
Hei & wei 
nieuws 

Aanleveren familieberichten
Bij de gemeente kunt u aangeven of u 
een vermelding wil in hei & wei van 
de geboorte van uw kind, huwelijk of 
partnerschap. De gemeente levert dit 
aan bij de redactie. Overlijdensbe-
richten krijgen wij in verband met de 
privacyregelgeving niet automatisch 
aangeleverd. Vaak ontvangen wij 
deze van een van onze redacteuren,  
van de uitvaartverzorger of van na-
bestaanden. 
Wilt u iets vermelden in de rubriek 
Familieberichten, stuur dan uw ver-
zoek naar redactie@heienwei.nl  

Echt iets voor hei & wei! 
Heeft u iets te melden over uw ver-
eniging, evenement of iets anders in 
Blaricum? Laat het ons weten. Kopij 
voor het volgende nummer kunt u 
aanleveren vóór 30 september. 

Schrijven voor hei & wei? 
Bent u een enthousiaste, betrokken 
dorpsgenoot met gevoel voor tekst 
en heeft u zin om maandelijks over 
ons dorp en voor onze inwoners te 
schrijven? Dan bent u misschien 
wel de juiste persoon om ons erva-
ren en enthousiaste redactieteam te 
versterken. Beslist een leuke uitda-
ging! Neem voor meer informatie  
gerust contact op met Aafje Boerma 
06-33374675 of redactie@heienwei.nl 

Jaarvergadering hei & wei 2021 
Hierbij nodigt de Stichting Dorps-
blad Blaricum (hei & wei) de in-
woners van Blaricum uit voor de 
jaarvergadering op maandag 11 ok-
tober (i.p.v. ma 13 sept) om 21.00 
uur in Blaercom. U bent van harte  
welkom! 

Het Theater Blaricum; 
Echt Theater, Verrassend Dichtbij 
door Gerda Jellema en Marjolijn Schat
In 2016 hebben Peter (acteur) en Deirdre (zangeres) Blankenstein, beiden met 
een passie voor podiumkunst, het pand aan de Huizerweg 13 gekocht om er 
een theater te beginnen. Er werden volop plannen gemaakt. Nu wordt er hard 
gewerkt aan de verbouwing en in januari 2022 zal Het Theater haar deuren 
openen. 

Blaricum krijgt daarmee haar theater te-
rug. Begin jaren ’20 van de 
vorige eeuw zat in dit pand 
ook een theater. Bakker Nan-
ning George Enzlin, bekend 
van de sportbeschuit, begon 
hier in 1906 een bakkerij met 
lunchroom. Zijn pleegzoon 
Ebele Faber nam het bedrijf 
over en hij bouwde de bakkerij om tot 
Zaal Enzlin (na de oorlog werd dit Zaal 
Faber), een theater voor feesten, toneel- 
en filmvoorstellingen. Het theater ver-
dween en het pand kreeg de bestemming 
als studio, eerst de Soundpushstudio en 

later de Bolland Studio’s. Diverse grote 
namen hebben hier gestaan 
en menige grote nationa-
le en internationale hits 
zijn hier ontstaan. Peter en  
Deirdre hebben het pand 
van de gebroeders Bolland 
gekocht, en Ferdi Bolland is 
nog steeds als ambassadeur 

bij Het Theater betrokken.

Wat kunnen we gaan zien?
In de voormalige studio 1 kunnen wij 
straks genieten van cabaret, toneel, mu-

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

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

F
O

T
O

 P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

vervolg op pagina 2

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
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Lunch and
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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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Kunsthandel Studio 2000
Blaricum

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

Open: di t/m za.13:00 - 17:00 uur
e: blaricum@studio2000.nl - www.studio2000.nl
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met veel humor en live muziek alle ver-
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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,
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kaarten (max. 4 per gezin, max.1 vol-
wassene als begeleider). 
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Nieuwe Gooische 
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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.

38e jaargang
nr. 462

16 januari 2015w
w

w
.h

ei
en

w
ei

.n
l

O
.A

. V
O

O
R

 O
U

D
E 

N
U

M
M

ER
S 

EN
 A

R
C

H
IE

F

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

F
O

T
O

 P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

vervolg op pagina 2

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

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

Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
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.

38e jaargang
nr. 462

16 januari 2015w
w

w
.h

ei
en

w
ei

.n
l

O
.A

. V
O

O
R

 O
U

D
E 

N
U

M
M

ER
S 

EN
 A

R
C

H
IE

F

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

F
O

T
O

 P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

vervolg op pagina 2

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

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

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.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

 

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Binnendoor 5
Blaricum

035-2031035

Dé Value Belegger
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Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum
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hei & wei

www.zmaakt.nl

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

www.descholeksterblaricum.nl

De kleine vuurvlinder komt verspreid over het land voor, maar niet in grote aantallen. 
Een bijzonder mooi beeld in ons dorp.
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ziek, filmhuisfilms, lezingen, (klassie-
ke) concerten en kindervoorstellingen. 
Ook zal er plaats zijn voor amateurge-
zelschappen en lokale artiesten. Branca 
(Habbema) Schellevis is als directeur 
van Het Theater aangesteld en zij draagt 
zorg voor de programmering. Met Bran-
ca, al vele jaren werkzaam als producent 
en in diverse leidinggevende functies 
in de theatersector, is ervaring binnen-
gehaald. Een kleine greep uit wie ze al 
geprogrammeerd heeft: Barrie Stevens 
met zijn solovoorstelling I am an ar-
tist, Ivo de Wijs en Pieter Niewint met 
Literair Varié2 en Anne Wil Blankers 
met verhalen en anekdotes uit haar rij-
ke carrière. Daarnaast zullen onder meer 
aanstormend cabarettalent Lotte Velvet, 
schrijfster Marion Bloem, Hans Dagelet 
en Gerard Alderliefste hun opwachting 
maken. Noteert u het vast: 1 november 
start de kaartverkoop, www.hettheater.nl

Verleden en heden
De verbouwing is in volle gang. Wij krij-
gen een rondleiding door het pand en 
kunnen u zeggen dat het prachtig wordt. 
Er komt een foyer, met een bar, gezellige 
zitjes en een lange tafel gemaakt van de 

oude deuren van de voormalige studio. 
Dat de geschiedenis van het pand door 
Peter en Deirdre geëerd wordt, blijkt ook 
uit de wall of history met foto’s uit het 
verleden. Weer andere afbeeldingen van 
weleer worden verwerkt in behang. En 
de vleugel waar o.a. Herman Brood nog 
op gespeeld heeft, is behouden voor Het 
Theater. De theaterzaal krijgt een houten 
vloer en een zogenaamde telescopische 
tribune met zo’n 110 stoelen. Dit is een 
tribune die multifunctioneel inzetbaar is 

en dusdanig ontworpen dat deze volledig 
ingeschoven kan worden en dan mini-
maal plaats inneemt. De koepel van de 
zaal is in ere gelaten en deze karakteris-
tieke vorm is ook verwerkt in het logo 
van Het Theater.

Gulle gevers
Inmiddels is de aanschaf van de  
publiekstribune geheel door de zeer ge-
waardeerde sponsor Voorma en Walch 
mogelijk gemaakt. Ook andere gulle ge-
vers die graag een bijdrage willen leve-
ren aan het culturele leven in Blaricum 
zijn uitgenodigd om een rol te spelen bij 
de vervolmaking van Het Theater. De 
Stichting Vrienden Het Theater nodigt 
dan ook geïnteresseerde sponsoren uit 
om de aanschaf voor licht-, geluid- en 
filmbeeldapparatuur voor de Stichting 
het Theater mogelijk te maken, zodat 
deze de eigenaar wordt. Dit om de con-
tinuïteit van Het Theater in Blaricum 
voor de toekomst te waarborgen. Bent u 
geïnteresseerd om bij te dragen aan de 
totstandkoming van Het Theater of wilt u 
hier meer over weten, dan kunt u contact 
opnemen met Peter of Deirdre op 06-
53948507 of info@hettheater.nl

Vrijwilligers
Het Theater zal straks 
draaien met de hulp van 
enthousiaste vrijwilligers. 
Velen hebben zich hiervoor 
al spontaan aangemeld. 
Maar er zijn nog meer hel-
pende handen nodig. Carla  
Resing, voorheen werk-
zaam bij Versa Welzijn in 
ons dorp, neemt de orga-
nisatie van de vrijwilli-
gerspool op zich. Er zijn 

verschillende vrijwilligersfuncties, in 
een latere editie van hei & wei zal Carla 
hier meer over vertellen. 

Peter en Deirdre: ‘Wij willen een sfeer-
vol theater van hoge kwaliteit realiseren, 
waar het naast de programmering ook 
draait om ontmoeting en het maken van 
verbinding. Wij willen dat de mensen 
zich thuis voelen en genieten. Kortom: 
Het Theater, waar al het mooie samen-
komt.’

    


         


   

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
voor slechts €60 

Stelt o.a. afwijkingen vast, en 
mineralen en vitaminen tekorten.
INFO@HEALTHCONSULTANCY.EU

Column
door
Sybert Blijdenstein

Voor de kop slaan

Achteraf werd mij gezegd dat 
het iedereen kon overkomen. Ik 
heb nu gerede twijfels. Het was 
meer dan een beetje dom. Wat 
mij overkwam? Het volgende. 
Op een mooie zomernamiddag 
verzamelde ik de bij ons in de 
schuur gestalde losse vlaggen-
stokken met de vlaggen voor 
de Atelierroute Blaricum. Die 
staan van oudsher bij ons en 
moesten naar Gerda. Waar ze 
door de deelnemers afgehaald 
zouden worden. Vanaf vijf uur.  

Goed. Om half vier alvast de 
stokken en de vlaggen naar 
mijn oude Volvo stationcar 
gesleept, staande onder onze 
typisch Twentse carport met 
zijn stevige eikenhouten palen. 
De achterklep geopend. Via de 
rechterachterdeur de achter-
bank platgelegd en zijwaarts 
de stokken netjes recht gelegd. 
Voldaan gooide ik de achter-
klep dicht. Opeens ging mijn 
telefoon. Een gesprek dat enige 
privacy vereiste. Daarom naar 
binnen gegaan. Al pratend was 
ik de auto allang vergeten. Alles 
zat er toch al keurig in? Op de 
fiets nog even snel naar AH en 
de IJzerhandel.   

Weer thuis schrik ik: Binnen 
een paar minuten moet ik bij 
Gerda zijn! Spring in de auto, 
start en geef gas, scheur achter-
uit, gevolgd door een daverende 
klap. Sta meteen op de rem. Te 
laat. Kijk achterom en mis de 
complete rechterachterdeur. 
Die stond nog open en was zo 
tegen een eikenhouten paal ge-
knald en hing nu dubbelgeklapt 
tegen de voordeur. Ik kan me 
voor mijn kop slaan. Dit was me 
nog nooit overkomen!

Om mijn ellende wat te verzach-
ten sluit ik graag af met een an-
dere dorpsgenoot, die zich ook 
voor de kop kon slaan. Hij was 
als bedrijfsadviseur op werkbe-
zoek in een om geloofsredenen 
niet gevaccineerde regio. Aldaar 
raakte hij in gesprek met een 
lokale ondernemer. Voorzichtig 
belangstellend vroeg hij hem: 
‘Mogen jullie alweer zingen in 
de kerk? Of moeten jullie voor 
het zingen de kerk uit?’ 

Vervolg van pagina 1
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90 jaar voetbal in Blaricum
door Marjolijn Schat
Ruim 1,2 miljoen Nederlanders trekken wekelijks de voetbalschoenen 
aan voor een wedstrijd of training; van de mini’s, met hun broekjes tot 
ver over de knieën, tot de volwassenen. Zo ook bij BVV’31 (Blaricumse 
Voetbal Vereniging), die 90 jaar bestaat!

