
Het kersenseizoen 
is weer begonnen!

Voor dit heerlijke fruit kunt u tot en 
met augustus terecht bij de verkoop-
wagen van de familie Oosterom uit 
Harmelen. 

De wagen staat iedere zaterdag van 10.00 
tot 18.00 uur in winkelcentrum de Bij-
vanck aan de Uilenbord.

Het September-
diner - zMaakt! 
9-25 september
Door de coronamaatregelen kon he-
laas ook dit jaar Het Aspergediner niet 
plaatsvinden. Maar gelukkig mag het 
evenement verzet worden naar sep-
tember. 

Onder de naam Het Septemberdiner zal 
zMaakt! op dezelfde locatie aan de rand 
van de akker  iedere avond een mooi di-
ner serveren. Geen aspergegerechten, 
maar mooie nazomerse gerechten die 
passen bij het seizoen. Ook tijdens Het 
Septemberdiner wordt er een aantal bij-
zondere avonden georganiseerd. Natuur-
lijk zal tijdens dit evenement de Blari-
cumsche Avond niet ontbreken. 

Voor meer informatie, prijzen en reserve-
ringen www.zmaakt.nl

door Fidessa van Rietschoten
Laat het medio augustus 2020 zijn geweest. Aan de Herengracht 389 ligt de 
Knopenwinkel. Anders dan de bescheiden naam doet vermoeden, is dit een 
ware winkel van Sinkel. Binnen struinde ik een rek af met tweedehands kle-
ding. Ik stuitte op een lichtroze jasje, €27,50. Het was echter niet de prijs die 
mij interesseerde, maar het kaartje waarop het bedrag was geschreven. Een 
zwart-wit foto van schilder Geni Peter. Bij mij, 28 lentes jong, rinkelde geen 
bel. Totdat mijn oog viel op de achterzijde: ‘Blaricum Kwartet’ met daaronder 
het wapen. Een geboren en getogen Blaricummer herkent het schild met drie 
blauwe korenbloemen uit duizenden. 

Na gespeurd te hebben in het archief van 
hei & wei, ontdekte ik dat in er in 1984 
al een artikel gewijd was aan het kwartet-
spel. Via de redactie werd ik doorverwe-
zen naar Gerbe van der Woude. Hij was 
een van de initiatiefnemers van het spel, 
samen met fotograaf Sjaak Kok en spel-
lenmaker Ben van Leeuwen. Gerbe van 
der Woude bevestigde dat het spel in 1984 
klaar was en dat de verkoop werd aange-
kondigd in hei & wei. Het was vervolgens 
aan de Blaricumse handbalvereniging 
BSV om de kwartetspellen voor ƒ 7,50 te 
gaan verkopen. De productiekosten wer-
den gedekt door de Gemeente Blaricum. 

Het spel
Het spel bestaat uit 36 kaarten, verdeeld 
over negen Blaricumse thema’s: dorps-
gezichten, winkelen, natuurschoon, 

gemeentehuizen, historie, schilders, 
oogstfeest, boerderijen en sportaccom-
modaties. Opvallend is de foto van 
Sportpark Oostermeent (sportaccommo-
daties) waarvoor Sjaak Kok in een paal 
klom om een foto van bovenaf te schie-
ten. Toen waren er nog geen drones. Of 
het kaartje ‘Paviljoen’ (historie) waarop 
een theehuis is te zien dat gelokaliseerd 
was aan de huidige Dwarslaan. Van 
1836 tot 1912 bood dit paviljoen mooie 
vergezichten waar zelfs koninklijke be-
langstelling voor was. Anna Paulowna, 
regentes Emma en de jonge Prinses Wil-
helmina genoten op gezette tijden van 
het Gooische panorama. Het is juist de 
aanwezigheid van het inmiddels afwezi-
ge Blaricumse erfgoed dat het spel inte-
ressant maakt.  

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

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

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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Restaurant
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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
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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
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verkoop nog courtage betaalt.� 
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de. Henk ging met z’n zoon Zeph (15) in
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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
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van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
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van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.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

Hei en Wij_28x28mm.indd   10Hei en Wij_28x28mm.indd   1001-09-20   15:4601-09-20   15:46

Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum
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www.zmaakt.nl

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

www.descholeksterblaricum.nl
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Het erfgoed vereeuwigd op een 
kaartspel
Wie bekend was met het vereeuwigen 
van erfgoed was spellenmaker Ben van 
Leeuwen uit Zoeterwoude. Waar ik eerst 
dacht dat Van Leeuwen zijn expertise 
alleen aan Blaricum had gewijd, bleek 
later dat hij kwartetspellen heeft ge-
produceerd voor o.a. Wieringermeer, 
Noordoostpolder en dichterbij huis, 
Bussum. Niet alleen gemeentes passe-
ren de revue in zijn oeuvre, er bestaan 
ook kwartetspellen van onder andere het 
Rode Kruis en Feyenoord. 

De ontwerper maakte zelf ook nieuwe 
spellen, zoals Quado, waar hij overigens 
geen commercieel doel voor had. Hij 

schonk de opbrengst aan goede doelen, 
zoals Jantje Beton en stichting KiKa. 
Van Leeuwen leed zelf aan de dodelijke 
spierzieke Multiple Scelore (MS). 

Een herziene versie van het 
kwartetspel
Wellicht kan het spel weer in produc-
tie worden gebracht om kersverse Bla-
ricummers op spelenderwijs te laten 
kennismaken met bekende en minder 
bekende kanten van het dorp. Of is het 
tijd voor een herziene editie? Blaricum 
is de afgelopen dertig jaar natuurlijk niet 
onveranderd gebleven. Indien u het spel 
nog heeft liggen, blaas het stof van de 
kaarten voor een educatief ‘rondje Bla-
ricum’. Winst niet gegarandeerd, verras-
send historisch inzicht zeker wel!

    


         


   

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

Zomerse overdenkingen 2021
Eindelijk is het dan zomer. Een 
échte zomer. De natuur explodeert. 
Bladerdekken vullen zich. Bloe-
men bloeien. Een symfonie van 
kleuren. Vandaag is het 30 graden. 
De lucht is staalblauw met rechte, 
witte strepen: Symbolen van be-
vrijdende vakantieverwachtingen. 
Intussen trekt corona zich lang-
zaam maar zeker terug. Neder-
land doet het goed. Een weldadige 
ontspanning spreidt zich als een 
veilige deken over ons land uit. 
Vaccinaties komen in een stroom-
versnelling. In 10 dagen al 2 mil-
joen. In de komende 4 weken 5,6 
miljoen. En dat door onze belaag-
de regering. Stug haar weg zoe-
kend in deze onbekende materie. 
Risico’s inschattend. Vaccinsoor-
ten afwegend. Van fouten lerend. 
’s Lands leiding werkte door, ze-
ven dagen en vaak ook meerdere 
nachten, per week. Dank. Dat mag 
wel eens gezegd worden. Laat de 
Hollandse inquisitie-democratie in 
schaamte zwijgen. 
Die ontspanning maakt mij ver-
geetachtig. Loop een beetje met 
mijn hoofd in de wolken. Zoals 
die professor uit mijn studietijd. 
Die langs de gracht een bijzonder 
steentje ziet liggen. Pakt dat op. 
Hoort de Dom-klok slaan. Kijkt op 
zijn zakhorloge. Stopt het steentje 
in zijn zak, en gooit opa’s horloge 
in het water.
Iets soortgelijks overkomt mij bij 
de kassa. Betaal en loop weg. Hoor 
dan de kassière roepen: ‘Meneer, u 
vergeet uw boodschappen!’ Zelfde 
plek een dag later. Wil afrekenen. 
Duikt een man briesend achter mij 
op: ‘Meneer, u heeft mijn karretje! 
Ziet u dat dan niet? Zelfs met mijn 
rugzak!’ Ik zwijg bedremmeld. 
Kinderen worden baldadig. Van-
morgen hoorde ik onze oranje 
container met een klap omvallen, 
onder opgewonden pubergejuich. 
Met alle plastic-soep over de straat. 
Ik moest aan mezelf denken, vroe-
ger. Met een vriendje belletje trek-
ken en dan hard weglopen.
Aan de bel trekken heeft inmiddels 
een andere betekenis gekregen. 
Het is onrecht signaleren en aan de 
kaak stellen. Klokkenluiders, dap-
pere mensen die onderzoeken wat 
wij anders niet zouden zien. Die 
onze maatschappij rechtvaardiger 
maken. Da’s andere koek…
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Een speeleiland in Blaricum

door Nelliëtte van Wijck
In de Blaricummermeent (deelplan D2) is druk gewerkt aan een heus speel-
eiland en is recentelijk geopend. 

Het speeleiland ligt in het water en is be-
doeld voor kinderen van vier tot twaalf 
jaar. Via een bruggetje is het te berei-
ken. De inrichting van het eiland is ge-
baseerd op het thema archeologie: Een 
voedselplek waar jagers en verzamelaars 
bijeenkomen. Het speeleiland heeft aan 
de buitenrand een strook van bomen, 

struiken en grotendeels eetbare planten. 
In het midden is in overleg met de direct 
omwonenden gekozen voor een houten 
klimtoestel. Aan de zijde van de grote 
waterplas is een klein strandje gecreëerd; 
geen zwemplek maar bedoeld om kinde-
ren te kunnen laten spelen met water en 
zand.

Vervolg van pagina 1
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Over bloemen en bijen in de Vitustuin 

door Hans Mohrmann 
Tegen de tijd dat u dit leest, weet u wat 
voor weer u de komende tijd te wach-
ten staat: ‘Waar de wind zit op St. Jan, 
waait het de komende drie maanden 
lang’, aldus Gerrie Vos, de moeder van 
Lambert van De Meelmuis. Begin juni 
was het heerlijk, alles koesterde zich in 
de zon. 

Echter, niet al het schoon is even nuttig! 
Bij een langdurige droge wind uit het 
oosten droogt de nectar op. Geen nectar, 
geen honing ondanks alle mooie zomer-
bloemen. Nu, na de zonnewende, keert 
de natuur alweer langzaam in zichzelf. 
De vogels zingen een ander lied, de ver-
nieuwing van de natuur stopt, de groei is 
eruit. Bijen plannen vooruit en beginnen 
met de aanleg van hun wintervoorraad 
want ‘winter is coming!’ 

