
Met je hart BEL 
zoekt enthousias-
te vrijwilligers!

Stichting Met je hart is actief in 38 ge-
meenten, zo ook in ons dorp. De stich-
ting organiseert waardevolle, terugke-
rende ontmoetingen voor ouderen die, 
veelal in onzichtbaarheid, gevoelens 
van eenzaamheid ervaren.

Niemand verdient het om eenzaam te 
zijn. Jij gaat met het team op zoek naar 
de verbinding, waarbij de missie en visie 
van Met je hart het uitgangspunt is. Je 
hebt daarbij veel vrijheid en kunt rekenen 
op support, inspiratie en ondersteuning 
vanuit de landelijke organisatie.

Doe je mee?
Wil je van betekenis 
zijn en samen met 
andere vrijwilligers 
en (horeca)onder-
nemers uit ons dorp 
het verschil maken? 

Neem voor meer informatie con-
tact op met Met je hart BEL, Belinda  
Huiden, belinda.huiden@metjehart.nl, 
06-48698546

Nieuwe predikant
Op zondag 7 november 2021 is ds.    
Jurjen Zeilstra (1961) verbonden aan 
de Protestantse Gemeente te Blaricum. 

In de bijzondere kerkdienst in de Dorps-
kerk, waarvan het eerste deel werd geleid 
door ds. Petra Barnard, heeft de nieuwe 
predikant op zijn bediening een zegen 
ontvangen, waarna hij intrede deed in 
onze gemeente en het tweede deel van de 
dienst heeft geleid. Dominee Zeilstra is in 
1990 in Austerlitz in het ambt bevestigd. 
In 1993 vertrok hij naar Hilversum, waar 
hij achtereenvolgens stond in de Zuider-
kerk, de Torenlaankerk en de Regenboog-
kerk.De kerkenraad is zeer verheugd ds. 
Zeilstra en zijn echtgenote te mogen ver-
welkomen.

door GNR & de eindredactie 
In 2022 bestaat het Goois Natuurreservaat (GNR) 90 jaar. Het GNR beschermt 
al drie generaties lang de bijzonder natuur in uw omgeving en dat willen ze 
volgend jaar graag vieren met alle inwoners van het Gooi. 

Op 11 november 1932 werd het GNR 
opgericht. Met als doel om de gebieden, 
die daarvoor eeuwenlang in handen wa-
ren van de erfgooiers, ten eeuwigen dage 
te behouden als beschermd natuurgebied 
en open te stellen voor het publiek. Een 
groene oase van ruim 2.800 ha in een 
sterk verstedelijkte omgeving. Er komen, 
mede dankzij het GNR, veel bijzondere 
planten en dieren voor. Zoals: Dopheide, 
klokjesgentiaan, de boommarter, reeën, 
dassen en nog veel meer. 

De Gooise natuurkalender 2022
Voor volgend jaar staan een aantal mooie 
feestelijke activiteiten op de planning. 
Daarover later meer. Voor deze spe-
ciale gelegenheid heeft het GNR een 
jubileumkalender gemaakt. Daarmee 
geniet u een heel jaar van alles dat ons 
unieke groene thuis te bieden heeft.  
Met elke maand de mooiste foto’s van 
dieren en landschappen en tips van onze 
boswachters! Extra leuk: De foto’s on-
deraan de kalenderpagina’s kunt u een-
voudig loshalen en versturen als ansicht-
kaart. 

Bestel de kalender via onze webwinkel 
winkel.gnr.nl/jubileumkalender 
Prijs € 12,50 excl. verzendkosten.  

Het Goois Natuurreservaat 90 jaar

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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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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ken krijgt. 
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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,
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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?
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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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Dorpsstraat 6A, Blaricum 
descholekster.blaricum@gmail.com 

www.descholeksterblaricum.nl
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3 4 6In Memoriam 
Aty Lindeman 

Liberty, 
Intelligence, Our 
Nation’s Safety 

Derde generatie 
Seconda 7 Theater Blaricum 

opent januari 2022

hei & wei
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Artistieke Arts Margot Pistor

door Angélique Boezel-Spoor
Hoe bijzonder is het als je je vakbekwaamheid kunt gebruiken in je artistieke 
carrière. De jonge Margot Pistor studeerde destijds geneeskunde in Groningen 
en genoot van een bruisend studentenleven. Toch miste zij iets in haar bestaan 
en herinnerde ze zich hoe ze vroeger als kind veel bezig was met klei, waarin ze 
zelfs les had gehad. Hierop begon ze met boetseren en onder het creëren van een 
lichaam, vielen alle stukjes van de legpuzzel op hun plek. Met de door haar stu-
die intensieve kennis van het menselijk lichaam, kreeg het boetseren een geheel 
nieuwe dimensie, dat haar een heel voldaan gevoel gaf. 

Het werd vanaf die tijd, ze was 
22, een deel van haar leven, dat 
ze altijd naast haar reguliere 
bestaan is blijven doen, dus 
ook bij haar co-schappen en 
daaropvolgende aanstellingen. 
Ze legt uit dat ze bijvoorbeeld 
totaal niet bekwaam is in te-
kenen, maar dat het boetseren, 
dat een soort van 3D uitvoering 
is, helemaal bij haar past. Ook 
vertelt ze heel boeiend over 
wat een medische studie met 
je doet. Je leert over alle facet-
ten van het menselijk lichaam, 
wat er allemaal in zit, hoe de cellen ont-
staan en groeien en allemaal ‘worden’ 
tot de bepaalde organen, waartoe ze zijn 
‘ontworpen’. De luisteraar wordt als het 
ware meegezogen in haar verwondering, 

bewondering en respect over het bijna 
magische en nog bij lange na niet volle-
dig ‘ontdekte’ lijf waarover wij allen be-
schikken en waarmee we vaak 
veel te onzorgvuldig omgaan. 
Het menselijk lichaam is te ver-
gelijken met het heelal, waar-
van het overgrote deel zich ook 
nog steeds in raadselen hult. 
Het boetseren van Margot is als 
het ware een ode aan de mens, 
waarmee ze haar immens grote 
respect toont. Ieder lichaam is 
een wonder op zich, want die 
intrigerende binnenkant hebben 
we allemaal, al wil de buiten-
kant hier en daar misschien wat 
minder lijken…

Van medische loopbaan naar 
kunstenares
Na bij diverse instellingen gewerkt te 
hebben, begon zij aan een studie met als 
specialisme ouderen geneeskunde. Door 
samenloop van enkele privéomstandig-
heden bleek alles bij elkaar te zwaar en 

stopte Margot met haar medische loop-
baan om zich geheel op haar beeldhouw-
kunsten te werpen. Ze werd benaderd 
door kunstenares Maja Boot, onder an-
dere bekend van haar schilderijen, die in 

die tijd een expositie hield 
op de Herengracht in Am-
sterdam en ruimte over had 
voor een mede-artistieke-
ling. In het begin waren het 
alleen menselijke lichamen 
die zij schiep, maar later 
kwamen daar ook dieren-
figuren bij. En in het dage-
lijks leven kunnen er zaken 
op haar pad komen, die in-
eens voor spontane inspira-
tie zorgen. Uiteraard wordt 
er ook in opdracht gewerkt. 
De cliënt dient wel rekening 
te houden met een levertijd 
van tenminste drie maan-

den omdat de totstandkoming van een 
beeldhouwwerk niet bepaald een simpel 
proces is. De artiest is namelijk ook nog 

eens afhankelijk van de kunsten van de 
gieter die het project uiteindelijk moet 
uitvoeren.

De met diverse beelden getooide tuin en 
huiskamer van Margot zijn een lust voor 
het oog en vormen een prachtig visite-
kaartje.

    


         


   

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

De egel, de trap en de vijver

We hebben egeltjes in ons dorp. 
Hun aantal loopt echter terug. 
Daarom heb ik deze column 
gewijd aan deze aandoenlijke, 
solitair levende nachtdiertjes. 
In het donker scharrelend door 
onze dorpstuinen - daar voelt 
het zich thuis - op zoek naar 
wormen, insecten, kleine reptie-
len, muizen en mollen. Het nest 
bestaat uit een rommelige hoop 
takjes, gras, verdorde bladeren 
en varenstengels. Voor de da-
gelijkse achttien uur slaap. En, 
natuurlijk ook voor de halfjaar 
lange winterslaap. Huizen zon-
der tuin mijden ze. Geen groen, 
geen beschutting. Daarom Ge-
meente Blaricum, maak uw 
bouwpercelen niet te krap!   
Egels houden niet van melk. 
Daar worden ze ziek van. Zet ze 
dat dan ook nooit voor. Verder 
kunnen ze heel wat hebben. Zo 
zijn ze zijn bestand tegen slan-
gengif en ook tegen een dosis 
arseen die 25 mensen zou doden. 
Stil? Absoluut niet. Ze kunnen 
een allerlei geluiden maken. Ze 
piepen, sissen, sjirpen en snui-
ven bij het eten. Knorren bij ge-
vaar en rollen zich dan op. Doen 
ze ook op straat als een auto na-
dert. Ze worden dan overreden. 
Doodsoorzaak nummer één. Rij 
daarom langzaam. Tijdens de 
paring produceren ze luidruch-
tige snuffel-, fluit- en niesgelui-
den. Waarna vaders vertrekt. 
Voor altijd. 
Het alleenstaande vrouwtje is 
in de zoog- en speenperiode erg 
zorgzaam. Ik zag eens een film-
pje op YouTube waarin een egel-
moeder bij een stenen tuintrap 
haar jongen stuk voor stuk bij 
hun hals oppakte en ze van tre-
de tot trede omhoogtrok tot ze 
boven waren.    
De jongen groeien snel. Van 
25 gram, kaal en blind, tot 
250 gram volgroeid, na enkele 
maanden. Dan worden ze ver-
stoten en gaan ze ieder hun ei-
gen weg. Nog onervaren. Zo kon 
het gebeuren dat een, bij ons 
aan de eendenvijver drinkend 
jong egeltje, overvallen door 
een enorme hoosbui, niet meer 
de kant op kon komen en ver-
dronk. Dat was met zijn moeder 
niet gebeurd…
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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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Bilthoven - Blaricum - De Bilt - Utrecht

door Sybert Blijdenstein
Op 7 oktober 2021 overleed 
‘onze’ Aty Lindeman, vijf dagen  
voor haar 88e verjaardag, twee  
jaar na haar dierbare Piet. Door 
iedereen geliefd, niet alleen hier 
in ons dorp maar ook daarbuiten.  
Aty was een toegewijde echtge-
note, moeder, (over)grootmoeder, 
schoonmoeder en één van de fijnste 
mensen die wij in ons dorp ooit ge-
kend hebben.  

