerk 
op 4 april 1961. In 1966 werden ze als 

echtpaar in dienst genomen bij de firma 
Bols. Ze kregen de standplaats Blaricum 
toegewezen om daar samen de wijn- en 
drankenwinkel te beheren en boven de 
winkel te wonen. Met hun driejarige 
dochter Marjolein trokken ze in het 
oude pand. En om de muizen te verjagen 
kwamen er poezen. 

Het pand zelf, beter bekend als het Oude 
Raadhuis, was een beetje vergane glorie. 

Het was een oud politiebureau. Zelfs één 
van de twee overgebleven cellen was de 
badkamer. Ook had het pand als hotel 
dienst gedaan: boven waren er maar 
liefst negen kamers. In juni 1967 werd 
Pim geboren. 

De wijnhandel was voor Wim en Greet 
hun lust en leven. Ze beschouwden het 
als hun eigen zaak. Ze volgden cursussen 
en verdiepten zich in alles wat met wijn 
te maken had. Ze gaven advies, organi-
seerden proeverijen en genoten van het 
klantcontact. De klanten wisten hen al-
tijd te vinden. Ze kwamen zelfs achterom 
buiten winkeltijden. En als ze geen geld 
hadden dan werd er in vertrouwen even 
een bonnetje aan de kassa gehangen om 
later betaald te worden. 

Wim en Greet genoten met volle teugen 
van de pracht van Blaricum en omgeving 
en zorgden dat ze zich zo snel mogelijk 
thuis voelden. Wim zat lange tijd in de 
welstandscommissie van Blaricum. Greet 
was actief op het maatschappelijke vlak 
en hielp ouderen met van alles en nog 
wat. Ook bij de Blaricumse handbal-
vereniging BSV was het koppel vaak te 
vinden. Wim wierp zich op als coach van 
het damesteam van Greet. Zijzelf was de 
onverschrokken keepster. Wim was ook 
heel graag in Het Vitus om te tafeltennis-
sen. Toen ze met pensioen gingen was er 
meer tijd voor de tuin, om op te passen 
op de vier kleinkinderen en om te wan-

delen en te fietsen. Ze konden zich niet 
meer voorstellen dat ze ooit tijd hadden 
gehad om te werken. 

Na zestig jaar huwelijk houden Wim en 
Greet nog steeds heel veel van elkaar. 
Hoewel Wim dementeert en in De 
Stichtse Hof in Laren woont, heeft hij het 
nog steeds over Greetje . Gelukkig komt 
zij hem zo vaak als ze kan bezoeken en in 
de goede tijd maken ze dan het liefst een 
dansje met elkaar. 

Trouwfoto van bruidspaar Faber op 
4 april 1961.

Jeugdbrandweer Blaricum
De eugdbrandweer Blaricum is onderdeel van de eugdbrandweer ooi- en echt-
streek. Dit jaar is de eugdbrandweer Blaricum opgericht als kweekvijver voor de 
vrijwillige brandweer in de BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren). nwoners 
uit de BEL vanaf twaalf jaar kunnen ich opgeven. 

Tijdens oefenavonden wordt de jeugd 
alles geleerd over het werk van de vol-
wassenen brandweer. Uiteraard op eigen 
niveau, met een eigen brandweerpak. 
De oefenavonden worden geleid 
door opgeleide jeugdleiders en 
instructeurs en soms zit daar ook 
een theorieavond bij. Sommige 
jeugdleiders hebben zelf bij de 
Jeugdbrandweer gezeten en 
weten als geen ander hoe het 
eraan toegaat. 

Dus, ben je minimaal twaalf 
jaar en woon je in één van de 
BEL-gemeenten  Dan kan je je 
opgeven. De groep bestaat uit 

minimaal tien en maximaal veertien 
jeugdleden. Kijk voor alle informatie op 
www.brandweer.nl/bgv/
jeugdbrandweerblaricum 

Wethouder Maria Klingenberg samen met 
projectleider Roy Beer Salezius tijdens het 
vervangen van een lichtmast.