Boswezens
Dus gooien de dames de dikke darren, 
de heren, het nest uit. Nu er geen bruids-
vluchten meer zijn, hebben zij hun nut 
verloren. Het luistert nauw, deze levens- 
cyclus. Waar kan een bijenvader of -moe-
der de helpende hand toesteken? Bijen 
zijn van oorsprong boswezens waar ze 
huizen in oude boomholtes, gemaakt 
door spechten. Zo’n boom moet wel oud 
zijn anders hebben ze onvoldoende dia-
meter. En 100 jaar is nog jong voor een 
boom; eiken en beuken kunnen wel 400 
jaar worden. En hoe ouder, hoe wijzer en 
hoe meer ze bijdragen aan de biodiversi-
teit. Veel oude bomen hebben wij niet in 
Blaricum en de kans dat een zwerm een 
geschikte holte vindt waar het kan over-
leven is klein. 

Vitustuin
De imker schept een zwerm en geeft 
haar een nieuw onderkomen. Hoe ziet 
zo’n nest er dan uit waar de bij in kan 
floreren? Dat is waar menig bijenvader 
het hoofd over buigt. Zo ook Jan Goed-
koop, bijenvader van de Vitustuin. Al  
kijkend naar mijn oude korven waar bij-
en goed in vertoeven maar waar moei-
lijk mee te imkeren valt, vond hij dat de 
standaard Nederlandse bijenkast meer 
geschikt is voor de imker en minder voor 
de bij. 

Hij ging ervoor zitten en ontwierp een 
kast met de inhoud van een korf. Ruw-
hout vanbinnen, taps toe lopend en bijna 
cilindrisch qua inhoud (ca 35 liter) met 
dikke geïsoleerde wanden, bodem- en 
dakisolatie om temperatuurschommelin-
gen te beperken. 

Nu al staan deze innovatieve Gooise 
kasten, ontworpen in Blaricum voor het 
welzijn van de bij, in de Vitustuin en bij 
particulieren in het dorp. De zwermen 
zitten erin en hebben het alle vier, zo lijkt 
het, bijzonder naar hun zin.

Biologische markt bij De Groene Afslag
door Marjolijn Schat
Onderaan afrit 8 van de A1, precies op 
de grens van Blaricum, Huizen, Bus-
sum, Naarden, Laren en Hilversum 
bevindt zich De Groene Afslag; een 
afslag naar de groene hei én een afslag 
naar een duurzaam groen leven. 

De Groene Afslag is een café, restaurant, 
flexwerkplek, evenementenlocatie en ver-
gaderzalenverhuurbedrijf ineen. En alles 
draait hierbij om duurzaamheid en mi-
lieubewust leven. De Groene Afslag wil 
laten zien dat de wereld kan vergroenen 
en dat u dat ook kunt. Het is dan ook een 
ware inspiratielocatie met vooruitstre-
vende bedrijven. En het is ook een leuke 
plek voor een hapje en drankje, binnen of 
buiten op het terras, aan het geïmprovi-
seerde Corona Beach. En zoals de web-
site vermeldt, is de menukaart aangepast 
aan een van de grootste vraagstukken van 
deze tijd; onze impact op het milieu en 
de klimaatverandering die daarop volgt. 
Zo is de kaart vegetarisch en worden bij-
voorbeeld alleen Nederlandse wijnen ge-
schonken, dus geen overzeese en/of lang-
durige autotochten om de wijnen hier te 
krijgen. Ook wordt er niets weggegooid; 
etensresten gaan naar het wormenhotel, 
dat bij de entree staat. 

Biologische markt
Iedere 1e en 3e zondag van de maand is 
er nu ook een biologische markt bij De 
Groene Afslag. Een waar feestje voor 
iedereen die van eerlijke en heerlijke 
producten houdt. Ruim 1000 bezoekers 
wisten al de weg naar de eerste markt op 
6 juni jl. te vinden. De markt kent kraam-
pjes met onder meer groente, brood, 
kaas, zuivel, honing, bloemen en boeken. 
Van diverse ondernemers. Ook oerboer 

Willem van den Hazel van Dorpsboer-
derij Blaricum aan de Eemnesserweg is 
van de partij. 

Informatie
De Groene Afslag is van maandag t/m 
vrijdag open van 09.00 tot 18.00 uur. In 
het weekend van 12.00 tot 18.00 uur en 
de biologische markt, 1e en 3e zondag 
van de maand, van 11.00 tot 15.00 uur.  
www.degroeneafslag.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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Centrum voor Cardiologie 
 

Stroomzijde 4, 1261 ZW Blaricum 
(Blaricummermeent)

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Banjer, Ekelshoek 21, 1261 TT Blaricum. 
Tel. 035-5389081 Fax. 035-5330963 www.kdvbanjer.nl  KvK 32099332 Gooi en Eemland. 

 

Kinderdagverblijf en  
buitenschoolse opvang 

BANJER 
Ekelshoek 21 

1261 TT Blaricum 
Tel. 035-5389081 
www.kdvbanjer.nl 

 
 
 
 

Jan Goedkoop, bijenvader van de 
Vitustuin

De Gooische bijenkast

FO
TO

’S
 G

E
R

T-
JA

N
 D

E
N

 B
E

S
TE

N

Hei&wei_nr547.indd   3Hei&wei_nr547.indd   3 22-06-2021   11:2222-06-2021   11:22



Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

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

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gRoenaf vaL en a /B /c Hout.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINES

 @vosuitvaart | www.vosuitvaart.nl   

 06 - 39 55 04 63

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

Door de ogen van Clint

ghostwriter Angélique Boezel-Spoor
Beste mensen, nee ik ben niet Hugo de Jonge, maar gedurende mijn nog maar 
korte leven, heb ik deze woorden wél vaak gehoord op het apparaat dat bij 
mijn baas/bazin/adoptieouders (of hoe je deze goedbedoelende wezens ook 
noemt) op een prominente plaats in de woonkamer staat en nadrukkelijk aan-
wezig is.

Ik knal ‘m er gewoon in: Mijn naam is 
Clint en ik ben zwart. Maar voordat er 
stenen door de ramen van de redactie 
van dit blad vliegen uit antiracistische 
overwegingen, moet ik hier wel aan toe-
voegen dat ik een labrador ben en dit ge-
geven gewoon in mijn hondenpaspoort 
staat. Mijn ras kent nu eenmaal de gra-
daties blond, bruin of zwart, het is niet 
anders. Om de boel maar helemáál kort 
te sluiten, kan ik u melden dat ik on-
danks mijn jeugdige leeftijd al geruime 
tijd mijn poot optil tijdens het plassen, 
er zodoende geen enkele twijfel bestaat 
over mijn geslacht en dat het Warande-
park derhalve zijn genderneutrale status 
kan blijven behouden. I rest my case.

Pensionado-KLM-stel
Ik ben verwekt en geboren in Nijkerker- 
veen bij een fantastische fokker (met een 
superlief gezin met kinderen die overlo-
pen van dierenliefde) en werd gekocht 
door dit pensionado-KLM-stel uit Bla-

ricum. (Had ik weer…een stel van die 
dooien…) De eerste week was ‘sheer 
hell’ (als ik mijn bazin mag geloven) en 
hebben mijn baasjes - serieus! de losers! - 
tot tweemaal toe overwogen om mij retour 
afzender te sturen. Ik had scherpe tand-
jes, die ik overal injaste, waardoor mijn 
vrouwtje een ‘getekende’ arm had waar 
wijlen Herman Brood zich niet voor zou 
schamen en ook het meubilair vond ik be-
hoorlijk aantrekkelijk, geef ik inmiddels 
ruiterlijk toe! Maar goed, een hond moet 
ook UIT en dit was een enorme eyeopener 
voor mijn gezapige baasjes… Het Waran-
depark, dat notabene begint aan het einde 
van hun straat, hadden zij voorheen nog 
nimmer bezocht; lopen in een bos zonder 
hond… ze waren bang dat als zij daar ‘zo-
maar’ gingen lopen, ze zouden worden in-
geschat als potloodventers. Door mij zijn 
zij nu ‘los’ op deze mooie bosrijke omge-
ving en maken er een dagelijkse wedstrijd 
van wie de meeste stappen heeft gezet op 
de gelijknamige app.

Nieuwe vrienden en 
vriendinnen
Maar ondergetekende, Clint 
(vernoemd naar de legendari-
sche acteur Clint Eastwood), 
wil nu zélf even melding ma-
ken van een aantal vrienden en 
vriendinnen die ik heb leren 
kennen in dat superleuke park 
en het achterliggende waanzin-
nig gave bos met zwemplek. In 
random order: Jullie zijn alle-
maal even belangrijk en als ik 
iemand vergeten ben ‘please 
don’t shoot me’: Moos (bes-
te mattie), Tinus/Pippa/Baya, 
Nora, Noortje, Willem, Saar en 
Tommie, Tubbs, Alba en Nacho, 
Coco, Saar, Timber en Nala en 
zo kan ik nog wel even door-
gaan… Op háár beurt, loopt 
mijn bazin weer weg met de 
eigenaren van mijn speelkame-
raadjes en vroeg mij in dit stuk-
je speciaal melding te maken 
van mevrouw Annelies, die met 
haar Ariël alle wandelaars in 
het bos blij maakt met haar on-
gelofelijke positieve instelling  
en iedereen met haar aansteke-
lijke optimisme inspireert.

Franz Hausbrand

door Frans Ruijter
Dorpsgenote Linda Eggenkamp attendeerde mij op het feit dat in het blad 
Kampioen van de ANWB, nr. 12 van december 2020, een kampeerkennistest 
stond. Ik ben al jaren lid van de ANWB, maar heb helemaal niets met kampe-
ren. Zodoende had ik er gemakshalve overheen gelezen. Echter, een gewaar-
schuwd mens telt voor twee en vooral als het over Blaricum gaat, dus zocht ik 
het alsnog op. 

Op blz. 87 vond ik het en 
vraag drie ging over Bla-
ricum. De vraag luidde: 
‘Hoe heetten de caravans 
die Franz Hausbrand vanaf 
1929 in Blaricum maakte?’. 
Er waren drie antwoord-
mogelijkheden: 1. Kip, 2. 
Hausbrand, 3. Hauscar. De 
laatste was het juiste ant-
woord. 
Franz Hausbrand (1900-
1986) was lid van De Acht, 
een Amsterdamse groep 
architecten die moderne 
en progressieve architec-
tuur nastreefde. Zij waren 
onderdeel van het Congres 
Internationaux d’Architec-
ture Moderne, waarop on-
der andere een architect als 
Le Corbusier grote invloed 
had. Franz Hausbrand woonde in zijn zelf 
ontworpen atelierwoning aan de Bussum-
merweg 41. Daarnaast ontwierp hij onder 
andere de woningen Koning Willem III-
laan 8 en 10 en was hij naast architect ook 
ontwerper en uitvinder. 