Kort na haar geboorte op 13 oktober 
1933, verhuisde zij vanuit Amsterdam 
naar Blaricum, waar ze opgroeide, vol-
op genietend van ons gezellige dorp en 
de mooie natuur. De Tweede Wereld-
oorlog is haar altijd bijgebleven. Voor-
al gedachtig aan de laffe Duitse moord 
op 18 oktober 1943 op familievriend 
en schrijver A.M. de Jong. Ze vond 
hem een erg aardige man, bij wie ze 
op de rug mocht zitten als hij onkruid 
wiedde, terwijl zij vlechtjes vlocht in 
zijn iets te lange haar. In 1954 trouwde 
ze met haar dierbare Piet, met wie ze 
65 jaar getrouwd zou blijven. Na wat 
buitenlandse jaren kwamen ze, met 
hun vier kinderen, Olivier, Madeline, 
Alexander en Adriënne weer terug in 
Blaricum, waar Marise werd geboren. 
Aty en Piet zouden hier nooit meer 
weggaan.

Hei & wei
Aty was mede-oprichtster van ons 
dorpsblad hei & wei. Het begon met 
De Spuut, volgde in 1972 Tussen Hei 
en Wei en daarna in 1978 de huidige 
hei & wei. Haar betrokkenheid met 
ons blad is altijd groot gebleven. Na 
bijna 50 jaar ontelbare artikelen ge-
schreven te hebben als redacteur en 

ook als eindredacteur zei ze: ‘Hei & 
wei, dat is na Piet wel mijn grootste 
liefde.’Aty vertelde: ‘Veertien maan-
den nadat Tussen Hei en Wei gestopt 
was vanwege gebrek aan mankracht’, 
ook toen al een kwetsbaar punt, 
‘kwam op 1 mei 1978 het eerste ex-
emplaar van de huidige hei & wei uit. 
Het leek wel een klein boekje. Maar 
dat was het niet. Het was een kunstig 
vouwwerkje. Bijna origami. Dat vou-
wen deden we zelf. Elke maand weer, 
een paar duizend exemplaren. Ga er 
maar aan staan… Zelfs onze kinderen 
hielpen mee. Van begin af aan namen 
we de vrijheid te schrijven over alles 
wat er speelde in het dorp. Aanvanke-
lijk voelden we wel enig wantrouwen: 
“Wie waren die lui toch?” Maar dat 

werd al snel waardering. Wij kre-
gen een vaste plaats in het dorp. Zo 
schreef een lezer: “Je dacht er nooit 
aan, maar telkens als je het blad in 
de brievenbus vond, was er toch weer 
een blijde herkenning.” Zoiets deed je 
goed. Wie wij waren? Een lange rij 
van enthousiaste vrijwilligers, waar-
van enkelen zelfs vele jaren actief ble-
ven als redacteur, zoals Piet Niks, die 
samen met mij van 1992 tot 1996 ook 
eindredacteur was.’ Piet Niks is ook 
nu nog steeds voor hei & wei actief 
als eindcorrector!     

Oranjevereniging, raadslid, BABS 
en Blaercom
25 jaar lang was ze ook secretaris 
van de oranjevereniging. Ze nam deel 
aan het Oprichtingsbestuur van het 
dorpshuis Blaercom en was meer-
der jaren actief als gemeenteraads-
raadslid en 10 jaar als buitengewoon 
ambtenaar van de burgerlijke stand 
(BABS). Ze zag zichzelf als iemand 
die wel een beetje meer dan anderen 
een werkbij is, die graag en gemak-
kelijk de handen naar iemand of iets 
uitsteekt. Op meerdere gebieden was 
ze sociaal actief, waarbij ze altijd het 
‘ons’ boven het ‘ik’ stelde. Je voel-
de je rustig bij haar, thuis. Ze kon je 
overal van laten houden. Bouwend op 
het grote belang van een goed onder-
ling contact.       

Ereburger en ridderschap
Haar ereburgerschap was dan ook 
volledig op zijn plaats evenals haar 
ridderschap in de Orde van Oran-
je-Nassau. Een lief klein mensje, met 
een heel groot hart. Onbaatzuchtig 
werkend. Pittig en aardig, behulp-
zaam, medelevend, betrokken en al-
tijd geïnteresseerd. Met immens veel 
liefde voor iedereen. Ook voor haar 
vele geliefde huisdieren. De honden, 
de poezen, de kippen en de hangbuik-
zwijntjes.

Wij van hei & wei zullen Aty heel 
erg missen, voor altijd, en wij wensen 
haar vijf kinderen, dertien kleinkinde-
ren, en acht achterkleinkinderen veel 
sterkte toe met het verlies van zo’n 
lieve, sterke en onvergetelijke moeder 
en oma. 

In Memoriam Aty Lindeman
* 13 oktober 1933  † 7 oktober 2021

Jaar 2000, Aty met haar hond

Jaar 2020, Aty in haar woonkamer aan de Raadhuisstraat
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Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

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

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gRoenaf vaL en a /B /c Hout.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINES

 @vosuitvaart | www.vosuitvaart.nl   

 06 - 39 55 04 63

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

Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety

door Marjolijn Schat
Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety; Lions. Een Lionsclub is een chari-
tatieve serviceclub die deel uit maakt van de wereldwijde associatie Lions In-
ternational. Over de hele wereld telt de organisatie 46.000 clubs in 208 landen 
met 1,4 miljoen leden. In ons land zijn er ruim 10.000 Lions in 435 Lionsclubs 
actief. Zo ook hier: Lions Club Blaricum-Laren. Ik spreek met voorzitter Jaap 
Gillis en inkomend voorzitter Ronald Merckx.

De twee Blaricummers starten met wat 
geschiedenis: ‘De eerste serviceclubs 
werden rond 1900 in de Verenigde Sta-
ten opgericht, een soort businessman’s 
circles. Melvin Jones bundelde in 1917 
(Dallas) een groot aantal van deze krin-
gen om zo gezamenlijk iets te kunnen 
doen voor een betere samenleving. Hier-
na volgde Canada en na de Eerste We-
reldoorlog werden er ook Lionsclubs 
buiten Noord-Amerika opgericht. De 
eerste clubs in ons land stammen uit de 
jaren ‘50 van de vorige eeuw. Lions Club 
Blaricum-Laren is in 1967 opgericht, 
volgend jaar bestaan we 55-jaar. Een lu-
strum.’

We serve
Het internationale motto van de Lions is 
We serve. En vanuit deze gedachte kiest 
iedere club zijn eigen goede doelen en 
probeert hier geld voor in te zamelen, 
hetgeen in Nederland jaarlijks zo’n ze-
ven miljoen euro oplevert. Vermeldens-
waardig is dat de Lions geen strijkstok-

ken kennen, alle bedragen die worden 
ingezameld gaan voor 100% naar het 
bestemde doel. Iedereen kent de Lions 
Club Blaricum-Laren vast wel van het 
Lions OldTimer Festival. ‘Noteer vast in 
de agenda, het Lions OldTimer Festival 
2022 staat gepland op 11 september. We 
kijker er zeer naar uit.’ Hiernaast doen de 
Lions nog meer. 

Zo hebben ze zich onder meer in de co-
ronaperiode actief ingezet voor de Voed-
selbank, zamelen ze na iedere zomer 
oud/vreemd geld in en hebben ze de han-
den ineengeslagen met De Vrienden van 
Het Gooi Bevrijd om de bevrijdingstocht 
op 5 mei en het logies van veteranen in 
Blaricum en Laren mogelijk te maken. 
De opbrengsten van hun acties komen 
onder meer ten goede aan het Alzhei-
mercentrum Amsterdam, voor het pro-
ject Fight for Sight aan een oogkliniek 
in Azië alsook lokale goede doelen zoals 
de imkersvereniging, Stichting Papage-
no en de plaatselijke voedselbank.

We serve to inspire whit social impact 
‘De maatschappelijke betrokkenheid en 
inzet voor goede doelen bindt ons binnen 
de Lions. Daarnaast is er natuurlijk het 
sociale aspect; vergroten van je netwerk, 
nieuwe sociale contacten leggen, vriend-
schap, ontspanning. En inspiratie opdoen 
van interessante sprekers, en excursies. 
En ook van een goede boom opzetten met 
elkaar over een bepaald thema. Deze con-
tacten ervaren we echt als een verrijking.’ 
De mannengroep van 25 leden komt 

hiertoe tweewekelijks bij elkaar (Bij De 
Molen in Laren). Naast deze avonden zijn 
er nog extraatjes zoals een rolling dinner, 
kookworkshops en een jaarlijkse lady’s 
night met de partners. 
‘Voor verbreding binnen onze Lions-
club zijn we op zoek naar nieuwe leden. 
Spreekt het sociale karakter van onze 
club u aan en wil je een bijdrage leveren 
aan het We serve-gedachtengoed? 
Neem dan contact op met 
info@lionsblaricumlaren.nl  

Bezweringsformules
door Jan Greven
Even terug naar de Raadsvergade-
ring van 19 september jl. Naar het 
moment dat de voorzitter op de klok 
kijkt en constateert dat het kwart 
over elf is. Genoeg geweest, besluit ze 
en schuift wat nog niet besproken is 
door naar de vergadering van okto-
ber. Dat lot treft twee moties. Eén van 
D66 en VVD en een tweede van alle 
andere partijen plus, opnieuw, D66. 

Hoewel verschillend verwoord, zitten 
beide moties op dezelfde lijn. De eerste 
motie wil dat er bij toekomstige nieuw-
bouwplannen ‘voorkeur wordt gegeven 
aan… de inpassing van passende (on-
derstreping in de motie) woningen voor 
1 en 2 persoonshuishoudens.’ De twee-
de motie verwoordt het zo ingewikkeld, 
dat ik niet zeker weet of ik het begrepen 
heb. Ze vraagt aan B&W om voor de 
Raad een beoordelingsinstrument te 

ontwikkelen zodat er een politieke af-
weging gemaakt kan worden om even-
tuele kleine (tiny) huisjes op te nemen 
in bestaande bestemmingsplannen. 
(Bent u daar nog?).  

Beide met algemene stemmen aan-
genomen moties, komen rechtstreeks 
voort uit frustratie over de sociale wo-
ningbouw op het terrein van de Melk-
fabriek, het hoofdonderwerp van de 
septembervergadering, waar de moties 
oorspronkelijk thuis hoorden. Ik begrijp 
die frustratie, schreef er vorige keer op 
deze plek over. Anderzijds verbaast ze 
me niet. Sociaal bouwen in Blaricum 
heeft altijd frustratie opgeleverd.  

Denk nog eens aan het Calisterrein in 
de punt Eemnesserweg/Schapendrift 
waar uiteindelijk drie sociale woningen 
de eindstreep haalden. Er was op meer 
gerekend maar dat zat er niet in. De 

VVD en DAB, Rob Bruintjes, stemden 
ook nog tegen die drie omdat ze sociale 
woningbouw op deze plek niet vonden 
passen. In het jaarverslag van 2016 laat 
de VVD met trots weten dat ze nog in de 
buurt geflyerd heeft om de sociale wo-
ningbouw op het Calisterrein te stoppen. 
Ik loop nog weleens over het fietspad 
aan de achterkant van die drie wonin-
gen waar de discussie toen om ging. De 
woorden ‘niet passend’ proef ik nog eens 
op de tong en ik verbaas me.

