
Firma 
Wed. B. Vos 
door Frans Ruijter
Firma Wed. B. Vos was adverteerder 
van het eerste uur. Zelfs in onze voor-
ganger Tussen Hei en Wei gaven zij al 
acte de présence. 

Het familiebedrijf was ooit begonnen als 
karnemelkhandel. Hierna werd het een 
brandstoffenbedrijf. Via turf, hout, olie 
en kolen in alle soorten en maten werd 
er in de jaren zestig, na de komst van het 
aardgas, overgeschakeld op de verkoop 
van benzine en aanverwante artikelen. 
Ook kwam er een garage voor autover-
koop en reparaties. Nu bestaat alleen het 
pompstation Fieten Olie nog. 

Firma Wed. B. Vos stopt als adverteerder 
en hei & wei bedankt ze voor hun be-
trokkenheid en trouwe support aan ons 
dorpsblad.

Toch op pad
Voor het tweede jaar op rij is de Gooi-
se wandelvierdaagse afgelast. Maar de 
vier dagroutes kunnen nu ook op eigen 
gelegenheid worden gelopen.

Alle vier de routes zijn recent bijgewerkt 
en voeren de deelnemers onder andere 
door Blaricum en Laren en de heide-
velden rondom, maar ook naar Kasteel 
Groeneveld, de Baarnse bossen, de Eem-
nesser polder, de landgoederen in ’s Gra-
veland en langs de oude Zuiderzeekust 
tussen Naarden en Huizen. De afstanden 
variëren van 5 tot 40 kilometer. Hope-
lijk kan het evenement volgend jaar wel 
doorgang vinden, het staat dan gepland 
van 22 tot en met 25 juni 2022. 

De routes zijn te vinden op 
wandelvierdaagsehetgooi.nl

Vreemd en oud 
geld 
Via een verzamelzuil bij AH, Hui-
zerweg 8, gaat Lionsclub Gooiland 
vreemd en oud geld inzamelen voor 
staaroperaties in derdewereldlanden.

De Lionsclub is via hun netwerk in staat 
om munten en papiergeld uit de hele 
wereld om te zetten in euro’s. Geld dat 
niet meer door nationale banken wordt 
ingewisseld, wordt op veilingen aan de 
hoogstbiedende verzamelaar verkocht. 
Dus heb je nog vreemde of oude munten 
of papiergeld, ook al is het niet meer cou-
rant, lever het in bij AH! Het bedrag gaat 
naar oogklinieken in derdewereldlanden. 

Meer informatie vreemdenoudgeld.nl en 
saskia.haanappel@ziggo.nl

Bezoek eens onze Gooise Heemtuin 

door Hans Mohrmann
Een beetje verscholen naast de Algemene Begraafplaats Woensberg Blaricum 
ligt de Gooise Heemtuin, een initiatief van de Stichting Wilde Planten 
Blaricum. 

Deze zogenaamde wilde plantentuin 
is ingedeeld in miniatuur Gooise land-
schapjes. Onze Gooise landschappen, 
hoe natuurlijk ze ook lijken, zijn in feite 
ontstaan uit agrarische bedrijvigheid in 
het verleden. Daarmee is de tuin ook van 
cultuurhistorisch belang. De soortenrijk-
dom aan wilde planten is zeer divers. 
Bordjes en informatiepanelen geven de 
geïnteresseerde bezoeker toelichting op 
wat er op dat moment groeit en bloeit. 
Steeketiketten brengen bloeiende planten 
op naam. Voor veel bos- en tuinvogels is 
de heemtuin, die gunstig is gelegen tus-
sen bos en begraafplaats, een ideale leef-
omgeving.

De Gooise Heemtuin wordt beheerd door 
vrijwilligers van IVN Natuureducatie 
Gooi en Omstreken en is vrij toeganke-
lijk.

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

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

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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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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woord. En dan te weten dat zitten qua
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anders vond Henk. Zodra je in koud
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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.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

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

 

Verhuisplannen?

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

 

sinds 1936

by Joost

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Binnendoor 5
Blaricum

035-2031035

Dé Value Belegger
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Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum
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hei & wei

www.zmaakt.nl

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

www.descholeksterblaricum.nl

Hoe fijn dat we weer kunnen genieten van de terrassen in ons dorp. Zoals hier bij 
d’Ouwe Tak. Op de achterpagina nog meer mooie Blaricumse terrassen, waar we 
weer volop met ons allen gebruik van maken. Op naar een mooie zomer met elkaar! 
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Gijsbrecht van Amstelstraat 198
Hilversum | T. 035-624 59 38 

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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Exclusieve matchmaking 
voor ondernemende en 
ontwikkelde singles

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

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

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

De lekkerste 
BorrelBag van 
Gooische 
ondernemers!

Van Weede Uitvaartzorg
betrokken, met aandacht en met respect

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

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

Corpus Analyser
De scan test 250 
lichaamsfuncties

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

mineralen en vitaminen tekorten.
WWW.HEALTHCONSULTANCY.EU

Column
door
Sybert Blijdenstein

De sigaar
Twee parende houtduiven - het 
vrouwtje plat, met breed uitge-
vouwen vleugels, en het mannetje 
druk bezig achterop haar staart - 
gaan zó tekeer dat ze tegelijk hun 
evenwicht verliezen en van de dik-
ke tak aftuimelen. Ze zetten hun 
fladderende vrijage voort in de top 
van een boom. Dunnere tak, meer 
grip. 
Voor de zekerheid controleer ik 
meteen het eekhoornchaletje. Ver-
jaag daaruit een wat verdwaasd 
voor zich uitkijkende duif en maak 
de ronde entree kleiner. Het verse 
hooi van de Meelmuis is voor de 
gezinsuitbreiding van onze eek-
hoornfamilie en is niet besteed aan 
een duffe duivin.
Even terug naar ons brievenbus-
vogeltje uit de vorige column. Dat 
had zijn stinkende best gedaan. 
Nestje klaar. Afgekeurd door 
vrouwtje. Mannetje is de sigaar. 
Bij onze buurvrouw, die in haar 
brievenbus ook zo’n vogelverbou-
wing had, is nog wel wat drukte. 
Maar eitjes? Is onzeker.
Een dag later komen vrienden bij 
ons langs. Vertellen over hun va-
kantie in hun huis aan de Spaanse 
Costa, gelegen aan een ruwe rots-
kust. Na een inspannende ochtend 
gaan moeder en tienerdochter ter 
ontspanning met de auto op zoek 
naar een mooie wandeling. Plekje 
gevonden. Auto verderop gepar-
keerd. Ze beginnen aan een uitda-
gende, moeilijke afdaling tussen 
de rotsen. Voorzichtig schuifelend, 
steil omlaag, over een rul geiten-
paadje. Afgepeigerd, met beurse 
benen, komen ze beneden aan. 
Dochter wil meteen terug. Zwoe-
gend weer boven aangekomen, is 
de vraag: ‘Gaan we eerst de auto 
halen of rechtstreeks lopend naar 
huis?’ Dat laatste doen ze. Thuis 
aangekomen blijken ze de sigaar 
want mam heeft de huissleutels in 
de auto laten liggen!   
Zo ongeveer voelde ik me ook na 
dat krankzinnige gebeuren rond 
‘elders’ en het daaruit ontstane, 
wekenlange, beschamende gevecht 
om de macht in Den Haag. Hope-
lijk wijzer geworden, gaat men 
nu weer aan de slag. Regeren en 
formeren, met een stevige hamer. 
Ferm  bevestigd door onze pre-
mier: ‘Doe weg die cognac en doe 
uit die sigaar.’  

Roelof Visser pionier van de 
Nederlandse Omroeptechniek

door Gerda Jellema
‘Het is nu zes uur in den ochtend, terwijl het hier elf uur in den avond is. 
Blijkbaar gaat dus de zon er op. Ginds ontwaakt dus Insulinde. De zon gaat op 
boven het Bandoengsche plateau. En ik beluister hier, in den grimmigen Hol-
landschen nacht, een tropischen dageraad…’ En dit ‘hier’ was op de meent van 
Blaricum in een hutje op palen en opgetekend door Jan Feith in een uitgebreid 
artikel voor het Algemeen Handelsblad van 30 oktober 1919. En nu terug te le-
zen in het boek ‘Roelof Visser Eerste radiotechnicus van de N.S.F.-Radio Pionier 
van de Nederlandse omroeptechniek’ door Wim Visser.

Wim Visser (radiotechnicus), 93 
jaar, de jongste zoon van Roelof 
Visser: ‘De intentie van dit boek is 
om een waarheidsgetrouwe weerga-
ve van de onbekende geschiedenis 
te geven van de telegrafie met Indië 
en het ontstaan van de omroepver-
enigingen, met speciale aandacht 
voor de technische inzet van mijn 
vader, zodat dit niet in de tijd ver-
loren gaat.’ Wim is niet over een 
nacht ijs gegaan en heeft het boek 
voorzien van veel beeldmateriaal 
en oorspronkelijke brieven en do-
cumenten. Het is een interessant 
en fraai in eigen beheer uitgegeven 
boek geworden.

Luisterpost Blaricum
Roelof Visser (geboren 1892) trad op 
14-jarige leeftijd in dienst bij de Konink-
lijke Marine. Hij volgde de opleiding tot 
radiotelegrafist in Nederland en ging in 
1918 naar Indië waar hij werd uitgeleend 
om te werken bij de Malabar-zender om 
zich vertrouwd te maken met de ontvan-
ger en deze mee te nemen naar Neder-
land, waar die geplaatst zou worden op 
de meent bij Blaricum, omdat hier de 
beste condities waren voor een derge-
lijke ontvanger. Op 23 mei 1919 heeft 
hij de allereerste radioverbinding tussen 
Nederland en Indië tot stand gebracht. 
Roelof zou dit werk met de ontvanger 
anderhalf jaar blijven doen, waarna het 
werk werd overgenomen door onder an-
dere radio Kootwijk (Sambeek). 