Blaricumse inbreng
Een van zijn belangrijkste ontwerpen 
was de Hauscar, de voorloper van de hui-
dige caravan. Het chassis werd gebouwd 
bij garage Roegiest aan de Huizerweg, 
waar nu Albert Heijn gevestigd is. De 
opbouw werd uitgevoerd door de wagen-
makerij van Bart van Meerwijk aan de 
Angerechtsweg 1. In 1937 richtte Franz 
Hausbrand de Nederlandse Kampeerwa-
genclub op. Deze ging in 1957 op in de 
Nederlandse Caravan Club, waarvan hij 
de rest van zijn leven erevoorzitter was. 
Na de Tweede Wereldoorlog ging hij 
verder met het ontwerpen van caravans 
die hij door carrosseriebedrijven liet 
bouwen. Zo is er toch weer iemand uit 

ons dorp die in Nederland, en ook daar-
buiten, zijn sporen heeft verdiend en iets 
moois heeft nagelaten.

High five met mijn lompe labradorpoot 

Landal Gooise Heide
Eind juli opent Landal Greenparks op het voormalige kampeerterrein De 
Woensberg, op de grens van ons dorp met Huizen, een camping. Er zijn 45 
safaritenten voor 4, 5 of 6 personen en zijn luxe ingericht met sanitair, keuken 
en stromend water. 
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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
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Welkom in Blaricum- Taco, Marinke, 
Pien, Daan en Tijn Leeflang
door Gerda Jellema
Marinke en Taco Leeflang woonden met hun gezin in Breda en wilden verhui-
zen, Marinke en Taco vonden Breda een mooie stad, maar beiden komen niet 
uit die regio en voelden geen binding. Zij gingen zoeken in het Gooi. Toen er 
een woning in Blaricum op hun pad kwam waar ze allebei voor vielen, was de 
beslissing dan ook gauw genomen. 

Marinke werkt voor diverse advocaten 
en notariskantoren. Onder meer advi-
seert zij ondernemingen op het gebied 
van reorganisaties, fusies en overnames. 
Taco is werkzaam bij ‘itsme’, een inter-
nationale industriële toelevergroep met 

een breed aanbod aan elektrotechnische 
en mechanische producten en oplossin-
gen. De twee jongste kinderen zitten 
op de OBB en de oudste, Pien, zit op  
het Gemeentelijk Gymnasium Hilver-
sum.

Jesajah en 
Yenoah 
onderscheiden 
door Stichting 
Opkikker
door de eindredactie
Al 26 jaar verzorgt Stichting Opkik-
ker lichtpuntjes voor gezinnen met 
een langdurig ziek kind. Tijdens de 
opkikkerdagen ontzorgt zij het hele 
gezin met een op maat gemaakt activi-
teitenprogramma op basis van wensen 
van alle gezinsleden.

Jesajah en Yenoah hebben in het verleden 
samen met hun gezin een Opkikkerdag 
meegemaakt. Een van de gezinsleden is 
namelijk ziek en dat heeft veel invloed 
op het dagelijks leven van het hele gezin. 
Sindsdien zetten zij zich als ambassa-
deurs in voor de stichting om op die ma-
nier ook andere gezinnen te helpen. En 
dat is niet onopgemerkt gebleven!

Een speciale onderscheiding
Een vrijwilliger van de stichting kwam 
bij Jesajah en Yenoah aan de deur met een 
kaart met een video erin! Daarop was te 
zien dat er iets heel waardevols gemaakt 
en vervoerd werd voor ze. Gelukkig had 
de vrijwilliger het koffertje, dat ook op 
de video was te zien, bij zich. Daar zaten 
twee heel bijzondere Opkikkermedailles 
in, die direct bij de trotse jongens werden 
opgespeld, waarna de kinderchampagne 
werd opengetrokken om hier samen op 
te proosten! Zij werden ‘geridderd’ door 
heuse brandweermannen vanwege hun 
fantastische inzet voor andere gezinnen 
met een ziek kind.

www.opkikker.nl 

In welk deel van Blaricum zijn 
jullie komen wonen?
Marinke: ‘Wij wonen in het dorp. 
Prachtige ligging en het huis is ide-
aal voor een gezin met drie kinderen.’ 
Marinke en Taco waren na de eerste 
bezichtiging enorm enthousiast over 
het huis, een briefje in de brievenbus 
met motivatie en foto van het gezin en 
een kop koffie met de vorige bewo-
ners heeft de koop doen slagen.

Wat zijn voor jullie de drie 
belangrijkste redenen om in 
Blaricum te komen wonen?
‘Ik kende Blaricum uit mijn jeugd 
en wij hebben hier allebei vrienden 
en bekenden wonen. Wij zijn nu pre-
cies dertien jaar geleden in Laren in 
het stadhuis en de Johanneskerk ge-
trouwd, met aansluitend feest in de 
tuin van het Singer. We wonen nu om 
de hoek bij mensen waar ik vroeger 
wel eens op de kinderen paste. Het 
voelt allemaal heel vertrouwd alsof 
het zo heeft moeten zijn. Ook het feit 
dat mijn ouders hier wonen, speelde 
mee in onze beslissing. En natuurlijk 
de fantastische plek, de natuur, maar 
ook de lokale winkels en horeca.’

Wat willen jullie gaan doen in 
Blaricum?
‘Ik ben voor mezelf begonnen om 
zodoende zelf mijn agenda te behe-

ren, om meer tijd voor mijn kinderen 
te hebben. De ligging van Blaricum 
dicht bij Amsterdam en de Zuidas 
kantoren is dus ideaal en zo houd ik 
ook nog tijd over voor andere hobby’s. 
Zoals bijvoorbeeld pasgeleden mee-
doen aan een podcast hoorspel, een 
initiatief van Toneelgezelschap De 
Papegaai. Taco en ik hebben net het 
tennissen weer opgepakt bij BLTC en 
overwegen ook weer te gaan golfen. 
Ook hebben we ons bij de Oranjever-
eniging en als vriend van het Singer 
ingeschreven. De kinderen zitten op 
voetbal, hockey en tennis en gaan 
goed op school. Je vraagt je altijd af 
hoe de kinderen de verhuizing zullen 
ervaren en of ze makkelijk wennen. 
Dat ging supersnel. Waarschijnlijk 
omdat ook wij als ouders ons hier he-
lemaal op onze plek voelen. Er wordt 
hier veel georganiseerd. Hopelijk gaat 
binnenkort weer alles open waaronder 
het nieuwe Theater in Blaricum en 
kan ook de Blaricumse kermis weer 
georganiseerd worden.’ 

Wat lijkt jullie minder aantrekkelijk 
in Blaricum?
‘Dat is een moeilijke. Eigenlijk 
niets…. 

Taco, Marinke, Pien, Daan en Tijn 
welkom in Blaricum en een fijne toe-
komst in ons mooie dorp. 
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Drie boze insprekers

door Jan Greven
Wat waren ze boos, die drie insprekers tijdens het Ronde Tafel Gesprek (RTG) 
van 18 mei! Ze wonen alle drie op of om de Stroomzijde. De weg ligt aan het 
begin van de Blaricummermeent en functioneert als toegangsweg. Bepaald 
geen stille straat. Toch was hen als aspirant-kopers verteld dat de Blaricum-
mermeent autoluw zou zijn. Nu zijn er ook nog eens twee buslijnen door hun 
straat gepland. Hoezo autoluw? 

Een van de buslijnen is de HOV-lijn Hui-
zen-Hilversum. Oorspronkelijk had Blari-
cum niets van het HOV willen weten. Dat 
kwam doordat in het eerste trajectvoor-
stel een betonnen busbak a raison van 16 
miljoen over Het Merk was opgenomen. 
Het Blaricumse Bijvanckpark zou ervoor 
moeten wijken. In plaats van op bomen en 
struiken zouden de Bijvanckers voortaan 
tegen een betonnen muur aan kijken met 
om de tien minuten een bus door de bak. 
Ontoelaatbaar, vond Blaricum, en zag af 
van alle medewerking aan het HOV-pro-
ject. Het verzet had effect. De busbak 
ging niet door. Het traject werd verlegd. 
Meerijden over de Meent heette de nieu-
we variant. U raadt het al. De bus zou 
over Stroomzijde en Stichtseweg rijden. 
Blaricum was er blij mee. Het voelde 
als een overwinning… Om de omslag 
te bevestigen schreef de Provincie de 
Gemeente een brief. Datum 19 januari 
2017. De brief legde alle afspraken vast. 

Blaricum ging meewerken
Natuurlijk wisten de insprekende Stroom-
zijders van de HOV-bus door hun laan. 
Hun woede betrof dan ook niet de HOV 
maar een tweede buslijn, lijn 200, die daar 
nog eens bovenop komt. De 200 moet 
Huizen rechtsreeks met de Utrechtse Uit-
hof verbinden. Via de Stroomzijde. 
Aanvankelijk was er niets aan de hand. 
Aanvankelijk zou de 200 over Het Merk 
en Randweg rijden en de Stroomzijde 

ver links laten liggen. Dat veranderde 
toen toenmalig wethouder Boersen van 
De Blaricumse Partij contact zocht met 
de Provincie en busbeheerder Transdev 
en deze hoofdrolspelers verzocht de 200 
net als de HOV-lijn over Stroomzijde en 
Stichtseweg te laten rijden. Tijdens de 
raadsvergadering van 1 juni ontkende 
wethouder Kennis (Hart voor Blaricum), 
Boersens opvolger, dat Boersen namens 
het College gesproken had. De suggestie 
was dat Boersen op eigen initiatief ope-
reerde. Provincie en Transdev reageerden 
positief en verlegden de 200. Tot chagrijn 
van de bewoners van de Stroomzijde.  

De Raad zat met dat chagrijn in zijn 
maag. De Gemeente, in de persoon van 
de toen functionerende wethouder, had 
zelf gevraagd om een andere loop van 
Bus 200. Als de inwoners op iets of ie-
mand boos moesten zijn, was het niet op 
de Provincie of op Transdev, maar op de 
eigen gemeenteraad, als hoogste politie-
ke orgaan. De Raad verzocht wethouder 
Kennis in een motie opnieuw contact op 
te nemen met Provincie en Transdev en 
hen te vragen het besluit, ook al was het 
op verzoek van Blaricum genomen, te-
rug te draaien. De wethouder had er een 
hard hoofd in, maar zou haar best doen. 

Iets van eendenborst bestellen en als dat 
op je bordje ligt, zeggen dat je toch liever 
een visje hebt. Bizar!

Nieuw in Blaricum Caro Lines - 
Permanent make-up & tattoo studio 
door Nelliëtte van Wijck 
Sinds april woont Caroline de Jonge in de Blaricummermeent. Ze heeft 24 
jaar in Oostenrijk gewoond en werkte de laatste elf jaar daar als permanent 
make-up specialist. ‘Dit mooie werk zet ik nu voort in de Blaricummermeent.’ 
Caroline vetelt over haar werk.