Of neem de frustratie van de omwonen-
den bij de oplevering van zeven sociale 
woningen aan de Verbindingsweg op 
het terrein van de brandweerkazerne. 
Oorspronkelijk zouden het zeven com-
pacte, gelijkvloerse seniorenwoningen 
worden. In de loop van de tijd ontwik-
kelden die zich op geheimzinnige wij-
ze tot woningen met een verdieping 
voor woningzoekenden die een sociale 

huurwoning achter lieten. Niks senio-
ren. Niks compact. Veel te groot, von-
den de omwonenden, en al helemaal 
niet dorps. De foto’s van het feestelijk 
inhalen van de eerste bewoner tonen 
een pijnlijk contrast. Een blijde eerste 
bewoner staat tegenover boze omwo-
nenden, die met spandoeken protes-
teren tegen in hun ogen veel te grote, 
op elkaar gepropte woningen. De om-
wonenden noemden bij hun protest een 
paar nieuwe projecten waar het ook mis 
kon gaan. Onder deze het terrein van 
de Melkfabriek. Hun zorgen waren te-
recht, weten we nu.   
 
Met deze voorgeschiedenis, vraag ik 
me af of de twee moties meer zijn dan 
bezweringsformules. Een meer transpa-
rante bestuurscultuur bij plannen voor 
nieuwbouw lijkt me beter voor Blari-
cum. En misschien wat meer saamho-
righeid. 

Muziektent: Vrijwilligers in actie voor het Alzheimercentrum Amsterdam
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Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III

����������������������������������������������������

   

 

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
    

Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

 

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

door Marloek de Greeff
Als je op Instagram zit, is het een aanrader om Gooische Hotspots te volgen. 
Inge Robbe tipt haar ruim 6.600 volgers over wat leuk, hot & new is in het 
Gooi. Toffe barretjes, een pop-up restaurant, wellness, fijne plekken in de na-
tuur, evenementen, dingen om te doen (met kinderen) en hippe nieuwe winkels. 
Inge is er als eerste, maakt een mooie foto en schrijft een recensie, zodat je weet 
of het iets voor jou is. Na het lezen van een nieuwe post heb ik vaak meteen zin 
om erheen te gaan. 

Inge woont met haar gezin, man, twee 
zoontjes, sinds twee jaar in de Blaricum-
mermeent, op het eiland. Ook al zo’n 
hotspot, met coole vrije kavel huizen. 
Allemaal uniek en gemaakt met mooie, 
stoere materialen. Hiervoor woonden ze 
in Amsterdam. Het bevalt Inge goed in 
Blaricum en het Gooi. ‘Blaricum is een 
heerlijk dorp en ik vind het fijn om uit de 
drukte te zijn, lekker dichtbij de natuur. 
We wonen ook nog aan het water, fantas-
tisch toch?!’

Nieuwe dingen ontdekken en delen
‘In Amsterdam was ik door mijn werk 
goed op de hoogte van nieuwe horeca-

gelegenheden en mensen vroegen me re-
gelmatig of ik mijn lijstjes met ze wilde 
delen. Toen ik in Blaricum kwam wonen, 
was ik verrast over hoeveel leuke dingen 
er zijn in het Gooi. Maar ook dat er op 
Instagram nog geen account was waarop 
je kon zien waar je echt moet zijn of waar 
een nieuwe ondernemer was gestart. In 
2020 ben ik daarom Gooische Hotspots 
begonnen. Als hobby, naast mijn werk 
als marketingmanager. Ik ontdek graag 
nieuwe dingen en vind het leuk om dat 
met anderen te delen. En mooi om on-
dernemers zo te helpen toch? Er zijn zo-
veel initiatieven! Leuk dat ik die onder 
de aandacht kan brengen bij (nieuwe) 

inwoners van het Gooi!’ En er is nog een 
nieuwtje: in november gaat de website 
gooischehotspots.nl live. Daarop kun je 
wat makkelijker zoeken op bijvoorbeeld 
winkels, restaurants of kidsproof hot-
spots. Handig! Want mijn ervaring is dat 
als Inge het tipt, het ook écht leuk is en 
van goede kwaliteit. 
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Het tolhuisje

door Frans Ruijter
Het mooie rijksmonument aan de 
Eemnesserweg 29 hoek Schapendrift 
staat sinds korte tijd leeg. De laatste 
bewoner, Tonnie Schaapherder, kon 
helaas niet meer zelfstandig wonen en 
is naar de Stichtse Hof verhuisd. Hoe 
is dit tolhuisje ooit tot stand gekomen?

Na de Franse tijd (1794-1814) was maar 
500 kilometer van de wegen in Neder-
land voorzien van bestrating. In onze re-
gio wilde men daar in 1829 iets aan doen 
door de dorpen via bestraten wegen met 
elkaar te verbinden. Op verzoek van het 
gemeentebestuur van Blaricum werd er, 
in overleg met de commissarissen, voor 
de straatweg Naarden-Amersfoort een 
plan ontworpen om een straatweg aan te 
leggen vanaf Naarden via Laren, Eemnes 
en Blaricum naar het dorp Huizen. Het 
geld werd beschikbaar gesteld door par-
ticulieren, die in ruil daarvoor tol moch-
ten heffen. 

Op dit traject werden er twee tolhuisjes 
gebouwd; één op de grens van Huizen 
en Blaricum, op het Huizerhoogt, dat 
helaas gesloopt is, en één in Blaricum 
op de Eemnesserweg 29. Deze weg werd 
ook wel de Maatschappijweg genoemd, 
omdat hij gefinancierd was door de 
maatschappij van de heren Huydecoper 
en van Maarseveen. In 1834 werden dit 
traject en het tolhuisje in gebruik geno-
men. De wegen waar tol betaald moest 
worden, waren bestraat en kregen het 
predicaat ‘Straatweg’. De huidige Eem-
nesserweg heette toen ook de Eemnes-
serstraatweg. In Naarden bestaat nog 
steeds de Huizerstraatweg en in Baarn 
de Amsterdamsestraatweg. 

Bewoners van het tolhuisje 
In 1895 trouwt Rijk ter Weijden met Mina 
Krijnen en zij gaan wonen in het tolhuis-
je. Zij krijgen vier zonen: Teus, Bart, Jan 
en Cees. De jongste, Cees, was nog maar 
drie weken oud toen zijn vader Rijk op 
35-jarige leeftijd overleed. Na zeven 
jaar hertrouwde Mina met Henk (Moos) 
Calis uit Laren. Zij krijgen samen twee 
kinderen: Jans en Gerrit. Leden van deze 
familie worden tot op heden nog steeds 
Van de Tol genoemd. Van een dochter 
van Cees, Mieke, die op 1 augustus 90 
jaar is geworden, hoorde ik een anekdote 
over haar oma Mina, die te mooi is om 
niet te vertellen: Oma Mina inde altijd de 
tol. Op een dag kwam er een koets met 
paarden en die reed zomaar door. Oma 
Mina rende erachteraan en riep: ‘Heeee, 
je moet betalen hoor!’ Haar jongens 
Teus, Bart, Jan en Cees riepen in koor: 
‘Dat is Koningin-moeder Emma!’ Op dat 
gebied is er anno nu nog niet heel veel 
veranderd. Na de familie ter Weijden en 
Calis kwam Henk Schaapherder er met 
zijn vrouw en zoon Tonnie wonen. Henk 
was een zoon van Antoon Schaapherder 
en Mie Schaapherder-Rigter, beter be-

kend als de vrouw die in de Hut van Mie 
woonde. Na hun overlijden is Tonnie er 
blijven wonen. 

Kinderboekje over Blaricum
Een achterkleindochter van Rijk en Mina 
Ter Weijden-Krijnen, Jeannette Vos, be-
kend van de OBB, schrijft het eerste kin-
derboek over Blaricum met de titel Vos 
en Caaf. Hier komt het tolhuisje van haar 
overgrootouders ook in voor. Op deze 
manier houden we de geschiedenis van 
ons dorp levend.
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Het oogstfeest bij ’t Werkpaert

door Hans Mohrmann
Op 10 oktober jl. werd door de zorgboerderij ‘t Werkpaert in samenwerking 
met Kiwanis een heerlijk oogstfeest georganiseerd. Wat maakte dit feest nou zo 
fijn? Het weer natuurlijk, als de zon schijnt en de hemel haar blauwe jurk aan-
trekt is het altijd feest. Vele dorpsgenoten vonden het leuk om elkaar te zien, er 
heerste een ontspannen sfeer en een gevoel van gezamenlijkheid, dat maakte 
het een echt dorpsoogstfeest!

De bakker bakte met plezier de heer-
lijkste broodjes in de takkenbosoven, er 
moest gauw nog wat deeg bijgemaakt 
worden want de broodjes vlogen snel-
ler de oven uit dan gedacht. De ijssalon 
schepte ouderwets de lekkerste ijsjes uit 
de ijscokar. De bloemist verkocht prach-
tig kleurende herfstbloemen uit de tuin 
en Joep grilde heerlijke burgers en was 
zo uitverkocht. De dorsmachine ratelde 
en Nico zwaaide ritmisch met de vlegel, 
ook enige bezoekers waagden zich er, na 
de nodige aanmoediging, aan. Er werden 
allerlei spelletjes gedaan en de kinderen 
konden lekker knutselen. Het gewicht 

van de koe was 568 kilo en werd gera-
den door Diesje Steinz, ze zat er slechts 
7 kilo naast. Het ‘raad het juiste ei van 
verschillende pluimages’ was een hele 
uitdaging en werd gewonnen door Jurre 
Recourt. Wat klonk dat jazzbandje lek-
ker! Margriet zorgde ervoor dat alles vlot 
liep en had ook nog oog voor een natje 
en een droogje voor alle vrijwilligers. Er 
werd veel bijgekletst onder het genot van 
een wijntje en een biertje en onze bur-
gemeester liep rondjes en zag en voelde 
dat het goed was: Blaricum bijeen, een 
hechte zoemende gemeenschap. 
Heerlijk, volgend jaar weer!

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

Het café is de hele week geopend en er 
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Seconda evolueert met Derde Generatie

door Angélique Boezel-Spoor
Seconda vormt al 34 jaar een begrip voor het kleding-minnend publiek. 
Bijna elke zichzelf serieus nemende Gooische vrouw heeft wel iets in haar 
walk-in-closet hangen dat afkomstig is uit het assortiment van het ludieke 
pand aan de Dorpsstraat 9a. Het begon destijds als een tweedehands luxe 
merkkledingwinkel, maar in de loop der jaren is het concept uitgegroeid 
tot een zogenaamd Mix & Match gebeuren, waarbij ook nieuwe kleding en 
diverse accessoires worden aangeboden. Voor originele cadeautjes kan men er 
eveneens terecht.