Het was een hele uitdaging om de 
hut op de meent te bereiken en te 
verlaten. Nieuws van februari 1921: 
‘Op het ontvangststation op de Bla-
ricummer Meent is de radiotele-
grafist deze maand weer eens door 
hoog water verrast. ’s Morgens zag 
men een witten doek aan een paal 
wapperen, waarmee hij noodseinen 
gaf. Het kostte heel wat moeite hem 
in den storm met een vlot te hulp te 
komen.’ 

Pionier en grondlegger
In 1920 haalde de heer Dubois, directeur 
van de Nederlandsche Seintoestellen Fa-
briek,  hem over om met hem ‘de omroep 
te beginnen’. Zijn eerste opdracht was de 
effectenbeurszender te bouwen. Hierop 
volgden de ontwikkeling van de vliegtuig- 
radio en de omroepzender. Een staaltje 
van Roelofs kunde was dat hij aantoonde 
dat met zijn lijnapparatuur het mogelijk 
was gebeurtenissen in het land via een 
gewone telefoonlijn uit te zenden. Op 19 
augustus 1923 was er de eerste geslaag-
de lijnuitzending met hoogwaardige ge-
luidskwaliteit vanuit Hotel Hamdorff te 

Laren naar de zender in 
Hilversum. De micro-
foons die in die tijd ge-
bruikt werden wogen 17 
kilo en werden door 3 ac-
cu’s van 20 kilo per stuk 
van stroom voorzien. 
Roelof groeide uit tot de 
pionier van de Hilver-
sumse Omroeptechniek. 
Roelof Visser en ir. Du-
bois waren de grondleg-
gers voor wat nu Hilver-
sum Mediastad is. 

Het bijzondere 
boek is voor  

€ 29,95 verkrijg-
baar bij de de 

Larense Boekhan-
del en Historische 
Kring Blaricum. 
U kunt het boek 
ook bestellen via 

roelofvisser.nl
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Een familiearchief: een kijkje in een Blaricumse 
boerenfamilie

door Frans Ruijter
Vroeg of laat krijgt iedereen ermee te maken: een familielid overlijdt en er 
moet een huis ontruimd en verkocht worden. Dat is ook gebeurd met een boer-
derij aan de Kerklaan 3 in Blaricum. Hier woonde ruim tweehonderd jaar een 
en dezelfde familie via de vrouwelijke lijn: Huijsman/Heerschop/Rigter. Deze 
familie had door de jaren heen een uitvoerig familiearchief verzameld. Maar 
wat moet je daarmee? De in Blaricum geboren en getogen historica Maria 
Boersen nam de taak op zich om dit archief uit te zoeken en presenteert de 
resultaten in een rubriek ‘Familiearchieven; een rijke erfenis’ in het regionale 
tijdschrift Tussen Vecht en Eem.

Inmiddels zijn in dit tijdschrift vier ar-
tikelen verschenen en er volgen er nog 
meer. Na een globale beschrijving van 
de inhoud van het familiearchief in het 
artikel Vensters op een Gooise boerenfa-
milie en de betekenis van een dergelijk 
archief voor lokale en regionale geschie-
denis, volgt een artikel over handwerk-
onderwijzeres mejuffrouw Truus Rigter. 
Interessant, omdat zij als een katholieke 
juffrouw op de openbare lagere school in 
Blaricum les heeft gegeven en ook om-
dat zij op negenjarige leeftijd door haar 
ouders was afgestaan aan haar oma en 
ongetrouwde tantes. Dat was een mond 
minder te voeden in een gezin met tien 
kinderen in een tijd van een landbouw-
crisis. Dankzij de tantes, die veel bor-
duurden, heeft zij in 1913 de acte Nut-
tige handwerken gehaald en kon zij als 
handwerkonderwijzeres werken. Uniek 
in die tijd. Een voorbeeld van katholieke 
emancipatie!

Tijmen de Saijer
Het derde artikel gaat over Tijmen de 
Saijer: Blaricumse erfgooier en pastoor. 
(1603-1658). Verschillende Blaricumse 
families hebben of hadden een afdruk 
van de kopergravure van Tijmen de Sa-
ijer aan de muur hangen. Weinig fami-
lies zullen zich gerealiseerd hebben dat 
ze daarmee de oudste afbeelding van een 
autochtone Blaricumse erfgooier aan de 
muur hebben of hadden hangen. En ook 
is waarschijnlijk niet bekend dat het om 
een museaal stuk gaat. De afbeelding van 
Tijmen is namelijk ook te vinden in o.a. 
het Rijksmuseum, het Catharijneconvent 
en het British Museum.

Goois schilderij
Onlangs is een vierde artikel verschenen 
over een onbekende vrouw op een schil-
derij. In de boerderij aan de Kerklaan hing 
een schilderij dat niemand wilde hebben. 
Het zou in de vuilcontainer gegooid 

worden. Maar na vergelijking met oude 
foto’s, die ook in de boerderij gevonden 
werden, werd duidelijk wie de onbekende 
mevrouw was, een Blaricumse, en waar-
om dit schilderij in de boerderij hing. En 
het wordt nog spannender: waarschijnlijk 
is het schilderij geschilderd door een be-
roemde schilder in het Gooi!

Donateur worden?
Geïnteresseerd? Donateurs van de Stich-
ting Tussen Vecht en Eem krijgen het tijd-
schrift toegestuurd. Het donateurschap 
is € 19.50 per jaar. Meer informatie  
tussenvechteneem.nl

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Warme geluiden vanuit de Dorpskerk

door Ramona Beemsterboer-Van Urk Dam 
Annette Horsman, voorzitter van de Dorpskerk, vertelt graag over de ontwik-
kelingen binnen de protestantse gemeente in ons dorp. ‘We zijn allemaal toe 
aan wat positiviteit.’ 

‘Na het vertrek van onze dominee zijn 
wij met hulp van buitenaf bezig geweest 
een aantal belangrijke zaken te herstruc-
tureren. In samenwerking met een interim 
dominee van de PKN (Protestantse Kerk 
Nederland) en de gemeente hebben wij 
ons gebogen over een nieuw profiel van 
de gemeente. We hebben een beleids-
plan ontwikkeld met duidelijke doelen 
over waar wij ons op gaan richten en wat 
de speerpunten zijn. Voor onze nieuwe 
dominee ligt hier de uitdaging. Daarbij 
hoort dan ook een profielschets van de 
predikant die wij zoeken, dat heeft geleid 
tot een aantal gemeenteavonden. Hierin 
hebben wij de gemeente geïnformeerd en 
om feedback gevraagd. De bijbehorende 
stukken zijn te lezen op onze website.’ 

Nieuwe predikant
Er is een commissie gevormd en deze 
zogenaamde beroepingscommissie gaat 
zich de komende periode actief bezig-
houden met het selecteren van sollicitan-
ten voor dit ambt. ‘Alles is in volle gang. 
Wij hebben gekozen voor deze zorg-
vuldige weg. In het verleden is er veel 
gebeurd en in samenspraak met de PKN 
gaan we deze route bewandelen.’ 

Communicatie met gemeenteleden 
‘In de coronatijd hebben wij ons uiter-
aard gehouden aan de richtlijnen van 
het RIVM. Dit hield in dat wij van der-
tig bezoekers naar “geen” bezoekers 
moesten gaan tijdens onze erediensten. 
Dat was moeilijk voor onze gemeentele-

den. Juist nu had men behoefte aan het 
moment samen in de kerk op zondag.’ 
Gelukkig hebben de ingezette digitale 
mogelijkheden als nieuwsbrieven en een 
livestream veel leden kunnen bereiken. 
De livestream werd tevens gebruikt voor 
onder andere uitvaarten. Ook daarbij was 
het niet mogelijk om veel mensen in de 
kerk te verwelkomen. 

Vrijwilligers 
‘De vele vrijwilligers zorgen ervoor dat 
wij zoveel mogelijk in contact kunnen 
blijven met onze gemeenteleden. Daar 
zijn wij heel trots op. Met Pasen hebben 
onze contactpersonen zoveel mogelijk 
gemeenteleden bezocht met een paas-
groet. Ook zo’n contactmoment wat heel 
belangrijk is. De goede doelen waar wij 
normaal gesproken tijdens de diensten 
voor collecteren konden we blijven steu-
nen. Onze gemeenteleden hebben hun 
collecte via de bank overgemaakt. Wat 
zijn wij daar blij mee!’

Opening 
‘De kerk is nu weer open voor 30 men-
sen. Uiteraard met in achtneming van 
de RIVM-richtlijnen. Ook is het helaas 
nog niet toegestaan om te zingen. Als het 
mooi weer is kunnen we na de dienst wel 
weer koffiedrinken in het Achterom, het 
pandje gelegen achter de kerk. Wij prij-
zen ons gelukkig met ons mooie kerkge-
bouw en de eromheen liggende begraaf-
plaats. Ook verwachten wij binnenkort 
een mogelijkheid te kunnen creëren om 

urnengraven te kunnen gaan uitgeven. 
Een mooie ontwikkeling.’

Kerkenraad
Annette glundert en zegt: ‘Ik ben erg 
trots op onze Kerkenraad. Er is veel 
werk verricht onder vaak moeilijke om-
standigheden. Het afgelopen jaar heeft 
ertoe geleid dat er een goed team staat 
met open oor en oog voor de gemeente. 
Wij zijn blij positief vooruit te kunnen 
kijken. De vele leermomenten uit de af-
gelopen periode hebben ervoor gezorgd 
dat wij uitzien naar een nieuwe predikant 
en een frisse aanpak in onze Dorpskerk. 
Het werd tijd deze goede berichten te de-
len met de Blaricummers!’