In deze jaren zijn ontelbaar veel dorps-
genoten betrokken geweest bij de club; 
als speler, trainer, coach of bestuurslid. 
Als was- of rijouder voor de jeugd. Als 
vlagger, scheidsrechter of achter de bar. 
Of als trouwe supporter langs de lijn. Zo-
velen hebben hun eigen stukje geschie-
denis bij de club.

Hoe het begon
Hoe het allemaal begonnen is, lees ik in 
het lustrumboekje dat destijds voor het 
75-jarig bestaan is geschreven. Voetbal-
verenging RK BVV werd opgericht op 
25 mei 1931. Een katholieke signatuur 
dus en dat was omdat de kapelaan nou 
eenmaal een voetbal had. Na actieve 
ledenwerving waren er eind 1931 zo’n 
65 leden, jeugd en senioren. De eerste 
competitiewedstrijd werd thuis gespeeld 
tegen SDO (Bussum) en deze werd 
overtuigend gewonnen met 9-3. In het 
lustrumboekje lees ik tal van bijzondere 
anekdotes: Zo werd in de beginjaren het 
thuisfront bij uitwedstrijden op de hoog-
te gehouden van de stand door middel 
van postduiven. En in de oorlogsjaren 
kreeg de club shirtjes en voetbalschoe-
nen van Ajax en werd gevoetbald tegen 
de Canadezen. 

Locaties kris kras door het dorp
In 1931 huurde de vereniging een veld-
je tussen de Bierweg en de Naarderweg 

voor 100 gulden per jaar. La-
ter verhuisde ze naar de Scha-
pendrift achter de Vituskerk en 
weer later naar een veld tussen 
de Naarderweg en Bussummer-
weg. Vanaf 1967 is het huidige 
onderkomen aan het Hendrik 
Smitlaantje de vaste stek van 
de club. Een jaar later werd de 
naam gewijzigd naar BVV’31, 
waarbij 31 verwijst naar het jaar 
van oprichting. De vereniging 
heeft dit jaar zeventien jeugd-
teams en zeven seniorenteams, 
die voetballen op een grasveld 
en de twee kunstgrasvelden die 
in 2016 met vrijwilligers en met steun 
van de gemeente werden aangelegd. 
BBV’31 heeft geen selectieteams maar 
zet in op een goede voetbalopleiding met 
professionele trainers voor alle leden 
o.l.v. hoofdtrainer Bas IJsselstein. Er is 
een uitgebreid voetbalaanbod; naast de 
trainingen en professionele wedstrijden 
wordt ook verdieping en verbreding aan-
geboden in de vorm van o.a. looptrainin-
gen, keeperstrainingen, Ajax camps en 
clinics en trainingen van de FC Utrecht 
Voetbalschool op zondagen. 

Een woord van het bestuur
‘We hadden op 25 mei jl. onze 90e ver-
jaardag graag groots gevierd maar van-
wege corona was dit onmogelijk. We 

zijn desalniettemin heel blij dat we deze 
mijlpaal als gezonde vereniging hebben 
mogen bereiken. Ons beleid met gedi-
plomeerde trainers werpt zijn vruchten af 
want we zien een behoorlijke aanwas bij 
de kleintjes en hebben al 100 leden tussen 
de 4-9 jaar. Een ander groot project waar 
we mee gestart zijn, is de renovatie van 
de bijna 50-jaar oude kantine. Met een 
architect zijn inmiddels de eerste schet-
sen gemaakt. Er zijn nog wel wat hordes 
te nemen (financiering, vergunningen, 
bouwpartners e.d.) maar hopelijk hebben 
we over enkele jaren een moderne kantine 
waar Blaricummers wat kunnen eten en 
drinken terwijl zij hun Eerste (met eigen 
jeugd) kunnen aanmoedigen op de zater-
dagen om half drie.’

Van een hobby je beroep maken, Mc Villain deed het!

door Nelliëtte van Wijck
Michael Brons, wereldberoemd onder 
de naam Villain, woont sinds tweeën-
half jaar in de Blarciummermeent. 
‘Mijn vrouw en ik zochten voor ons en 
ons dochtertje iets nieuws in een kind-
vriendelijke buurt en centraal gelegen 
en dat is gelukt!’

‘De passie voor muziek, hardstyle, be-
gon rond mijn vijftiende. Ik ging met 
mijn broer naar een groot festival, Trance 
Energy. Wij vonden de sfeer en de muziek 
geweldig. In die tijd gingen we vaak naar 
feesten en clubs waar harde dance ge-
draaid werd. Doordat ik vaak in verschil-
lende clubs kwam en veel muziek leerde 
kennen, vroeg ik steeds verschillende 
nummers aan. Dit viel op bij de diverse 
dj’s en ik raakte met hen bevriend. Twee 
jaar later heb ik zelf draaispullen aange-
schaft en ging ik door heel Nederland 
op zoek naar (vinyl)platen, voornamelijk 
hard house en dance. In 2003 kreeg de 
muziekstijl waar ik mee bezig ben een of-
ficiële naam, hardstyle. Deze stijl is niet 
alleen maar harde snelle beats zoals velen 
misschien denken, maar heeft wel een dui-
delijke snelle beat met ook veel melodie.’

Hoe kom je aan de naam Villain?
‘Ik las veel Marvel stripverhalen waar 
het altijd gaat om het gevecht tussen de 
hero en de villain. Villain klonk goed en 
zo is de naam ontstaan. Ik werd steeds 
fanatieker in de muziek en draaide af en 
toe in clubs. In een van die clubs, club 
Starlight, heb ik samen met andere dj’s 
geopperd om een speciaal hardstyle 
event te organiseren, gewoon om te kij-

ken of het zou aanslaan. Het bleek een 
groot succes en vanaf dat moment mocht 
ik zelf ook regelmatig draaien.’

Naast dj ook Mc
In tegenstelling tot andere dj’s pakte Mi-
chael vaak voor, tijdens en na het draai-
en de microfoon. De clubeigenaar vroeg 
hem op een gegeven moment enthousiast 
of hij bij een event in de grote zaal naast 
dj ook als Mc wilde optreden. Mc staat 
voor master of ceremony, de stem van de 
avond. Michaels taak was de bezoekers 
door het event te leiden. Tijdens een van 
die avonden was er een boeker van een 
boekingsbureau in de zaal aanwezig, bij 
wie hij positief opviel. De boeker boekte 

hem voor een groot event in Club Ma-
trixx als host van de avond en dat ver-
liep zo goed dat het hem een contract 
opleverde. Daarna volgden verschillen-
de festivals, waar hij niet alleen als Mc 
optrad, maar daarnaast ook als dj voor-
namelijk eigen werk draaide. Thuis heeft 
Michael een studio, waar hij buiten het 
hoogseizoen eigen muziek produceert. 
‘Gedurende het jaar ben ik elk weekend 
aan het werk tijdens een event of festival. 
De zomer is voor mij het hoogseizoen! 
Dan ga ik de hele wereld over en treed ik 
in veel landen op zoals Amerika, Duits-
land, Chili, Zuid Korea, China, Mexico 
en Australië. Wat ooit begon als hobby is 
nu al achttien jaar mijn beroep!

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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Bijen terug op de Boekweitakker 
door Marjolijn Schat
De Boekweitstichting is een unieke 
club; niet een club van een buurt, of 
bijeengebracht door een interesse of 
hobby, ook niet door sport of kinderen 
maar simpelweg door een stukje land, 
dat eigenlijk niet eens van hen is… 

Het gaat om de akker op de hoek van de 
Enghlaan en de Bussummerweg, ver-
enigd in een stichting die zo’n 100 huis-
houdens rondom de akker en nabije om-
geving als lid mag tellen. De stichting, 
opgericht in 1966, pacht de akker van de 
Agrarische Stichting Blaricum. In 1966 
werd het stukje land op initiatief van de 
toenmalige burgemeester Map Tydeman 

gepacht. Hij was imker en altijd op zoek 
naar een goede plek voor de kasten van 
zijn volkeren. Map en mede-imkers heb-
ben op de akker de boekweitteelt weer 
opgevat, boekweit wordt immers graag 
door bijen bezocht. De geschiedenis 
is nu weer een beetje teruggehaald; er 
zijn weer bijen op de akker! Imker Hans 
Mohrmann heeft twee bijenvolkeren naar 
de akker gebracht. Vorige maand hebben 
ze hun intrek genomen in twee bijenkor-
ven van ongeveer 100 jaar oud, die Hans 
prachtig gerestaureerd heeft. 

Stichting Boekweitakker
De doelstellingen van de ‘Boekweitclub’ 
werden destijds als volgt geformuleerd: 

Het in stand houden van een, 
zeker voor Blaricum, histo-
rische teelt, het bevorderen 
van de teelt van honing-
drachtplanten, contact be-
vorderen met de Blaricumse 
(boeren)bevolking, zorgen 
dat Blaricum (in dit geval de 
Engh) er plezierig uitziet en 
het tot stand brengen (hand-
haven) van een goed contact 
tussen de bewoners rond de 
Engh. Als lid kan ik zeggen 
dat we daar nog steeds niet 
ver naast zitten en hoop dat 
dit nog jaren zo blijft. En na-
tuurlijk met bijen!

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
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10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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.
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De Groencommissie
door Nelliëtte van Wijck 
Sinds 2017 heeft de gemeente Blaricum een klankbordgroep Groencommissie. 
Deze Groencommissie komt vijf keer per jaar bij elkaar en bestaat uit inwoners 
van de verschillende dorpsdelen, drie uit Blaricum-Dorp waarvan een uit de 
Bouwvenen.

De doelstelling van de Groencommissie 
is het verbeteren van de kwaliteit van het 
groen, een goede communicatie tussen 
gemeente en inwoners en terugkoppe-
ling van wensen van inwoners naar de 
gemeente. Klinkt heel mooi maar hoe 
werkt dit in de praktijk?

Aandachtspunten 
Ik ben in gesprek met oud-voorzitter 
Pauline van der Aart, de net aangetreden 
nieuwe voorzitter Hugo Weenen en com-
missielid Blaricummermeent Jacqueline 
Lohle. We bespreken de aandachtspun-
ten en wensen van de Groencommissie.
De Groencommissie wil biotopen creë-
ren voor kwetsbare soorten, zoals vlin-
ders en vogels. Een biotoop is de bio-
logische, natuurlijke leefruimte waarin 
een plant of dier leeft en zich voortplant. 
‘Om dit te bewerkstelligen, stimuleren 
wij het inzaaien en planten van insect-
vriendelijke veldbloemen. Zo is er het 
bijenlint, alle bermen in ons dorp zijn 
voorzien van gewassen die bijen aantrek-
ken. Dit lint verbindt de verschillende 
dorpsdelen met elkaar.’ Daarnaast ecolo-
gisch beheer. ‘Er wordt nu bijvoorbeeld 
mozaïek gemaaid. Klinkt ingewikkeld 
maar dat is het niet. Er wordt gezorgd dat 
er linten bloemmengsels niet gemaaid 
worden waardoor insecten zoals rupsen 
elkaar kunnen blijven vinden.’ Dit kun 
je goed zien in de Blaricummermeent 
langs de Meentstroom. Strak gemaaid 
gras met erachter een lint van wilde bloe-

men en grassen. Een ander belangrijk 
aandachtspunt van de Groencommissie 
is chemievrije onkruidbestrijding. ‘Een 
goed voorbeeld zijn de vogelhuisjes die 
je aan veel bomen ziet hangen. Deze zijn 
speciaal voor mezen. Die zijn dol op de 
processierups. Zo draagt dit bij aan rup-
senbestrijding zonder zware chemische 
middelen.’