Noël, dochter van Joke, de stammoeder 
van het bedrijf die er samen met Terry de 
scepter zwaait, levert ook haar aandeel 
in het geheel en houdt zich onder andere 
bezig met zaken als de etalage, inkoop 
en administratie.

De derde generatie
De tijden veranderen en de progressie 
gaat voort. Vandaar dat de volgende stap 
inmiddels is genomen door de toevoe-
ging van een afdeling in de benedenver-
dieping die de Derde Generatie wordt 
genoemd. Noël vertelt dat haar kinde-
ren Matthijs (22) en Noor (18) net zoals 
de 17-jarige Charlotte, dochter van zus 
Kim, met wie zij samen de nieuwe afde-
ling runt, een belangrijk onderdeel uit-
maken van deze uitbreiding. De jonge-
lui misten een gelegenheid in Blaricum 
waar zij terecht konden voor een leuke 
aankoop en kennen als geen ander de 
smaak en voorkeuren van hun leeftijds-
genoten. 
Van hun knowhow wordt grif gebruik 
gemaakt bij de inkoop en ook wordt 
hun kennis van en behendigheid met de 
hedendaagse sociale media zoals Insta-
gram, TikTok en Facebook ingezet. Het 
nieuwe gebeuren gaat helemaal met de 
tijd mee. De collectie van deze Third Ge-
neration is zeer bijzonder want alle items 

worden voorzien van toegevoegde em-
blemen en afbeeldingen, die door Noël 
hoogstpersoonlijk op de kledingstukken 
worden genaaid. Hierdoor zijn de aanko-
pen zoals bijvoorbeeld hoodies en swe-
atpants, er wordt goed ingespeeld op de 
huidige trend van comfortabele kledij, 
uniek in hun soort en koopt elke klant 
eigenlijk een collectors item. 
De artikelen zijn geschikt voor alle leef-
tijden en verkrijgbaar in diverse soorten 
en maten. Verder zijn er sieraden, tasjes, 
brillen en andere aantrekkelijke spulle-
tjes in de verkoop voor een schappelijke 
prijs.

Vintage helemaal ‘hot’
Overigens is Vintage kleding tegenwoor-
dig weer razend populair, zoals geruite 
overhemden, broeken, T-shirts en jacks, 
die derhalve ook ruimschoots in de win-
kel te vinden zijn. Eigenlijk kun je nu 
dus, als je dat zou willen, met drie gene-
raties (grootouders, ouders en kinderen) 
gaan shoppen in één en dezelfde winkel, 
waar voor ieder wat wils te vinden is. Een 
briljante en tegelijkertijd supergezellige 
shopping experience. Elke generatie kan 
nu op zoek naar iets van haar of zijn ga-
ding in hetzelfde pand. Voorheen moest je 
de winkelexcursie verdelen over diverse 
winkels voor de verschillende leeftijden.

Van links naar rechts Joke, Matthijs, Noor, Noël, Charlotte, Terry en Kim

Hei&wei_nr552.indd   6Hei&wei_nr552.indd   6 09-11-2021   12:0409-11-2021   12:04



Het Theater Blaricum opent januari 2022 haar deuren.
En zoekt jou als vrijwilliger!
door Gerda Jellema en Marjolijn Schat
Er is nog volop bedrijvigheid maar de verbouwing nadert haar voltooiing en 
16 januari zal Het Theater geopend worden. U kunt op deze feestelijke open dag 
een kijkje komen nemen en genieten van verschillende korte voorstellinkjes. En 
vanaf 20 januari zal Het Theater volop gaan draaien en valt er van alles te bele-
ven op het gebied van toneel, cabaret, muziek, zang, film, inspirerende lezingen, 
debat en literatuur. Tickets kunt u vanaf 18 november bestellen via hettheater.nl

Naar aanlei-
ding van ons 
artikel afgelo-
pen september 
hebben diverse 
gulle gevers, 
die een bij-
drage willen 
leveren aan 

het culturele leven in ons dorp, zich bij 
Peter en Deirdre Blankenstein gemeld. 
Peter en Deirdre zijn hen, net als Voor-
ma en Walch die de aanschaf van de 
publiekstribune mede mogelijk heeft 
gemaakt, zeer dankbaar. Zij zijn nog 
wel op zoek naar sponsoren/schenkers 
voor de aanschaf van licht- en geluids-
apparatuur. Voor info: 06- 53948507 of  
info@hettheater.nl 

Vrijwilligers gezocht
Het Theater zal, zoals gebruikelijk in 
deze wereld, gaan werken met een grote 
groep enthousiaste vrijwilligers. Carla 
Resing (voorheen werkzaam bij Versa 
Welzijn in ons dorp) heeft de taak op 
zich genomen om deze vrijwilligerspool 
op te zetten. Carla: ‘Ook ik doe dit als 
vrijwilliger. Het is heel mooi om zo een 
bijdrage te kunnen leveren aan de tot-
standkoming van een theater in ons dorp. 
Inmiddels hebben we 30 vrijwilligers, 
die zich de afgelopen maanden spontaan 
hebben aangemeld. Hier zijn we heel blij 
mee. Maar we kunnen beslist nog meer 
helpende handen gebruiken.’ Zo is er 
bijvoorbeeld nog behoefte aan vrijwilli-
gers die een BHV-certificaat hebben of 
willen halen en zaalwacht willen zijn.  

En zij kunnen de voorstellingen bijwo-
nen. Daarnaast is Carla naarstig op zoek 
naar een vrijwilliger die het leuk vindt 
om de website bij te houden en naar ie-
mand die handig is met social media en 
de voorstellingen en nieuwtjes wil pos-
ten. Een vrijwilliger met de benodigde 
horecapapieren (sociale hygiëne) die in 
de eerste maanden de barvrijwilligers 
op weg wil helpen is ook meer dan wel-
kom. Evenals iemand die het leuk vindt 
om achter de schermen Branca Schelle-
vis, directeur van Het Theater, met hand 
en spandiensten te helpen. Ook jeugdige 
vrijwilligers zijn zeer welkom. ‘Ik wil in 
december met het team vrijwilligers de 
start van ons werk op een leuke en fees-
telijke manier aftrappen. We willen er een 
hechte groep vrijwilligers van maken.’ 

Mocht u zich in bovenstaande her-
kennen en wilt u een bijdrage leve-
ren aan het culturele klimaat in ons 
dorp, meld u zich dan aan bij Carla via  
c.resing@hetnet.nl of tel. 06-
83324984.

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.
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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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JSR|Buijs Regiomakelaars - Willem en Alexandra 
door Marjolijn Schat
De Jong Strankinga Ronk Makelaars (JSR Makelaars) is in 2019 overgenomen 
door Buijs Regiomakelaars. Onder de nieuwe naam JSR|Buijs Regiomakelaars 
zijn ze samen verdergegaan. Ze hebben naast het kantoor in Blaricum nog drie 
vestigingen in de regio. 

Willem Koetsveld
Willem is in 1977 gestart als makelaar in 
’t Gooi met JSR Makelaars en zit sinds 
1991, samen met Inge Belinfante (bin-
nendienst) in Blaricum-Dorp. Willem, 
geboren en getogen Blaricummer, hangt 
in januari zijn makelaarsstafje aan de 
wilgen. Na ruim 44 jaar makelaardij, met 
ontelbare taxaties en talloze verkopen, 
neemt hij afscheid. Willem: ‘Terugkij-
kend zijn de jaren voorbij gevlogen. Ma-
kelaar, het is een prachtig vak, veelzijdig 
en altijd boeiend, het is een breed vak dat 
midden in de maatschappij staat en met 
mensen omgaan is het mooiste dat er is. 
De aanleiding voor de koop of verkoop 
van een huis kan leuk óf juist minder 
leuk zijn, maar men is altijd blij met je 
bemoeienis. Je ontzorgt ze.’ Willems toe-
komstplannen? ‘Ik blijf voor een aantal 
relaties nog wat werkzaamheden doen, 
uiteraard in samenspraak met het kan-

toor. Daarnaast verheug ik me erop om 
meer tijd aan mijn grootste hobby, oude 
auto’s, te besteden.’

Alexandra van de Vegte-de Vilder 
Willem heeft alle vertrouwen in zijn op-
volgster Alexandra. Via een wederzijds 
bevriende makelaar zijn ze aan elkaar 
voorgesteld en de klik was er direct. Ze 
werken nu anderhalf jaar samen. Willem: 
‘In Alexandra herken ik veel van mijn 
eigen manier van werken: Soms moet je 
mensen afremmen, soms juist een duwtje 
geven. Het gaat er immers om dat we een 
eerlijk advies aan onze klanten geven.’ 
Alexandra: ‘We werken heel plezierig 
samen, hebben lol en ik heb in deze an-
derhalf jaar veel van Willem geleerd. In 
dit beroep kan ik de hele dag kletsen en 
voor wie mij kent, weet dat ik dat heer-
lijk vind!’ Beiden vinden het ook heel 
fijn dat de plek van Willem niet door ie-

mand van ‘buitenaf’ ingenomen wordt. 
‘Het is een pré dat we de mensen ken-
nen, hun achtergrond weten, en dit maakt 
het werk extra leuk.’ Alexandra, geboren 
in Laren en lang gewoond in Naarden, 
woont inmiddels alweer zestien jaar in 
ons dorp. Ze is getrouwd en heeft een 
zoon en dochter. Alexandra’s achtergrond 
in de sales bij bekende kledingmerken is 
in dit beroep zeker een voordeel. 

Na 30 jaar samengewerkt te hebben met 
Willem, blijft Inge verantwoordelijk 
voor de binnendienst en zal Onno Buijs 
ook deels vanuit Blaricum gaan werken. 
Willem, we wensen je een mooie nieuwe 
fase in je nieuwe leven toe en Alexandra, 
welkom als opvolger van Willem en veel 
plezier en succes in deze nieuwe functie. 

Januari 2022 
20 jan  Samen solo. Frans Mulder en 

Marjolein Touw, Marco Braam 
op piano 

21 jan  I’m an artist. Barrie Stevens 
solo                       

23 jan  Aimabele Schoften. 
Wijncabaret                         

27 jan  Weet ik veel. Cabaretier Marcel 
Harteveld

28 jan  Moeder van Glas. Sandra 
Mattie naar het boek van Roos 
Schlikker.

29 jan  Literair Variété. Ivo de Wijs en 
Pieter Nieuwint

Februari 2022
5   feb  Het gaat goed met Nederland.  

Maaike Widdershoven, Tony 
Neef en Ruud Bos 

6   feb  Anne-Wil Blankers vertelt over 
haar leven en carrière 

11 feb  Wil van der Meer zingt Annie 
MG in het Frans 

16 feb   Rugzak van je ouders. 
Schrijfster Marion Bloem. 
Indische verhalen met 
muzikale begeleiding

17 feb   Motel Coyote. Frans van 
Deursen, verhalen en liedjes

Programmering

Willem en Alexandra voor de 
makelaardij aan de Dorpsstraat 3a
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Het energie-initiatief Hut van Mie helpt bewoners van Blaricum en Laren bij het be-
sparen van energie. De Hut van Mie heeft een team van energiecoaches opgeleid 
die u ondersteunt en (verder) op weg helpt bij energiebesparing.