De burgemeesters van Blaricum en Laren bezochten 
scholieren uit groep acht om tasjes met informatie-
materiaal uit te delen.
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4 & 5 MEI IN BLARICUM 

Beste inwoners, 

Ook dit jaar is het helaas nog niet mogelijk op 4 mei samen te her-
denken, zoals we dat al heel lang gewend zijn. Doordat de corona-
maatregelen nog steeds van kracht zijn, doen we het op dezelfde 
wijze als vorig jaar. 
Ik leg rond 16.00 uur een krans bij het monument in het Burgemeester Klarenbeek-
park te Blaricum in aanwezigheid van het college van B&W en het 4 & 5 mei comité. 
Wij zullen daar ook twee minuten stilte in acht nemen. Dit doen we zonder publiek.
Er staan rozen klaar bij het monument van 10.00 tot 19.30 uur, waardoor u in uw 
eigen tijd in staat wordt gesteld een bloem te leggen bij het monument en even stil 
te staan bij wat vrede en vrijheid voor ons allen betekent. Anders, maar niet minder 
waardevol. Laten we dat vasthouden in de hoop dat we volgend jaar op 4 mei als 
dorpsgenoten weer samen kunnen zijn. 
Mijn 4 mei herdenkingstoespraak wordt geplaatst op de website van de gemeente 
en op social media.

Joan de Zwart-Bloch,
Burgemeester

Wat kunt u wel doen op 4 & 5 mei?

Vieren op 5 mei 
• Hang de vlag de gehele dag in de top 

(Nederlandse vlag, zonder wimpel). 
• Bezoek een online Bevrijdingsfestival 

via www.bevrijdingsfestivals.nl met 
onder andere Davina Michelle, Tino 
Martin en Jonna Fraser (Ambassadeurs 
van de Vrijheid 2021).

• Volg het Vrijheidsvuur uit Wageningen.
• Maak de Vrijheidsmaaltijdsoep volgens 

recept van Yvette van Boven. Zij maakte 
dit recept speciaal voor 5 mei.

Herdenken op 4 mei 
• Hang de gehele dag de vlag halfstok 

(Nederlandse vlag, zonder wimpel).
• Leg een bloem bij het 

oorlogsmonument. 
• Bekijk de landelijke herdenking en 

neem twee minuten stilte in acht. 
• Speel de Taptoe tijdens de herdenking.
• Bekijk de vliegtuigen van de 

Edambusters. Rond 20.00 uur 
vliegen ze over Blaricum tijdens de 
herdenkingsvlucht.

Kijk voor meer landelijke informatie en activiteiten op www.4en5mei.nl

Meting luchtkwaliteit

Sinds maart en april 2020 meten we de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) in de 
lucht op tien locaties in de BEL-gemeenten via ‘Palmes diffusiebuisjes’. De buisjes 
hangen langs de A27 en langs drukke wegen, op vijf locaties in Blaricum. 

De resultaten over 2020 tonen aan dat 
de norm voor NO2 (veertig ug/m3) 
wordt voldaan op alle meetlocaties. 
De lockdown kan effect hebben op de 
meetresultaten, omdat er vorig jaar 
minder verkeer op de weg was. Om die 
reden heeft de provincie Noord-Holland 
aangegeven dat de gemeente nog een 
jaar langer mag meten met de Palmes 
buisjes. Door nu ook in 2021 te me-
ten, krijgen we nog meer inzicht in het 
verloop van de hoeveelheid NO2 in de 
lucht, ook als er geen lockdown meer 
van kracht is.

De metingen via de Palmes buisjes is een 
initiatief van Denktank A27, een betrok-
ken bewonersgroep uit de gemeente 
Blaricum. De meting wordt vanuit 
het project Hollandse Luchten van de 
provincie gefinancierd. De GGD Amster-

dam plaatst en analyseert de buisjes. De 
buisjes worden iedere maand vervangen 
en de ingezamelde buisjes worden ge-
analyseerd. Op deze wijze krijgen we een 
beeld van de hoeveelheid stikstofdioxide 
die in de lucht zit. De metingen geven 
inzicht in de hoeveelheid stikstofdioxide, 
maar het is geen wettelijke meetmethode. 
De metingen zijn bedoeld om een indica-
tie te geven. De resultaten zijn via 
www.no2buisjes.nl ook te bekijken.

Een volgende stap is om mee te doen 
met de pilot Hollandse Luchten van de 
provincie waarbij er metingen via senso-
ren kunnen plaatsvinden. De gemeente 
heeft hier nog overleg over met de 
provincie. Zodra er meer duidelijkheid is, 
wordt u hierover geïnformeerd via de hei 
& wei en via de gemeentelijke website. 
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LED-verlichting in Blaricum
In Blaricum is de gemeente aan de slag 
om bestaande verlichting in de lantaarn-
palen te vervangen door LED-verlichting. 
Het gaat in totaal om ruim negenhon-
derd lantaarnpalen die we voorzien van 
nieuwe LED-verlichting. In een deel van 
de gevallen wordt ook de lantaarnpaal 
zelf vervangen.