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.

Wat is permanente make-up?
‘Met een ultradunne naald wordt pig-
ment in de huid van het gezicht ge-
bracht. Daarmee krijgt de cliënt kleur 
in haar lippen, wenkbrauwen en/of 
oogleden. Deze kleur blijft, al naar 
gelang de huidconditie, leeftijd en 
leefstijl, in de huid totdat ze vervaagt 
en weer moet worden opgefrist. Om 
die reden zou het eigenlijk semi per-
manente make-up moeten heten. Het 
opfrissen gebeurt na circa twee tot drie 
jaar.’

Voor wie is deze behandeling 
geschikt?
‘Iedere vrouw wil er verzorgd uit-
zien, ook als ze ’s morgens opstaat. 
Permanente make-up is geschikt voor 

iedere dame, jong of oud. Het is de 
oplossing voor asymmetrische of ble-
ke lippen, weinig wenkbrauwhaartjes 
of zelfs helemaal niet of bij ongelijke 
wenkbrauwen. Een lijntje net boven 
de wimpers en tussen de wimpers 
zorgt voor een mooie oogopslag.’

Hoe lang duurt een behandeling 
en doet het pijn?
‘De behandeling is in de regel niet 
heel pijnlijk. Een volledig nieuwe per-
manente make-up bestaat normaliter 
uit twee behandelingen (binnen zes tot 
acht weken). Een eerste behandeling 
duurt twee tot drie uur, afhankelijk van 
wat er wordt gedaan. De tweede be-
handeling neemt minder tijd in beslag, 
maar net zoveel tijd dat het resultaat 
er perfect uitziet. De tweede behan-
deling is de zogenaamde perfectie-be-
handeling.  Ik zorg er altijd voor dat 
het resultaat er zo natuurlijk mogelijk 
uitziet. Als iemand kennis wil maken 
met permanent make-up en wil weten 
wat de mogelijkheden zijn dan nodig 
ik haar altijd uit voor een kennisma-
kingsgesprek.’

Kijkt u eens op www.caro-lines.nl

‘Tekenen is mijn grootste hobby’
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Schoolstraat
In veel plaatsen in ons land kom je wel een Schoolstraat tegen, zo ook in 
Blaricum. Wat Blaricum nu weer, zoals zo vaak, bijzonder maakt, is het 
feit dat deze school al 70 jaar niet meer in deze straat gevestigd is. 

In 1840 werd de Openbare Lagere School, toen de enige vorm van onder-
wijs in ons dorp, gebouwd op de plaats waar nu dorpshuis Blaercom staat.  
De katholieke St. Bernardusschool werd pas in 1922 geopend. Voor de Twee-
de Wereldoorlog waren er al plannen om een nieuwe openbare school aan 
de Eemnesserweg te bouwen, maar dat werd, mede door deze oorlog, pas in  
1951 een feit. De Schoolstraat bleef echter, zoals dat hoort, zijn naam behou-
den. 

De Schoolstraat begint bij de Torenlaan, kruist de Middenweg om na 200 
meter te eindigen bij de Raadhuisstraat. 
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Straatnamen verklaard…  
Bussummerweg
door Frans Ruijter
Deze mooie golvende weg loopt vanaf de Torenlaan in de richting van de 
Noorderheide. Tot halverwege de jaren twintig van de vorige eeuw heette deze weg 
Heetweg. ‘Heet’ is het verbasterde woord voor heide en omdat deze weg daarop uit 
kwam was dat een logische verklaring. 

Later vond de gemeente dat de toch wat on-
duidelijke betekenis van Heetweg beter ver-
anderd kon worden in Bussummerweg, dat 
ook logisch was, want deze weg loopt min 
of meer parallel met de Naarderweg in de 
richting van de beide plaatsen waarnaar ze 
vernoemd zijn.
De Bussummerweg begint bij de Dorpskerk 
aan de Torenlaan en steekt dan de Noolse-
weg over. Aan de rechterzijde passeert hij 
de Boekweitakker en even verderop aan de 

linkerzijde de Enghlaan. Weer iets hogerop 
aan de rechterkant komt de Holleweg erop uit 
en ter hoogte van de Boslaan die links ligt, 
begint het bospad richting Tafelbergweg en 
Noorderheide (Laren) waar hij eindigt. 
De Bussummerweg is in totaal 1060 meter 
lang. Vanaf de Torenlaan tot aan de Boslaan 
is 695 meter met klinkers verhard en vanaf 
de Boslaan tot aan de Tafelbergweg is van het 
wegdek 365 meter voorzien van half-verhar-
ding.

Schapendrift
De verklaring van de naam van deze weg is logisch: ‘Weg met bermen waarlangs 
schapen kunnen weiden’. Alleen is de interpretatie voor deze weg hier iets ruimer 
bemeten, want het waren hoofdzakelijk koeien die in het voorjaar vanuit Laren naar 
de Oostermeent gedreven werden om daar te laten weiden. In het najaar ging dat in 
omgekeerde richting naar de warme stallen. 

We hebben het hier wel 
over een van de lang-
ste wegen van Blari-
cum-Dorp, namelijk ruim  
2,5 kilometer. In de loop 
van deze weg is in de ge-
schiedenis wel het een en 
ander veranderd. Tot hal-
verwege de jaren zestig 
van de vorige eeuw begon 
hij waar nu het Hendrik 
Smitlaantje begint, bij het 
Sportpark Oostermeent. 
Bij de uitbreiding van 
Blaricum-Dorp in noorde-
lijke richting, is het begin 
van de Schapendrift bij de 
Meentzoom komen te lig-
gen. Daar vandaan gaat hij 
in zuidelijke richting naar Laren. Hij steekt 
de Eemnesserweg over om bij de Melkweg 
over te gaan in de Anton Mauvelaan. Daar 
gaat hij als bospad linksaf om vóór Schapen-
drift 81, het perceel waar vroeger het astma-
centrum Bosch en Heide stond, rechtsaf te 
slaan om in Laren over te gaan in de 2e Rui-
terweg. Om het nog wat ingewikkelder te ma-
ken, waar de Schapendrift rechtsaf gaat naar 
de 2e Ruiterweg, gaat het bospad ook recht-
door om het terrein van Bosch en Heide heen 
om als Blaricumse Schapendrift over te gaan 
in de Larense Schapendrift, bij de tennishal 
Sprokkelenburg en zwembad De Biezem. 

Goois Natuur Reservaat
In het verleden liep de Schapendrift in 
één rechte lijn voor Rust Wat tot aan de 2e  
Ruiterweg. Omdat het Goois Natuur Re-
servaat het stuk weg tussen Rust Wat en de  
Anton Mauvelaan in haar beheer had,  
was dit gedeelte van de Schapendrift onver-
hard. 

Door een grondruil met de gemeente heeft 
dit zo’n zestig jaar geleden geleid tot verhar-
ding van dit gedeelte van de Schapendrift. 
Door al deze ingrepen is de Schapendrift ge-
worden zoals hij nu is. 

Ambtswoning
Op Bussummerweg 2 (toen nog Heetweg) liet de gemeente in 1923 de 
ambtswoning voor burgemeester Jan Klaarenbeek bouwen. Het ontwerp was 
van de Blaricumse architect H.F. Sijmons. Klaarenbeek heeft er tot 1946 ge-
woond, daarna de volgende burgemeesters: S.M. Middelhof van 1946-1948, 
P.A.L van Ogtrop 1948-1958, M. Tydeman 1958-1973, en als laatste A.J. 
Le Coultre-Foest. Zij kocht het pand en verhuisde later naar de Koningin 
Wilhelminalaan.

Astmacentrum Bosch en Heide

De Openbare Lagere School op de plaats waar nu dorpshuis Blaercom staat
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BASISINFORMATIE CORONAVACCINATIE

Inmiddels zijn alle leeftijdsgroepen uitgenodigd voor de coronaprik. Hieronder vindt u de belangrijkste basisinformatie op 
een rij:

Afspraak vaccinatie
-  Wilt u een afspraak maken?  

Doe dat online via  
www.coronavaccinatieafspraak.nl

- U kunt ook bellen naar 0800 - 7070.
-  Vakantie? Houd rekening met 

circa vijf weken tussen uw eerste en 
tweede afspraak.

- Vervoer nodig naar uw afspraak? 
  • Kijk op www.versawelzijn.nl/corona
  • Of bel naar 035 - 623 11 00
  • Of mail naar info@versawelzijn.nl 

Vaccinatielocaties
U kunt zich laten prikken in Naarden, 
Huizen en Hilversum. 

Gevaccineerd en niet fit? 
Wel testen!
Het blijft belangrijk dat u zich laat 
testen als u zich niet fit voelt. Dus óók 
als u al gevaccineerd bent! 

Informatie vaccinatie
-  Heeft u vragen of twijfels, of wilt u 

meer informatie? 
  • Kijk dan op www.coronavaccinatie.nl
  • Bellen kan ook: 0800 - 1351

Vakantie in het buitenland?
Gaat u met vakantie naar het buiten-
land? Informeer uzelf dan van tevoren 
goed via www.wijsopreis.nl

GGD Gooi- en Vechtstreek
De GGD in onze regio voorziet dage-
lijks alle inwoners van actuele corona-
informatie. Kijk hiervoor op 
www.ggdgv.nl
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

De nieuwe vloer van de gymzaal in 
Blaricum Dorp is gereed! Op dinsdag 
15 juni opende wethouder Anne-Marie 
Kennis, samen met Vlugheid en Kracht, 
de nieuwe vloer. Ook werd de nieuwe 
reuzetrampoline, die de gemeente sa-
men met Vlugheid en Kracht heeft aan-
geschaft, officieel in gebruik genomen. 
De school en Vlugheid en Kracht zijn erg 
blij met de nieuwe trampoline. 

Een vernieuwing van de vloer was 
nodig, omdat de gebruikers lieten weten 
problemen te hebben met gladheid van 
de gymvloer. Doordat de oude vloer 
niet stroef genoeg was, ondervonden 
de leden van de turnvereniging en 

leerlingen van de scholen problemen. 
Die problemen zijn met de nieuwe vloer 
opgelost. Ook zijn er nieuwe wanden en 

schilderwerk aangebracht, waarmee ook 
de akoestiek is verbeterd en de gymzaal 
er weer helemaal fris bij staat.

Wethouder Anne-Marie Kennis: “Ontzet-
tend fijn dat de vloer nu gereed is na 
een langdurig proces. We hebben eerst 
ook andere oplossingen bekeken, zoals 
anders en frequenter schoonmaken van 
de vorige vloer. Dat hielp helaas niet. 
Om ongelukken te voorkomen, was deze 
actie noodzakelijk. Samen met de ge-
bruikers van de gymzaal zijn we tot deze 
nieuwe vloer gekomen die ook stroef 
blijft als er magnesium op komt dat bij 
het turnen wordt gebruikt.”