Meer informatie 
protestantsegemeenteblaricum.nl

Autochtone Blaricummer Timotheus 
de Sayer
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10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pippijn’s palet

door Angélique Boezel-Spoor
Bij de Muppet Show zong Kermit de Kikker bij aanvang altijd: To introduce 
our guest-star, that’s what I’m here to do. Welnu, hierbij de aankondiging van 
de ster van vandaag: Pippijn Dekker, die het op de jeugdige leeftijd van zes jaar 
al presteert om zich te profileren als begenadigd schilder.

Het verhaal begint afgelopen januari. 
Pippijn zou met zijn moeder op bezoek 
gaan bij twee voormalige KLM-colle-
ga’s, die vorig jaar met pensioen zijn ge-
gaan (mams werkt er nog steeds als pur-
ser). Er werd driftig nagedacht over een 
origineel cadeautje, eens een keer niet 
die eeuwige bos bloemen, een saai doos-
je bonbons of dat afgezaagde flesje wijn.

KLM-huisjes
Al piekerend viel Pippijns oog op één 
van de KLM-huisjes die hun woning 
sieren. Voor diegenen, maar dat zullen 
er niet veel zijn, die niet weten wat dat 
zijn: KLM-huisjes zijn kleine keramieken 
replica’s van typisch Hollandse (bestaan-
de) huisjes, gevuld met jenever. Al sinds 
1952 worden die uitgedeeld aan in eerste 
instantie de First Class passagiers en toen 
die klasse opgeheven werd aan de Busi-
ness Class passagiers. Ze zijn enorm po-
pulair en echte ‘collectors items’, waar de 
levendige handel op onder andere Markt-
plaats van getuigt. Kijkend naar zo’n huis-
je kwam Pippijn op het idee om het na te 

schilderen en die geschilderde versie aan 
de pensionado’s aan te bieden. Hartstikke 
leuk idee natuurlijk, maar in de praktijk 
bleek dat echter niet zo eenvoudig. Alleen 
al om de kleuren van de verf de juiste nu-
ance te geven, ging een heel mengproces 
vooraf. Maar uiteindelijk werd het een 
mooie blauwe ondergrond, waarop het 
witte huisje werd getekend, ingekleurd en 
ook de details grondig werden nagelopen, 
zoals bijvoorbeeld het schoorsteentje, dat 
eigenlijk de afsluiting vormt van het huis-
je, zodat de drank ‘binnenshuis’ blijft.

Pippijn.art
Het eindresultaat was boven verwach-
ting. Pippijn kreeg de smaak te pakken 
en ging door met het schilderen van 
diverse huisjes. In eerste instantie op 
ware grootte, maar ook hier en daar met 
uitstapjes naar een iets groter formaat. 
Naarmate de collectie zich uitbreidde, 
vatte Pippijn zelfs het plan op om de vol-
tallige serie (101 stuks) te schilderen. In-
middels heeft hij er al circa 40 afgerond. 
Gemiddeld doet hij zo’n twee weken 

over drie á vier exemplaren. Ze worden 
niet per stuk gemaakt, omdat het mengen 
van de verf dus nogal ‘een dingetje’ is en 
er dan in één keer voor meerdere schil-
derijtjes verf kan worden klaargemaakt.
Heel indrukwekkend is zijn uitvoering 
van Het Paleis Op De Dam (dat op zich 
al een heel bijzonder en uniek huisje 
is), uitgevoerd in oranje met het oog op 
Koningsdag. En op alle afgeronde kunst-
werkjes staat een sierlijke gouden letter 
P als signatuur van de artiest.

Pippijn heeft zijn eigen Instagram ac-
count (pippijn.art) waarop zijn werk te 
bewonderen is en heel stiekem wordt er 
gedroomd over eventuele verkoop van 
zijn schilderijtjes in de toekomst. 
En op korte termijn het leuke gegeven, 
dat er interesse is getoond door de KLM 
om Pippijn zijn werk tentoon te stellen 
in het nieuwe Bemanningencentrum dat 
in mei op Schiphol Centrum is geopend. 
Meer ‘thuis’ kunnen zijn huisjes niet 
zijn. 

Extra steun en helpende handjes voor Stichting Beat Batten

door Anneke Martens-van der Vlugt
NCL is een ernstige stofwisselingsziekte, ook wel de ziekte van Batten genoemd 
naar de onderzoeker Frederick Batten die de ziekte in 1903 beschreef.  De 
Stichting Beat Batten richt zich met name op de CLN3/NCL3, een vorm van 
kinderdementie, met als doel geld in te zamelen voor onderzoek naar therapie 
voor behandeling of genezing. Daarnaast zet de stichting zich in voor voorlich-
ting aan medici, onderzoekers en familie. 

De kinderen van Kim Schroduer, werk-
zaam bij de Stichting, merkten tijdens 
de lockdown al snel, dat hun moeder 
behoorlijke tegenslagen te verwerken 
kreeg. Alle evenementen werden wegens 
corona geannuleerd en hierdoor kwamen 
er steeds minder donaties binnen, die zo 
ontzettend hard nodig zijn. Dus bedach-
ten zij samen met kinderen van collega’s 
van moeder een plan om zoveel moge-
lijk buren te mobiliseren om mee te doen 
aan een collecteweek. Met elkaar hebben 
zij een flyer laten ontwerpen en gingen 
Kim, Mike en Sarah daarmee onlangs 
met mascotte Beba op pad naar de buren 
met het verzoek om een digitale collec-

tebus aan te maken voor kinderen met de 
ziekte van Batten.

Stichting Beat Batten hoopt er met deze 
collecte voor te zorgen dat onderzoek 
ondanks corona door blijft gaan. Voor-
zitter Ronald Jansen: ‘Iedereen kan mee-
doen en op beatbatten.digicollect.nl een 
digitale collectebus aanmaken en delen 
via social media! De digitale collecte-
week wordt gehouden van 6 tot en met 
12 juni. Stichting Beat Batten is geves-
tigd aan de Binnendelta 1N in de Bla-
ricummermeent. Voor nadere info kunt 
u contact opnemen met Kim Schroduer  
kim@beastbatten.nl of 06-15265705.

Pippijn met zijn KLM-kunstwerken

Steunt u ook Stichting Beat Batten?
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Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
    

Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

www.ijssalondehoop.nl

 

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

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

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

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

‘Ik maak uw huid gezond’

door Marjolijn Schat
Pigmentvlekken, verwijde bloedvaatjes, littekens, steelwratjes, kraaienpootjes, 
rimpels om je mond en kin, een vermoeide of verouderde huid… De behande-
ling hiervan is het dagelijks werk van Gerdien Zekveld, huidtherapeute. 

Gerdien heeft haar eigen kliniek; Zekveld 
Huidcentrum op de Binnendelta in de Bla-
ricummermeent. In juli verhuist ze naar 
een eigen, groter en mooier pand. Ook op 
de Binnendelta, gunstig gelegen aan het 
begin van het bedrijvenpark. ‘Een groter 
pand geeft me de mogelijkheid om samen 
te kunnen gaan werken met bijvoorbeeld 
een cosmetisch arts of een plastisch chi-
rurg. De Binnendelta met parkeermoge-
lijkheden is voor mij perfect. Ook komt 
niet iedereen hier zomaar langslopen. Dis-
cretie vind ik namelijk heel belangrijk. Ik 
waarborg de privacy van mijn klanten ook 
door ruim tijd tussen de behandelingen te 
plannen. Niet iedereen hoeft immers te 
weten dat je bij mij komt.’ Gerdien is lid 
van de BOV (Blaricumse Ondernemers 
Vereniging) en adverteerder van hei & 
wei. Het bevalt haar prima in ons dorp. 
‘Mij krijg je hier niet meer weg.’ 

Zorg voor je huid
Haar klanten variëren van jong tot oud, 
met geheel verschillende aandoeningen. 
‘Ik geef zowel medische als cosmeti-
sche behandelingen en maak de huid 
weer gezond.’ Gerdien start altijd met 
een uitgebreide huidanalyse en wil een 
zo compleet mogelijk beeld van haar 
cliënt krijgen, denk hierbij bijvoorbeeld 

aan voeding, stress, leefgewoonten en 
verzorgingsproducten. Daarna kijken 
ze samen naar de haalbare resultaten. 
‘Eerlijkheid is hierbij heel belangrijk, 
ik geef een zo duidelijk mogelijk beeld 
van wát kan en wat ík kan. Afhankelijk 
van de problemen of wensen hanteer ik 
verschillende methoden en technieken.’ 
Zo werkt Gerdien bijvoorbeeld met Der-
mo Ablation Surgery (D.A.S), een plas-
mapen waarmee bijvoorbeeld plekjes, 
wratjes en pigmentvlekken weggehaald 
kunnen worden en oogleden gelift kun-
nen worden. Dit alles zonder dat er ge-
sneden hoeft te worden, geschikt voor ie-
der huidtype en zonder littekenvorming. 

Een gezonde huid staat u goed
Huidverbetering pakt Gerdien aan door 
microneedling met hyaluronzuur en 
gemixt met speciaal op jouw huid af-
gestemde serums. Acnetherapie, bind-

weefselmassages voor een verslapt 
gezicht/hals, het weghalen van allerlei 
goedaardige huidoneffenheden, een be-
handeling tegen haarverlies, littekenthe-
rapie, huidverbeterende peelings, er is 
veel mogelijk om een gezonde huid te 
krijgen. Om een idee te krijgen van deze 
verschillende technieken en behandelin-
gen is het een aanrader om de vlogs op 
haar website te bekijken. En ook zonder 
een concreet huidprobleem of vraag, kan 
Gerdien veel voor u betekenen. ‘Immers, 
hoe gezonder de huid, hoe mooier u en 
uw huid zullen stralen.’ 

zekveldhuidcentrum.nl

Verdwalen in de Bijvanck
door Jan Greven 
Als het weer eens miezerig regent, mag ik graag met de hond door de Bijvanck lopen. Geen straat loopt er recht. 
De huizen, achterkanten naar de straat, lijken schouder aan schouder tegen de regen te schuilen. Ik loop langs 
schuurtjes, garages en keukenramen. Van de straat af een blik in de huiskamer is er niet bij. 