Welzijn
Naast biodiversiteit is het van belang dat 
het groen bijdraagt aan het welzijn van de 
bewoners. ‘Het groen in ons dorp moet 
uitnodigen tot wandelen en fietsen. Voor 
de jeugd is welzijn ook spelen in de na-
tuur. Zo hebben inwoners in de Bijvanck 
een natuurlijke speeltuin in samenwer-
king met de gemeente gemaakt. Er is een 
prachtige tunnel en speelhut. Dit soort be-
wonersinitiatieven juichen wij toe.’ Om de 
jeugd meer te interesseren voor de natuur 
is de Groencommissie ook voorstander 
van fruitbomen en bessenstruiken rond de 
verschillende scholen. ‘Meer eenheid cre-
eren tussen de verschillende dorpsdelen, 
visuele eenheid en herkenning zorgt voor 
een natuurlijke verbinding en draagt bij 
aan het welzijn. Het hierboven genoemde 
bijenlint gaat door alle dorpsdelen. Daar-
naast hebben alle winkelcentra dezelfde 
bloemversiering.’

Actie Steenbreek
Er zijn tuinen die voornamelijk betegeld 
zijn, de zogenaamde onderhoudsvrije 

tuin. Actie Steenbreek betekent onder 
andere steen eruit, plant erin. Gewoon 
wat stenen uit de tuin halen en wat mooie 
planten ervoor in de plaats zetten. Dit is 
veel beter voor de wateropvang na regen 
en de tuin ziet er een stuk gezelliger uit. 
‘We willen deze actie ook heel graag 
toegepast zien bij de grote pleinen in de 
Blaricummermeent. Dit dorpsdeel heeft 
een behoorlijk aantal vrij grote pleinen 
waar in het midden een grote boom ge-
plant is maar daar omheen verder alleen 
maar stenen. In de zomer is dat ook veel 
te heet voor de wortels van de boom.’

Inwoners meer betrekken
‘We zijn in gesprek geweest met de ge-
meente over het faciliteren van inwoners 
om zelf groenstrookjes of boomspiegels 
te gaan beheren. Hiervoor zijn spelregels 
opgesteld (zelfbeheer) waarover is ge-

publiceerd in het gemeentenieuws en op 
de website van de gemeente. Sommige 
groene gebieden kunnen wel iets mooier 
gemaakt worden en het zou fijn zijn wan-
neer bewoners daar een visie over heb-
ben. Ook wanneer inwoners hinder erva-
ren van het groen, horen wij het graag. 
Gelukkig weten veel inwoners ons te vin-
den en krijgen we regelmatig suggesties 
en vragen.’ Deze worden door de Groen-
commissie voorgelegd aan de gemeente 
en het resultaat wordt teruggekoppeld. 
‘We hebben het dan over wensen en sug-
gesties met betrekking tot de algemene 
groenvoorziening. Geen persoonlijke 
wensen, zoals bijvoorbeeld de boom bij 
de buren in de tuin.’ 

Meer informatie? 
Mail Hugo Weenen 
hugoweenen1@gmail.com

Hugo Weenen (l), Jacqueline Lohle (m) en Pauline van der Aart (r)
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Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623
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piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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Kerkstraat 45 Fax 035 - 525 66 17 
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tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

 

Gordijnen, Tapijten, Harde vloeren, Zonwering, 
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De Tafelberg en een afspraak
door Sybert Blijdenstein
Op een mooie zomerdag wandelden mijn vrouw en ik in 1993 over onze 
Tafelbergheide, beklommen we de Tafelberg en genoten van het uitzicht over de 
prachtig bloeiende heide. Daar maakten wij, net getrouwd, de afspraak dat wij 
samen een verre reis zouden maken wanneer onze werkzaamheden dat zouden 
toelaten.  

Vijf jaar later stonden wij in januari on-
der een strakblauwe hemel op het snik-
hete vliegveld van Kaapstad en keken 
wij vol bewondering omhoog naar de 
indrukwekkende grote broer van onze 
Tafelberg. Enkele dagen later stonden 
we daar bovenop, overweldigd door het 
enorme uitzicht. Terwijl intussen op de 
grond Klipdasjes ongestoord in onze 
open rugzakjes rondscharrelden naar 
lekkers. 

Op grote afstand 
Op onze Tafelberg worden nu weer als 
vanouds, rondom de grote nieuwe stenen 
tafel, de namen vermeld met de afstanden 
tot dorpen, steden en ook andere bergen, 

zoals de Grebbeberg (44 km). Hé? Heel 
opvallend eentje met een wel erg grote 
afstand: Tafelberg (9.674 km). Het was 
de afstand tot de bekende Tafelberg bij 
Kaapstad. Geestig en origineel bedacht, 
door het Goois Natuurreservaat, uiteraard 
met de gepaste bescheidenheid van klein 
duimpje voor de grote reus. Ik ging verge-
lijken en zocht overeenkomsten.

De verschillen 
Onze Tafelberg ligt 39 m boven zeeni-
veau en is waarschijnlijk zo’n 10 eeuwen 
oud. De reusachtig neef, die bij Kaap-
stad, is 1.086 m hoog, 3 kilometer breed 
en vormt het einde van een gigantisch, 
hard plateau dwars over Zuid-Afrika. 
Met zo’n 260 miljoen jaar, vele malen 

ouder dan de Himalaya (40 miljoen jaar), 
de Rocky Mountains (60 miljoen jaar) en 
de Alpen (32 miljoen jaar). Deze oude 
Tafelberg is mogelijk al vanaf achthon-
derdduizend jaar geleden beklommen 
door de eerste moderne mens, de homo 
erectus, waarvan in Zuid-Afrika restan-
ten zijn opgegraven.  

Mensa 
De Kaapse Tafelberg is het enige aard-
se fenomeen waar een sterrenbeeld naar 
genoemd is, namelijk Mensa (= tafel). 
Onze Tafelberg zou daar dapper ook 
aanspraak op kunnen doen, zij het dat 
Mensa alleen op het zuidelijk halfrond 
zichtbaar is.  
Door Europeanen is de oude Tafelberg 
voor het eerst beklommen door de Por-
tugese ontdekkingsreiziger António de 
Saldana in 1503, op weg naar het nog 
onbekende verre Oosten. Later, in 1652 
zou ook de Hollander Jan van Riebeeck, 
de stichter van de handelspost Fort de 
Goede Hoop aldaar, ook dezelfde klim 
gemaakt hebben.  

Uitzichtpunt Zuiderzee 
Daarentegen is onze Tafelberg geheel 
kunstmatig opgeworpen, door mensen 
met kruiwagens vol leem en zand, be-
doeld als uitzichtpunt op de Zuiderzee 
voor komende en gaande schepen en als 
vuurbaken in de nacht. De functie van 
onze Tafelberg is duidelijk dezelfde ge-
weest als die van de Kaap: Zicht op de 
zeevaart en als baken daarvoor. Het is niet 
onmogelijk dat gadegeslagen vanaf onze 
Tafelberg de zeilschepen van de VOC uit-
voeren van Amsterdam naar de Oost. Om 
een kleine tienduizend kilometer verder 
bij de Kaap zich onderweg weer van verse 
levensmiddelen te voorzien. De kans dat 
ze bij de oude Kaap ooit weet hadden van 
onze kleine Tafelberg is niet groot maar 
als maar enkele Gooijers als bemanning 
hadden meegevaren langs de Kaap dan 
zou dat best kunnen…  
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Kindercoach-
praktijk voor 
hoogsensitieve 
kids
door Sophie Hinfelaar en de 
eindredactie
Op 1 september opende Kindercoach-
praktijk Fijn gevoel haar deuren in 
de Blaricummermeent. Eigenaresse  
Sophie Hinfelaar (1993) begeleidt in 
haar praktijk kinderen van vijf tot 
zestien jaar, die niet helemaal lekker 
in hun vel zitten. Sophie heeft, na haar 
opleiding tot Kindercoach, zich gespe-
cialiseerd in kinderen die hoogsensitief 
zijn of veel last hebben van prikkels.

Hoogsensitieve kinderen hebben de nei-
ging veel op te merken en hebben last 
van de vele prikkels in een klas. Ook 
vinden ze onverwachte situaties moeilijk 
en reflecteren ze diep voordat ze hande-
len. Volgens Elaine Aron, grondlegster 
van het begrip hoogsensitiviteit, komt 
een bepaalde mate van hoogsensitiviteit 
(HSP) bij een op de vijf kinderen voor. 
Als dit het plezier en functioneren van 
het kind (en het gezin) teveel in de weg 
gaan zitten, kan specifieke therapie een 
uitkomst zijn. 

Kindercoach Sophie 
Sophie: ‘Nadat ik erachter kwam dat 
ik zelf hoogsensitief ben, vielen er veel 
puzzelstukjes op zijn plaats. Met mijn 
opgedane kennis, ervaringen en oplei-
dingen ben ik de kindercoachpraktijk 
gestart. In mijn praktijk begeleid ik 
kinderen die last hebben van hoogge-
voeligheid, (faal)angst, verdriet, boos-
heid, slaapproblemen, leerproblemen, 
frustratie, verlegenheid, en onzekerheid. 
Spelenderwijs kijken we naar de eigen 
kwaliteiten, talenten en mogelijkheden 
van het kind. Naast individuele coaching 
bied ik ook cursussen aan voor kinderen 
die in enige vorm last hebben van hoog-
gevoeligheid of te veel prikkels. In deze 
cursus leer ik zowel de prikkelmijdende 
als de prikkelzoekende kinderen spelen-
derwijs wat emoties zijn, wat stress is en 
wat zintuigen zijn. Het kind kan zich na 
de cursus beter concentreren, is weer-
baarder en kan zelf naar handige, posi-
tieve gedachten en oplossingen zoeken.’

Meer informatie? 
kindercoachpraktijkfijngevoel.nl

Hoefsmederij s. v.d. BergH

NIJT MEUILUK DOON,

BEL ST
EF GEWOON........

.....

M.: 06 53 27 1637
Statenkamer 2,  1261 XK  Blaricum

s.vd.bergh@hetnet.nl  - www.smidstef.nl

Lid Nederlandse Vereniging 
van Hoefsmeden.
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Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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EXCLUSIEVER
WONEN EN 
WERKEN
KIJK OP BLINX-BL ARICUM.NL

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.

Lustrumfeest BasBEL 
De brede algemene seniorenvereniging voor Blaricum, Eemnes en Laren 
bestaat vijf jaar en viert dat met een feestelijke lustrumlunch.  

BasBEL werd vijf jaar geleden opgericht 
omdat er in drie dorpen geen eigen or-
ganisatie was voor senioren (iedereen 
boven 55 jaar). De club is nu hart op weg 
naar 200 leden. BasBEL is bekend van 
uitjes, kerstdiners en reisjes, een echte 
gezelligheidsclub. Maar de vereniging 
biedt ook individuele hulp bij allerlei 
vragen zoals het doen van aangifte in-
komstenbelasting. 

BasBlad
BasBEL verzorgt de verspreiding van 
gerichte informatie via het BasBLAD 
en via de website basbel.nl Daarop is 
ook een actuele activiteitenkalender te 
vinden, met de activiteiten van BasBEL 
zelf én de voor senioren interessante ac-

tiviteiten van andere organisaties. Tevens 
zijn er regelmatig informatiebijeenkom-
sten. Financieel bedruipt BasBEL zich-
zelf, met geld van de leden en van eigen 
adverteerders en sponsors. BasBEL is 
onafhankelijk en niet gebonden aan eni-
ge partij.