Wethouder Maria Klingenberg: “In de 
wijk De Bijvanck zijn alle lantaarnpalen al 
vervangen door LED-verlichting. Nu vol-
gen ook Blaricum Dorp en de Bouwve-
nen. Dit doen we omdat LED-verlichting 
achtentwintig procent minder energie 
verbruikt dan de huidige verlichting. Het 
is dus aanzienlijk duurzamer.”

Aannemer Van Gelder voert de werk-
zaamheden uit. Als alles volgens plan 
verloopt, zijn de werkzaamheden voor 
de zomervakantie gereed. 

GEMEENTENIEUWS

03 | 30  april 2021 | week 17 | Gemeentenieuws

Zestigjarig huwelijk voor Wim en Greet Faber
Sinds  april 202  ijn im en reet aber estig jaar getrouwd. Burgemeester oan 
de wart-Bloch kwam op felicitatiebe oek.

Wim en Greet ontmoetten elkaar op 
een dansfeestje  het voetbalteam had 
een dames handbalteam uitgenodigd 
om met elkaar te dansen. Men had voor 
Greet een danspartner met een grote 
vetkuif in gedachte, maar zij viel voor de 
looks van een ander  Wim Faber. 

Wim en Greet trouwden voor de wet 
in het najaar van 1960 en voor de kerk 
op 4 april 1961. In 1966 werden ze als 

echtpaar in dienst genomen bij de firma 
Bols. Ze kregen de standplaats Blaricum 
toegewezen om daar samen de wijn- en 
drankenwinkel te beheren en boven de 
winkel te wonen. Met hun driejarige 
dochter Marjolein trokken ze in het 
oude pand. En om de muizen te verjagen 
kwamen er poezen. 

Het pand zelf, beter bekend als het Oude 
Raadhuis, was een beetje vergane glorie. 

Het was een oud politiebureau. Zelfs één 
van de twee overgebleven cellen was de 
badkamer. Ook had het pand als hotel 
dienst gedaan: boven waren er maar 
liefst negen kamers. In juni 1967 werd 
Pim geboren. 

De wijnhandel was voor Wim en Greet 
hun lust en leven. Ze beschouwden het 
als hun eigen zaak. Ze volgden cursussen 
en verdiepten zich in alles wat met wijn 
te maken had. Ze gaven advies, organi-
seerden proeverijen en genoten van het 
klantcontact. De klanten wisten hen al-
tijd te vinden. Ze kwamen zelfs achterom 
buiten winkeltijden. En als ze geen geld 
hadden dan werd er in vertrouwen even 
een bonnetje aan de kassa gehangen om 
later betaald te worden. 

Wim en Greet genoten met volle teugen 
van de pracht van Blaricum en omgeving 
en zorgden dat ze zich zo snel mogelijk 
thuis voelden. Wim zat lange tijd in de 
welstandscommissie van Blaricum. Greet 
was actief op het maatschappelijke vlak 
en hielp ouderen met van alles en nog 
wat. Ook bij de Blaricumse handbal-
vereniging BSV was het koppel vaak te 
vinden. Wim wierp zich op als coach van 
het damesteam van Greet. Zijzelf was de 
onverschrokken keepster. Wim was ook 
heel graag in Het Vitus om te tafeltennis-
sen. Toen ze met pensioen gingen was er 
meer tijd voor de tuin, om op te passen 
op de vier kleinkinderen en om te wan-

delen en te fietsen. Ze konden zich niet 
meer voorstellen dat ze ooit tijd hadden 
gehad om te werken. 

Na zestig jaar huwelijk houden Wim en 
Greet nog steeds heel veel van elkaar. 
Hoewel Wim dementeert en in De 
Stichtse Hof in Laren woont, heeft hij het 
nog steeds over Greetje . Gelukkig komt 
zij hem zo vaak als ze kan bezoeken en in 
de goede tijd maken ze dan het liefst een 
dansje met elkaar. 

Trouwfoto van bruidspaar Faber op 
4 april 1961.

Jeugdbrandweer Blaricum
De eugdbrandweer Blaricum is onderdeel van de eugdbrandweer ooi- en echt-
streek. Dit jaar is de eugdbrandweer Blaricum opgericht als kweekvijver voor de 
vrijwillige brandweer in de BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren). nwoners 
uit de BEL vanaf twaalf jaar kunnen ich opgeven. 