De Bijvanck is gebouwd in de jaren ze-
ventig van de vorige eeuw. Duidelijk in 
reactie op de uniforme doorzonwijken 
van de daaraan voorafgaande jaren. 
Vanaf de straat kon je er de kinderen in 
de achtertuin zien spelen. Zoiets wil-
den we in Blaricum niet. 

Er is veel diversiteit. Goedkopere en 
duurdere, grotere en kleinere huizen 
wisselen elkaar af. Er zijn, lage, flat-
gebouwen. Er is veel groen, toch staan 
de huizen behoorlijk dicht op elkaar. 
Op een regenachtige dag ademt de Bij-
vanck de rust van een villadorp zonder 
de pretentie er één te zijn. Misschien 
is dat wel het meest Blaricums aan de 
Bijvanck. 

De Blaricummermeent is van vijftig 
jaar later en dat kun je goed zien want 
de verschillen zijn groot.  De huizen 
staan er los van elkaar. Elk op een ei-
gen stukje grond. Geen groot stukje, 
misschien zelfs wel een te klein stukje, 
maar wel een eigen stukje. De mees-

te huizen zitten in het duurdere koop-
segment. Daardoor is er meer unifor-
miteit. Van een afstand lijkt de Meent 
gemaakt door de repete knop van een 
3D printer.
En dan het water. In de Bijvanck lopen 
de singels langs de achterkant van de 
huizen. Flinke schuttingen zorgen voor 
afscheiding. Hoe anders is dat in de 
Meent waar de singels langs de voor-
kant lopen en de huizen, fier aan het 
water met als het even kan een bootje 
ervoor, zich laten zien.  
De Bijvanck hinkt op twee gedachten. 
Enerzijds saamhorigheid door bochti-
ge straatjes en huizen dicht op elkaar. 
Anderzijds een duidelijke scheiding 
tussen publiek en privé met ieder zijn 
eigen territoir. In de Meent is die schei-
ding tussen publiek en privé vloeien-
der. De wijk oogt opener.    

Wandelen in de Bijvanck is spannen-
der. Soms moet je je weg over mod-
derige paadjes verscholen tussen de 
huizen zoeken. Soms loopt zo’n paadje 

dood en moet je terug. In de Bijvanck 
kun je verdwalen, je wandelt er duide-
lijk in je eentje. Langs de singels van 
de Meent ben je altijd wel in gezel-
schap van anderen. Hardlopend, met 
de kinderwagen of met een hond. Door 
hun openheid nodigen de singels daar 
toe uit. Het is er mooi wandelen. Maar 
verdwalen kun je er niet. 

Er zijn meer verschillen. Wat zou je 
anders verwachten? Tussen Bijvanck 
en Meent zit vijftig jaar maatschappe-
lijke ontwikkeling. Nederland is rijker 
geworden. De kloof tussen arm en rijk 
groter. De samenleving sociaal en cul-
tureel gesegmenteerder. Dat zie je. De 
Meent weerspiegelt die exclusievere, 
rijkere maar ook gesegementeerdere 
samenleving. De Bijvanck stamt uit de 
tijd van daarvoor.  Waarschijnlijk wan-
del ik er daarom zo graag. Of ik één 
van de twee beter vind? Dat zou ik niet 
durven zeggen. Anders, in elk geval. 

Maar wat wil je na vijftig jaar?  

GROEN- EN GRONDWERKEN • VERHUUR •  LEVERANCIER VAN ZAND, 
GROND, COMPOST, ETCETERA   
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Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

Bij HR INJECTABLES kunt u terecht voor subtiele gelaats-
verjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur en 
botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk uit blijft zien.

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

hei & wei volgen op twitter: kijk op
http://twitter.com/heienwei

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

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

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

17.00 tot 21.30 uur.

Wie ben je?
‘Mijn naam is Floris Seckel, ik ben 
twaalf jaar en ik zit in groep 8 van ba-
sisschool KBS De Pionier. We wonen in 
de Bijvanck. Ik heb twee jongere broer-
tjes, waarvan een in groep 7 zit, ook op 
deze school. En twee oudere zussen die 
in Amsterdam wonen. Bij mijn vader 
heb ik twee katten en bij mijn moeder 
een goudvis. Ik zit in de klas bij mees-
ter Kees, jaja ‘Mees Kees’ niet uit de  
film of van de boeken, maar een  
echte!’ 

Wat vind je leuk aan deze school?
‘Ik heb bijna negen jaar op deze school 
gezeten en het zal dus best lastig zijn 
om aan het eind van dit schooljaar van 
groep 8 afscheid te nemen. De vakken 
die ik het leukst vind, zijn musical, ha-
tex (handarbeid), gymles en buitenspe-
len. Vooral actieve vakken dus. Ik heb 
dyslexie, maar op school begeleiden ze 

me daar goed bij; dat vind ik heel fijn. 
Op onze school is er een leerlingenraad, 
daar zit ik zelf niet in, maar ik vind het 
wel heel leuk dat dat er is. De leerlin-
genraad mag meebeslissen over zaken 
op school, zoals bijvoorbeeld welke 
speeltoestellen moeten komen.’

Hoe kijk je terug op afgelopen school-
jaar?
‘Het was best een gezellig jaar, ondanks 
de rare maatregelen omtrent corona. 
Helaas ben ik zelf ook ziek geweest en 
een paar van mijn familieleden ook. 
Hoofdpijn en een rare smaak in onze 
mond, dat vonden we wel vervelend. 
Maar ik kreeg allemaal mooie tekenin-
gen en plaatjes van mijn klasgenoten, 
dat hielp. Ik hoop wel dat het school-
kamp doorgaat. Daar verheug ik me op. 
Met zijn allen in een kring van tentjes 
logeren en vooral de bonte avond. Dat 
wil ik echt niet missen. Ook hoop ik 

dat de eindmusical doorgaat. 
Dat maakt groep 8 nou juist 
zo leuk.’ 

Wat ga je na groep 8 doen?
‘Ik ga naar de brugklas van 
het Erfgooierscollege en ga 
daar de Mavo doen. Ik heb 
een heel goede vriend die 
daar op zit en hij vertelde zo 
enthousiast over deze school. 
Door zijn verhalen was het 
voor mij al snel duidelijk 
dat ik graag naar die school 
wilde. Bovendien is er net 
een nieuwe school gebouwd, heel mooi 
natuurlijk. Ik wil later ook graag archi-
tect worden, ik speel daarom ook graag 
Mindcraft. Tennissen is een andere gro-
te hobby van me. Ik mag wel zeggen dat 
ik daar heel goed in ben, want ik heb al 
veel prijzen gewonnen. En ik verzamel 
graag Pokémon knuffels.’ 

Nou zo te horen heeft Floris het lek-
ker druk met zijn hobby’s en de laatste 
schoolweekjes. Een nieuwe school zal 
best even wennen zijn, maar hij heeft er 
alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. 
We wensen je veel plezier en een mooie 
schoolcarrière toe op het Erfgooierscol-
lege! 

Groep 8 in de schijnwerpers

Door Mieke Tolhuisen
In deze rubriek laten we leerlingen uit het laatste jaar van de vier basisscholen aan het woord. Dit keer Floris.

Gooisch Gemak, de gouden bus met kwaliteitsproducten
door Marjolijn Schat
‘Leve de man van de SRV, van je hieperdepiephoeree’, het bekende reclame-
deuntje uit vroegere tijden toen de rijdende supermarkten niet weg te denken 
waren uit het straatbeeld. Door de opkomst van de grote supermarktketens 
verdwenen ze en reden er de laatste jaren nog maar een handjevol door het 
land. Maar rijdende winkels zijn in de coronatijd bezig met een comeback. 

Zo ook in Blaricum. Iedere week toert 
Michel van Egmond met zijn bus 
Gooisch Gemak door ons dorp. Met een 
uitgebreid assortiment aan verse pro-
ducten, afkomstig van lokale onderne-
mers uit het Gooi en omgeving. Michel:  
‘Ondernemers hebben de handen in-
eengeslagen en we helpen zo elkaar  
en u.’

‘Lekker Gooisch’ van Michel
Op 20 m2 verkoopt Michel onder meer 
groente, fruit, eieren, noten, aardappe-
len, een biologische zuivellijn (en alles 
in het glas), brood van het Graanschap 
uit Laren en vlees van slager Janmaat 
uit Hilversum. ‘Bekend van zijn wor-
sten, vooral de paardenworsten zijn een 
bestseller.’ En natuurlijk allerlei Gooise 
streekproducten: Bier van de Gooische 
Bierbrouwerij, koffie(bonen) en thee van 

Gooische Bonen en uiteraard ontbreken 
het Erfgooiers kruidenbittertje en -li-
keurtje niet. ‘Ook leuk als cadeautje is 
de chocola van CARLZ; de Gooische 
bal, de Gooische plak en chocolade kus-
jes uit het Gooi.’ 

Een ras Amsterdammer in ons dorp 
Voor Michel, een ras Amsterdammer, is 
Blaricum niet onbekend. Hij toerde als 
16-jarige jongen op zijn brommer van-
uit de hoofdstad naar ons dorp voor een 
biertje bij Moeke. Zijn partner stamt uit 
een Blaricumse familie en vanuit zijn 25 
jaar werkervaring in levering van goede 
en verse producten kent hij alle boeren 
en (groente)winkels in ons dorp en om-
geving. En afgelopen januari startte hij 
met Gooisch Gemak, op vrijdag in Blari-
cum en de andere dagen van de week in 
de omgeving. 