Lustrumlunch
BasBEL viert haar vijfjarig bestaan met 
een feestelijke lunch op 15 oktober in 
het Huis van Eemnes voor alle leden. 
Tijdens de lunch zijn er vrolijke presen-
taties en verrassingen. Aanmelden via  
secretaris@basbel.nl of 035-5316079. 

Ook voor nieuwe leden. Wie zich nu aan-
meldt is voor € 25,00 lid tot eind 2022. 

Welkom in Blaricum… 
Janie, Marc en teckel Fritz
door Hans Mohrmann
Janie Mooi, oorspronkelijk Hilversumse, woonde al een tijdje in Laren. Na lang 
in het onderwijs te hebben gewerkt, adviseert ze nu onderwijsinstanties over 
allerlei beleidsvraagstukken. Marc Dumortier is Brusselaar en globetrotter en 
woonde tot voor kort nog aan het Meer van Geneve. Momenteel werkt hij voor 
een betalingsbedrijf met vestigingen in Nederland. 

Fritz is hun eigenzinnige tien maanden oude teckel, die volgens zijn stamboom ei-
genlijk Lodewijk heet, een te deftige naam voor deze lieve teckel in dit boerendorp.

In welk dorpsdeel zijn jullie komen 
wonen?
Janie en Marc leerden elkaar kennen in 
2015 en na lang weekends daten, werd 
het tijd om te settelen. De appartemen-
ten in Laren waren te klein, dus zochten 
ze naar iets groters. Via via werden ze 
geattendeerd op een pand aan het Ei-
kenlaantje in Blaricum-Dorp en binnen 
een maand was de koop beklonken. 
Janie en Marc hebben ook een vakan-
tiehuisje in Italië met 25 olijfbomen. 
Als een echte Bourgondiër schenkt 
Marc met liefde een zeldzaam Italiaans 
olijvenlikeurtje. Dan volgen de laat-
ste druppels van Janie’s favoriete rode 
Hippocrates drankje dat ook Philips de 
Goede zich goed liet smaken. Zo zetten 
zich mooie dingen voort in Blaricum.

Wat zijn voor jullie de belangrijkste 
redenen om hier te komen wonen?
Janie: ‘Blaricum heeft de intimiteit van 
een dorp maar met de faciliteiten van 
een grote stad. Goede restaurants, leu-
ke winkels, het prachtige Singer Muse-
um in het naastgelegen Laren en bin-
nenkort zelfs een eigen theater! De rust 
en het fietsen in de mooie omgeving, 
dat vinden wij hier heerlijk!’ Marc: ‘De 

vele heggetjes, het geluid van paarden, 
schapen en kippen, het heeft echt iets 
van Engelse charme met al die kron-
kelweggetjes. Je komt spontaan in 
gesprek met veel dorpsgenoten als je 
de hond uitlaat op het zandpad. Nooit 
eerder een hond gehad, maar ik ben er 
nu verzot op! Het bos, de heide en de 
weilanden, kortom we genieten elke  
dag.’

Wat willen jullie gaan doen in Blari-
cum?
Janie en Marc zijn van plan om lid 
te worden van de Oranje Vereniging 
en willen zo snel mogelijk met Frans 
Ruijter op pad om meer over de ge-
schiedenis van het dorp te leren. Verder 
lijkt het hen leuk om iets te doen met 
de Dag van ’t Werkpaerd en verheugen 
zij zich op de kermis. Genoeg om naar 
uit te kijken.

Wat vinden jullie minder aantrekke-
lijk in Blaricum?
Beiden merken op, dat er wel erg veel 
verkeersdrukte in de dorpskern is.

Janie, Marc en Fritz welkom en een fijne 
toekomst in ons mooie dorp Blaricum.

De opstandige Os
door Greet Volkers
Op een mooie augustusochtend hoor ik bij de zorgboerderij van de familie 
De Jong heel veel geloei. Een komend kalfje denk ik nog, beetje vreemd voor 
deze tijd van het jaar, maar toch…

Niets is minder waar. Op de Goyergracht 
is een weiland waar koeien en een os 
lopen. De os was verhuisd naar de wei 
bij de boerderij. Dat stond hem blijkbaar 
niet aan. Hij brak uit en ging aan de wan-
del. De Gebroeders Dooijewaardweg, de 
Polweg en nog wat meer straten bezocht 
hij. Bij een huis kijkt de bewoonster uit 
het keukenraam naar buiten… recht in 
de ogen van het dier, dat naar binnen 
gluurt. Hij vertrekt en loopt verder door 
hagen en tuinen. Ik denk op zoek naar 

zijn vriendinnen. Zo ook bij mensen die 
hier pas zijn komen wonen. De mevrouw 
schrikt zich een hoedje. Commentaar 
van haar man: ‘Je wilde toch zo graag 
landelijk wonen? Nou dat weet je nu’. Na 
veel vijven en zessen is de os ingeladen 
en naar zijn vriendinnen teruggebracht. 
Zo is de rust in de buurt teruggekeerd. 
Gelukkig is er nergens grote schade aan 
de hagen en tuinen aangericht. De foto-
graaf heeft naar zijn zeggen een nieuw 
huisdier. 
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Een bezoek aan de Sint Vitus
door Jan Greven
Onze gastheer was duidelijk trots op zijn Sint Vitus. ‘Geen kerk heeft, 
zonder pilaren, zo’n grote bakstenen overspanning en dat is te danken aan 
pastoor Jongerius (1935-1961)’. De pastoor wilde dat iedere kerkganger 
onbelemmerd zicht op het altaar had. Dus geen hinderlijke pilaren die het 
zicht ontnamen. En zulks geschiedde. 

Ik moet eerlijk bekennen dat ik maar 
een paar keer in de Sint Vitus geweest 
ben. Eén keer weet ik nog goed. De 
begrafenis van die aardige Cees Calis. 
Hulpkoster in de Protestantse Dorps-
kerk, niettemin katholiek. Een echte 
Blaricummer. Doordeweeks altijd in 
overall, kaarsrecht op de fiets, vrien-
delijk, attent en een scherp waarnemer 
van menselijke verhoudingen.

We stonden op het altaar. Onze gast-
heer klopte op het blad. Steen. Met 
kleine gleufjes in de plaat. Christelijke 
symbolen, bleek bij onderzoek. In de 
jaren dertig van de vorige eeuw waren 
ze aan het spitten bij de Hervormde 
Dorpskerk. De steen lag tussen het 
puin onder het pad naar de kerk. Er 
was een stuk afgeslagen. Dat werd la-
ter ook tussen het puin gevonden. 

De symbolen wezen de weg. De spit-
ters hadden de steen teruggevonden 
waarop het altaar van de middeleeuw-
se dorpskerk had gestaan. Een gewijde 
steen. Het heilige middelpunt van de 
kerk. De Reformatie had niks met hei-
lige stenen, sloopte het altaar, zette er 
een preekstoel voor in de plaats, sloeg 

de altaarsteen in stukken en gebruikte 
die als ondergrond voor het pad naar de 
kerk. Voortaan liepen de protestanten 
iedere zondag over de heilige steen van 
de katholieken naar hun God. Eeuwen-
lang. Niet goed voor de sfeer tussen ka-
tholiek en hervormd, lijkt me. Eeuwen 
later is de steen terug op zijn plek. 
In een hoek van de kerk, mooi uitge-
licht, een Piëta. Maria, de moeder 
van Jezus, met de dode Jezus op haar 
schoot. Boer Hendrik Puyk had het 
houten beeld anderhalve eeuw geleden 
tijdens het ploegen gevonden. Hij wou 
het zelf houden, maar liet zich door de 
pastoor overhalen het aan de kerk af te 
staan. Ik had het nooit gezien. Van hoe-
veel Blaricummers geldt hetzelfde? 

Ik moest denken aan vroeger. Blari-
cum was een katholiek dorp. Kerk en 
dorp liepen in elkaar over. De piëta 
troostte de kerkgangers, speelde een 
rol in hun vroomheid. De kerk staat er 
nog. Nog steeds zonder pilaren. Ook 
de piëta is er nog. Maar kerk en dorp 
zijn uit elkaar gegroeid. De kerk is een 
enclave geworden. Naar de piëta ga je 
speciaal kijken. Jammer? Ik weet het 
niet, zo gaan die dingen. 
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ter Tydeman. Wethouder De Klerk nam
als locoburgemeester hem waar.
Raadslid Scholten werd tijdelijk derde
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de Openbare lagere school, samen onder
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Het verdwenen huisje
door Frans Ruijter
Tot begin jaren zestig van de vorige eeuw werd het Blaricumse rioolwater 
via de Gooiergracht geloosd op het IJsselmeer. Echter, het afvalwater nam in 
volume steeds toe en er kwamen ook meer (chemische) verontreinigingen in 
voor die moeilijk afbreekbaar waren in het oppervlaktewater. 

Ook stond het IJsselmeer op het punt 
verder te worden ingepolderd, waardoor 
er alleen maar randmeren over zouden 
blijven, voor ons het Gooi- en Eemmeer. 
Dit vond men geen gewenste situatie 
omdat de volksgezondheid in gevaar zou 
kunnen komen. De gemeenten Laren, 
Blaricum en Eemnes sloegen de handen 
ineen om een rioolwaterzuiveringsinstal-
latie (RWZI) te bouwen aan het einde 
van de Capittenweg. 

Jan en Hermien Overkamp
Voor de voorbereidingen daarvan werd 
het ingenieursbedrijf Dwars, Heederik 
en Verhey (DHV) uit Amersfoort inge-
schakeld. Zij hadden een bekwame me-
dewerker in dienst, Jan Overkamp uit 
Winterswijk. Hij zou de noodzakelijke 
verbreding van de Gooiergracht en de 
bouw van de RWZI begeleiden. Nu was 
de dagelijkse rit van Winterswijk naar 
Blaricum wel een punt waarover gespro-
ken moest worden. De gemeente Blari-
cum bood uitkomst. Op de toenmalige 
gemeentekweek aan de Stachouwerweg, 
achter de boerderij van Guus Lanphen, 
was men bereid een stuk grond ter be-
schikking te stellen voor een ‘noodwo-
ning’. Dit is waar nu de Bouwvenen 
is. De woning stond waar nu ongeveer 
Kogge nr. 28 is. In 1962 betrok het net 
getrouwde echtpaar, Jan Overkamp en 
Hermien Overkamp-Ter Rahe, de hou-
ten woning. Hermien was afkomstig 
uit Haaksbergen. In 1964 werd dochter 
Mieke geboren en in 1966 zoon Hans. In 

1967 werd de RWZI in gebruik genomen 
en in 1968 verliet de familie Overkamp 
de woning om naar Aalten te verhuizen. 
Hier werd in 1969 dochter Els geboren. 
In 1971 verhuisden zij naar Hooglander-
veen en in datzelfde jaar zag zoon Koen 
het levenslicht. 