Tijdens oefenavonden wordt de jeugd 
alles geleerd over het werk van de vol-
wassenen brandweer. Uiteraard op eigen 
niveau, met een eigen brandweerpak. 
De oefenavonden worden geleid 
door opgeleide jeugdleiders en 
instructeurs en soms zit daar ook 
een theorieavond bij. Sommige 
jeugdleiders hebben zelf bij de 
Jeugdbrandweer gezeten en 
weten als geen ander hoe het 
eraan toegaat. 

Dus, ben je minimaal twaalf 
jaar en woon je in één van de 
BEL-gemeenten  Dan kan je je 
opgeven. De groep bestaat uit 

minimaal tien en maximaal veertien 
jeugdleden. Kijk voor alle informatie op 
www.brandweer.nl/bgv/
jeugdbrandweerblaricum 

Wethouder Maria Klingenberg samen met 
projectleider Roy Beer Salezius tijdens het 
vervangen van een lichtmast.

De burgemeesters van Blaricum en Laren bezochten 
scholieren uit groep acht om tasjes met informatie-
materiaal uit te delen.
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4 & 5 MEI IN BLARICUM 

Beste inwoners, 

Ook dit jaar is het helaas nog niet mogelijk op 4 mei samen te her-
denken, zoals we dat al heel lang gewend zijn. Doordat de corona-
maatregelen nog steeds van kracht zijn, doen we het op dezelfde 
wijze als vorig jaar. 
Ik leg rond 16.00 uur een krans bij het monument in het Burgemeester Klarenbeek-
park te Blaricum in aanwezigheid van het college van B&W en het 4 & 5 mei comité. 
Wij zullen daar ook twee minuten stilte in acht nemen. Dit doen we zonder publiek.
Er staan rozen klaar bij het monument van 10.00 tot 19.30 uur, waardoor u in uw 
eigen tijd in staat wordt gesteld een bloem te leggen bij het monument en even stil 
te staan bij wat vrede en vrijheid voor ons allen betekent. Anders, maar niet minder 
waardevol. Laten we dat vasthouden in de hoop dat we volgend jaar op 4 mei als 
dorpsgenoten weer samen kunnen zijn. 
Mijn 4 mei herdenkingstoespraak wordt geplaatst op de website van de gemeente 
en op social media.

Joan de Zwart-Bloch,
Burgemeester

Wat kunt u wel doen op 4 & 5 mei?

Vieren op 5 mei 
• Hang de vlag de gehele dag in de top 

(Nederlandse vlag, zonder wimpel). 
• Bezoek een online Bevrijdingsfestival 

via www.bevrijdingsfestivals.nl met 
onder andere Davina Michelle, Tino 
Martin en Jonna Fraser (Ambassadeurs 
van de Vrijheid 2021).

• Volg het Vrijheidsvuur uit Wageningen.
• Maak de Vrijheidsmaaltijdsoep volgens 

recept van Yvette van Boven. Zij maakte 
dit recept speciaal voor 5 mei.

Herdenken op 4 mei 
• Hang de gehele dag de vlag halfstok 

(Nederlandse vlag, zonder wimpel).
• Leg een bloem bij het 

oorlogsmonument. 
• Bekijk de landelijke herdenking en 

neem twee minuten stilte in acht. 
• Speel de Taptoe tijdens de herdenking.
• Bekijk de vliegtuigen van de 

Edambusters. Rond 20.00 uur 
vliegen ze over Blaricum tijdens de 
herdenkingsvlucht.

Kijk voor meer landelijke informatie en activiteiten op www.4en5mei.nl

Meting luchtkwaliteit

Sinds maart en april 2020 meten we de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) in de 
lucht op tien locaties in de BEL-gemeenten via ‘Palmes diffusiebuisjes’. De buisjes 
hangen langs de A27 en langs drukke wegen, op vijf locaties in Blaricum. 

De resultaten over 2020 tonen aan dat 
de norm voor NO2 (veertig ug/m3) 
wordt voldaan op alle meetlocaties. 
De lockdown kan effect hebben op de 
meetresultaten, omdat er vorig jaar 
minder verkeer op de weg was. Om die 
reden heeft de provincie Noord-Holland 
aangegeven dat de gemeente nog een 
jaar langer mag meten met de Palmes 
buisjes. Door nu ook in 2021 te me-
ten, krijgen we nog meer inzicht in het 
verloop van de hoeveelheid NO2 in de 
lucht, ook als er geen lockdown meer 
van kracht is.