Informatie
Op vrijdag rijdt Gooisch Gemak nu een 
vaste route door Blaricum-Dorp en de 
Blaricummermeent. ‘Met mijn elf meter 
lange bus door de Blaricummermeent 
manoeuvreren is nog wel een uitdaging 
met al die bouwplaatsen en het werkver-
keer…’ 

Heeft u ook interesse om in alle 
rust uw boodschappen in de bus 
te komen doen of wilt u eens een 
kijkje nemen? Bel of app naar 
06-54905700 of kijk voor meer 

informatie op GooischGemak.nl
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Get ready voor sportschool The Fit Boutique!

door Gerda Jellema
Gezond en sportief met je lichaam en geest bezig zijn op een plek waar je je senang voelt, dát wil je en dát kan je 
weer in Blaricum-Dorp. Ondanks en dankzij de pandemie hebben Pieter Thurkow (24 jaar) en zijn compagnon 
Dylan Vrede (22 jaar) eind 2020 de handen ineengeslagen en zijn de sportschool The Fit Boutique begonnen.

Pieter, die sinds een paar jaar in Blari-
cum woont, wilde met zijn moeder naar 
de sportschool in de Lloods. Daar aange-
komen zagen ze een plakkaat op de deur 
‘Permanent gesloten’. Pieters hersenen 
maakten overuren, hij contacte zijn hui-
dige compagnon Dylan en voerde met 
diverse mensen gesprekken. Een week 
later was Pieters droom verwezenlijkt. 
Een eigen sportschool! 

Sportschool
Pieter en Dylan kennen elkaar van de 
Oostergym in Amsterdam waar ze al-
lebei tot voor kort fitnesstrainers en 
sportcoaches waren. Tijdens een, niet 
afgemaakte, studie fysiotherapie ontdek-
te Pieter hoe interessant het lichaam is. 
Na wat omzwervingen is hij zich gaan 
specialiseren in fitness. Pieter: ‘Ik was al 
lang aan het nadenken om iets voor me-
zelf te gaan doen en toen ik bij de Lloods 
dit plakkaat tegenkwam zag ik een kans 
die ik met beide handen heb aangegre-
pen. Er is geen mooier pand om een 
sportschool te beginnen.’ Dylan volgt 
momenteel Commerciële Economie aan 

de HVA met als keuze onderdeel Entre-
peneurship. Voor deze opleiding moet hij 
een eigen onderneming opzetten. Dylan: 
‘Het starten van de sportschool is dan 
ook een puzzelstuk dat heel goed past.’ 
Pieter verzon de naam en Dylan het logo.

Een persoonlijke benadering
Ervaringen binnen andere sportscholen en 
het kunnen opbouwen vanaf nul heeft hen 
keuzes doen maken voor wat zij vinden 
waar een sportschool aan moet voldoen. 
Pieter: ‘Wij bieden mensen kleinere groe-
pen, meer rust en ruimte, zodat er meer 
privacy is om jouw oefeningen te doen. 
Voor iedere doelstelling kun je bij ons te-
recht, of je nu sterker wilt worden, beter 
in je vel wilt zitten of coronakilo’s wilt 
verbranden. We stellen een persoonlijk 
trainingsschema op en zo nodig geven we 
ook een voedingsadvies. Sporten is niet 
alleen gedachteloos bewegen, maar weten 
waarom je het doet en dat je met aandacht 
de oefeningen uitvoert. De juiste bege-
leiding passend bij de mogelijkheden en 
wensen van de persoon en een goede uit-
leg zodat de oefening ook veilig gedaan 

wordt.’ Dylan: ‘Wij hopen door 
een persoonlijke benadering 
een soort thuisgevoel te creë-
ren, een plek waar je graag naar 
toegaat, waar het niet alleen om 
presteren gaat, maar waar een 
goede balans is tussen inspan-
ning en ontspanning. Naast de 
apparaten en oefeningen ook 
een lounge om te relaxen of 
voor een gesprek en een sauna  
om het plaatje compleet te ma-
ken.’ 

Een gezond en fit leven
Een plek ook zonder schreeu-
werige muziek, maar met pret-
tige achtergrondmuziek, waar moderne 
apparatuur klaar staat om jouw lichaam 
en geest een boost te geven. Aan de hand 
van The Fit Boutique app op je smart- 
phone kun je je favoriete lessen en fit-
ness momenten bekijken en plannen. 
Een plek voor high intensity intervaltrai-
ning (HIIT) of personal training, waar 
je fitness- of bokslessen kunt volgen en 
waar ook yoga is. En meer. Laat je inspi-

reren door Pieter en Dylan en geef jezelf 
een gezond en fit leven. 

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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Leaseboot 

door Mayke Boetes
Rond mei/juni 2020 besloten twee overbuurmannen in de Blaricummermeent 
om een private leasebedrijf te starten voor jawel, boten! Martijn Draaisma en 
Sander Verheul hadden binnen een maand hun businessplan klaar, een inves-
teerder gevonden en zo konden ze van start. 

Wie houdt er niet van om met een boot 
op het water te zitten tijdens een stralende 
dag? Maar de aanschaf van een dergelij-
ke boot, het jaarlijkse onderhoud en een 
stalling in de winter is kostbaar. Allemaal 
kosten en zorgen die Leaseboot voor 
je wegneemt. Voor een vast bedrag per 
maand lease je een door jou zelf samen-
gestelde boot. Het enige dat je zelf nog 
moet regelen, is een ligplaats op een plek 
naar keuze. De founders van Leaseboot 
zochten samenwerking met verschillende 
dealers van boten en sloten onderhouds-
contracten met hen af zodat de verleasde 
boten in de winter daar ook weer gestald 
kunnen worden. In de lease van de boot 
en het daarbij behorende servicepakket 
word je door Leaseboot volledig ont-
zorgd en is genieten op het water het 

enige dat je zelf moet doen.  Martijn en 
Sander begonnen met 50 boten variërend 
in lengte van zo’n 4 tot 8 meter met een 
respectievelijke aanschafwaarde vanaf  
€ 20.000 tot € 80.000.  

Varen op een eigen boot 
De missie van Leaseboot is eigenlijk heel 
simpel; het varen op een eigen boot met 
een door jou gekozen naam voor meer 
watersportliefhebbers mogelijk maken. 
Sinds een maand houden ze kantoor in 
Laren. Martijn richt zich voornamelijk 
op de marketing en Sander heeft zich toe-
gelegd op de sales. Inmiddels genereert 
hun website zo’n 1000 bezoekers per dag 
en krijgen ze dagelijks tussen de vijf à 
tien aanvragen uit het hele land voor een 
boot. Je kunt al een instapmodel (boot) 

leasen vanaf € 100,- per maand voor een 
periode vanaf drie jaar. 

Vaarbewijs 
Een vaarbewijs heb je voor de meeste 
boten niet nodig. Bij boten die 20 km 
per uur of sneller kunnen varen is een 
vaarbewijs wel noodzakelijk. De teller 
van verleasde boten staat inmiddels al 
op ruim 33 en dit aantal groeit dagelijks. 
Leaseboot heeft met verschillende dea-
lers samenwerkingen opgezet en is zo 

in staat om nog dit vaarseizoen diverse 
boten te leveren. Op termijn zien Martijn 
en Sander een toekomst waar het (deel)
gebruik van leaseboten zal zorgen voor 
ongekend veel ontdekkingen. Varen in 
Friesland, Scandinavië of Frankrijk of 
waar men maar wil zonder transport van 
de boot. Huren of verhuren kan dan in de 
Leaseboot community. Zorgeloos varend 
genieten voor iedereen bereikbaar en be-
schikbaar. Wat een topconcept! 
Meer informatie leaseboot.com

Meer informatie 
info@thefitboutique-blaricum.nl

035 - 888 30 09 of  
thefitboutique-blaricum.nl
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De gemeente Blaricum wil graag een insectvriendelijke gemeente 
zijn. Op de hoek van de Mosselweg-Angerechtsweg is daarom 
eind vorig jaar bloembollenmengsel gepoot en zijn daarbij vaste 
planten ingezaaid: langbloeiend en kleurrijk. De combinatie van 
het bloembollenmengsel en het inzaaien van vaste planten is 
nieuw.

De bloembollen staan er op dit moment mooi bij. Nu is het wach-
ten tot de vaste planten verder gaan opkomen. We hopen dat de 
vaste planten het bloemrijke beeld straks overnemen als de bollen 
zijn uitgebloeid. Omdat het een proef is, betreft het een klein en 
met paaltjes omheind veldje. Wanneer de proef slaagt, passen  
we deze combinatie de komende jaren mogelijk op meer plekken 
toe.

Zestigjarig huwelijksjubileum voor echtpaar Tieland

01 | 28 mei 2021 | week 21 | Gemeentenieuws

28-05 
2021

GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

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

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

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

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

VRIJWILLIGERSAVOND

Maandag 10 mei was het de huwelijksdag van de heer en mevrouw 
Tieland. Het echtpaar is nu zestig jaar getrouwd, van harte gefelici-
teerd! Dat was een mooie reden voor burgemeester Joan de Zwart-
Bloch om een felicitatiebezoek te brengen.  

Het echtpaar Tieland ontmoette elkaar op zeventienjarige leeftijd in 
Utrecht aan de Oudegracht. Meneer werkte bij een smederij en me-
vrouw werkte bij een banketbakkerij. Elke morgen zagen zij elkaar aan 
de overkant van de gracht en zwaaiden ze naar elkaar. Na twee jaar 
zijn ze getrouwd en nu zestig jaar later zijn ze nog steeds bij elkaar. 

De heer en mevrouw wonen nu met veel plezier in de Bijvanck. Ze 
doen alles samen en zo is het altijd geweest. Ze kunnen niet zonder 
elkaar. 