Herkend worden
Mijn vader Gijs Ruijter werkte in die 
tijd bij de gemeente en samen met zijn 
collega Gerrit Lanphen waren zij vaak 
op de kwekerij van de gemeente actief. 
Ze werden dan door Hermien uitgeno-
digd om vaak koffie te drinken. Mijn zus  
Michaëla kwam samen met haar gezin in 
1971 in Hooglanderveen wonen. Op een 
gegeven dag staat zij in een winkel op 
haar beurt te wachten, toen zij aangespro-
ken werd door een voor haar onbekende 
vrouw. Deze vrouw vroeg aan Michaëla: 
‘Ben jij een dochter van Gijs Ruijter uit  
Blaricum?’ Mijn zus was zeer verbaasd 
dat ze in een voor haar nieuwe omgeving 
herkend werd en antwoordde: ‘Ja dat ben 
ik, maar hoe weet u dat?’ Zij vertelde 
dat zij Hermien Overkamp was en dat 
ze zes jaar lang met heel veel plezier in 
Blaricum gewoond had en haar vader 
Gijs daar had leren kennen. Ze vond  
Michaëla zó op haar vader lijken, dat 
het wel zo moest zijn. Vader Gijs zou in 
dit geval gezegd hebben: ‘Een teken van 
echtheid’, en daar was hij trots op en wij 
ook. En weer trek ik de conclusie: waar 
je ook ter wereld bent, je komt altijd be-
kenden tegen, of je wordt wel herkend.
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De ouders van Hermien en haar zus met de kinderen van Hermien in 1967

PS. Sinds april 2016 heeft Blaricum een filosofische leeskring die één 
keer per maand, in Blaercom, een actueel filosofisch thema bespreekt aan 
de hand van een door alle leden gelezen boek. Niveau: geïnteresseerde 
filosofische leek. De Kring zoekt twee of drie nieuwe leden. Interesse? 
Tel: 06-53205550
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

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

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

Jumping Blaricum 
Zaterdag 28 augustus was wethouder 
Anne-Marie Kennis aanwezig bij Jum-
ping Blaricum om verschillende prijzen 
uit te reiken. Er werden officiële KNHS-
wedstrijden gereden, met Mastersprin-
gen als extra onderdeel. 

Meer weten over paardensport? Kijk op 
www.stadenlanderuiters.nl

Uitreiking boek ‘Op het oog gewone huizen’
Op donderdag 9 september reikte 
burgemeester Joan de Zwart-Bloch het 
boek ‘Op het oog gewone huizen’ uit 
aan groep acht van OBB Blaricum. 

In dit boek lees je over Blaricum in oor-
logstijd. Dit boek wordt aan alle kinderen 
uit groep acht in Blaricum uitgereikt voor 
75 jaar bevrijding in Nederland. Door 
corona is deze uitreiking uitgesteld naar 
dit moment.

Een stukje Blaricumse 
geschiedenis
Het boek is een tweede druk. Er zijn 
twee verhalen toegevoegd van de 
Binnenweg 7 en William Singerweg 7. 
Deze zijn oorspronkelijk geschreven 
door Ron van den Berg en voor dit boek 
bewerkt door Jan Greven. In het boek 
wordt beschreven wat er is gebeurd in 
Blaricumse huizen gedurende de Tweede 
Wereldoorlog. Het is een bijdrage aan 
de lokale Blaricumse geschiedenis in de 
jaren 40-45 van de vorige eeuw.

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch: 
“Het is belangrijk om stil te staan bij de 
geschiedenis van ons land en die van 

Blaricum. Dit boek brengt het verhaal 
van de Tweede Wereldoorlog dichter bij 
huis voor de kinderen uit groep acht.”

Jan Greven & Gerbe van der Woude, Op 
het oog gewone huizen. Langs Blaricum-
se adressen en hun verhalen uit de jaren 
’40 – ’45. Tweede druk. Verkrijgbaar bij 
de boekhandel.

WORLD CLEAN UP DAY OP 18 SEPTEMBER 

Op zaterdag 18 september is het World Clean Up Day. De Rotary Club Blaricum-Centaurea gaat dan aan de slag met het 
opruimen van zwerfafval. Wie wil meehelpen is van harte welkom! 

De opruimactie is van 10.00 tot 14.00 
uur. Meedoen? Meld u dan zaterdag 
bij de kraam op de parkeerplaats van 
Bellevue aan de Huizerweg/Bergweg. 
Daar kunt u hesjes, handschoenen, een 
vuilniszak en een grijper afhalen. Er 
staat ook nog een beloning tegenover: 

wie een volle vuilniszak inlevert, ont-
vangt een ijsje van IJssalon De Hoop. 

De gemeente zorgt voor het opha-
len van de vuilniszakken. Let bij het 
opruimen ook op uw eigen veiligheid! 
Het kan soms best druk zijn op straat 

en op de weg. Houdt u zich tijdens het 
opruimen ook aan de coronaregels? 

Zo werken we samen aan een schoon 
Blaricum, want een schone omgeving 
nodigt uit om de omgeving ook schoon 
te houden!

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
Iedere dinsdag – in de oneven weken – via MS teams. 
Kijk voor de agenda op www.mooisticht.nl 
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GEMEENTENIEUWS

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

• Laantje van De Jong 13, 1261 DZ, plaatsen van een hekwerk, ingeko-
men 30 augustus 2021

• Van Vrieslandlaan 1, 1262 AR, plaatsen van een dakkapel op de linker 
zijgevel, ingekomen 6 september 2021

• Torenlaan 16-1, 1261 GD, vervangen van de mechanische aansturing 
van de klok, ingekomen 6 september 2021

• Erfgooiersdreef 51, 1262 AL, plaatsen van een airco-unit aan de 
buitenkant, ingekomen 6 september 2021

• Huizerweg 62, 1261 AZ, vellen van 1 boom (noodkap), ingekomen 8 
september 2021

• Verloren Engh 5, 1261 CP, vergroten van de woning, ingekomen 12 
september 2021

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

VERLENGEN BESLISTERMIJN  
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

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

• Deltazijde n.t.b., 1262 n.t.b., oprichten van een bedrijfsverzamel-
gebouw, verzonden 31 augustus 2021

• Jutmannen 4, 1261 CV, vergroten van de woning, verzonden 31 
augustus 2021

• Koningin Wilhelminalaan 5, 1261 AG, verbouwen van de woning, 
verzonden 31 augustus 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.

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Holleweg 17, 1261 BW, vellen van 6 bomen (herplantplicht), verzonden 31 augustus 2021
•  Laantje van Calis 6, 1261 WD, realiseren van een tuinkamer aan de linker zijgevel, verzonden 31 

augustus 2021
•  Boissevainweg kadastraal nummer 1879, realiseren van een inrit, verzonden 1 september 2021
•  A.M. de Jonglaan 4, 1261 DB, wijzigen van de voorgevel en optrekken van de zijgevel, verzonden 

1 september 2021
•  Bierweg 25, 1261 BK, vellen van 1 boom, verzonden 2 september 2021
•  Eemnesserweg 39B, 1261 HH, vervangen van de bestaande toegangspoort, verzonden 7 sep-

tember 2021
•  Eemnesserweg 47, 1261 HH, vellen van 1 boom, verzonden 7 september 2021
•  Torenlaan 16, 1261 GD, vervangen van de mechanische aansturing van de klok, verzonden 9 

september 2021
•  Onder den Dael 3, 1261 CN, vergroten van 2 koekoeken en het realiseren van een ondergrondse 

toegang tot kelder, verzonden 9 september 2021
•  Deltazijde 2C1 t/m 2C8, 1262 n.t.b., oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw en aanleggen 

van een inrit, verzonden 9 september 2021
•  Deltazijde 4, 1262 n.t.b., oprichten van de Gooise Carwash, aanbrengen van een handelsreclame 

en een inrit, verzonden 9 september 2021

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht (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 bestuurs-
recht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

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

Besloten door burgemeester en wethouders:
•  Naarderweg 63, 1261 BS, toestemming noodkap voor 2 bomen, verzonden 2 september 2021

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

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

Dan is deze vacature iets voor u! Het vrijwilligerscomité Blaricum 
zoekt een nieuw bestuurslid. 

Wat doet het vrijwilligerscomité? 
Het comité bereidt ieder jaar de Blaricumse vrijwilligersavond voor 
in samenwerking met de gemeente en selecteert de prijzen voor 
de vrijwilliger van het jaar en de aanmoedigingsprijs. Het comité 
vergadert vijf keer per jaar. 

VACATURE VRIJWILLIGERSCOMITÉ
Heeft u een groot hart voor vrijwilligers? Misschien bent u zelf vrijwilliger? 

Jaarlijkse vrijwilligersavond
Een feestelijke avond in oktober waar ook 
de prijs voor vrijwilliger van het jaar en 
aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt door 
de wethouder. Lijkt het u leuk om met de 
andere leden deze avond voor te bereiden? 
Meld u zich dan snel en mail uw motivatie 
naar m.taris@belcombinatie.nl Wij nemen 
dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
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Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste gemeentelijke nieuws? 

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

Jumping Blaricum 
Zaterdag 28 augustus was wethouder 
Anne-Marie Kennis aanwezig bij Jum-
ping Blaricum om verschillende prijzen 
uit te reiken. Er werden officiële KNHS-
wedstrijden gereden, met Mastersprin-
gen als extra onderdeel. 

Meer weten over paardensport? Kijk op 
www.stadenlanderuiters.nl

Uitreiking boek ‘Op het oog gewone huizen’
Op donderdag 9 september reikte 
burgemeester Joan de Zwart-Bloch het 
boek ‘Op het oog gewone huizen’ uit 
aan groep acht van OBB Blaricum. 

In dit boek lees je over Blaricum in oor-
logstijd. Dit boek wordt aan alle kinderen 
uit groep acht in Blaricum uitgereikt voor 
75 jaar bevrijding in Nederland. Door 
corona is deze uitreiking uitgesteld naar 
dit moment.

Een stukje Blaricumse 
geschiedenis
Het boek is een tweede druk. Er zijn 
twee verhalen toegevoegd van de 
Binnenweg 7 en William Singerweg 7. 
Deze zijn oorspronkelijk geschreven 
door Ron van den Berg en voor dit boek 
bewerkt door Jan Greven. In het boek 
wordt beschreven wat er is gebeurd in 
Blaricumse huizen gedurende de Tweede 
Wereldoorlog. Het is een bijdrage aan 
de lokale Blaricumse geschiedenis in de 
jaren 40-45 van de vorige eeuw.

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch: 
“Het is belangrijk om stil te staan bij de 
geschiedenis van ons land en die van 

Blaricum. Dit boek brengt het verhaal 
van de Tweede Wereldoorlog dichter bij 
huis voor de kinderen uit groep acht.”

Jan Greven & Gerbe van der Woude, Op 
het oog gewone huizen. Langs Blaricum-
se adressen en hun verhalen uit de jaren 
’40 – ’45. Tweede druk. Verkrijgbaar bij 
de boekhandel.

WORLD CLEAN UP DAY OP 18 SEPTEMBER 

Op zaterdag 18 september is het World Clean Up Day. De Rotary Club Blaricum-Centaurea gaat dan aan de slag met het 
opruimen van zwerfafval. Wie wil meehelpen is van harte welkom! 

De opruimactie is van 10.00 tot 14.00 
uur. Meedoen? Meld u dan zaterdag 
bij de kraam op de parkeerplaats van 
Bellevue aan de Huizerweg/Bergweg. 
Daar kunt u hesjes, handschoenen, een 
vuilniszak en een grijper afhalen. Er 
staat ook nog een beloning tegenover: 

wie een volle vuilniszak inlevert, ont-
vangt een ijsje van IJssalon De Hoop. 

De gemeente zorgt voor het opha-
len van de vuilniszakken. Let bij het 
opruimen ook op uw eigen veiligheid! 
Het kan soms best druk zijn op straat 

en op de weg. Houdt u zich tijdens het 
opruimen ook aan de coronaregels? 

Zo werken we samen aan een schoon 
Blaricum, want een schone omgeving 
nodigt uit om de omgeving ook schoon 
te houden!