De ondersteuning is afhankelijk van uw 
wensen, de specifieke situatie van uw 
huis, uw toekomstplannen en financiële 
mogelijkheden. Allemaal in uw eigen 
tempo en zo nodig ondersteund bij het 
aanvragen van offertes. Het kan gaan om 
het plaatsen van radiatorfolie en tocht-
strippen, tot aan de isolatie van vloeren 
en daken. 

De energiecoaches zijn vrijwilligers 
uit de dorpen en zij zijn opgeleid om 
bewoners de helpende hand te bieden. 
Vooralsnog wordt u deze hulp gratis 
aangeboden.

Wilt u een afspraak maken met een 
van de energiecoaches? Dat kan via de 

website www.hutvanmie.nl/contact of 
stuur een e-mail naar energiecoach@
hutvanmie.nl Wie meer wil weten over 
de Hut van Mie, of een bijdrage wil 
leveren aan dit initiatief, kan contact 
opnemen met secretaris Peter Uitendaal 
via secretaris@hutvanmie.nl

Aanscherping maatregelen corona

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt snel toe. Daarom is op meer plekken 
een coronatoegangsbewijs en mondkapje verplicht. 

De basisregels zijn extra belangrijk om uzelf en anderen te beschermen. Alle informatie is te 
vinden op www.rijksoverheid.nl/corona 

Vragen over coronavaccinatie? 
Alle volwassenen en jongeren van twaalf jaar en ouder kunnen zich laten vaccineren tegen het 
coronavirus. U bent zonder afspraak van harte welkom op de vaccinatielocatie in Hilversum. Voor 
uw eerste prik, maar ook voor vragen over vaccinatie. Kijk op www.prikkenzonderafspraak.nl of 
maak een afspraak voor de vaccinatie via www.planjeprik.nl of via 0800 - 7070.
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2021

GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Het team van opgeleide energiecoaches van de Hut van Mie. 

Het gebeurt steeds vaker: een vriend of familielid verstuurt een bericht dat hij 
dringend financiële hulp nodig heeft. U wordt gevraagd om snel geld over te 
maken. Achteraf blijkt het account van deze vriend gehackt te zijn of is een vals 
account of nieuw telefoonnummer gebruikt door een oplichter. 

Dit wordt ook wel ‘vriend-in-noodfraude’ genoemd en het gebeurt vaak via 
WhatsApp. Onthoud altijd: appt een bekende u om geld? Betaal nooit voordat u 
diegene hebt gebeld of persoonlijk hebt gesproken. Wees kritisch met het delen 
van persoonlijke gegevens. 

Kent u iemand die hier weleens mee te maken heeft gehad? De politie roept 
iedereen op zich te melden, ook als ze geen slachtoffer geworden zijn. Ook is het 
advies om dan contact op te nemen met de fraudehelpdesk en met de bank.

OPLICHTING VIA WHATSAPP

Appt een bekende je om geld? 
Betaal nooit vóór je terug hebt gebeld! 11:28

Onthoud altijd:

Vriend-In-Noodfraude

Oplichting
via WhatsApp

Hulp bij energie besparen

BEL-Commissie 

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

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Capittenweg 17A, 1261 JK, 
vervangen van de toegangspoort, 
verzonden 26 oktober 2021

•  Agter Kampen 9, 1261 RA, 
wijzigen van een reeds verleende 
vergunning onder WABO 2021-0452 
voor het plaatsen van dakkapellen, 
verzonden 26 oktober 2021

•  Langeweg 2B, 1261 EL, vellen van 1 
boom (herplantplicht), verzonden 
25 oktober 2021

•  Langeweg 23, 1261 EL, wijzigen 
van de voorgevel en de interne 
constructie, verzonden 28 oktober 
2021

•  Binnendelta 20A t/m 20M, 
1262 n.t.b., oprichten van een 
bedrijfsgebouw en aanleggen van 
een inrit, verzonden 2 november 
2021

•  Agter Kampen 11, 1261 RA, vellen 
van 1 boom (herplantplicht), 
verzonden 3 november 2021

•  Koningin Emmalaan 1, 1261 AE, 
vellen van 3 bomen, verzonden 5 
november 2021

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

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

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

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

•  Koggewagen 68, 1261 KD, vellen van 1 
boom, ingekomen 25 oktober 2021

•  Binnenweg 5, 1261 EK, verbouwen 
van de woning en aanleggen van een 
parkeerplaats, ingekomen 26 oktober 
2021

•  Koggewagen 80, 1261 KD, doorbreken 
van de muur tussen keuken en woon-
kamer, ingekomen 27 oktober 2021

•  Koggewagen 80, 1261 KD, plaatsen van 
een dakraam, ingekomen 27 oktober 
2021

•  Kerkpad/Eerste Molenweg, kavel 01 
t/m 07, 1261 TJ, bouwen van 7 wonin-
gen met inrit, ingekomen 1 november 
2021

•  Verbeeklaan 4, 1261 CZ, wijzigen 
van de gevel, plaatsen rieten kap en 
schoorsteen, ingekomen 1 november 
2021

•  Zuiderzeedreef 66, 1262 AE, realiseren 
van een zijaanbouw met kelder, inge-
komen 3 november 2021

•  Deltazijde n.t.b., 1261 ZM, plaatsen 
van een reclamebord en ledscherm, 
ingekomen 3 november 2021

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

VERLENGEN BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Bierweg 34, 1261 BL, legaliseren van 
een zwembad

•   Schapendrift 82, 1261 HS, uitbreiden 
van de (gemeentelijk monumentale) 
woning

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

PERSONEN VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De betrokkenen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de basis-
registratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het team 
Publiek. Het college heeft het voornemen de persoonslijst van deze betrokkenen op 
te schorten. Dat betekent dat de betrokkenen officieel niet meer op dat adres staan 
ingeschreven, wanneer een definitief besluit is genomen. Dan zijn zij niet meer be-
reikbaar voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor onder 
andere uitkeringen, aanvragen paspoort, subsidies.

Geslachtsnaam Laatst bekende Voorgenomen 
en voorletters adres/woonplaats uitschrijving  
  wegens vertrek
  naar onbekende 
  bestemming
Frantzen, L.A. Wethouder Schönepad 9, Blaricum  12-11-2021
Smees, R. Capittenweg 33, Blaricum 12-11-2021  
 
Wilt u hierop reageren?
Een betrokken persoon kan over dit 
voorgenomen besluit zijn mening geven, 
schriftelijk of mondeling. Wilt u dit 
mondeling doen, maak dan een afspraak 
online of via het telefoonnummer 14 035. 
U heeft vier weken de tijd om een brief 
te sturen of een afspraak te maken. De 
termijn gaat in één dag na de datum 
van deze publicatie van 12 november 
2021. Zet in de brief uw naam en adres, 
de datum, een omschrijving van het 
voorgenomen besluit waar u uw mening 

over wilt geven en de reden waarom 
(uw mening) u het niet eens bent met 
dit voorgenomen besluit. U stuurt de 
brief met uw handtekening naar: 
BEL Combinatie
Ter attentie van team Publiek 
(adresonderzoek)
Postbus 71, 3755 ZH EEMNES

Wilt u meer weten?
Belt u dan met de adresonderzoekers 
van team Publiek, telefoonnummer
14 035.
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Het energie-initiatief Hut van Mie helpt bewoners van Blaricum en Laren bij het be-
sparen van energie. De Hut van Mie heeft een team van energiecoaches opgeleid 
die u ondersteunt en (verder) op weg helpt bij energiebesparing.

De ondersteuning is afhankelijk van uw 
wensen, de specifieke situatie van uw 
huis, uw toekomstplannen en financiële 
mogelijkheden. Allemaal in uw eigen 
tempo en zo nodig ondersteund bij het 
aanvragen van offertes. Het kan gaan om 
het plaatsen van radiatorfolie en tocht-
strippen, tot aan de isolatie van vloeren 
en daken. 

De energiecoaches zijn vrijwilligers 
uit de dorpen en zij zijn opgeleid om 
bewoners de helpende hand te bieden. 
Vooralsnog wordt u deze hulp gratis 
aangeboden.

Wilt u een afspraak maken met een 
van de energiecoaches? Dat kan via de 

website www.hutvanmie.nl/contact of 
stuur een e-mail naar energiecoach@
hutvanmie.nl Wie meer wil weten over 
de Hut van Mie, of een bijdrage wil 
leveren aan dit initiatief, kan contact 
opnemen met secretaris Peter Uitendaal 
via secretaris@hutvanmie.nl

Aanscherping maatregelen corona

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt snel toe. Daarom is op meer plekken 
een coronatoegangsbewijs en mondkapje verplicht. 

De basisregels zijn extra belangrijk om uzelf en anderen te beschermen. Alle informatie is te 
vinden op www.rijksoverheid.nl/corona 

Vragen over coronavaccinatie? 
Alle volwassenen en jongeren van twaalf jaar en ouder kunnen zich laten vaccineren tegen het 
coronavirus. U bent zonder afspraak van harte welkom op de vaccinatielocatie in Hilversum. Voor 
uw eerste prik, maar ook voor vragen over vaccinatie. Kijk op www.prikkenzonderafspraak.nl of 
maak een afspraak voor de vaccinatie via www.planjeprik.nl of via 0800 - 7070.
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Het team van opgeleide energiecoaches van de Hut van Mie. 

Het gebeurt steeds vaker: een vriend of familielid verstuurt een bericht dat hij 
dringend financiële hulp nodig heeft. U wordt gevraagd om snel geld over te 
maken. Achteraf blijkt het account van deze vriend gehackt te zijn of is een vals 
account of nieuw telefoonnummer gebruikt door een oplichter. 

Dit wordt ook wel ‘vriend-in-noodfraude’ genoemd en het gebeurt vaak via 
WhatsApp. Onthoud altijd: appt een bekende u om geld? Betaal nooit voordat u 
diegene hebt gebeld of persoonlijk hebt gesproken. Wees kritisch met het delen 
van persoonlijke gegevens. 

Kent u iemand die hier weleens mee te maken heeft gehad? De politie roept 
iedereen op zich te melden, ook als ze geen slachtoffer geworden zijn. Ook is het 
advies om dan contact op te nemen met de fraudehelpdesk en met de bank.