Nieuwe vloer gymzaal Blaricum Dorp en reuzetrampoline! 

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

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

Nomineer uw vrijwilliger 
van het jaar!
Kent u een hulpouder op school of een 
mantelzorger? Een buurman of -vrouw 
die altijd klaarstaat voor een oudere of 
hulpbehoevende bij u in de buurt? Een 
vrijwilliger van een sportvereniging of 

kerk? Wilt u deze persoon/personen
in het zonnetje zetten? Dat kan, 
nomineer uw vrijwilliger! Stuur de 
nominatie inclusief een duidelijke 
motivatie naar het vrijwilligerscomité  
m.taris@belcombinatie.nl 

Doe dit zo snel mogelijk en in ieder 
geval voor 1 oktober 2021. Wie weet 
ontvangt uw vrijwilliger dit jaar één van 
de prijzen.
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GEMEENTENIEUWS

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

• Meentweg 55, 1261 XS, plaatsen van rieten dakbedekking, ingekomen 8 juni 2021
• Laantje van Kaarsgaren 7, 1262 BD, bouwen van een woning en realiseren van een 

inrit, ingekomen 10 juni 2021
• Rectificatie: Eemnesserweg 30, 1261 HJ, verplaatsen van de inrit, ingekomen 3 

juni 2021 moet zijn: Eemnesserweg 30 A en B, 1261 HJ, verplaatsen van de inrit, 
ingekomen 3 juni 2021

• Naarderweg 54, 1261 BV, bouwen van een woning, ingekomen 14 juni 2021
• Harmsen van der Beeklaan 7, 1262 AS, realiseren van een muurdoorbraak tussen 

woning en garage, ingekomen 14 juni 2021
• Deltazijde n.t.b., 1261 TA, bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw fase 2 en 

realiseren inrit, ingekomen 14 juni 2021
• Deltazijde n.t.b., 1261 TA, bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw fase 3 en 

realiseren inrit, ingekomen 14 juni 2021
• William Singerweg 11, 1261 EH, vellen van 1 boom, ingekomen 15 juni 2021
• Naarderweg 37, 1261 BR, vellen van 1 boom, ingekomen 10 juni 2021

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

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

• Deltazijde 2B1 t/m 2B4, 1261 n.t.b., plaatsen van een dakopbouw op een be-
staand kantoorpand, verzonden 8 juni 2021

• Eemnesserweg 35, 1261 HH, plaatsen van een zwembad, verzonden 10 juni 2021
• Eemnesserweg 19B, 1261 HE, realiseren van een aanbouw, plaatsen dakkappellen 

aan de voorzijde en vervangen van dakpannen, verzonden 10 juni 2021
• Naarderweg 52, 1261 BV, plaatsen van een dakkapel op de zijgevel, verzonden 10 

juni 2021
• Windvang 27, 1261 TR, wijzigen van het dak, verzonden 10 juni 2021
• Kerkpad 5, 1261 TH, realiseren van een aanbouw, vervangen van de draagcon-

structie en wijzigen van de kozijnen, verzonden 10 juni 2021
• Eemnesserweg 39B, 1261 HH, verbouwen van de woning en het bijgebouw, ver-

zonden 10 juni 2021
• Naarderweg 32, 1261 BT, creëren van een uitrit aan de zijde van de Naarderweg 

en vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 15 juni 2021

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

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

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 

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

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING VAN RECHTSWEGE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Fransepad 28, 1261 JE, vellen van 1 boom, verzonden 15 juni 2021

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

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

JAARSTUKKEN 2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat, op 
grond van artikel 197, lid 3 Gemeentewet, de volgende documenten ter inzage liggen:
• Jaarstukken 2020 gemeente Blaricum;
• Accountantsverklaring (controleverklaring), zoals bedoeld in artikel 213, lid 3  

Gemeentewet;
• Verslag van bevindingen (accountantsverslag), zoals bedoeld in artikel 213, lid 4 

Gemeentewet.

De jaarstukken 2020 liggen vanaf 22 juni tot aan de behandeling door de gemeente-
raad op 6 juli 2021 ter inzage. U kunt de stukken inzien bij het bestuurssecretariaat 
in het gemeentehuis aan de Kerklaan 16 in Blaricum en bij de leestafel Blaricum in 
het kantoor van de BEL Combinatie aan de Zuidersingel 5 in Eemnes. Of kijk op 
www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen). Daar vindt u 
de digitale stukken bij de vergadering van 6 juli 2021.
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BASISINFORMATIE CORONAVACCINATIE

Inmiddels zijn alle leeftijdsgroepen uitgenodigd voor de coronaprik. Hieronder vindt u de belangrijkste basisinformatie op 
een rij:

Afspraak vaccinatie
-  Wilt u een afspraak maken?  

Doe dat online via  
www.coronavaccinatieafspraak.nl

- U kunt ook bellen naar 0800 - 7070.
-  Vakantie? Houd rekening met 

circa vijf weken tussen uw eerste en 
tweede afspraak.

- Vervoer nodig naar uw afspraak? 
  • Kijk op www.versawelzijn.nl/corona
  • Of bel naar 035 - 623 11 00
  • Of mail naar info@versawelzijn.nl 

Vaccinatielocaties
U kunt zich laten prikken in Naarden, 
Huizen en Hilversum. 

Gevaccineerd en niet fit? 
Wel testen!
Het blijft belangrijk dat u zich laat 
testen als u zich niet fit voelt. Dus óók 
als u al gevaccineerd bent! 

Informatie vaccinatie
-  Heeft u vragen of twijfels, of wilt u 

meer informatie? 
  • Kijk dan op www.coronavaccinatie.nl
  • Bellen kan ook: 0800 - 1351

Vakantie in het buitenland?
Gaat u met vakantie naar het buiten-
land? Informeer uzelf dan van tevoren 
goed via www.wijsopreis.nl

GGD Gooi- en Vechtstreek
De GGD in onze regio voorziet dage-
lijks alle inwoners van actuele corona-
informatie. Kijk hiervoor op 
www.ggdgv.nl
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

De nieuwe vloer van de gymzaal in 
Blaricum Dorp is gereed! Op dinsdag 
15 juni opende wethouder Anne-Marie 
Kennis, samen met Vlugheid en Kracht, 
de nieuwe vloer. Ook werd de nieuwe 
reuzetrampoline, die de gemeente sa-
men met Vlugheid en Kracht heeft aan-
geschaft, officieel in gebruik genomen. 
De school en Vlugheid en Kracht zijn erg 
blij met de nieuwe trampoline. 

Een vernieuwing van de vloer was 
nodig, omdat de gebruikers lieten weten 
problemen te hebben met gladheid van 
de gymvloer. Doordat de oude vloer 
niet stroef genoeg was, ondervonden 
de leden van de turnvereniging en 

leerlingen van de scholen problemen. 
Die problemen zijn met de nieuwe vloer 
opgelost. Ook zijn er nieuwe wanden en 

schilderwerk aangebracht, waarmee ook 
de akoestiek is verbeterd en de gymzaal 
er weer helemaal fris bij staat.

Wethouder Anne-Marie Kennis: “Ontzet-
tend fijn dat de vloer nu gereed is na 
een langdurig proces. We hebben eerst 
ook andere oplossingen bekeken, zoals 
anders en frequenter schoonmaken van 
de vorige vloer. Dat hielp helaas niet. 
Om ongelukken te voorkomen, was deze 
actie noodzakelijk. Samen met de ge-
bruikers van de gymzaal zijn we tot deze 
nieuwe vloer gekomen die ook stroef 
blijft als er magnesium op komt dat bij 
het turnen wordt gebruikt.”

Nieuwe vloer gymzaal Blaricum Dorp en reuzetrampoline! 

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

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

Nomineer uw vrijwilliger 
van het jaar!
Kent u een hulpouder op school of een 
mantelzorger? Een buurman of -vrouw 
die altijd klaarstaat voor een oudere of 
hulpbehoevende bij u in de buurt? Een 
vrijwilliger van een sportvereniging of 

kerk? Wilt u deze persoon/personen
in het zonnetje zetten? Dat kan, 
nomineer uw vrijwilliger! Stuur de 
nominatie inclusief een duidelijke 
motivatie naar het vrijwilligerscomité  
m.taris@belcombinatie.nl 

Doe dit zo snel mogelijk en in ieder 
geval voor 1 oktober 2021. Wie weet 
ontvangt uw vrijwilliger dit jaar één van 
de prijzen.
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GEMEENTENIEUWS

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

• Meentweg 55, 1261 XS, plaatsen van rieten dakbedekking, ingekomen 8 juni 2021
• Laantje van Kaarsgaren 7, 1262 BD, bouwen van een woning en realiseren van een 

inrit, ingekomen 10 juni 2021
• Rectificatie: Eemnesserweg 30, 1261 HJ, verplaatsen van de inrit, ingekomen 3 

juni 2021 moet zijn: Eemnesserweg 30 A en B, 1261 HJ, verplaatsen van de inrit, 
ingekomen 3 juni 2021

• Naarderweg 54, 1261 BV, bouwen van een woning, ingekomen 14 juni 2021
• Harmsen van der Beeklaan 7, 1262 AS, realiseren van een muurdoorbraak tussen 

woning en garage, ingekomen 14 juni 2021
• Deltazijde n.t.b., 1261 TA, bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw fase 2 en 

realiseren inrit, ingekomen 14 juni 2021
• Deltazijde n.t.b., 1261 TA, bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw fase 3 en 

realiseren inrit, ingekomen 14 juni 2021
• William Singerweg 11, 1261 EH, vellen van 1 boom, ingekomen 15 juni 2021
• Naarderweg 37, 1261 BR, vellen van 1 boom, ingekomen 10 juni 2021

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

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

• Deltazijde 2B1 t/m 2B4, 1261 n.t.b., plaatsen van een dakopbouw op een be-
staand kantoorpand, verzonden 8 juni 2021

• Eemnesserweg 35, 1261 HH, plaatsen van een zwembad, verzonden 10 juni 2021
• Eemnesserweg 19B, 1261 HE, realiseren van een aanbouw, plaatsen dakkappellen 

aan de voorzijde en vervangen van dakpannen, verzonden 10 juni 2021
• Naarderweg 52, 1261 BV, plaatsen van een dakkapel op de zijgevel, verzonden 10 

juni 2021
• Windvang 27, 1261 TR, wijzigen van het dak, verzonden 10 juni 2021
• Kerkpad 5, 1261 TH, realiseren van een aanbouw, vervangen van de draagcon-

structie en wijzigen van de kozijnen, verzonden 10 juni 2021
• Eemnesserweg 39B, 1261 HH, verbouwen van de woning en het bijgebouw, ver-

zonden 10 juni 2021
• Naarderweg 32, 1261 BT, creëren van een uitrit aan de zijde van de Naarderweg 

en vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 15 juni 2021

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

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

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 

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

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING VAN RECHTSWEGE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Fransepad 28, 1261 JE, vellen van 1 boom, verzonden 15 juni 2021

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

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

JAARSTUKKEN 2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat, op 
grond van artikel 197, lid 3 Gemeentewet, de volgende documenten ter inzage liggen:
• Jaarstukken 2020 gemeente Blaricum;
• Accountantsverklaring (controleverklaring), zoals bedoeld in artikel 213, lid 3  

Gemeentewet;
• Verslag van bevindingen (accountantsverslag), zoals bedoeld in artikel 213, lid 4 

Gemeentewet.