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
Iedere dinsdag – in de oneven weken – via MS teams. 
Kijk voor de agenda op www.mooisticht.nl 
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AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Laantje van De Jong 13, 1261 DZ, plaatsen van een hekwerk, ingeko-
men 30 augustus 2021

• Van Vrieslandlaan 1, 1262 AR, plaatsen van een dakkapel op de linker 
zijgevel, ingekomen 6 september 2021

• Torenlaan 16-1, 1261 GD, vervangen van de mechanische aansturing 
van de klok, ingekomen 6 september 2021

• Erfgooiersdreef 51, 1262 AL, plaatsen van een airco-unit aan de 
buitenkant, ingekomen 6 september 2021

• Huizerweg 62, 1261 AZ, vellen van 1 boom (noodkap), ingekomen 8 
september 2021

• Verloren Engh 5, 1261 CP, vergroten van de woning, ingekomen 12 
september 2021

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

VERLENGEN BESLISTERMIJN  
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

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

• Deltazijde n.t.b., 1262 n.t.b., oprichten van een bedrijfsverzamel-
gebouw, verzonden 31 augustus 2021

• Jutmannen 4, 1261 CV, vergroten van de woning, verzonden 31 
augustus 2021

• Koningin Wilhelminalaan 5, 1261 AG, verbouwen van de woning, 
verzonden 31 augustus 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.

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Holleweg 17, 1261 BW, vellen van 6 bomen (herplantplicht), verzonden 31 augustus 2021
•  Laantje van Calis 6, 1261 WD, realiseren van een tuinkamer aan de linker zijgevel, verzonden 31 

augustus 2021
•  Boissevainweg kadastraal nummer 1879, realiseren van een inrit, verzonden 1 september 2021
•  A.M. de Jonglaan 4, 1261 DB, wijzigen van de voorgevel en optrekken van de zijgevel, verzonden 

1 september 2021
•  Bierweg 25, 1261 BK, vellen van 1 boom, verzonden 2 september 2021
•  Eemnesserweg 39B, 1261 HH, vervangen van de bestaande toegangspoort, verzonden 7 sep-

tember 2021
•  Eemnesserweg 47, 1261 HH, vellen van 1 boom, verzonden 7 september 2021
•  Torenlaan 16, 1261 GD, vervangen van de mechanische aansturing van de klok, verzonden 9 

september 2021
•  Onder den Dael 3, 1261 CN, vergroten van 2 koekoeken en het realiseren van een ondergrondse 

toegang tot kelder, verzonden 9 september 2021
•  Deltazijde 2C1 t/m 2C8, 1262 n.t.b., oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw en aanleggen 

van een inrit, verzonden 9 september 2021
•  Deltazijde 4, 1262 n.t.b., oprichten van de Gooise Carwash, aanbrengen van een handelsreclame 

en een inrit, verzonden 9 september 2021

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht (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 bestuurs-
recht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

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

Besloten door burgemeester en wethouders:
•  Naarderweg 63, 1261 BS, toestemming noodkap voor 2 bomen, verzonden 2 september 2021

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

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

Dan is deze vacature iets voor u! Het vrijwilligerscomité Blaricum 
zoekt een nieuw bestuurslid. 

Wat doet het vrijwilligerscomité? 
Het comité bereidt ieder jaar de Blaricumse vrijwilligersavond voor 
in samenwerking met de gemeente en selecteert de prijzen voor 
de vrijwilliger van het jaar en de aanmoedigingsprijs. Het comité 
vergadert vijf keer per jaar. 

VACATURE VRIJWILLIGERSCOMITÉ
Heeft u een groot hart voor vrijwilligers? Misschien bent u zelf vrijwilliger? 

Jaarlijkse vrijwilligersavond
Een feestelijke avond in oktober waar ook 
de prijs voor vrijwilliger van het jaar en 
aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt door 
de wethouder. Lijkt het u leuk om met de 
andere leden deze avond voor te bereiden? 
Meld u zich dan snel en mail uw motivatie 
naar m.taris@belcombinatie.nl Wij nemen 
dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
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BOOMSPIEGELS: 
HOE EN WAT?
U heeft er vast één in uw buurt: 
een boomspiegel. Dat is een stukje 
grond rond een boom in de stoep. 
De meeste boomspiegels zijn nu 
kaal, zonder planten en bloemen. 
Wat als dat nu zou veranderen in 
een bloemenfestijn voor bijen en 
vlinders? 
 

Doordat er zoveel van deze stukjes 
kale grond zijn door heel gemeente 
Blaricum bieden ze samen een 
grote kans om in de hele gemeente 
meer bloemen en planten te laten 
groeien en bloeien. Hoe meer men-
sen een boomspiegeltuin in hun 
buurt aanleggen, hoe meer kleine 
bloemenoases er ontstaan. Die 
zorgen samen voor mooie, vrolijke 
straten. Tegelijk zijn meer bloe-
men en planten goed voor bijen, 
vlinders en andere kleine dieren. 
Al deze boomspiegeltuinen zorgen 
voor voedsel en schuilplaatsen 
voor deze belangrijke beestjes. 
 
Aan de slag met 
zelfbeheer
Wilt u aan de slag in gemeente 
Blaricum? Dat kan! Zelfbeheer is 
het vrijwillig onderhouden van een 
gedeelte van de openbare ruimte. 
Dat kan dus een boomspiegel 
zijn, maar ook een plantenbak, 
plantsoentje of zelfs een hofje of 
speelplek. Zelfbeheer is gedurende 
het hele jaar mogelijk, maar kan 
ook als eenmalige actie worden op-
gepakt. Doet u mee? Ga voor meer 
informatie naar www.blaricum.nl/
zelfbeheer

Eerste bewoners voor energiezuinige woningen 
Blaricumse Laantje van de Jong
Bijna een jaar geleden startte de bouw van 32 energiezuinige sociale huurwoningen in De Blaricummermeent. Nu zijn ze klaar 
voor bewoning. Kaylee Groeneveld ontving donderdag 2 september – symbolisch – de sleutel van haar hoekwoning aan het 
Laantje van de Jong. Ze kreeg die uit handen van Anne Oosterbaan, directeur van de Alliantie Gooi en Vechtstreek, Henri van 
Dam, directeur van Synchroon, en Maria Klingenberg, wethouder van de gemeente Blaricum.

“Ik sprong een gat in de lucht toen ik 
hoorde dat ik samen met mijn man en 
twee zoontjes kon verhuizen naar deze 
hoekwoning met grote ramen en zon-
nige tuin. Ik vind dit een fantastische 
wijk. De wijk is groen en er zijn volop 
fijne speelplekken”, zegt Kaylee. Ze kent 
de wijk goed. Ze woont er al sinds 2013. 
Eerst alleen, nu met haar gezin. “Als ik 
De Blaricummermeent binnenrijd, krijg 
ik altijd een vakantieparkgevoel. Ik wil 
hier nooit meer weg.”

Geslaagde samenwerking
“Ik vind het heel mooi dat dit jonge 
gezin nu een fijne woning heeft om een 
toekomst op te bouwen”, zegt Anne 
Oosterbaan. “Deze huizen zijn een mooi 
voorbeeld van een geslaagde samenwer-
king tussen de gemeente, ontwikkelaar 
Synchroon en Bouwgroep Koopmans. Sa-
men hebben we gewerkt aan duurzame 
sociale huurwoningen die dit dorp weer 
een stukje mooier maken.” Eenentwintig 
van de opgeleverde woningen zijn ener-
gieneutraal, zogeheten Nul op de Meter-
woningen. De andere huizen hebben een 
warmtepomp en zonnepanelen.

Rijk beeld 
De Blaricummermeent is een gevari-
eerde wijk met een bouwstijl die goed 
past bij het oude dorp Blaricum. De 32 
opgeleverde woningen sluiten ook mooi 
bij die stijl aan. “Er is een heel rijk beeld 

ontstaan doordat er is gewerkt met ver-
schillende vormen kappen en met mooie 
materialen”, vertelt Henri van Dam van 
Synchroon.

Wethouder Maria Klingenberg is ook erg 
te spreken over de architectuur. “Door-
dat de huizen grotendeels uit steen 
zijn opgetrokken, zijn ze ook nog eens 
onderhoudsvriendelijk en duurzaam. Ik 
heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe 
bewoners hier met veel plezier zullen 
wonen.”

Geen tegels, maar planten
Bij de bouw van de huizen is veel aan-

dacht besteed aan groen. Zo zijn er ha-
gen geplant en staat in elke voortuin een 
boom. “Zo dragen de woningen niet al-
leen bij aan een groene woonomgeving, 
maar ook aan de biodiversiteit”, zegt 
Henri van Dam. “Ik hoop dat de nieuwe 
bewoners hun tuinen straks ook groen 
houden en niet bestraten met stenen. 
Geen tegels, maar planten dus.”

Binnenhuisarchitecte Kaylee heeft al 
volop ideeën voor de inrichting van haar 
woning. “Al voordat ik de sleutel kreeg, 
lagen de tekeningen en het tuinplan 
klaar”, zegt ze lachend.

Doe ook mee aan de cursus Politiek Actief!
Nieuwsgierig naar hoe het werkt in de politiek? En hoe u invloed uitoefent op lokale besluitvorming? 
Geef u dan op voor de cursus Politiek Actief! 

Met deze cursus wil de gemeenteraad 
Blaricummers de mogelijkheid bieden 
een kijkje te nemen in de lokale politieke 
keuken, maar ook inwoners enthousiast 
maken om politiek actief te worden. 
Bijvoorbeeld als lid van een politieke 
partij of als gemeenteraadslid. De cursus 
wordt verzorgd in samenwerking met 
ProDemos, www.prodemos.nl

Programma
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. 

Hierin wordt stilgestaan bij de staats-
inrichting (1), de gemeente (2) en de 
gemeenteraad (3). Theorie wordt afgewis-
seld met praktische opdrachten. Gastdo-
centen geven presentaties en uiteraard 
ontmoeten de deelnemers ook lokale 
politici en bestuurders om ervaringen 
uit de praktijk te horen. De cursus kan 
worden afgesloten met het bijwonen van 
een raadsvergadering van Blaricum op 
dinsdag 23 november.

Gratis
De cursus is gratis.

Aanmelden
De cursus is op maandagavond 
25 oktober, 1 en 8 november om 19.30 
uur. Heeft u belangstelling? Geef u op 
voor woensdag 29 september door een 
mail te sturen naar griffie@blaricum.nl

V.l.n.r.: Maria Klingenberg, Anne Oosterbaan en de nieuwe bewoners.

Leen gratis de zwerfafvalaanhanger

Zwerfafval staat met stip op nummer één als het gaat om grootste ergernissen 
van Nederlanders. Daarom stellen de BEL-gemeenten kosteloos een zwerfafval-
aanhanger met gereedschap ter beschikking. 

Hierin zitten onder andere vegers, schof-
fels, vuilknijpers, snoeischaren, afval-
zakken, veiligheidsvestjes, werkhand-
schoenen, een kruiwagen, pionnen en 

zelfs een EHBO-koffer. Maar ook spullen 
om kleine klusjes in de wijk mee op te 
knappen, zoals voor het rechtzetten van 
paaltjes of borden. 

Aanhanger reserveren                                                                                                                                       
Iedere wijkraad, buurtvereniging, school 
of inwoner kan de aanhanger reser-
veren. U kunt daarvoor bellen met de 
werfbeheerder, via 14 035. De aanhan-
ger haalt u op bij de gemeentewerf, 
Zuidersingel 2 in Eemnes.
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GEBRUIK VAN EEN AED

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

In Blaricum zijn er 136 burger-
hulpverleners geregistreerd bij het 
reanimatie-oproepsysteem van 
HartslagNu.nl Het oproepsysteem 
HartslagNu.nl werkt via de meldka-
mer van 112. Als iemand een hart-
stilstand krijgt dan moet altijd 112 
worden gebeld. Zodra de meldkamer 
een melding van een hartstilstand 
ontvangt, krijgen burgerhulpverle-
ners een oproep op hun telefoon. 
In de oproep staan het adres van 
het slachtoffer en de locatie van een 

AED die zij onderweg kunnen opha-
len 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 reani-
meert en een AED aansluit. 