OPLICHTING VIA WHATSAPP

Appt een bekende je om geld? 
Betaal nooit vóór je terug hebt gebeld! 11:28

Onthoud altijd:

Vriend-In-Noodfraude

Oplichting
via WhatsApp

Hulp bij energie besparen

BEL-Commissie 

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

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Capittenweg 17A, 1261 JK, 
vervangen van de toegangspoort, 
verzonden 26 oktober 2021

•  Agter Kampen 9, 1261 RA, 
wijzigen van een reeds verleende 
vergunning onder WABO 2021-0452 
voor het plaatsen van dakkapellen, 
verzonden 26 oktober 2021

•  Langeweg 2B, 1261 EL, vellen van 1 
boom (herplantplicht), verzonden 
25 oktober 2021

•  Langeweg 23, 1261 EL, wijzigen 
van de voorgevel en de interne 
constructie, verzonden 28 oktober 
2021

•  Binnendelta 20A t/m 20M, 
1262 n.t.b., oprichten van een 
bedrijfsgebouw en aanleggen van 
een inrit, verzonden 2 november 
2021

•  Agter Kampen 11, 1261 RA, vellen 
van 1 boom (herplantplicht), 
verzonden 3 november 2021

•  Koningin Emmalaan 1, 1261 AE, 
vellen van 3 bomen, verzonden 5 
november 2021

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

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

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

•  Koggewagen 68, 1261 KD, vellen van 1 
boom, ingekomen 25 oktober 2021

•  Binnenweg 5, 1261 EK, verbouwen 
van de woning en aanleggen van een 
parkeerplaats, ingekomen 26 oktober 
2021

•  Koggewagen 80, 1261 KD, doorbreken 
van de muur tussen keuken en woon-
kamer, ingekomen 27 oktober 2021

•  Koggewagen 80, 1261 KD, plaatsen van 
een dakraam, ingekomen 27 oktober 
2021

•  Kerkpad/Eerste Molenweg, kavel 01 
t/m 07, 1261 TJ, bouwen van 7 wonin-
gen met inrit, ingekomen 1 november 
2021

•  Verbeeklaan 4, 1261 CZ, wijzigen 
van de gevel, plaatsen rieten kap en 
schoorsteen, ingekomen 1 november 
2021

•  Zuiderzeedreef 66, 1262 AE, realiseren 
van een zijaanbouw met kelder, inge-
komen 3 november 2021

•  Deltazijde n.t.b., 1261 ZM, plaatsen 
van een reclamebord en ledscherm, 
ingekomen 3 november 2021

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

VERLENGEN BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Bierweg 34, 1261 BL, legaliseren van 
een zwembad

•   Schapendrift 82, 1261 HS, uitbreiden 
van de (gemeentelijk monumentale) 
woning

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

PERSONEN VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De betrokkenen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de basis-
registratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het team 
Publiek. Het college heeft het voornemen de persoonslijst van deze betrokkenen op 
te schorten. Dat betekent dat de betrokkenen officieel niet meer op dat adres staan 
ingeschreven, wanneer een definitief besluit is genomen. Dan zijn zij niet meer be-
reikbaar voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor onder 
andere uitkeringen, aanvragen paspoort, subsidies.

Geslachtsnaam Laatst bekende Voorgenomen 
en voorletters adres/woonplaats uitschrijving  
  wegens vertrek
  naar onbekende 
  bestemming
Frantzen, L.A. Wethouder Schönepad 9, Blaricum  12-11-2021
Smees, R. Capittenweg 33, Blaricum 12-11-2021  
 
Wilt u hierop reageren?
Een betrokken persoon kan over dit 
voorgenomen besluit zijn mening geven, 
schriftelijk of mondeling. Wilt u dit 
mondeling doen, maak dan een afspraak 
online of via het telefoonnummer 14 035. 
U heeft vier weken de tijd om een brief 
te sturen of een afspraak te maken. De 
termijn gaat in één dag na de datum 
van deze publicatie van 12 november 
2021. Zet in de brief uw naam en adres, 
de datum, een omschrijving van het 
voorgenomen besluit waar u uw mening 

over wilt geven en de reden waarom 
(uw mening) u het niet eens bent met 
dit voorgenomen besluit. U stuurt de 
brief met uw handtekening naar: 
BEL Combinatie
Ter attentie van team Publiek 
(adresonderzoek)
Postbus 71, 3755 ZH EEMNES

Wilt u meer weten?
Belt u dan met de adresonderzoekers 
van team Publiek, telefoonnummer
14 035.
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Terugblik 
vrijwilligers-
prijzen 2020 
Prijswinnaar 2020:

Meneer Niks
“Gekozen worden tot vrijwilliger van het 
jaar 2020. Nooit aan gedacht, nooit ver-
wacht. En toch gebeurde het. Vanuit het 
vrijwilligerscomité werd ik thuis verrast 
door deze mededeling. 
Ik ben vrijwilliger van het jaar 2020, 
omdat ik meer dan vijfentwintig jaar aan 
de hei & wei verbonden was. De bijbeho-
rende trofee werd mij overhandigd. En 
bovendien mocht ik € 500,- besteden aan 
een goed doel. Of ik over de besteding 
wilde nadenken. Mijn antwoord: dat hoef 
ik niet, dat weet ik nu al.” 

Besteding prijzengeld
“Als ik € 500,- mag besteden dan gaat 
dat bedrag naar de Blaricumse kinderen 
waarvan de ouders het niet zo breed 
hebben. Het geld besteden ze aan een ca-
deautje voor de kinderen met Sinterklaas 
of kerst. Via de Voedselbank is er aan elk 
kind een waardebon van € 25,- overhan-
digd. Dat geeft mij een fantastisch fijn 
gevoel en was ik extra blij om vrijwilliger 
van het jaar 2020 te zijn geworden.”

Prijswinnaar 
aanmoedigingsprijs 2020: 

Robin van der Heiden
Robin ontving de aanmoedigingsprijs 
2020. Zij organiseert het oefenspringen 
voor de vereniging Stad en Lande Ruiters 
en neemt hiervoor speciaal een aantal 
vrije dagen op om dit met overgave te 
kunnen realiseren. 
Robin is een jonge vrijwilliger die met 
passie en plezier haar hobby uitoefent 
en hierdoor van grote waarde is voor de 
vereniging. Robin ontving een waarde-
cheque van € 250,-. Ze wil het prijzengeld 
graag uitgeven aan de vrijwilligers van 
de vereniging Stad en Lande Ruiters voor 
benodigdheden om het vrijwilligerswerk 
makkelijker te maken.
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Feest voor de vrijwilligers in Blaricum
Op donderdagavond 28 oktober was de vrijwilligersavond in Het Vitus. Alle vrijwilligers zijn op deze avond in het zonnetje 
gezet en twee vrijwilligers in het bijzonder. 

Wethouder Gerard Knoop heeft twee prijzen uitgereikt. De vrijwilliger van het jaar voor zwemjuf Toos Lokker. Zij geeft als vrijwil-
liger zwemles aan kinderen van Stichting de Droomboom. De aanmoedigingsprijs is voor Quinty Klooster. Zij kreeg deze prijs voor 
haar bijdrage bij Musical Anders in De Malbak. Van harte gefeliciteerd!

Toos Lokker is vrijwilliger van het jaar 2021
Zwemjuf Toos, inmiddels al 84 jaar oud, geeft als vrijwilliger zwemles aan kinderen 
van Stichting de Droomboom. Stichting de Droomboom is een behandelcentrum voor 
kinderen met een autismespectrumstoornis en een ontwikkelingsstoornis. Door haar 
zwemlessen behalen de kinderen toch een aangepast zwemdiploma. Zo wordt het 
zwemmen een mooie en positieve toevoeging aan hun leven. Dat vindt het vrijwil-
ligerscomité ook en heeft mevrouw Lokker als prijswinnaar voor 2021 aangewezen. 
Mevrouw Lokker is verrast met de trofee ‘vrijwilliger van het jaar’. Daarnaast ontving 
zij een waardecheque van € 500,-.

Quinty Klooster wint de aanmoedigingsprijs 2021
Quinty Klooster ondersteunt elke woensdag bij Musical Anders in De Malbak. Via haar 
oma, vrijwilliger bij de Malbak, is ze hier terechtgekomen en nooit meer weggegaan. 
En gelukkig maar, want Quinty is van grote waarde voor de groep. Musical Anders 
bestaat uit een groep mensen met een verstandelijke beperking die vol overgave een 
musical oefenen om deze uiteindelijk voor het publiek voor te dragen. De aanmoe-
digingsprijs is dik verdiend vindt het vrijwilligerscomité. Quinty ontving daarom een 
waardecheque van € 250,- en een speciale oorkonde. 

Prijzen
De prijswinnaars mogen het prijzengeld besteden aan een doel dat ten goede komt aan de Blaricumse gemeenschap.

VRIJWILLIGERSAVOND IN BEELD
Foto’s gemaakt door Yvonne Verburg en Studio Kastermans. 

Herfstbladeren 
opruimen

Het is herfst en al het blad valt van de 
bomen. De gemeente verwijdert blad 
van de gazons en de straten. U bent zelf 
verantwoordelijk voor het opruimen en 
afvoeren van blad uit uw eigen tuin. 

Wat kunt u zelf doen?
•  Van het gevallen blad kunt u zelf 

eenvoudig bladcompost maken. Door 
de compost aan uw tuingrond toe te 
voegen, verbetert u de structuur en 
stimuleert u het bodemleven. 

•  Laat het blad gerust in uw tuin liggen. 
Onder bomen en tussen planten 
ligt het niet in de weg. De bladeren 
beschermen uw (vaste) planten tegen 
winterse kou en bieden dieren schuil-
gelegenheid. Verwijder echter wel het 
blad van uw gazon: het kan uw gras 
verstikken. We adviseren om afgeval-
len hulstblad ook op te ruimen. Hulst 
kan last hebben van schimmel. Dit 
ontstaat bij nat weer in combinatie 
met hoge temperaturen in het najaar.

•  Een alternatief is natuurlijk om het 
blad in de GFT-bak te stoppen of bij 
grote hoeveelheden aan te bieden bij 
het afvalbrengstation in uw buurt.

Afvoerputten en kolken
Ondanks de inzet van onze medewer-
kers kunnen afvoerputten en kolken 
af en toe verstopt raken. U kunt een 
handje helpen door het blad hier 
weg te scheppen. Zijn er nog steeds 
verstopte kolken of afvoerputten dan 
kunt u dit melden via www.blaricum.nl 
> Melding. 

Vraag van de maand

Hoe begeleid ik mijn kind online?

GEMEENTENIEUWS

04 | 12 november 2021 | week 45 | Gemeentenieuws

Het onderwerp mediaopvoeding is actueler dan ooit! Door de verschillende lockdowns zijn we veel meer online. 
Ook kinderen hebben in deze periode meer schermtijd gehad. Hoe zorg je nu weer voor een gezonde balans?

Plezier
Online media wordt onder andere 
gebruikt omdat je er veel van kunt 
leren, het ontspannend kan werken en 
je makkelijk in contact kan komen met 
elkaar. Kinderen en jongeren benutten 
media ook om zichzelf te ontwikkelen; 
ze uiten zich via sociale media, websites, 
vlogs, blogs en filmpjes. Dit stimuleert 
hun spel en hun fantasie en helpt ze – al 
experimenterend – om zelfvertrouwen 
op te bouwen en een eigen identiteit 
te vinden. Het is als ouder belangrijk 
om hiervoor de ruimte te bieden en ze 
(social) media te laten gebruiken om te 
ontspannen en met elkaar in contact te 
blijven.