Proef met bloembollen en vaste planten

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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GEMEENTENIEUWS

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

•  Eemnesserweg 39B, 1261 HH, plaatsen van een elektrische toegangspoort, 
ingekomen 7 mei 2021

•  Eemnesserweg 29A, 1261 HH, realiseren van een muurdoorbraak, ingekomen 
10 mei 2021

•  Mondriaanlaan 13, 1261 ZZ, plaatsen van een dakkapel, ingekomen 11 mei 2021
•  Zwaluwenweg 26, 1261 GJ, verbouwen van de woning, ingekomen 17 mei 2021
•  Lepelaar 5, 1261 RN, vellen van 1 boom, ingekomen 18 mei 2021
•  Het Domein 5, 1261 JP, verbouwen van de woning, ingekomen 18 mei 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 beroep-
schrift is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

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

•  Naarderweg 18, 1261 BT, vellen van 2 bomen, verzonden 11 mei 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 beroep-
schrift is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

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

•  Schouw 16, 1261 LG, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 11 mei 
2021

•  Schapendrift 82, 1261 HS, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 11 mei 
2021

•  Schapendrift 83, 1261 HP, bouwen van een woning, een erfafscheiding met toe-
gangspoort, maken van een uitweg en kappen van 20 bomen met herplantplicht 
voor 6 bomen, verzonden 20 mei 2021

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

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergun-
ningen. 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 voorzie-
ningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL
VERLEENDE APV VERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Besloten door burgemeester en wethouders:
•  Het verlenen van een standplaatsvergunning voor de verkoop van fruit- en honingpro-

ducten op de zaterdagen van 5 juni 2021 tot en met 28 augustus 2021 op de stand-
plaatslocatie nabij winkelcentrum de Bijvanck, verzonden 10 mei 2021

•  Dwarslaan 21, 1261 BB, toestaan van een noodkap van 1 boom, verzonden 10 mei 
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 ver-
zoek 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.

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

STICHTSE STRAND BINNENKORT ’S NACHTS 
VERBODEN GEBIED
De gemeente treft voorbereidingen voor een nachtelijk toegangsverbod voor 
het Stichtse Strand. Het college nam hier op 11 mei een besluit over. 

De gemeente wil het verbod instellen 
om overlast en vernielingen in de nacht 
tegen te gaan. Het zal dagelijks gaan 
gelden van 00.00 tot 05.00 uur. 

In het gebied komen regelmatig 

groepen mensen in de nachtelijke 
uren bij elkaar. Zij laten afval achter en 
verrichten vernielingen. Dit zorgt voor 
overlast. Binnenkort komen er borden 
bij het strand te staan waarop het 
verbod staat aangegeven. 

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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De gemeente Blaricum wil graag een insectvriendelijke gemeente 
zijn. Op de hoek van de Mosselweg-Angerechtsweg is daarom 
eind vorig jaar bloembollenmengsel gepoot en zijn daarbij vaste 
planten ingezaaid: langbloeiend en kleurrijk. De combinatie van 
het bloembollenmengsel en het inzaaien van vaste planten is 
nieuw.

De bloembollen staan er op dit moment mooi bij. Nu is het wach-
ten tot de vaste planten verder gaan opkomen. We hopen dat de 
vaste planten het bloemrijke beeld straks overnemen als de bollen 
zijn uitgebloeid. Omdat het een proef is, betreft het een klein en 
met paaltjes omheind veldje. Wanneer de proef slaagt, passen  
we deze combinatie de komende jaren mogelijk op meer plekken 
toe.
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01 | 28 mei 2021 | week 21 | Gemeentenieuws
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

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

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

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

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

VRIJWILLIGERSAVOND

Maandag 10 mei was het de huwelijksdag van de heer en mevrouw 
Tieland. Het echtpaar is nu zestig jaar getrouwd, van harte gefelici-
teerd! Dat was een mooie reden voor burgemeester Joan de Zwart-
Bloch om een felicitatiebezoek te brengen.  

Het echtpaar Tieland ontmoette elkaar op zeventienjarige leeftijd in 
Utrecht aan de Oudegracht. Meneer werkte bij een smederij en me-
vrouw werkte bij een banketbakkerij. Elke morgen zagen zij elkaar aan 
de overkant van de gracht en zwaaiden ze naar elkaar. Na twee jaar 
zijn ze getrouwd en nu zestig jaar later zijn ze nog steeds bij elkaar. 

De heer en mevrouw wonen nu met veel plezier in de Bijvanck. Ze 
doen alles samen en zo is het altijd geweest. Ze kunnen niet zonder 
elkaar. 

Proef met bloembollen en vaste planten

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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GEMEENTENIEUWS

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

•  Eemnesserweg 39B, 1261 HH, plaatsen van een elektrische toegangspoort, 
ingekomen 7 mei 2021

•  Eemnesserweg 29A, 1261 HH, realiseren van een muurdoorbraak, ingekomen 
10 mei 2021

•  Mondriaanlaan 13, 1261 ZZ, plaatsen van een dakkapel, ingekomen 11 mei 2021
•  Zwaluwenweg 26, 1261 GJ, verbouwen van de woning, ingekomen 17 mei 2021
•  Lepelaar 5, 1261 RN, vellen van 1 boom, ingekomen 18 mei 2021
•  Het Domein 5, 1261 JP, verbouwen van de woning, ingekomen 18 mei 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 beroep-
schrift is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

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

•  Naarderweg 18, 1261 BT, vellen van 2 bomen, verzonden 11 mei 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 beroep-
schrift is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

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

•  Schouw 16, 1261 LG, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 11 mei 
2021

•  Schapendrift 82, 1261 HS, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 11 mei 
2021

•  Schapendrift 83, 1261 HP, bouwen van een woning, een erfafscheiding met toe-
gangspoort, maken van een uitweg en kappen van 20 bomen met herplantplicht 
voor 6 bomen, verzonden 20 mei 2021

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

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergun-
ningen. 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 voorzie-
ningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL
VERLEENDE APV VERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Besloten door burgemeester en wethouders:
•  Het verlenen van een standplaatsvergunning voor de verkoop van fruit- en honingpro-

ducten op de zaterdagen van 5 juni 2021 tot en met 28 augustus 2021 op de stand-
plaatslocatie nabij winkelcentrum de Bijvanck, verzonden 10 mei 2021

•  Dwarslaan 21, 1261 BB, toestaan van een noodkap van 1 boom, verzonden 10 mei 
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 ver-
zoek 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.

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

STICHTSE STRAND BINNENKORT ’S NACHTS 
VERBODEN GEBIED
De gemeente treft voorbereidingen voor een nachtelijk toegangsverbod voor 
het Stichtse Strand. Het college nam hier op 11 mei een besluit over. 

De gemeente wil het verbod instellen 
om overlast en vernielingen in de nacht 
tegen te gaan. Het zal dagelijks gaan 
gelden van 00.00 tot 05.00 uur. 

In het gebied komen regelmatig 

groepen mensen in de nachtelijke 
uren bij elkaar. Zij laten afval achter en 
verrichten vernielingen. Dit zorgt voor 
overlast. Binnenkort komen er borden 
bij het strand te staan waarop het 
verbod staat aangegeven. 

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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Tips om een inbraak tijdens afwezigheid te voorkomen
Ook al zijn we de afgelopen periode veel thuis, het betekent niet dat inbraken hiermee verdwenen zijn. Een inbreker kiest 
altijd de zwakste plekken dus zijn schuren en kelderboxen vaker het doelwit. Ook staan de vakanties weer voor de deur. 
Voor een inbreker biedt dat kans om een inhaalslag te maken. 

Waar let een inbreker dan op? Bijvoor-
beeld op stapels post en kranten die 
zichtbaar op de deurmat liggen. Of buren 
die de post juist keurig gesorteerd in het 
zicht op tafel leggen. ’s Avonds branden 
er helemaal geen, of maar één of twee 
lampjes in de woonkamer en de lamellen 
of gordijnen zijn ook overdag potdicht. 
Er staat dagen achtereen geen auto op de 
oprit. Denk ook aan berichten op social 
media waarop staat dat mensen ‘lekker 
even weg zijn’. Allemaal signalen waaraan 
de inbreker kan herkennen dat iemand op 
vakantie is.

Meer weten? 
Er is veel informatie te 
vinden op de website 
van de gemeente en 
van stichting Nationale 
Inbraakpreventie Weken: 
www.stichtingnipw.nl

Collectieve inkoopactie zonnepanelen en isolatiemaatregelen

De energiecoöperaties in de regio zijn dit voorjaar gestart met een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen en voor isolatie. Met zon-
nepanelen wekt u zelf duurzame energie op en met het isoleren van uw woning bespaart u energie en gaat uw energierekening omlaag. 

Met de collectieve actie kan energieco-
operatie Hut van Mie een betrouwbaar 
aanbod, scherpe prijs en goede service 

bieden voor inwoners van Blaricum en 
Laren. Meer weten? Kijk voor alle infor-
matie op www.hutvanmie.nl/projecten 

Ook vindt u daar informatie over andere 
subsidiemogelijkheden.

Aardgasvrij in de 
toekomst, 
praat mee! 
In 2021 moet elke gemeente in Neder-
land een visie hebben waarin (op hoofd-
lijnen) staat in welke volgorde de wijken 
aardgasvrij kunnen worden. Dit heet de 
Transitievisie Warmte.

De gemeente is de visie aan het voorbe-
reiden. Graag willen we u vertellen wat 
er in de visie komt te staan en wat het 
betekent voor de toekomst. Op maandag 
14 juni organiseren we daarvoor een 
online bewonersbijeenkomst. 