De jaarstukken 2020 liggen vanaf 22 juni tot aan de behandeling door de gemeente-
raad op 6 juli 2021 ter inzage. U kunt de stukken inzien bij het bestuurssecretariaat 
in het gemeentehuis aan de Kerklaan 16 in Blaricum en bij de leestafel Blaricum in 
het kantoor van de BEL Combinatie aan de Zuidersingel 5 in Eemnes. Of kijk op 
www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen). Daar vindt u 
de digitale stukken bij de vergadering van 6 juli 2021.
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Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035

GEMEENTENIEUWS

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

GEMEENTE BLARICUM OP SOCIALE MEDIA

  

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

of via telefoonnummer 14 035
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SNOEIEN VAN 
OVERHANGEND 
GROEN

Op dit moment is de gemeente 
bezig om bestaande verlichting 
in de lantaarnpalen te vervangen 
door LED-verlichting. In de wijk 
De Bijvanck is dat al gebeurd. 

Nu volgen ook Blaricum Dorp en 
de Bouwvenen. Woont u in één 
van deze twee gebieden? Dan 
vragen we u vriendelijk om kritisch 
langs de eigen erfafscheiding te 
lopen om te kijken of er bij uw 
perceel sprake is van overhangend 
groen. Overhangend groen belem-
mert namelijk de werkzaamheden 
aan de lantaarnpalen.

Indien er sprake is van overhan-
gend groen vragen wij u om uiter-
lijk vrijdag 9 juli het overhangend 
groen terug te snoeien tot op uw 
erfgrens. In die periode controle-
ren wij hierop. Wij danken u alvast 
hartelijk voor uw medewerking! 

LED-verlichting
In totaal voorzien we ruim ne-
genhonderd lantaarnpalen van 
nieuwe LED-verlichting. In een 
deel van de gevallen wordt ook de 
lantaarnpaal zelf vervangen. Dit 
doen we omdat LED-verlichting
achtentwintig procent minder 
energie verbruikt dan de huidige 
verlichting. De lampen worden 
in de nacht gedimd tot vijftig 
procent. Het is dus aanzienlijk 
duurzamer. 

HOV-bus Blaricum: vragen en antwoorden
Eind 2022 gaan de HOV-bussen via het vernieuwde hoogwaardige tracé tussen Huizen en Hilversum rijden. Deze bussen stop-
pen ook in Blaricum. Hiervoor worden er een P+R-plaats en een bushalte aangelegd aan de Stichtseweg. Vanaf 2022 rijden 
de bussen volledig elektrisch. Vorige maand namen circa zestig personen deel aan een webinar dat de gemeente hierover 
organiseerde. Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden vindt u op www.hovintgooi.nl (onder ‘Deeltracé Huizen-
Blaricum’).

In Blaricum loopt de busroute via de 
Stroomzijde en de Stichtseweg. Bewo-
ners langs de busroute uitten onlangs 
hun zorgen, vooral over de veiligheid van 
(schoolgaande) kinderen, de snelheid 
van de bus en het aantal bussen dat over 
de Stroomzijde kan gaan rijden.

Maatregelen
Welke specifieke maatregelen genomen 
worden is nog niet duidelijk. Tijdens de 

bijeenkomst werden verschillende voor-
beelden genoemd. Zo is gesproken over 
het aanpassen van de Gordiaanse Knoop 
en het autovrij maken van de Stroomzijde 
tussen de Gordiaanse Knoop en de Aris-
toteleslaan. Ook wordt er een oplossing 
gezocht voor de oversteek ter hoogte van 
de Gooische Dreef en het ‘witte pad’.

Vervolg
Deze maatregelen worden nu met een 

onafhankelijke verkeerstoets op ef-
fectiviteit en gevolgen beoordeeld. Naar 
verwachting is deze afweging in juli ge-
maakt en verwerkt in een integraal plan. 
Dit wordt besproken met de klankbord-
groep (een afvaardiging van omwonen-
den in de nabijheid van de busroute). 
Vervolgens wordt dit toegelicht aan de 
gemeenteraad. Na goedkeuring door de 
raad later dit jaar, kan het plan verder 
worden uitgewerkt. 

Honden in Blaricum
Honden zijn welkom in Blaricum. Tegelijkertijd willen we dat het voor alle inwoners prettig wonen en leven blijft. 
De gemeente heeft daarom gedragsregels voor hondenbezitters opgesteld.

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

Gedragsregels
•  Het opruimen van hondenpoep is 

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

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

•  Geen honden op het strand van 
april tot en met september: er geldt 
een verbod op de aanwezigheid van 
honden op het Voorland Stichtse Brug 

(het strand) gedurende de maanden 
april tot en met september. Dit vanuit 
overwegingen van hygiëne en volksge-
zondheid en eenduidigheid.

•  Geen honden in De Kampen: ook 
geldt er een verbod voor honden op 
de openbare wegen in de polder De 
Kampen, met uitzondering van de Har-
derwijkerweg. Dit vanwege de bijzon-
dere natuurwaarde en -doelstellingen 

(hoogwaardig weidevogelgrasland). 
•  Wél honden los in losloopgebieden: 

binnen de bebouwde kom geldt een 
aanlijnplicht.

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

Meld ‘t en de gemeente herstelt ‘t
Losse stoeptegel, overhangend groen of straatverlichting stuk? 
Als u het meldt dan herstellen wij het. 

U kunt uw melding doen via 
www.blaricum.nl (Wegen en groen > 
Melding openbare ruimte). Geeft u hier-
bij aan wat er aan de hand is, de exacte 
locatie en indien van toepassing het 
nummer van de lantaarnpaal. 

Heeft u deze gegevens niet, meld het dan 
telefonisch via 14 035. Het meldpunt is 
bereikbaar op maandag tot en met don-
derdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag 
van 08.30 tot 13.00 uur.
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WILT U OOK NL-ALERT ONTVANGEN? 
LAAD UW MOBIEL OP EN LAAT ‘M AAN

Heeft u een mobiele telefoon, bijvoorbeeld om contact met vrienden en 
(klein)kinderen te onderhouden? Zorg ervoor dat het apparaat aanstaat, 
zodat u NL-Alert kan ontvangen. 

NL-Alert is het alarmmiddel van 
de overheid dat u waarschuwt en 
informeert over noodsituaties. Denk 
aan een grote brand, terroristische 
aanslag of onverwacht noodweer. In 
een NL-Alert staat uitgelegd wat er 
aan de hand is, wat u moet doen en 
waar u meer informatie en updates 
kunt vinden. Ontvangt u een NL-Alert 
op uw mobiele telefoon dan weet u 
meteen wat er bij u in de buurt aan 
de hand is en wat u moet doen.

Meer informatie over NL-Alert vindt 
u op www.nl-alert.nl

Vraag van de maand

Mijn kind verveelt zich, wat kan ik doen?

Binnenkort begint de zomervakantie alweer. Met een jaar van veel thuis zijn achter 
de rug, zie je hier misschien wel een beetje tegenop. 

Hoe kom je die lange vrije dagen door 
zonder dat je kind zich verveelt?

Vervelen mag!
Allereerst is het goed om te realiseren 
dat vervelen mag. Sterker nog, vervelen 
heeft een functie. Het is dus niet erg 
als je kind zich af en toe verveelt. Het 
helpt om de vele indrukken van een dag 
te verwerken of om na te denken over 
uiteenlopende dingen. Je kind lijkt dan 
heel passief, maar ondertussen werken 
de hersenen door. Je kind kan ook aan 
het fantaseren of dagdromen zijn. Als je 
er op zo’n moment op aandringt dat hij 
wat moet gaan doen, of speelsuggesties 
doet, dan kan dat storend zijn voor je 
kind.

Zelf vermaken kun je leren
Sommige kinderen hebben niet geleerd 
zichzelf te vermaken. Ze zijn gewend om 
bezig gehouden te worden door ouders, 
vriendjes of een dag vol activiteiten. Als 
er dan even niemand is, weet je kind niet 
wat te doen en slaat de verveling toe. 

Herkenbaar? Dit kun je eraan doen:
• Help je kind op weg
Als je kind moeite heeft zelf iets te 
verzinnen om te doen dan kun je hem op 
weg helpen. Je kunt bijvoorbeeld aanra-
den eens bij de knutselspullen te kijken 
of er iets leuks tussen zit of naar buiten 
te gaan. Ook kun je voorstellen samen 
het speelgoed op te ruimen. Daarbij 
komt hij wellicht ander speelgoed tegen 
waar hij nog niet, of lang niet, mee ge-
speeld heeft. Vindt je kind dan toch niets 
om zich mee te vermaken, accepteer dit 
en laat de verantwoordelijkheid bij je 
kind.
• Geef ruimte om te spelen 
Wanneer je regelmatig ingrijpt of kritisch 
bent als je kind speelt, kun je het spel 
belemmeren. Bijvoorbeeld als je zegt: 
“Je hebt buiten de lijnen gekleurd”, “Wat 
een troep is het in dat poppenhuis” of 
“Gil niet zo tijdens het spelen”. Ook kun 
je je kind belemmeren door tijdens het 
spelen met je kind dingen beter te doen. 
Bijvoorbeeld een enorm hoge blokkento-
ren bouwen, een heel kunstige tekening 