Veilig
Het vermijden van risico’s is belangrijk 
in de mediaopvoeding. Seksueel getinte 
foto’s of gewelddadige video’s: via media 
krijgen kinderen en jongeren soms 
dingen te zien die nog niet geschikt zijn 
voor hun leeftijd. Of ze krijgen te maken 
met cyberpesten of virtuele diefstal. Met 
duidelijke afspraken, een goede begelei-
ding en eventuele filters zorg je ervoor 
dat je kind veilig online kan. Daarnaast 
gebruiken jonge kinderen ook vaak een 
tablet of telefoon van hun ouders. Denk 
dus van tevoren na over welke apps erop 
geïnstalleerd zijn.

Veilig mediagebruik begint met wat je 
aan media in huis haalt. Maak goede af-
spraken met elkaar over het gebruik van 
media in huis en praat met elkaar over 
de risico’s. En mocht het toch misgaan, 
grijp in en durf – waar nodig – advies te 
vragen aan professionals.

Samen
Door samen gebruik te maken van 

diverse media, verhoog je zowel het 
plezier als de veiligheid. Je ziet als ouder 
wat je kind online doet en hoe hij/zij dit 
ervaart. Dat levert mooie momenten op 
om een gesprek te beginnen. Zolang je 
zelf het goede voorbeeld geeft en uitlegt 
op welke manier er (in het gezin) met 
media wordt omgegaan, zullen kinde-
ren het normaal vinden om te vertellen 
wat ze meemaken in de online wereld. 
Blijf nieuwsgierig naar wat je kind met 
media doet. Stel vragen als: wat is jouw 
favoriete filmpje op YouTube? Je mooiste 
plek in Minecraft? Vraag je kind om het 
uit te leggen en luister naar wat je kind 
vertelt. 

Inhoud
Het is belangrijk dat kinderen media 
gebruiken die passen bij hun leeftijd en 
ontwikkelingsfase. Wanneer ze beelden 
of taalgebruik voorgeschoteld krijgen 
waar ze eigenlijk nog te jong voor zijn, 
kunnen ze bang worden, in de war raken 
of een verdraaid beeld van de werkelijk-
heid krijgen. Een kind kan bijvoorbeeld 
gaan denken dat er elk moment oorlog 
kan uitbreken.

Wanneer media aansluiten bij de bele-
vingswereld van je kind, heeft dit juist 
een positief effect op de ontwikkeling. Je 
kind kan er dan veel van leren. 
Een goede app of online tool kan de 
fantasie prikkelen, nieuwsgierig maken 

en aanzetten tot spel en na-
spelen.

Balans
Veel ouders maken zich zorgen over de 
tijd die een kind besteedt aan media. 
Het is vooral belangrijk dat media niet 
de enige activiteit is voor je kind. Ook te-
kenen, bouwen, lezen, bordspelletjes en 
lichamelijke activiteiten zoals klimmen, 
rennen en fietsen zijn belangrijk. Help je 
kind hierbij door zelf het goede voorbeeld 
te geven, afspraken te maken over de 
momenten waarop media ‘aan’ en ‘uit’ 
staan en andere leuke dingen te beden-
ken die je met je kind samen kan doen of 
die je kind kan doen samen met vrienden.

Laat je kind vlak voor het naar bed 
gaan geen gebruikmaken van (digitale) 
media. Een kind krijgt dan teveel prik-
kels en indrukken om te verwerken. En 
het blauwe licht van het beeldscherm 
kan mogelijk bijdragen aan moeite met 
inslapen.

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

Gemeente Blaricum op 
Twitter en Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke nieuws? 
Volg ons dan op Twitter: @Gem_Blaricum en op Facebook: 
www.facebook.com/gemeente.Blaricum
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Terugblik 
vrijwilligers-
prijzen 2020 
Prijswinnaar 2020:

Meneer Niks
“Gekozen worden tot vrijwilliger van het 
jaar 2020. Nooit aan gedacht, nooit ver-
wacht. En toch gebeurde het. Vanuit het 
vrijwilligerscomité werd ik thuis verrast 
door deze mededeling. 
Ik ben vrijwilliger van het jaar 2020, 
omdat ik meer dan vijfentwintig jaar aan 
de hei & wei verbonden was. De bijbeho-
rende trofee werd mij overhandigd. En 
bovendien mocht ik € 500,- besteden aan 
een goed doel. Of ik over de besteding 
wilde nadenken. Mijn antwoord: dat hoef 
ik niet, dat weet ik nu al.” 

Besteding prijzengeld
“Als ik € 500,- mag besteden dan gaat 
dat bedrag naar de Blaricumse kinderen 
waarvan de ouders het niet zo breed 
hebben. Het geld besteden ze aan een ca-
deautje voor de kinderen met Sinterklaas 
of kerst. Via de Voedselbank is er aan elk 
kind een waardebon van € 25,- overhan-
digd. Dat geeft mij een fantastisch fijn 
gevoel en was ik extra blij om vrijwilliger 
van het jaar 2020 te zijn geworden.”

Prijswinnaar 
aanmoedigingsprijs 2020: 

Robin van der Heiden
Robin ontving de aanmoedigingsprijs 
2020. Zij organiseert het oefenspringen 
voor de vereniging Stad en Lande Ruiters 
en neemt hiervoor speciaal een aantal 
vrije dagen op om dit met overgave te 
kunnen realiseren. 
Robin is een jonge vrijwilliger die met 
passie en plezier haar hobby uitoefent 
en hierdoor van grote waarde is voor de 
vereniging. Robin ontving een waarde-
cheque van € 250,-. Ze wil het prijzengeld 
graag uitgeven aan de vrijwilligers van 
de vereniging Stad en Lande Ruiters voor 
benodigdheden om het vrijwilligerswerk 
makkelijker te maken.
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Feest voor de vrijwilligers in Blaricum
Op donderdagavond 28 oktober was de vrijwilligersavond in Het Vitus. Alle vrijwilligers zijn op deze avond in het zonnetje 
gezet en twee vrijwilligers in het bijzonder. 

Wethouder Gerard Knoop heeft twee prijzen uitgereikt. De vrijwilliger van het jaar voor zwemjuf Toos Lokker. Zij geeft als vrijwil-
liger zwemles aan kinderen van Stichting de Droomboom. De aanmoedigingsprijs is voor Quinty Klooster. Zij kreeg deze prijs voor 
haar bijdrage bij Musical Anders in De Malbak. Van harte gefeliciteerd!

Toos Lokker is vrijwilliger van het jaar 2021
Zwemjuf Toos, inmiddels al 84 jaar oud, geeft als vrijwilliger zwemles aan kinderen 
van Stichting de Droomboom. Stichting de Droomboom is een behandelcentrum voor 
kinderen met een autismespectrumstoornis en een ontwikkelingsstoornis. Door haar 
zwemlessen behalen de kinderen toch een aangepast zwemdiploma. Zo wordt het 
zwemmen een mooie en positieve toevoeging aan hun leven. Dat vindt het vrijwil-
ligerscomité ook en heeft mevrouw Lokker als prijswinnaar voor 2021 aangewezen. 
Mevrouw Lokker is verrast met de trofee ‘vrijwilliger van het jaar’. Daarnaast ontving 
zij een waardecheque van € 500,-.

Quinty Klooster wint de aanmoedigingsprijs 2021
Quinty Klooster ondersteunt elke woensdag bij Musical Anders in De Malbak. Via haar 
oma, vrijwilliger bij de Malbak, is ze hier terechtgekomen en nooit meer weggegaan. 
En gelukkig maar, want Quinty is van grote waarde voor de groep. Musical Anders 
bestaat uit een groep mensen met een verstandelijke beperking die vol overgave een 
musical oefenen om deze uiteindelijk voor het publiek voor te dragen. De aanmoe-
digingsprijs is dik verdiend vindt het vrijwilligerscomité. Quinty ontving daarom een 
waardecheque van € 250,- en een speciale oorkonde. 

Prijzen
De prijswinnaars mogen het prijzengeld besteden aan een doel dat ten goede komt aan de Blaricumse gemeenschap.

VRIJWILLIGERSAVOND IN BEELD
Foto’s gemaakt door Yvonne Verburg en Studio Kastermans. 

Herfstbladeren 
opruimen

Het is herfst en al het blad valt van de 
bomen. De gemeente verwijdert blad 
van de gazons en de straten. U bent zelf 
verantwoordelijk voor het opruimen en 
afvoeren van blad uit uw eigen tuin. 

Wat kunt u zelf doen?
•  Van het gevallen blad kunt u zelf 

eenvoudig bladcompost maken. Door 
de compost aan uw tuingrond toe te 
voegen, verbetert u de structuur en 
stimuleert u het bodemleven. 

•  Laat het blad gerust in uw tuin liggen. 
Onder bomen en tussen planten 
ligt het niet in de weg. De bladeren 
beschermen uw (vaste) planten tegen 
winterse kou en bieden dieren schuil-
gelegenheid. Verwijder echter wel het 
blad van uw gazon: het kan uw gras 
verstikken. We adviseren om afgeval-
len hulstblad ook op te ruimen. Hulst 
kan last hebben van schimmel. Dit 
ontstaat bij nat weer in combinatie 
met hoge temperaturen in het najaar.

•  Een alternatief is natuurlijk om het 
blad in de GFT-bak te stoppen of bij 
grote hoeveelheden aan te bieden bij 
het afvalbrengstation in uw buurt.

Afvoerputten en kolken
Ondanks de inzet van onze medewer-
kers kunnen afvoerputten en kolken 
af en toe verstopt raken. U kunt een 
handje helpen door het blad hier 
weg te scheppen. Zijn er nog steeds 
verstopte kolken of afvoerputten dan 
kunt u dit melden via www.blaricum.nl 
> Melding. 

Vraag van de maand

Hoe begeleid ik mijn kind online?
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Het onderwerp mediaopvoeding is actueler dan ooit! Door de verschillende lockdowns zijn we veel meer online. 
Ook kinderen hebben in deze periode meer schermtijd gehad. Hoe zorg je nu weer voor een gezonde balans?

Plezier
Online media wordt onder andere 
gebruikt omdat je er veel van kunt 
leren, het ontspannend kan werken en 
je makkelijk in contact kan komen met 
elkaar. Kinderen en jongeren benutten 
media ook om zichzelf te ontwikkelen; 
ze uiten zich via sociale media, websites, 
vlogs, blogs en filmpjes. Dit stimuleert 
hun spel en hun fantasie en helpt ze – al 
experimenterend – om zelfvertrouwen 
op te bouwen en een eigen identiteit 
te vinden. Het is als ouder belangrijk 
om hiervoor de ruimte te bieden en ze 
(social) media te laten gebruiken om te 
ontspannen en met elkaar in contact te 
blijven.