Vul de vragenlijst in!
We zijn ook heel benieuwd naar uw 
mening over het onderwerp aardgasvrij. 
Geef uw mening via een online vragen-
lijst. De resultaten delen we tijdens de 
bijeenkomst op 14 juni. U vindt de vra-
genlijst op: www.blaricum.nl/duurzaam

Bijeenkomst op 14 juni
Tijdens de online bijeenkomst vertellen 
wij over warmtetechnieken en wat u 
misschien zelf al kunt doen. Bijvoorbeeld 
hoe u geholpen kunt worden bij het goed 
isoleren van uw huis. 

Alle inwoners zijn welkom. De bijeen-
komst is online. U kunt de bijeenkomst 
vanuit huis of vanaf een andere plek 
volgen. Wel zo makkelijk. Het begint om 
19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 
uur. Meld u aan voor 11 juni. U ontvangt 
per mail de link. Aanmelden kan via 
www.blaricum.nl/duurzaam
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SAMEN NAAR EEN ZWERFAFVALVRIJ BLARICUM!

Iedereen ergert zich weleens aan zwerfafval in de omgeving, zoals blikjes en lege flesjes. En steeds vaker zien we ook 
mondkapjes zwerven. Uiteindelijk belandt veel van dit afval in onze oceanen. Op zaterdag 5 juni organiseert Rotaryclub 
Blaricum-Centaurea daarom een End Plastic Soup Actiedag in het dorp!

Inwoners van Blaricum worden 
opgeroepen om in hun omgeving een 
uurtje plastic en ander zwerfafval te 
prikken. De gemeente Blaricum en de 
Rotary stellen grijpers en vuilniszakken 
beschikbaar aan de deelnemers. Het 
enige wat u zelf hoeft te doen, is een 
paar (tuin)handschoenen meenemen 
en dan kunt u al van start.

U kunt zich op 5 juni tussen 10.00 en 
14.00 uur melden op de parkeerplaats 
aan de Huizerweg, tegenover Bellevue. 
Hier worden de materialen uitgedeeld 
en kunt u uw volle vuilniszak inleveren. 
De gemeente zorgt voor het ophalen 
van de vuilniszakken. 

Let bij het opruimen ook op uw eigen 

veiligheid! Het kan soms best druk zijn 
op straat en op de weg. Zorg ervoor 
dat u gezond maar ook veilig weer 
thuiskomt! En houdt u zich tijdens 
het opruimen aan de coronaregels? 
Zo werken we samen aan een schoon 
Blaricum, want een schone omgeving 
nodigt uit om de omgeving ook schoon 
te houden!

En dan opeens zit je in een periode van je kind die je niet goed begrijpt… Het liep 
allemaal zo lekker… Sneller dan je denkt is je kind alweer toe aan een volgende 
‘sprong’, een volgende stap in zijn leven. 

Veel van de lastigere tijden draaien rond 
overgangen in het leven van je kind. 
Denk aan wanneer je baby van borst 
naar fles gaat, van een wieg naar een 
bed gaat, zijn dutjes opgeeft en de kleu-
terklas begint enzovoorts.

Van peuter naar kleuter
Vaak merk je rond de tijd dat je peuter 
drieënhalf jaar is dat hij meer uitdaging 
nodig heeft. Het slaapje gaat eraf. Hij is 
overdag actiever. Hij is de oudste peuter 
op de peuterspeelzaal. Vriendjes gaan 
al naar de basisschool en verdwijnen 
uit zijn dagelijkse leventje. Allemaal 
dingen die niet leuk zijn voor je kind. Hij 
wordt dan vaak jengelig, vraagt om meer 
aandacht en is sneller geïrriteerd. Grote 
kans dat hij toe is aan meer uitdaging!

Dat is zoeken voor jou als ouder. Wat 
daagt je kind voldoende uit? Probeer 
ander speelgoed, andere spelletjes, an-
dere boekjes, erkenningen. Geef je kind 
meer verantwoordelijkheid door hem 
klusjes te laten doen. Dit is een periode 

van opnieuw afstemmen op elkaar. Be-
denk dat zodra je kind eindelijk naar de 
basisschool gaat, hij meer tevreden zal 
zijn. Hij zal vroeger gaan slapen en beter 
eten. Je merkt dan dat hij weer uitdaging 
genoeg heeft!

Van kleuter naar de derde 
groep
Hoewel de kleuterschool officieel niet 
meer bestaat, is het nog steeds een 
grote stap van groep twee naar groep 
drie. Leren lezen, schrijven en rekenen, 
andere buitenspeeltijden et cetera. Hier 
gaan de meeste kinderen halverwege 
groep twee vaak naar uitkijken of ze 
vinden het juist spannend. Ze zijn toe 
aan weer een nieuwe uitdaging en een 
volgende stap in hun leven. Dat merk 
je aan het gedrag van je kind. Ook nu is 
het goed om af te stemmen wat je kind 
uitdaagt. Kijk of je je kind een nieuwe 
taak kan geven in huis of help hem meer 
zelfstandig te worden door hem iets bij 
de buren te laten brengen of halen. Of 
laat hem alleen van school naar huis 

komen als dat veilig genoeg is. Ook kun 
je andere boeken geven met andere 
interesses of andere spelletjes doen 
samen. Dit alles om te bekijken wat past 
bij de interesse van nu.

Van groep acht naar de brug-
klas
Groep acht staat in het teken van een 
heleboel rituelen, de eindtoets, musical, 
schoolkamp, kennismaken op de mid-
delbare. Naast het afscheid nemen en 
voorbereiden op de volgende ‘sprong’, 
ondergaat het lichaam ook grote veran-
deringen. Een pittige tijd vol emoties. 
Ook kan er wat verveling optreden die 
laatste maanden van groep acht. En 
ja hoor dan zit je weer in eenzelfde 
periode als hiervoor beschreven. Weer 
moeten jullie op zoek naar een nieuwe 
afstemming van interesses, regels stellen 
en verantwoordelijkheden geven. Laat je 
kind, als het mogelijk is, eens met vrien-
den op stap gaan om nieuwe schoolspul-
len te kopen of laat ze samen naar de 
bioscoop gaan.

En verder
Vier tot zes jaar later is je kind toe aan 
weer een nieuwe stap: het vervolgon-

derwijs. Hij gaat dan de wereld in en op 
eigen benen staan. De puberteit zit er 
dan grotendeels op en het opvoeden 
werpt zijn vruchten af.

Er zijn dus een aantal duidelijke ‘spron-
gen’ in het leven van een kind. Kijk en 
luister vooral naar je kind, probeer aan 
te sluiten bij de vernieuwde beleving van 
je kind. Een idee is om aan deze ‘spron-
gen’ een ritueel te koppelen waarbij je 
kind centraal staat. Plan bijvoorbeeld 
een uitje speciaal voor je kind, koop een 
mooi cadeautje, of eet hetgeen je kind 
lekker vindt. Sta stil bij het afsluiten van 
de ene periode en kijk vooruit naar de 
volgende stap. Vertel je kind over de 
periodes in jouw leven of laat opa en 
oma vertellen.

Meer advies nodig?
Weet je even niet hoe je het boven-
staande kunt toepassen? Neem gerust 
contact op met Jeugd en Gezin Gooi en 
Vechtstreek via info@jggv.nl of 035 - 692 
63 50.

Vraag van de maand

Hoe ga ik om met de verschillende ‘sprongen’ in het leven van mijn kind?
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Maaien in deze tijd
Imkers uit de regio roepen ons allen op om in de maanden mei en juni niet te 
maaien. 

Door in die periode (een stuk van) je 
gazon niet te maaien, leg je een rijk buf-
fet aan voor belangrijke beestjes, zoals 
wilde bijen, kevers, vlinders en hommels. 
Vooral in het voorjaar kunnen ze dat 
goed gebruiken. 

Ook de groenaannemer van de gemeen-
te Blaricum laat waar mogelijk het gras 

groeien. Maar als het ál te lang wordt 
dan moeten ze toch gaan maaien. An-
ders geeft het teveel problemen met de 
maaimachines. Het tijdstip van maaien is 
afhankelijk van het weer en hoe hard het 
gras groeit. De bermen die zijn ingezaaid 
met een speciaal mengsel (bloemrijk of 
tegen de eikenprocessierups), worden 
altijd pas na mei gemaaid.

  

Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035

GEMEENTE BLARICUM OP 
TWITTER EN FACEBOOK

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

Volg ons dan op Twitter: @Gem_Blaricum en op 
Facebook: www.facebook.com/gemeente.Blaricum
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Tips om een inbraak tijdens afwezigheid te voorkomen
Ook al zijn we de afgelopen periode veel thuis, het betekent niet dat inbraken hiermee verdwenen zijn. Een inbreker kiest 
altijd de zwakste plekken dus zijn schuren en kelderboxen vaker het doelwit. Ook staan de vakanties weer voor de deur. 
Voor een inbreker biedt dat kans om een inhaalslag te maken. 

Waar let een inbreker dan op? Bijvoor-
beeld op stapels post en kranten die 
zichtbaar op de deurmat liggen. Of buren 
die de post juist keurig gesorteerd in het 
zicht op tafel leggen. ’s Avonds branden 
er helemaal geen, of maar één of twee 
lampjes in de woonkamer en de lamellen 
of gordijnen zijn ook overdag potdicht. 
Er staat dagen achtereen geen auto op de 
oprit. Denk ook aan berichten op social 
media waarop staat dat mensen ‘lekker 
even weg zijn’. Allemaal signalen waaraan 
de inbreker kan herkennen dat iemand op 
vakantie is.

Meer weten? 
Er is veel informatie te 
vinden op de website 
van de gemeente en 
van stichting Nationale 
Inbraakpreventie Weken: 
www.stichtingnipw.nl

Collectieve inkoopactie zonnepanelen en isolatiemaatregelen

De energiecoöperaties in de regio zijn dit voorjaar gestart met een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen en voor isolatie. Met zon-
nepanelen wekt u zelf duurzame energie op en met het isoleren van uw woning bespaart u energie en gaat uw energierekening omlaag. 