maken of een spelletje steeds weer 
winnen. Dit kan ervoor zorgen dat hij zich 
onzeker voelt en hierdoor spel vermijdt. 
Ook als je kind voortdurend uit het spel 
gehaald wordt door de ouders of door 
een broertje of zusje dan kan het zijn dat 
je kind er vanaf ziet nog verder te spelen.
• Zorg voor voldoende uitdaging
Aanhoudende verveling kan ook ont-
staan wanneer een kind weinig uitda-
ging ervaart aan het speelgoed dat hij 
heeft. Dit kan komen doordat het kind 
speelgoed heeft dat niet aansluit bij zijn 
leeftijd. Of dat hij speelgoed heeft dat 
weinig vraagt van zijn fantasie, creativi-
teit en eigen inbreng. Een kind kan zich 
ook, vreemd genoeg, vervelen wanneer 
de keuze aan speelgoed té groot is. Je 
kind weet dan niet meer wat hij moet 
kiezen. Hij gaat dan van het ene stuk 
speelgoed naar het andere en komt 
steeds niet echt tot spel. Afwisselen met 
beschikbaar speelgoed kan een oplos-
sing zijn.
• Stel grenzen
Grenzen stellen is heel belangrijk! Rond-
hangen mag, maar anderen vervelen, 
zeuren of klieren, tv kijken of achter de 
computer gaan zitten op een moment 

dat dit niet de afspraak is, mag niet. 
Anderen mogen geen last hebben van 
de verveling van je kind. Door grenzen 
te stellen, leert je kind dat hij op zichzelf 
is aangewezen en dat zal hem stimule-
ren zelf oplossingen te verzinnen tegen 
verveling.
• Wissel af
Verveling kan ook een vraag om aan-
dacht zijn. Door regelmatig volledige 
aandacht te besteden aan je kind voor-
kom je dat hij op een minder prettige 
manier, zoals door verveling, aandacht 
vraagt. Wissel periodes van samen iets 
doen af met periodes waarbij hij zichzelf 
moet vermaken. Spreek af dat als je kind 
tien minuten rustig speelt of leest jij 
daarna iets met hem doet. Geef je kind 
complimenten als dit dan ook daadwer-
kelijk lukt. Onderneem daarna samen 
iets. Je kunt hierbij een timer gebruiken 
om te helpen de tijd af te bakenen.

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.

Gebruik van een AED
Blaricum beschikt over een dekkend AED-netwerk. Hiermee willen we de overle-
vingskansen van mensen met een hartstilstand vergroten. De gemeente ontvangt 
soms vragen van inwoners en ondernemers over de werkwijze van een AED bij een 
spoedgeval. 

In Blaricum zijn er 136 burgerhulpver-
leners geregistreerd bij het reanimatie-
oproepsysteem van HartslagNu.nl 
Het oproepsysteem HartslagNu.nl werkt 
via de meldkamer van 112. Als iemand 
een hartstilstand krijgt dan moet altijd 
112 worden gebeld. Zodra de meldkamer 
een melding van een hartstilstand ont-
vangt, krijgen burgerhulpverleners een 
oproep op hun telefoon. In de oproep 
staan het adres van het slachtoffer en 
de locatie van een AED die zij onderweg 
kunnen ophalen om direct hulp toe te 

passen. Zij kunnen er met de AED binnen 
de belangrijkste eerste zes minuten zijn. 
De overlevingskans is het grootst als 
iemand binnen zes minuten reanimeert 
en een AED aansluit. 

Burgerhulpverleners zijn dus heel 
belangrijk en versterking is altijd
welkom. 

Wilt u zich hiervoor 
aanmelden? 
Dat kan bij www.hartslagnu.nl
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Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035
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SNOEIEN VAN 
OVERHANGEND 
GROEN

Op dit moment is de gemeente 
bezig om bestaande verlichting 
in de lantaarnpalen te vervangen 
door LED-verlichting. In de wijk 
De Bijvanck is dat al gebeurd. 

Nu volgen ook Blaricum Dorp en 
de Bouwvenen. Woont u in één 
van deze twee gebieden? Dan 
vragen we u vriendelijk om kritisch 
langs de eigen erfafscheiding te 
lopen om te kijken of er bij uw 
perceel sprake is van overhangend 
groen. Overhangend groen belem-
mert namelijk de werkzaamheden 
aan de lantaarnpalen.

Indien er sprake is van overhan-
gend groen vragen wij u om uiter-
lijk vrijdag 9 juli het overhangend 
groen terug te snoeien tot op uw 
erfgrens. In die periode controle-
ren wij hierop. Wij danken u alvast 
hartelijk voor uw medewerking! 

LED-verlichting
In totaal voorzien we ruim ne-
genhonderd lantaarnpalen van 
nieuwe LED-verlichting. In een 
deel van de gevallen wordt ook de 
lantaarnpaal zelf vervangen. Dit 
doen we omdat LED-verlichting
achtentwintig procent minder 
energie verbruikt dan de huidige 
verlichting. De lampen worden 
in de nacht gedimd tot vijftig 
procent. Het is dus aanzienlijk 
duurzamer. 

HOV-bus Blaricum: vragen en antwoorden
Eind 2022 gaan de HOV-bussen via het vernieuwde hoogwaardige tracé tussen Huizen en Hilversum rijden. Deze bussen stop-
pen ook in Blaricum. Hiervoor worden er een P+R-plaats en een bushalte aangelegd aan de Stichtseweg. Vanaf 2022 rijden 
de bussen volledig elektrisch. Vorige maand namen circa zestig personen deel aan een webinar dat de gemeente hierover 
organiseerde. Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden vindt u op www.hovintgooi.nl (onder ‘Deeltracé Huizen-
Blaricum’).

In Blaricum loopt de busroute via de 
Stroomzijde en de Stichtseweg. Bewo-
ners langs de busroute uitten onlangs 
hun zorgen, vooral over de veiligheid van 
(schoolgaande) kinderen, de snelheid 
van de bus en het aantal bussen dat over 
de Stroomzijde kan gaan rijden.

Maatregelen
Welke specifieke maatregelen genomen 
worden is nog niet duidelijk. Tijdens de 

bijeenkomst werden verschillende voor-
beelden genoemd. Zo is gesproken over 
het aanpassen van de Gordiaanse Knoop 
en het autovrij maken van de Stroomzijde 
tussen de Gordiaanse Knoop en de Aris-
toteleslaan. Ook wordt er een oplossing 
gezocht voor de oversteek ter hoogte van 
de Gooische Dreef en het ‘witte pad’.

Vervolg
Deze maatregelen worden nu met een 

onafhankelijke verkeerstoets op ef-
fectiviteit en gevolgen beoordeeld. Naar 
verwachting is deze afweging in juli ge-
maakt en verwerkt in een integraal plan. 
Dit wordt besproken met de klankbord-
groep (een afvaardiging van omwonen-
den in de nabijheid van de busroute). 
Vervolgens wordt dit toegelicht aan de 
gemeenteraad. Na goedkeuring door de 
raad later dit jaar, kan het plan verder 
worden uitgewerkt. 

Honden in Blaricum
Honden zijn welkom in Blaricum. Tegelijkertijd willen we dat het voor alle inwoners prettig wonen en leven blijft. 
De gemeente heeft daarom gedragsregels voor hondenbezitters opgesteld.

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

Gedragsregels
•  Het opruimen van hondenpoep is 

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

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

•  Geen honden op het strand van 
april tot en met september: er geldt 
een verbod op de aanwezigheid van 
honden op het Voorland Stichtse Brug 

(het strand) gedurende de maanden 
april tot en met september. Dit vanuit 
overwegingen van hygiëne en volksge-
zondheid en eenduidigheid.

•  Geen honden in De Kampen: ook 
geldt er een verbod voor honden op 
de openbare wegen in de polder De 
Kampen, met uitzondering van de Har-
derwijkerweg. Dit vanwege de bijzon-
dere natuurwaarde en -doelstellingen 

(hoogwaardig weidevogelgrasland). 
•  Wél honden los in losloopgebieden: 

binnen de bebouwde kom geldt een 
aanlijnplicht.

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

Meld ‘t en de gemeente herstelt ‘t
Losse stoeptegel, overhangend groen of straatverlichting stuk? 
Als u het meldt dan herstellen wij het. 

U kunt uw melding doen via 
www.blaricum.nl (Wegen en groen > 
Melding openbare ruimte). Geeft u hier-
bij aan wat er aan de hand is, de exacte 
locatie en indien van toepassing het 
nummer van de lantaarnpaal. 

Heeft u deze gegevens niet, meld het dan 
telefonisch via 14 035. Het meldpunt is 
bereikbaar op maandag tot en met don-
derdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag 
van 08.30 tot 13.00 uur.
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WILT U OOK NL-ALERT ONTVANGEN? 
LAAD UW MOBIEL OP EN LAAT ‘M AAN

Heeft u een mobiele telefoon, bijvoorbeeld om contact met vrienden en 
(klein)kinderen te onderhouden? Zorg ervoor dat het apparaat aanstaat, 
zodat u NL-Alert kan ontvangen. 

NL-Alert is het alarmmiddel van 
de overheid dat u waarschuwt en 
informeert over noodsituaties. Denk 
aan een grote brand, terroristische 
aanslag of onverwacht noodweer. In 
een NL-Alert staat uitgelegd wat er 
aan de hand is, wat u moet doen en 
waar u meer informatie en updates 
kunt vinden. Ontvangt u een NL-Alert 
op uw mobiele telefoon dan weet u 
meteen wat er bij u in de buurt aan 
de hand is en wat u moet doen.

Meer informatie over NL-Alert vindt 
u op www.nl-alert.nl

Vraag van de maand

Mijn kind verveelt zich, wat kan ik doen?

Binnenkort begint de zomervakantie alweer. Met een jaar van veel thuis zijn achter 
de rug, zie je hier misschien wel een beetje tegenop. 

Hoe kom je die lange vrije dagen door 
zonder dat je kind zich verveelt?

Vervelen mag!
Allereerst is het goed om te realiseren 
dat vervelen mag. Sterker nog, vervelen 
heeft een functie. Het is dus niet erg 
als je kind zich af en toe verveelt. Het 
helpt om de vele indrukken van een dag 
te verwerken of om na te denken over 
uiteenlopende dingen. Je kind lijkt dan 
heel passief, maar ondertussen werken 
de hersenen door. Je kind kan ook aan 
het fantaseren of dagdromen zijn. Als je 
er op zo’n moment op aandringt dat hij 
wat moet gaan doen, of speelsuggesties 
doet, dan kan dat storend zijn voor je 
kind.

Zelf vermaken kun je leren
Sommige kinderen hebben niet geleerd 
zichzelf te vermaken. Ze zijn gewend om 
bezig gehouden te worden door ouders, 
vriendjes of een dag vol activiteiten. Als 
er dan even niemand is, weet je kind niet 
wat te doen en slaat de verveling toe. 