Burgerhulpverleners zijn dus 
heel belangrijk en versterking is 
altijd welkom. Wilt u zich hier-
voor aanmelden? Dat kan bij 
www.hartslagnu.nl

Vraag van de maand

Hoe gaan we verder?
De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer open. Het sociale leven met 
sportclubjes en andere activiteiten komt ook weer op gang. Hopelijk blijft dit zo, 
want voor veel gezinnen was het afgelopen schooljaar een heftige periode. 

Het verplicht thuiswerken, het volgen 
van thuisonderwijs, de beperkte sociale 
ontmoetingen. Het ging ons niet ‘in de 
koude kleren zitten’. Ouders, jongeren 
en kinderen hadden allemaal last van de 
lockdown.

Positief!
Toch zaten er ook positieve kanten aan 
het verplicht rustiger aandoen. Denk 
bijvoorbeeld aan het genieten van de 
eigen omgeving, het maken van mooie 
wandelingen, meer tijd voor jezelf en 
voor je gezin en minder (sociale) ver-
plichtingen. In de coronacrisis ontwik-
kelden we nieuwe gewoonten, sommige 
wil je misschien wel vasthouden. Echter, 
nu de maatregelen versoepelen, vullen 
de agenda’ s zich weer snel. Hoe houd je 
de dingen waar je energie van krijgt vast 
nu het gewone leven weer langzaam op 
gang komt?

Tips
•  Neem de tijd om samen met je gezin 

terug te kijken. Wat was er fijn aan het 
afgelopen schooljaar? En wat juist he-
lemaal niet? Wat wil je graag vasthou-
den en waar ben je blij vanaf te zijn?

•  Maak een lijst met dingen die jij en je 
gezin willen blijven doen nu de lock-
down (grotendeels) voorbij is.

•  Kies allemaal een ding die je wilt 
blijven doen ook nu het ‘gewone’ leven 
weer start. Denk aan bijvoorbeeld 
elke dag even wandelen, gedeeltelijk 
thuiswerken, samen lunchen, (samen) 
koken of bakken, minder tijd besteden 
aan social media en/of andere digitale 

activiteiten, loungen, spelletjes doen 
et cetera.

•  Plan deze uitgekozen dingen in de (fa-
milie)agenda en maak er een prioriteit 
van. Zo zorg je ervoor dat er ruimte 
blijft om dingen te doen die energie 
opleveren zonder dat de agenda hele-
maal volloopt met andere ‘belangrijke’ 
zaken.

•  Houd elkaar scherp op het vasthou-
den aan de uitgekozen dingen. Deze 
dingen zijn belangrijk voor jullie gezin 
en mogen dus niet zomaar aan de kant 
geschoven worden.

•  Plan ook af en toe een moment om 
te evalueren. Is er genoeg tijd om de 
dingen te doen die iedereen belangrijk 
vindt om te doen? Zijn er andere activi-
teiten bijgekomen of voor in de plaats 
gekomen? En vindt iedereen dat oké?

Zo zie je maar, je kunt deze tijd dus goed 
gebruiken om te herstructureren met 
als doel niet meer ‘geleefd te worden’ 
door je agenda en zelf regie te nemen/
houden.

Veel succes en een fijne start van het 
nieuwe schooljaar gewenst!

Meer advies nodig?
Weet je even niet hoe je het bovenstaan-
de kunt toepassen? Neem gerust contact 
op met Jeugd en Gezin Gooi en Vecht-
streek via info@jggv.nl of 035 - 692 63 
50. Op www.jggv.nl en via social media  
@JeugdGezinGV) staat praktische 
informatie over gezond opgroeien en 
opvoeden.

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 hierbij aan wat 
er aan de hand is, de exacte loca-
tie 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 donderdag 
van 08.30 tot 17.00 uur en vrij-
dag van 08.30 tot 13.00 uur.

  

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

of via telefoonnummer 14 035
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BOOMSPIEGELS: 
HOE EN WAT?
U heeft er vast één in uw buurt: 
een boomspiegel. Dat is een stukje 
grond rond een boom in de stoep. 
De meeste boomspiegels zijn nu 
kaal, zonder planten en bloemen. 
Wat als dat nu zou veranderen in 
een bloemenfestijn voor bijen en 
vlinders? 
 

Doordat er zoveel van deze stukjes 
kale grond zijn door heel gemeente 
Blaricum bieden ze samen een 
grote kans om in de hele gemeente 
meer bloemen en planten te laten 
groeien en bloeien. Hoe meer men-
sen een boomspiegeltuin in hun 
buurt aanleggen, hoe meer kleine 
bloemenoases er ontstaan. Die 
zorgen samen voor mooie, vrolijke 
straten. Tegelijk zijn meer bloe-
men en planten goed voor bijen, 
vlinders en andere kleine dieren. 
Al deze boomspiegeltuinen zorgen 
voor voedsel en schuilplaatsen 
voor deze belangrijke beestjes. 
 
Aan de slag met 
zelfbeheer
Wilt u aan de slag in gemeente 
Blaricum? Dat kan! Zelfbeheer is 
het vrijwillig onderhouden van een 
gedeelte van de openbare ruimte. 
Dat kan dus een boomspiegel 
zijn, maar ook een plantenbak, 
plantsoentje of zelfs een hofje of 
speelplek. Zelfbeheer is gedurende 
het hele jaar mogelijk, maar kan 
ook als eenmalige actie worden op-
gepakt. Doet u mee? Ga voor meer 
informatie naar www.blaricum.nl/
zelfbeheer

Eerste bewoners voor energiezuinige woningen 
Blaricumse Laantje van de Jong
Bijna een jaar geleden startte de bouw van 32 energiezuinige sociale huurwoningen in De Blaricummermeent. Nu zijn ze klaar 
voor bewoning. Kaylee Groeneveld ontving donderdag 2 september – symbolisch – de sleutel van haar hoekwoning aan het 
Laantje van de Jong. Ze kreeg die uit handen van Anne Oosterbaan, directeur van de Alliantie Gooi en Vechtstreek, Henri van 
Dam, directeur van Synchroon, en Maria Klingenberg, wethouder van de gemeente Blaricum.

“Ik sprong een gat in de lucht toen ik 
hoorde dat ik samen met mijn man en 
twee zoontjes kon verhuizen naar deze 
hoekwoning met grote ramen en zon-
nige tuin. Ik vind dit een fantastische 
wijk. De wijk is groen en er zijn volop 
fijne speelplekken”, zegt Kaylee. Ze kent 
de wijk goed. Ze woont er al sinds 2013. 
Eerst alleen, nu met haar gezin. “Als ik 
De Blaricummermeent binnenrijd, krijg 
ik altijd een vakantieparkgevoel. Ik wil 
hier nooit meer weg.”

Geslaagde samenwerking
“Ik vind het heel mooi dat dit jonge 
gezin nu een fijne woning heeft om een 
toekomst op te bouwen”, zegt Anne 
Oosterbaan. “Deze huizen zijn een mooi 
voorbeeld van een geslaagde samenwer-
king tussen de gemeente, ontwikkelaar 
Synchroon en Bouwgroep Koopmans. Sa-
men hebben we gewerkt aan duurzame 
sociale huurwoningen die dit dorp weer 
een stukje mooier maken.” Eenentwintig 
van de opgeleverde woningen zijn ener-
gieneutraal, zogeheten Nul op de Meter-
woningen. De andere huizen hebben een 
warmtepomp en zonnepanelen.

Rijk beeld 
De Blaricummermeent is een gevari-
eerde wijk met een bouwstijl die goed 
past bij het oude dorp Blaricum. De 32 
opgeleverde woningen sluiten ook mooi 
bij die stijl aan. “Er is een heel rijk beeld 

ontstaan doordat er is gewerkt met ver-
schillende vormen kappen en met mooie 
materialen”, vertelt Henri van Dam van 
Synchroon.

Wethouder Maria Klingenberg is ook erg 
te spreken over de architectuur. “Door-
dat de huizen grotendeels uit steen 
zijn opgetrokken, zijn ze ook nog eens 
onderhoudsvriendelijk en duurzaam. Ik 
heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe 
bewoners hier met veel plezier zullen 
wonen.”

Geen tegels, maar planten
Bij de bouw van de huizen is veel aan-

dacht besteed aan groen. Zo zijn er ha-
gen geplant en staat in elke voortuin een 
boom. “Zo dragen de woningen niet al-
leen bij aan een groene woonomgeving, 
maar ook aan de biodiversiteit”, zegt 
Henri van Dam. “Ik hoop dat de nieuwe 
bewoners hun tuinen straks ook groen 
houden en niet bestraten met stenen. 
Geen tegels, maar planten dus.”

Binnenhuisarchitecte Kaylee heeft al 
volop ideeën voor de inrichting van haar 
woning. “Al voordat ik de sleutel kreeg, 
lagen de tekeningen en het tuinplan 
klaar”, zegt ze lachend.

Doe ook mee aan de cursus Politiek Actief!
Nieuwsgierig naar hoe het werkt in de politiek? En hoe u invloed uitoefent op lokale besluitvorming? 
Geef u dan op voor de cursus Politiek Actief! 

Met deze cursus wil de gemeenteraad 
Blaricummers de mogelijkheid bieden 
een kijkje te nemen in de lokale politieke 
keuken, maar ook inwoners enthousiast 
maken om politiek actief te worden. 
Bijvoorbeeld als lid van een politieke 
partij of als gemeenteraadslid. De cursus 
wordt verzorgd in samenwerking met 
ProDemos, www.prodemos.nl

Programma
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. 

Hierin wordt stilgestaan bij de staats-
inrichting (1), de gemeente (2) en de 
gemeenteraad (3). Theorie wordt afgewis-
seld met praktische opdrachten. Gastdo-
centen geven presentaties en uiteraard 
ontmoeten de deelnemers ook lokale 
politici en bestuurders om ervaringen 
uit de praktijk te horen. De cursus kan 
worden afgesloten met het bijwonen van 
een raadsvergadering van Blaricum op 
dinsdag 23 november.

Gratis
De cursus is gratis.

Aanmelden
De cursus is op maandagavond 
25 oktober, 1 en 8 november om 19.30 
uur. Heeft u belangstelling? Geef u op 
voor woensdag 29 september door een 
mail te sturen naar griffie@blaricum.nl

V.l.n.r.: Maria Klingenberg, Anne Oosterbaan en de nieuwe bewoners.

Leen gratis de zwerfafvalaanhanger

Zwerfafval staat met stip op nummer één als het gaat om grootste ergernissen 
van Nederlanders. Daarom stellen de BEL-gemeenten kosteloos een zwerfafval-
aanhanger met gereedschap ter beschikking. 

Hierin zitten onder andere vegers, schof-
fels, vuilknijpers, snoeischaren, afval-
zakken, veiligheidsvestjes, werkhand-
schoenen, een kruiwagen, pionnen en 

zelfs een EHBO-koffer. Maar ook spullen 
om kleine klusjes in de wijk mee op te 
knappen, zoals voor het rechtzetten van 
paaltjes of borden. 

Aanhanger reserveren                                                                                                                                       
Iedere wijkraad, buurtvereniging, school 
of inwoner kan de aanhanger reser-
veren. U kunt daarvoor bellen met de 
werfbeheerder, via 14 035. De aanhan-
ger haalt u op bij de gemeentewerf, 
Zuidersingel 2 in Eemnes.