De metingen via de Palmes buisjes is een 
initiatief van Denktank A27, een betrok-
ken bewonersgroep uit de gemeente 
Blaricum. De meting wordt vanuit 
het project Hollandse Luchten van de 
provincie gefinancierd. De GGD Amster-

dam plaatst en analyseert de buisjes. De 
buisjes worden iedere maand vervangen 
en de ingezamelde buisjes worden ge-
analyseerd. Op deze wijze krijgen we een 
beeld van de hoeveelheid stikstofdioxide 
die in de lucht zit. De metingen geven 
inzicht in de hoeveelheid stikstofdioxide, 
maar het is geen wettelijke meetmethode. 
De metingen zijn bedoeld om een indica-
tie te geven. De resultaten zijn via 
www.no2buisjes.nl ook te bekijken.

Een volgende stap is om mee te doen 
met de pilot Hollandse Luchten van de 
provincie waarbij er metingen via senso-
ren kunnen plaatsvinden. De gemeente 
heeft hier nog overleg over met de 
provincie. Zodra er meer duidelijkheid is, 
wordt u hierover geïnformeerd via de hei 
& wei en via de gemeentelijke website. 
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Geef vrijheid door

door Frans Ruijter
Dit is al jaren de slogan van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Daarvoor zijn kin-
deren de sleutel en wij hebben als ouderen de plicht hen daarbij te betrekken.

Vorig jaar was er een mooi plan gemaakt 
om de kinderen uit de hoogste groepen 
van de vier Blaricumse basisscholen 
gedichten te laten schrijven over hoe zij 
vrijheid zien, beleven en willen doorge-
ven en vooral ook wat zij zelf zouden 
willen bijdragen om dit mooie doel te 
bereiken. Hiervan zou een boekwerkje 
worden gemaakt. Van elke basisschool 
zou er één gedicht worden uitgekozen, 
dat tijdens de 4 mei-herdenking bij het 
oorlogsmonument in het burgemees-
ter Klaarenbeekpark door de schrijver/
schrijfster zou worden voorgedragen. 
Echter gooide corona roet in het eten en 
is dat dit jaar ook weer het geval.  

Op het oog gewone huizen
Gelukkig heeft de Openbare Basisschool 
Blaricum dit jaar weer het thema Tweede 
Wereldoorlog opgepakt. Als onderdeel 

van dit thema mocht ik met de leerlin-
gen van groep acht een wandeling maken 
langs Blaricumse adressen en de verhalen 
vertellen uit de jaren ’40-’45 die bij deze 
panden horen. Zo luidt ook de beschrij-
ving van het boek Op het oog gewone 
huizen van Jan Greven en Gerbe van der 
Woude. Na een korte uitleg in de klas lie-
pen we een gedeelte van de beschreven 
adressen langs. De kinderen waren onder 
de indruk van wat de Blaricumse bevol-
king in die tijd mee heeft moeten ma-
ken. Hopelijk kunnen we in 2022 wél de 
plannen uitvoeren en de gedichten van de 
kinderen bundelen en uitgeven én kunnen 
we dan ook de 4 mei-herdenking weer 
massaal bijwonen en kunnen de vier kin-
deren de door hen geschreven gedichten 
voorlezen. Want zonder de jeugd kunnen 
we onze met bloed en tranen bevochten 
vrijheid nooit doorgeven.

Familieberichten
Overleden
22-03-2021   Robert Jan Zwiep,  

geboren 28-03-1945
29-03-2021   Johanna (Annie) Raven, 

geboren op 3-11-1935

Geboren
02-12-2020  Mats Jacob Johannes 

Vedder
16-12-2020 Filippa Noor de Jong
18-12-2020  Maud Wilhelmina 

Ouwerkerk
21-12-2020  Milan Johannes 

Moolenbeek
19-01-2021 Nelly Louise Volk
10-02-2021 Vince Davian Ties Driesse

Gehuwd/partnerschap 
15-02-2021  Frits van Riel en  

Wanlapha Phu-Suea

Colofon
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Hei & wei niet ontvangen?
Of heeft u een vraag over de bezorging, of 
een beschadigd exemplaar ontvangen? 
Stuur dan een e-mail naar heienwei@jm2.nl 
o.v.v. ‘hei & wei bezorging’. U kunt op 
werkdagen ook bellen met 5316520
Oplage: 5.112