Met de collectieve actie kan energieco-
operatie Hut van Mie een betrouwbaar 
aanbod, scherpe prijs en goede service 

bieden voor inwoners van Blaricum en 
Laren. Meer weten? Kijk voor alle infor-
matie op www.hutvanmie.nl/projecten 

Ook vindt u daar informatie over andere 
subsidiemogelijkheden.

Aardgasvrij in de 
toekomst, 
praat mee! 
In 2021 moet elke gemeente in Neder-
land een visie hebben waarin (op hoofd-
lijnen) staat in welke volgorde de wijken 
aardgasvrij kunnen worden. Dit heet de 
Transitievisie Warmte.

De gemeente is de visie aan het voorbe-
reiden. Graag willen we u vertellen wat 
er in de visie komt te staan en wat het 
betekent voor de toekomst. Op maandag 
14 juni organiseren we daarvoor een 
online bewonersbijeenkomst. 

Vul de vragenlijst in!
We zijn ook heel benieuwd naar uw 
mening over het onderwerp aardgasvrij. 
Geef uw mening via een online vragen-
lijst. De resultaten delen we tijdens de 
bijeenkomst op 14 juni. U vindt de vra-
genlijst op: www.blaricum.nl/duurzaam

Bijeenkomst op 14 juni
Tijdens de online bijeenkomst vertellen 
wij over warmtetechnieken en wat u 
misschien zelf al kunt doen. Bijvoorbeeld 
hoe u geholpen kunt worden bij het goed 
isoleren van uw huis. 

Alle inwoners zijn welkom. De bijeen-
komst is online. U kunt de bijeenkomst 
vanuit huis of vanaf een andere plek 
volgen. Wel zo makkelijk. Het begint om 
19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 
uur. Meld u aan voor 11 juni. U ontvangt 
per mail de link. Aanmelden kan via 
www.blaricum.nl/duurzaam
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SAMEN NAAR EEN ZWERFAFVALVRIJ BLARICUM!

Iedereen ergert zich weleens aan zwerfafval in de omgeving, zoals blikjes en lege flesjes. En steeds vaker zien we ook 
mondkapjes zwerven. Uiteindelijk belandt veel van dit afval in onze oceanen. Op zaterdag 5 juni organiseert Rotaryclub 
Blaricum-Centaurea daarom een End Plastic Soup Actiedag in het dorp!

Inwoners van Blaricum worden 
opgeroepen om in hun omgeving een 
uurtje plastic en ander zwerfafval te 
prikken. De gemeente Blaricum en de 
Rotary stellen grijpers en vuilniszakken 
beschikbaar aan de deelnemers. Het 
enige wat u zelf hoeft te doen, is een 
paar (tuin)handschoenen meenemen 
en dan kunt u al van start.

U kunt zich op 5 juni tussen 10.00 en 
14.00 uur melden op de parkeerplaats 
aan de Huizerweg, tegenover Bellevue. 
Hier worden de materialen uitgedeeld 
en kunt u uw volle vuilniszak inleveren. 
De gemeente zorgt voor het ophalen 
van de vuilniszakken. 

Let bij het opruimen ook op uw eigen 

veiligheid! Het kan soms best druk zijn 
op straat en op de weg. Zorg ervoor 
dat u gezond maar ook veilig weer 
thuiskomt! En houdt u zich tijdens 
het opruimen aan de coronaregels? 
Zo werken we samen aan een schoon 
Blaricum, want een schone omgeving 
nodigt uit om de omgeving ook schoon 
te houden!

En dan opeens zit je in een periode van je kind die je niet goed begrijpt… Het liep 
allemaal zo lekker… Sneller dan je denkt is je kind alweer toe aan een volgende 
‘sprong’, een volgende stap in zijn leven. 

Veel van de lastigere tijden draaien rond 
overgangen in het leven van je kind. 
Denk aan wanneer je baby van borst 
naar fles gaat, van een wieg naar een 
bed gaat, zijn dutjes opgeeft en de kleu-
terklas begint enzovoorts.

Van peuter naar kleuter
Vaak merk je rond de tijd dat je peuter 
drieënhalf jaar is dat hij meer uitdaging 
nodig heeft. Het slaapje gaat eraf. Hij is 
overdag actiever. Hij is de oudste peuter 
op de peuterspeelzaal. Vriendjes gaan 
al naar de basisschool en verdwijnen 
uit zijn dagelijkse leventje. Allemaal 
dingen die niet leuk zijn voor je kind. Hij 
wordt dan vaak jengelig, vraagt om meer 
aandacht en is sneller geïrriteerd. Grote 
kans dat hij toe is aan meer uitdaging!

Dat is zoeken voor jou als ouder. Wat 
daagt je kind voldoende uit? Probeer 
ander speelgoed, andere spelletjes, an-
dere boekjes, erkenningen. Geef je kind 
meer verantwoordelijkheid door hem 
klusjes te laten doen. Dit is een periode 

van opnieuw afstemmen op elkaar. Be-
denk dat zodra je kind eindelijk naar de 
basisschool gaat, hij meer tevreden zal 
zijn. Hij zal vroeger gaan slapen en beter 
eten. Je merkt dan dat hij weer uitdaging 
genoeg heeft!

Van kleuter naar de derde 
groep
Hoewel de kleuterschool officieel niet 
meer bestaat, is het nog steeds een 
grote stap van groep twee naar groep 
drie. Leren lezen, schrijven en rekenen, 
andere buitenspeeltijden et cetera. Hier 
gaan de meeste kinderen halverwege 
groep twee vaak naar uitkijken of ze 
vinden het juist spannend. Ze zijn toe 
aan weer een nieuwe uitdaging en een 
volgende stap in hun leven. Dat merk 
je aan het gedrag van je kind. Ook nu is 
het goed om af te stemmen wat je kind 
uitdaagt. Kijk of je je kind een nieuwe 
taak kan geven in huis of help hem meer 
zelfstandig te worden door hem iets bij 
de buren te laten brengen of halen. Of 
laat hem alleen van school naar huis 

komen als dat veilig genoeg is. Ook kun 
je andere boeken geven met andere 
interesses of andere spelletjes doen 
samen. Dit alles om te bekijken wat past 
bij de interesse van nu.

Van groep acht naar de brug-
klas
Groep acht staat in het teken van een 
heleboel rituelen, de eindtoets, musical, 
schoolkamp, kennismaken op de mid-
delbare. Naast het afscheid nemen en 
voorbereiden op de volgende ‘sprong’, 
ondergaat het lichaam ook grote veran-
deringen. Een pittige tijd vol emoties. 
Ook kan er wat verveling optreden die 
laatste maanden van groep acht. En 
ja hoor dan zit je weer in eenzelfde 
periode als hiervoor beschreven. Weer 
moeten jullie op zoek naar een nieuwe 
afstemming van interesses, regels stellen 
en verantwoordelijkheden geven. Laat je 
kind, als het mogelijk is, eens met vrien-
den op stap gaan om nieuwe schoolspul-
len te kopen of laat ze samen naar de 
bioscoop gaan.

En verder
Vier tot zes jaar later is je kind toe aan 
weer een nieuwe stap: het vervolgon-

derwijs. Hij gaat dan de wereld in en op 
eigen benen staan. De puberteit zit er 
dan grotendeels op en het opvoeden 
werpt zijn vruchten af.

Er zijn dus een aantal duidelijke ‘spron-
gen’ in het leven van een kind. Kijk en 
luister vooral naar je kind, probeer aan 
te sluiten bij de vernieuwde beleving van 
je kind. Een idee is om aan deze ‘spron-
gen’ een ritueel te koppelen waarbij je 
kind centraal staat. Plan bijvoorbeeld 
een uitje speciaal voor je kind, koop een 
mooi cadeautje, of eet hetgeen je kind 
lekker vindt. Sta stil bij het afsluiten van 
de ene periode en kijk vooruit naar de 
volgende stap. Vertel je kind over de 
periodes in jouw leven of laat opa en 
oma vertellen.

Meer advies nodig?
Weet je even niet hoe je het boven-
staande kunt toepassen? Neem gerust 
contact op met Jeugd en Gezin Gooi en 
Vechtstreek via info@jggv.nl of 035 - 692 
63 50.

Vraag van de maand

Hoe ga ik om met de verschillende ‘sprongen’ in het leven van mijn kind?
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Maaien in deze tijd
Imkers uit de regio roepen ons allen op om in de maanden mei en juni niet te 
maaien. 

Door in die periode (een stuk van) je 
gazon niet te maaien, leg je een rijk buf-
fet aan voor belangrijke beestjes, zoals 
wilde bijen, kevers, vlinders en hommels. 
Vooral in het voorjaar kunnen ze dat 
goed gebruiken. 

Ook de groenaannemer van de gemeen-
te Blaricum laat waar mogelijk het gras 

groeien. Maar als het ál te lang wordt 
dan moeten ze toch gaan maaien. An-
ders geeft het teveel problemen met de 
maaimachines. Het tijdstip van maaien is 
afhankelijk van het weer en hoe hard het 
gras groeit. De bermen die zijn ingezaaid 
met een speciaal mengsel (bloemrijk of 
tegen de eikenprocessierups), worden 
altijd pas na mei gemaaid.

  

Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035

GEMEENTE BLARICUM OP 
TWITTER EN FACEBOOK

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

Volg ons dan op Twitter: @Gem_Blaricum en op 
Facebook: www.facebook.com/gemeente.Blaricum
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Volop genieten van onze terrassen! 
We wensen iedereen veel plezier op de terrassen van Chapeau, Rust Wat, 
Moeke Spijkstra, Bruis, Country Deli, d’Ouwe Tak,  Cucina da Bruno, 
Blushing, Bellevue en op alle andere terrassen in ons dorp. 

FOTO’S GERT-JAN DEN BESTEN
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