GEMEENTENIEUWS

04 | 17 september 2021 | week 37 | Gemeentenieuws

GEBRUIK VAN EEN AED

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

In Blaricum zijn er 136 burger-
hulpverleners geregistreerd bij het 
reanimatie-oproepsysteem van 
HartslagNu.nl Het oproepsysteem 
HartslagNu.nl werkt via de meldka-
mer van 112. Als iemand een hart-
stilstand krijgt dan moet altijd 112 
worden gebeld. Zodra de meldkamer 
een melding van een hartstilstand 
ontvangt, krijgen burgerhulpverle-
ners een oproep op hun telefoon. 
In de oproep staan het adres van 
het slachtoffer en de locatie van een 

AED die zij onderweg kunnen opha-
len 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 reani-
meert en een AED aansluit. 

Burgerhulpverleners zijn dus 
heel belangrijk en versterking is 
altijd welkom. Wilt u zich hier-
voor aanmelden? Dat kan bij 
www.hartslagnu.nl

Vraag van de maand

Hoe gaan we verder?
De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer open. Het sociale leven met 
sportclubjes en andere activiteiten komt ook weer op gang. Hopelijk blijft dit zo, 
want voor veel gezinnen was het afgelopen schooljaar een heftige periode. 

Het verplicht thuiswerken, het volgen 
van thuisonderwijs, de beperkte sociale 
ontmoetingen. Het ging ons niet ‘in de 
koude kleren zitten’. Ouders, jongeren 
en kinderen hadden allemaal last van de 
lockdown.

Positief!
Toch zaten er ook positieve kanten aan 
het verplicht rustiger aandoen. Denk 
bijvoorbeeld aan het genieten van de 
eigen omgeving, het maken van mooie 
wandelingen, meer tijd voor jezelf en 
voor je gezin en minder (sociale) ver-
plichtingen. In de coronacrisis ontwik-
kelden we nieuwe gewoonten, sommige 
wil je misschien wel vasthouden. Echter, 
nu de maatregelen versoepelen, vullen 
de agenda’ s zich weer snel. Hoe houd je 
de dingen waar je energie van krijgt vast 
nu het gewone leven weer langzaam op 
gang komt?

Tips
•  Neem de tijd om samen met je gezin 

terug te kijken. Wat was er fijn aan het 
afgelopen schooljaar? En wat juist he-
lemaal niet? Wat wil je graag vasthou-
den en waar ben je blij vanaf te zijn?

•  Maak een lijst met dingen die jij en je 
gezin willen blijven doen nu de lock-
down (grotendeels) voorbij is.

•  Kies allemaal een ding die je wilt 
blijven doen ook nu het ‘gewone’ leven 
weer start. Denk aan bijvoorbeeld 
elke dag even wandelen, gedeeltelijk 
thuiswerken, samen lunchen, (samen) 
koken of bakken, minder tijd besteden 
aan social media en/of andere digitale 

activiteiten, loungen, spelletjes doen 
et cetera.

•  Plan deze uitgekozen dingen in de (fa-
milie)agenda en maak er een prioriteit 
van. Zo zorg je ervoor dat er ruimte 
blijft om dingen te doen die energie 
opleveren zonder dat de agenda hele-
maal volloopt met andere ‘belangrijke’ 
zaken.

•  Houd elkaar scherp op het vasthou-
den aan de uitgekozen dingen. Deze 
dingen zijn belangrijk voor jullie gezin 
en mogen dus niet zomaar aan de kant 
geschoven worden.

•  Plan ook af en toe een moment om 
te evalueren. Is er genoeg tijd om de 
dingen te doen die iedereen belangrijk 
vindt om te doen? Zijn er andere activi-
teiten bijgekomen of voor in de plaats 
gekomen? En vindt iedereen dat oké?

Zo zie je maar, je kunt deze tijd dus goed 
gebruiken om te herstructureren met 
als doel niet meer ‘geleefd te worden’ 
door je agenda en zelf regie te nemen/
houden.

Veel succes en een fijne start van het 
nieuwe schooljaar gewenst!

Meer advies nodig?
Weet je even niet hoe je het bovenstaan-
de kunt toepassen? Neem gerust contact 
op met Jeugd en Gezin Gooi en Vecht-
streek via info@jggv.nl of 035 - 692 63 
50. Op www.jggv.nl en via social media  
@JeugdGezinGV) staat praktische 
informatie over gezond opgroeien en 
opvoeden.

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 hierbij aan wat 
er aan de hand is, de exacte loca-
tie 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 donderdag 
van 08.30 tot 17.00 uur en vrij-
dag van 08.30 tot 13.00 uur.

  

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

of via telefoonnummer 14 035
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Dorpsagenda
De onderstaande activiteiten worden georganiseerd met inachtneming van de coronaregels. 

Planning hei & wei 
Heeft u in het najaar van 2021 iets wat u 
graag deelt met onze dorpsgenoten? Bij-
voorbeeld een evenement, een bijzonder 
persoon of een vereniging?  Laat het ons 
dan weten via redactie@heienwei.nl. Er 
komen nog 3 edities: 15 okt aanleveren 
vóór 30 sep, 12 nov, aanleveren vóór 28 
okt en de kersteditie 10 dec, aanleveren 
vóór 25 nov. 

In Memoriam

Jopie van de 
Koot-Kragten

* Hilversum, 1 oktober 1934
† Huizen, 22 augustus 2021

door Frans Ruijter
De meesten zullen zich haar herinne-
ren als Jopie van Anton van de Koot 
van d’ Ouwe Tak. Samen met Anton 
begon zij in oktober 1961 het café aan 
de Eemnesserweg B13. 

Nu, bijna 60 jaar later, uitgegroeid tot 
een gezellig café waar je ook heerlijk 
kan eten. Dat is mede door de inzet 
van Jopie bereikt. Als Anton weg was 
voor de brandweer, waar hij het had ge-
bracht tot commandant, draaide de zaak 
door haar aanwezigheid gewoon door.  
Men zegt weleens ‘Achter elke man, 
staat een sterke vrouw’, in dit geval is 
niets minder waar. Na Antons overlijden 
op 13 april 2019 bleek dat ze niet lan-
ger zelfstandig kon blijven wonen en  
verhuisde ze naar de Bolder in Huizen, 
waar zij tot het laatst liefdevol werd ver-
zorgd. 

Wij wensen Hennie, Marise en Rita, 
Stephen en de kleinkinderen heel veel 
sterkte om dit grote verlies een plaats te 
geven. Koester de talrijke mooie herin-
neringen aan haar!

Springlessen bij Stad en Lande 
Ruiters
door Roelof Veenhof en de eindredactie
De meeste mensen die in het bezit zijn van een paard of pony weten de weg wel 
te vinden naar rijvereniging Stad en Lande met inmiddels zo’n 275 leden. Een 
vereniging vol activiteiten zoals clinics en puzzelritten, maar ook lessen voor 
dressuur, mennen en springen. 

Deze lessen worden gegeven in drie 
professionele Agterberg-rijbakken met 
all-weather ondergrond, waarop zo goed 
als het gehele jaar door kan worden ge-
reden.

Springlessen
Sinds enkele maanden is er nu ook 
de mogelijkheid tot het volgen van 
springlessen op donderdagavond voor 
enthousiaste ruiters en leden die graag 
de uitdaging aangaan. Dit in aanvulling 
op de bestaande springlessen op dinsdag, 

die door de vereniging zelf worden ver-
zorgd. De lessen worden gegeven door 
Dennis van Hijum, een gediplomeerd 
instructeur, springruiter in hart en nieren 
en organisator van Jumping Blaricum. 
De lessen kunnen worden bijgewoond 
door maximaal vier ruiter/paard combi-
naties. Wil je ook de uitdaging aangaan, 
dan kun je je aanmelden bij Roelof Veen-
hof tel: 06-12213265. (Deze lessen staan 
los van de lessen van de vereniging zelf, 
waar je je voor kunt opgeven via de web-
site!)

Familieberichten
Overleden
04-05-2021   Adriaantje Jacoba Woudstra-de Waal, geboren op 24-06-1948
26-07-2021   Paul Vos, geboren op 12-04-1946
07-08-2021   Jakob Henricus (Jaap) de Jong, geboren 21-09-1944
17-08-2021   Willem (Wim) Scheffer, geboren op 04-07-1939
21-08-2021   Marijke Joordens-Kinsbergen, geboren op 28-06-1946
22-08-2-21   Johanna (Jopie) van de Koot-Kragten, geboren 01-10-1934
24-08-2021   Jos Rigter, geboren op 22-12-1964 in Blaricum

Geboren 
19-7-2021  Samuel Arthur Chin-Sue

Colofon

Kopij aanleveren en informatie:
redactie@heienwei.nl
tel. 06-14180931 
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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

IN BLAERCOM – BLAERCOM.NL
Gratis workshop Dao Yin Qi Gong
Dao Ying Qi Gong is een Chinese be-
wegingsleer met als doel de geestelij-
ke en lichamelijke gezondheid te be-
houden en te verbeteren. Door middel 
van eenvoudige, sierlijke bewegingen 
en rekoefeningen en tevens het stu-
ren van de ademhaling. Mis het niet!  
Ma 21 sep van 10.15 tot 11.15 uur, 
meer info? 06-55382664

SeniorWeb 
Training in Windows 10, Apple Mac, 
iPhone en iPad, Android tablet en 
smartphone, foto’s bewerken en pre-
senteren in Windows en Digitale Na-
latenschap. Ook persoonlijke lessen  

(1 cursist voor 1 docent) zijn mogelijk. 
Voor informatie en advies bent u wel-
kom op de inloopochtenden ma 27 sep 
en di 28 sep van 10.00 tot 12.00 uur. 
De cursussen starten vanaf 4 oktober. 
Meer info? seniorweblarennh.nl of 06-
46175271

Trees van den Brink 
Tekeningen van klassiek Blaricumse 
dorpsgezichten en markante dorps-
genoten sieren de muren van het ge-
renoveerde Dorpshuis Blaercom. Het 
gaat om zeven werken van kunstenares 
Trees van den Brink. 

Het theosofisch Genootschap
Studiebijeenkomsten verdieping eso-

terische kennis. De verfijndere in-
nerlijke constitutie van de mens en 
zijn omgeving. Di 28 sept, 12 en 26  
okt, 9 en 23 nov, 20.00 uur. Meer  
info? 06-12025743, 
Houthuijzen1954@kpnmail.nl

OVERIGE 
Bibliotheek inloopspreekuur 
De bibliotheek heeft een informatie-
punt Digitale Overheid  in zowel bi-
bliotheekvestiging Huizen als Laren. 
Bij het Informatiepunt kunt u met veel 
verschillende vragen terecht. Denk 
aan vragen over landelijke overheden, 
op het gebied van administratieve on-
dersteuning, hulp bij computer en ta-
blet, gezondheid gerelateerde vragen, 

studie, werk en vrijwilligerswerk. De 
bibliotheek helpt u met uw vraag. 
Meer informatie bibliotheekhlb.nl/ 
actueel/Nieuws/Inloopspreekuren.html

Ontspanningstraining bij Viore
Ontspanningstraining voor iedereen 
die leeft met kanker. De training be-
staat uit zeven bijeenkomsten en is ge-
baseerd op de Autogene Training, een 
oude methode die bewezen effectief 
is. Kosten voor deelname € 35,- voor 
7 bijeenkomsten, start ma 27 sept, 
eens in de twee weken. Meer info?  
viore.org of 035 685 35 32
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