Veilig
Het vermijden van risico’s is belangrijk 
in de mediaopvoeding. Seksueel getinte 
foto’s of gewelddadige video’s: via media 
krijgen kinderen en jongeren soms 
dingen te zien die nog niet geschikt zijn 
voor hun leeftijd. Of ze krijgen te maken 
met cyberpesten of virtuele diefstal. Met 
duidelijke afspraken, een goede begelei-
ding en eventuele filters zorg je ervoor 
dat je kind veilig online kan. Daarnaast 
gebruiken jonge kinderen ook vaak een 
tablet of telefoon van hun ouders. Denk 
dus van tevoren na over welke apps erop 
geïnstalleerd zijn.

Veilig mediagebruik begint met wat je 
aan media in huis haalt. Maak goede af-
spraken met elkaar over het gebruik van 
media in huis en praat met elkaar over 
de risico’s. En mocht het toch misgaan, 
grijp in en durf – waar nodig – advies te 
vragen aan professionals.

Samen
Door samen gebruik te maken van 

diverse media, verhoog je zowel het 
plezier als de veiligheid. Je ziet als ouder 
wat je kind online doet en hoe hij/zij dit 
ervaart. Dat levert mooie momenten op 
om een gesprek te beginnen. Zolang je 
zelf het goede voorbeeld geeft en uitlegt 
op welke manier er (in het gezin) met 
media wordt omgegaan, zullen kinde-
ren het normaal vinden om te vertellen 
wat ze meemaken in de online wereld. 
Blijf nieuwsgierig naar wat je kind met 
media doet. Stel vragen als: wat is jouw 
favoriete filmpje op YouTube? Je mooiste 
plek in Minecraft? Vraag je kind om het 
uit te leggen en luister naar wat je kind 
vertelt. 

Inhoud
Het is belangrijk dat kinderen media 
gebruiken die passen bij hun leeftijd en 
ontwikkelingsfase. Wanneer ze beelden 
of taalgebruik voorgeschoteld krijgen 
waar ze eigenlijk nog te jong voor zijn, 
kunnen ze bang worden, in de war raken 
of een verdraaid beeld van de werkelijk-
heid krijgen. Een kind kan bijvoorbeeld 
gaan denken dat er elk moment oorlog 
kan uitbreken.

Wanneer media aansluiten bij de bele-
vingswereld van je kind, heeft dit juist 
een positief effect op de ontwikkeling. Je 
kind kan er dan veel van leren. 
Een goede app of online tool kan de 
fantasie prikkelen, nieuwsgierig maken 

en aanzetten tot spel en na-
spelen.

Balans
Veel ouders maken zich zorgen over de 
tijd die een kind besteedt aan media. 
Het is vooral belangrijk dat media niet 
de enige activiteit is voor je kind. Ook te-
kenen, bouwen, lezen, bordspelletjes en 
lichamelijke activiteiten zoals klimmen, 
rennen en fietsen zijn belangrijk. Help je 
kind hierbij door zelf het goede voorbeeld 
te geven, afspraken te maken over de 
momenten waarop media ‘aan’ en ‘uit’ 
staan en andere leuke dingen te beden-
ken die je met je kind samen kan doen of 
die je kind kan doen samen met vrienden.

Laat je kind vlak voor het naar bed 
gaan geen gebruikmaken van (digitale) 
media. Een kind krijgt dan teveel prik-
kels en indrukken om te verwerken. En 
het blauwe licht van het beeldscherm 
kan mogelijk bijdragen aan moeite met 
inslapen.

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

Gemeente Blaricum op 
Twitter en Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke nieuws? 
Volg ons dan op Twitter: @Gem_Blaricum en op Facebook: 
www.facebook.com/gemeente.Blaricum
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Breng uw oude kerstkleding naar 
Filou toe!
door Filou de Greeff
In de schoolvakanties help ik (Filou de Greeff) bij de kidsclub van het Leger 
des Heils in De Noordkaap in Amsterdam Noord. Dat is een gebouw waar 
kwetsbare mensen of gezinnen in een crisissituatie wonen die nergens anders 
terecht kunnen. Zelf woon ik in Blaricum. Op nog geen half uur rijden ben je 
in een totaal andere wereld. De mensen die in De Noordkaap wonen, hebben 
geen auto, geen huis of dure spullen. Zij hebben het best moeilijk denk ik, 
maar zijn altijd vrolijk.

Ik vind het heel bijzonder dat ik mag 
helpen om kinderen die daar een tijdje 
wonen een leuke middag te bezorgen. 
We doen spelletjes, knutselen, dansen of 
gaan buiten lekker voetballen. De kinde-
ren zijn superschattig en vinden het leuk 
om met je te kletsen. Ze spreken niet 
allemaal Nederlands, maar met Frans, 
gebaren of dingen voordoen komen we 
er eigenlijk altijd wel uit. Het zijn echt 
leuke middagen.

Kerstfeest
Ik ga ook helpen met het kerstdiner. De 
ruimte waar normaal de kidsclub is, 
wordt dan helemaal mooi ingericht met 
een kerstboom, lichtjes en witte tafel-
kleden. Als het lukt om dat te regelen, 
zal er ondertussen live-muziek gemaakt 
worden. Ik help in de bediening. Het lijkt 
me heel leuk als de gasten de kans krij-

gen om in echte feestkleding te dineren. 
Dat soort kleren hebben de bewoners 
van De Noordkaap zelf niet. Ik hoop dat 
mijn dorpsgenoten me willen helpen! 
Heeft u nog een kerstjurk, panty, hakken, 
sieraden of een avondtasje over? Zijn 
de feestjurkjes of kerstcolbertjes van 
uw kinderen te klein geworden? Mis-
schien hangt er bij u nog een smoking 
of een pak met glitters of rendieren dat 
niet meer gedragen wordt? Ik weet zeker 
dat de mensen van deze Leger des Heils 
locatie er heel blij mee zullen zijn. Alle 
soorten en maten zijn welkom. U kunt 
uw kleding voor het Noordkaap-kerst-
diner bij mij thuis inleveren tot en met 
zondag 21 november: Dokter Catzlaan 
18 in Blaricum. Dan zorg ik ervoor dat 
het goed terecht komt. 

Alvast bedankt!

Bijenstand in najaar en winter

door Hans Mohrmann
Ook bij de bijen loopt in oktober het 
laatste broed uit, alle winterbijen zijn 
dan geboren en gaan het volk de win-
ter door helpen. De buitenactiviteiten 
nemen gestaag af, hier en daar wordt 
nog een herfstaster en hedera bezocht, 
maar veel komt er niet meer binnen. 

Zodra de temperaturen dichter bij nul 
komen, kruipen de bijen bijeen, vormen 
een tros en gaan dicht bij elkaar zitten zo-
dat ze elkaar, maar vooral hare majesteit 
warm kunnen houden. Als alle Blaricum-
mers dicht rond de burgermeester gaan 
zitten, wordt het ook warm. De bijen 
kunnen de temperatuur regelen door hun 
vleugels los te koppelen en hun vliegspie-
ren te bewegen. Zonder koningin, geen 
volk. Zij houdt de zaak rustig door rond-
jes te lopen en feromonen af te scheiden 
waarmee de specifieke nestgeur het volk 
laat weten dat ze er is: Rust in de tent! 
Met Driekoningen gaat de koningin weer 
eitjes leggen. Nu moet de temperatuur in 
de tros van 15ºC oplopen tot 32ºC - 36ºC 
om het bolvormige nestje van eitjes en 
larven warm te houden. Zolang er ge-

noeg honing in de korf zit, komen ze elke 
winter door, ongeacht de vrieskou. Voed-
selgebrek bij een koude inval in het late 
voorjaar kan het volk noodlottig worden. 
Hoe kunnen we de bij en insecten helpen 
het voorjaar door te komen? Door juist 
in deze maanden bloembollen te planten, 
bijvoorbeeld biologische sneeuwklokjes 
krokussen of blauwe druifjes. Zo help je 
de bij maar ook andere insecten voor wie 
in het voorjaar de eerste pollen een be-
langrijke voedselbron zijn.

De hond van 
Haitink

* 4 maart 1929 
† 21 oktober 2021

Dorpsagenda
Met inachtneming van de corona-
regels.
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Familieberichten

Overleden
28-09-2021   Lodewijk Creutzberg, 

geboren op 03-07-1954
05-10-2021   Gerardus Joannes Aloysius 

(Gerard) Ter Weijden, 
geboren op 20-10-1941

07-10-2021   Ada Jacqueline Georgette 
(Aatje) Lindeman-
Strengholt,  
geboren op 13-10-1933

17-10-2021   Joseph (Joop) Coster, 
geboren op 1-1-1936

Geboren
10-10-2021  Youp Antonius Jozef 

Gielkens
13-10-2021 Alba Anna Fikse

Colofon
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Erfgooierslezing 
In de zomer van 1971, vijftig jaar 
geleden, stemden de erfgooiers 
voor opheffing van de Vereniging 
van Stad en Lande van Gooiland. 
De geschiedenis van ruim duizend 
jaar werd tot een einde gebracht. 
Woe 24 nov 14.30u Historische 
Kring, Brinklaan 4/a. Leden gra-
tis, niet leden € 3. Aanmelden via 
info@hkblaricum.nl

Het nieuwe TV kijken 
TV kijken is geheel naar eigen 
smaak in te richten. Naast tiental-
len zenders heb je ook uitzending 
gemist, uitgesteld kijken, films en 
series op afroep bekijken via Net-
flix etc. Ook op je tablet en laptop. 
Wat kun je allemaal en hoe werkt 
het? Ma 29 nov 14.00u Brink 29, 
Laren. Kosten € 6 incl. een kopje 
koffie/thee. Aanmelden via  
themabijeenkomst@ 
pchelpdeskbel.nl. 

In herinnering aan Bernard Haitink 
Foto is genomen in 1984.

door Greet Volkers
De hond van Haitink. Het is alweer een 
tijdje geleden dat de heer Haitink op 
de Torenlaan woonde, samen met zijn 
gezin en hond. Om de hond gaat het. 

Wij woonden net op de Bussummerweg, 
aan het bospad. Daar wandelde altijd een 
oudere mijnheer met de hond van de fa-
milie Haitink. Op een ochtend hoor ik 
een vreselijk kabaal en ook gejank van 
een hond. Ik ren naar buiten en daar 
staat de mijnheer, wit weggetrokken van 
schrik en in paniek. De hond was in een 
waterput, waarvan de deksel blijkbaar 
loszat, gezakt. De grote zwarte rottwei-
ler-achtige hond zat volledig klem en 
huilde. Met geen mogelijkheid kon hij 
eruit. Even later arriveerde de heer Hai-
tink met de brandweer. De brandweer-
mannen hebben na veel vijven en zessen 
de hond met een riem om zijn buik, zoals 
je ook weleens ziet bij het redden van 
paarden in nood, eruit getakeld. Conster-
natie alom. De hond had verder niets en 
de rust keerde terug. 

Op mijn verzoek heeft de gemeente de 
put goed gerepareerd. Ik had toch twee 
kleine kinderen. Zo zie je maar weer, 
eind goed al goed.
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