Herkenbaar? Dit kun je eraan doen:
• Help je kind op weg
Als je kind moeite heeft zelf iets te 
verzinnen om te doen dan kun je hem op 
weg helpen. Je kunt bijvoorbeeld aanra-
den eens bij de knutselspullen te kijken 
of er iets leuks tussen zit of naar buiten 
te gaan. Ook kun je voorstellen samen 
het speelgoed op te ruimen. Daarbij 
komt hij wellicht ander speelgoed tegen 
waar hij nog niet, of lang niet, mee ge-
speeld heeft. Vindt je kind dan toch niets 
om zich mee te vermaken, accepteer dit 
en laat de verantwoordelijkheid bij je 
kind.
• Geef ruimte om te spelen 
Wanneer je regelmatig ingrijpt of kritisch 
bent als je kind speelt, kun je het spel 
belemmeren. Bijvoorbeeld als je zegt: 
“Je hebt buiten de lijnen gekleurd”, “Wat 
een troep is het in dat poppenhuis” of 
“Gil niet zo tijdens het spelen”. Ook kun 
je je kind belemmeren door tijdens het 
spelen met je kind dingen beter te doen. 
Bijvoorbeeld een enorm hoge blokkento-
ren bouwen, een heel kunstige tekening 

maken of een spelletje steeds weer 
winnen. Dit kan ervoor zorgen dat hij zich 
onzeker voelt en hierdoor spel vermijdt. 
Ook als je kind voortdurend uit het spel 
gehaald wordt door de ouders of door 
een broertje of zusje dan kan het zijn dat 
je kind er vanaf ziet nog verder te spelen.
• Zorg voor voldoende uitdaging
Aanhoudende verveling kan ook ont-
staan wanneer een kind weinig uitda-
ging ervaart aan het speelgoed dat hij 
heeft. Dit kan komen doordat het kind 
speelgoed heeft dat niet aansluit bij zijn 
leeftijd. Of dat hij speelgoed heeft dat 
weinig vraagt van zijn fantasie, creativi-
teit en eigen inbreng. Een kind kan zich 
ook, vreemd genoeg, vervelen wanneer 
de keuze aan speelgoed té groot is. Je 
kind weet dan niet meer wat hij moet 
kiezen. Hij gaat dan van het ene stuk 
speelgoed naar het andere en komt 
steeds niet echt tot spel. Afwisselen met 
beschikbaar speelgoed kan een oplos-
sing zijn.
• Stel grenzen
Grenzen stellen is heel belangrijk! Rond-
hangen mag, maar anderen vervelen, 
zeuren of klieren, tv kijken of achter de 
computer gaan zitten op een moment 

dat dit niet de afspraak is, mag niet. 
Anderen mogen geen last hebben van 
de verveling van je kind. Door grenzen 
te stellen, leert je kind dat hij op zichzelf 
is aangewezen en dat zal hem stimule-
ren zelf oplossingen te verzinnen tegen 
verveling.
• Wissel af
Verveling kan ook een vraag om aan-
dacht zijn. Door regelmatig volledige 
aandacht te besteden aan je kind voor-
kom je dat hij op een minder prettige 
manier, zoals door verveling, aandacht 
vraagt. Wissel periodes van samen iets 
doen af met periodes waarbij hij zichzelf 
moet vermaken. Spreek af dat als je kind 
tien minuten rustig speelt of leest jij 
daarna iets met hem doet. Geef je kind 
complimenten als dit dan ook daadwer-
kelijk lukt. Onderneem daarna samen 
iets. Je kunt hierbij een timer gebruiken 
om te helpen de tijd af te bakenen.

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.

Gebruik van een AED
Blaricum beschikt over een dekkend AED-netwerk. Hiermee willen we de overle-
vingskansen van mensen met een hartstilstand vergroten. De gemeente ontvangt 
soms vragen van inwoners en ondernemers over de werkwijze van een AED bij een 
spoedgeval. 

In Blaricum zijn er 136 burgerhulpver-
leners geregistreerd bij het reanimatie-
oproepsysteem van HartslagNu.nl 
Het oproepsysteem HartslagNu.nl werkt 
via de meldkamer van 112. Als iemand 
een hartstilstand krijgt dan moet altijd 
112 worden gebeld. Zodra de meldkamer 
een melding van een hartstilstand ont-
vangt, krijgen burgerhulpverleners een 
oproep op hun telefoon. In de oproep 
staan het adres van het slachtoffer en 
de locatie van een AED die zij onderweg 
kunnen ophalen om direct hulp toe te 

passen. Zij kunnen er met de AED binnen 
de belangrijkste eerste zes minuten zijn. 
De overlevingskans is het grootst als 
iemand binnen zes minuten reanimeert 
en een AED aansluit. 

Burgerhulpverleners zijn dus heel 
belangrijk en versterking is altijd
welkom. 

Wilt u zich hiervoor 
aanmelden? 
Dat kan bij www.hartslagnu.nl
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Hei & wei in de 
zomermaanden
Op 23 juli en 20 augustus krijgt u een 
dunne zomereditie en 27 september ligt 
dan de dikke editie weer in uw brieven-
bus.

Dorpsagenda

Blaricums Gemengd Koor 
Na een ‘pauze’ van ruim zeventien 
maanden wil het Blaricums Gemengd 
Koor op woe 25 augustus de draad 
weer oppakken, volgens de corona-
regels die dan gelden. Het koor is op 
zoek naar tenoren, maar ook bassen en 
sopranen kunnen zich aanmelden. De 
repetities gaan plaatsvinden op woe 
van 14.00-16.15 uur in Blaercom (lift 
en ventilatiesysteem aanwezig). 
www.bgk-koor.nl

BVV’31 
Van 16 t/m 20 aug wordt BVV’31 
voor even omgebouwd tot trainings-
complex van Ajax. Jongens & mei-
den tussen de 6-16 jaar kunnen bele-
ven hoe het is om te trainen als een 
Ajax-speler onder leiding van de Ajax 
Camps & Clinics coaches. 
www.BVV31.nl

Mad Science zomerkamp 
Voor kinderen van 7-11 jaar biedt 
Mad Science zomerkampen van vier 
dagen waar iedere dag iets nieuws te 
beleven is. De vakantiekampen laten 
je kennismaken met het leukste van 
wetenschap en techniek. Organisatie 
i.s.m. de bibliotheek en de deelnemers 
krijgen een gratis bibliotheeklidmaat-
schap. De kampen zijn in week 29, 30, 
32 en 33. 
www.nederland.madscience.org/

Literaire fietstocht door 
Laren en Blaricum 
De bibliotheek organiseert in het ka-
der van het Erfgoedfestival 2021 een 
fietsroute langs de huizen van de be-
langrijkste en bekendste literaire figu-
ren uit Laren en Blaricum. Geduren-
de het Erfgoedfestival is de fietskaart 
gratis verkrijgbaar aan de balie van 
bibliotheek Laren (het Brinkhuis). 

De onderstaande activiteiten worden georganiseerd met inachtneming 
van de corona-regels.

Rik Brugman, de technicus achter 
de beeldschermen

door Vincent Brugman en de eindredactie
Rik was een van de zes zonen van de beroemde Gooise poppenspeler Bert 
Brugman. Het marionettentheater bestaat sinds 1923 en is nog steeds actief. 
Het atelier, dat Bert speciaal voor het familietheater liet bouwen, staat nog 
steeds in ons dorp. Hier werden poppen gemaakt en stukken geoefend. Nu 
woont de jongste zoon Vincent er. Hij vertelt over zijn oudste broer Rik die op 
3 juni jl. op 92-jarige leeftijd is overleden. 

‘Technici in Hilversum krijgen zelden 
publiekelijk de eer die ze verdienen. 
Wat zij achter de schermen doen, staat 
in dienst van het vak en het medium. Rik 
was een van de allergrootste die Neder-
land heeft gekend. In 1951 speelde hij in 
Bussum met het poppentheater mee met 
de eerste landelijke televisie-uitzending 
van de VARA, een satirisch poppenspel 
De Cameraatjes, (schrijver Willy van 
Hemert en regisseur Erik de Vries). 

Rik raakte gefascineerd door het nieuwe 
medium en solliciteerde bij de experi-
mentele NTS, de eerste Nederlandse 
televisieomroep en de voorloper van 
de NOS. Hij startte als video-schakel-

technicus maar klom snel op. Als hoofd 
Beeldtechniek werd Rik verantwoorde-
lijk voor de kwaliteit van alle tv-beelden. 
Hij voerde talloze cruciale technische 
verbeteringen door, zoals de praktische 
inrichting van televisiestudio’s en repor-
tagewagens. Om personeel te besparen 
ontwikkelde hij studio-apparatuur met 
op afstand bedienbare camera’s, deze 
werden gebruikt bij het journaal en in 
de Tweede Kamer. Tussen de bedrijven 
door maakte hij alle geluidsopnames van 
de populaire KRO-kinderserie Dappere 
Dodo, waarbij onze familie de stemmen 
deed. In 1989 ging hij met welverdiend 
pensioen en werd vrijwilliger bij het 
Omroepmuseum.’

Familieberichten
Overleden
06-04-2021   Gijsbertha Mathilda Maria 

(Bep) Rigter,  
geboren 19 -05-1933

26-04-2021   Adrianus Johannes 
Albertus (Aad) Osse, 
geboren 29-10-1944

27-04-2021   Roelof (Roel) van 
Slegtenhorst,  
geboren 13-04-1944 

06-05-2021   Désirée Bleeker-Faassen, 
geboren 24-08-1963

08-05-2021   Willem Jan Smit, geboren 
21-11-1932

20-05-2021   Tos Comello,  
geboren 16-02-1965

09-06-2021  Wim Essen, 
 geboren 31-12-1938

Geboren
03-03-2021  Sofina Marly Jane Majoor
11-03-2021 Julian Mick Joost Poelman
05-04-2021 Valke Vos den Boer
10-04-2021 Jente Bo de Vries
04-05-2021  Claire Marie Louise Nicole 

Witkamp
12-05-2021 Tobias James Oomkes.

Gehuwd/partnerschap 
19-04-2021  Bryan Sjoerd Hendrikus 

Blom en Monique Johanna 
Gerdina Honing

12-05-2021  Hubertus Walterus Elffers 
en Bianca Nicole Muller

21-05-2021  Hans van Otterloo en Rand 
Al-Shamaá

31-05-2021  Loran Valentijn Stam en 
Marte Monique Nieuwland

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

Volg ons ook op Facebook, 
Instagram of heienwei.nl

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

Geslaagde sponsoractie dierenasiel 
Crailo!
V.l.n.r. Nina, Stijn, Elias en Mirte van basisschool KBS Bernardus kwamen er dit 
schooljaar achter dat het dierenasiel Crailo structureel geld tekort komt. 

Met het organiseren van een slimme sponsorloop (een week lang zoveel mogelijk 
kilometers wandelen met je eigen familie) haalden zij maar liefst een bedrag van  
€ 806 op, iets om heel trots op te zijn!
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