Volg ons ook op Facebook, 
Instagram of heienwei.nl

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

Leiderschaps-
coach en 
teamontwikkeling
door Marjolein Salari 
We herkennen het allemaal: soms is het 
tijd om goed na te denken over waar je 
staat en wat je verder nog heel graag 
wil doen in je leven. Na een periode 
van reflectie vormde Sandra Kok haar 
missie: het leveren van een duurzame 
bijdrage aan de ontwikkeling van men-
sen en groepen. Sandra is per 1 april 
gestart als leiderschapscoach en richt 
zich op teamontwikkeling.

Sandra: ‘Ik richt mij op coachen op per-
soonlijke groei en verandering bij teams, 
teamontwikkeling dus. En dit alles moet 
vooral ook duurzaam zijn. Daarvoor 
komt het uitstekend uit dat ik anderhalf 
jaar geleden met mijn gezin in de Bla-
ricummermeent ben komen wonen: Een 
geweldige plek, waar zowel binnen als 
buiten veel mogelijkheden zijn om met 
teams en individuele personen aan de 
slag te gaan.’ Sandra werkt met name aan 
het realiseren van evenwichtige teams, 
waarbij vragen als: Hoe kunnen we el-
kaar beter leren kennen en vinden, ook in 
deze uitdagende virtuele tijd?, momen-
teel een grote rol spelen.  

Sandra geeft aan dat mensen en organi-
saties niet te lang moeten wachten met 
reflecteren op wat je echt wilt. ‘Veel 
mensen draven door en vergeten tijd voor 
hun eigen ontwikkeling te maken. Daar-
door lopen ze vaak vast. In mijn ogen is 
dat vastlopen te voorkomen door jezelf te 
gunnen los te laten wat is geweest en te 
focussen op wat nog komen gaat. En daar 
help ik graag bij!’
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met Sandra Kok, 
info@sandra-kok.nl of www.sandra-kok.nl

Appartementenverhuur
door Greet Volkers        
Ik heb, zoals u op de foto ziet, mijn brievenbus verhuurd aan een koolmezen-
echtpaar. Verderop in de tuin broeden nog meer meesjes, maar ‘in’ huis is toch 
wel heel gezellig. 

Het is nu nog stil, maar wanneer de ei-
tjes straks uitkomen, is het een lawaai 
van jewelste. Het doet me denken aan 
ons vroegere huis op de Bussummerweg. 
Daar hadden we ook een koolmeesfami-
lie in de brievenbus, maar die brieven-
bus zat naast de wc. In die tijd had je 
nog geen bus voor aan de straat en dus 
had ik een briefje voor de postbode op-
gehangen: ‘Broedende Koolmezen, de 

post graag door het wc-raampje. Dank 
U’.  Nou dat heb ik geweten.  Regel-
matig werd vergeten de wc-deksel naar 
beneden te doen en ontelbare keren had 
ik dus ‘natte’ post. Jarenlang kwamen de 
koolmeesjes terug om te broeden in die 
brievenbus. 

Ik vraag me nu af, zouden ‘deze meze’ 
nazaten zijn..?

Florencius start 
Pre-school
Sinds 2008 biedt Florencius hoog-
waardig particulier basisonderwijs en 
individuele begeleiding aan leerlingen 
en studenten van het Voortgezet On-
derwijs, HBO en WO. Naast deze ini-
tiatieven start de organisatie nu ook 
met voorbereidend onderwijs op de 
Pre-school.

De Pre-school biedt voorbereidend on-
derwijs aan kinderen van tweeënhalf 
tot vier jaar ter optimale voorbereiding 
op de overstap naar het basisonderwijs. 
Er wordt gewerkt in groepjes van niet 
meer dan twaalf kinderen, waarbij ieder 
kind een persoonlijk ontwikkelingsplan 
krijgt. Het gebalanceerde programma is 
gebaseerd op de holistische benadering 
van de vier Q’s van Steven Covey. De be-
geleiding van de kinderen bestaat uit een 
team van pedagogisch medewerkers en 
basisschoolleerkrachten met passie voor 
kinderen en ontdekkend leren. Florenci-
us Pre-school is dagelijks geopend van 
08.00 tot 14.00 uur.

Voor nadere informatie kunt u bellen 
met Lisa Fafié-van den Hengel, manager 
van Pre-school of kijk op florencius.nl/
preschool
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