
Blaricumse Bindingsavond, 
een groot succes!
door Frans Ruijter
In Tussen Hei en Wei van februari 
1972 stond onderstaand verhaal over 
de ontbinding van Stad en Lande van 
Gooiland en daarmee het einde van de 
Erfgooiers. 

Met een grote manifestatie in het Singer 
in Laren wilde men afscheid nemen van 
een organisatie die ruim 1000 jaar had 
bestaan. Er werd door alle zes de Gooise 
plaatsen een avond georganiseerd, maar 
dat werd geen overweldigend succes. 
Totdat op woensdag 12 januari 1972 
Blaricum aan de beurt was. Ben Straats-
ma maakte het verslag. Ben was in die 
tijd hoofd Algemene en Juridische Zaken 
van de gemeente Blaricum en een zeer 
betrokken Blaricummer. 

Hij heeft het later gebracht tot burge-
meester van Berghem, Vlijmen en Hilva-
renbeek en tot waarnemend burgemees-
ter van Sluis-Aardenburg.

Enthousiaste-
lingen gezocht!
Redacteur hei en wei
Bent u een betrokken dorpsgenoot, 
die gevoel heeft voor tekst? Dan zijn 
wij op zoek naar U! 

Hei en wei wordt samengesteld door 
een enthousiast redactieteam. De in-
houd van het blad wordt gezamenlijk 
bepaald tijdens onze maandelijkse 
redactievergadering. Ook krijgen we 
veel verzoekjes vanuit het dorp. Elk 
redactielid heeft zo zijn/haar eigen 
interesses en dat wordt zeer gewaar-
deerd. 

Wij vragen een inzet van een artikel 
per maand. Beslist een leuke manier 
om ons dorp en dorpsgenoten (nog) 
beter te leren kennen!  
Voor meer informatie kunt u bel-
len met Aafje (eindredactie) 06-
33374675 of mailen naar redactie@
heienwei.nl 

Stichting kunst en cultuur
Bent u geïnteresseerd in kunst? En 
wilt u in Blaricum daar een steentje 
aan bijdragen? Stichting kunst en 
cultuur Blaricum zoekt een nieuw 
bestuur (onbezoldigd). Het huidi-
ge bestuur organiseert ieder jaar de 
Atelierroute Blaricum. De stichting 
zoekt met ingang van 2023 nieuwe 
bestuursleden.
  
De werkzaamheden van het bestuur 
zijn:
-  Organiseren van de Atelierroute 

Blaricum. Momenteel bestaande uit  
een weekend per jaar atelierroute 
blaricum.kunstenaarsblaricum.nl

-  Beheer financiën en facturering aan 
de deelnemers.

-  Beheren van het databestand   
kunstenaarsblaricum.nl

-  Contacten met gemeente en derden 
over onder andere subsidie, ver-
gunningen en pr.

-  Aansturen vrijwilligers, communi-
catie en sociale media.

-  Periodieke bijeenkomsten organi-
seren voor de aangesloten kunste-
naars.

Wat zoekt de stichting? 
Mensen met een hart voor cultuur 
en met de bereidheid om een klei-
ne stichting helder te besturen.  
Uiteraard wordt u voor zover  
nodig door het huidige bestuur  
ingewerkt.  Voor vragen kunt u terecht 
bij Annette Duburg 06-53464969,  
annetteduburg@gmail.com en Ger-
da Jellema 06-50593402, gerda.j@
casema.nl

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

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

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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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
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Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Achterom 7
Blaricum

035-2031035

Dé Value Belegger
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Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum
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www.zmaakt.nl

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

www.descholeksterblaricum.nl
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Orkest van de 
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In 30 minuten van 
Amsterdam naar 
Parijs
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12 De Biezem 
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Lente in ons dorp 

Bij Butje en Thea de Gooijer lopen de jonge geitjes heerlijk op het erf. Genieten van 
de lente bij een van de weinige echte boerenbedrijven in Blaricum.

De Erfgooiersboom op zijn tijdelijke 
plaats naast het Singermuseum in Laren
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Honderden opgetogen Blaricummers 
enteren Singer Museum
door B.J. Straatsma, 15 januari 1972                                                                                     
Op woensdag 12 januari jl. om 20.15 uur kon de in stemmig zwart gestoken 
Blaricumse burgervader Mr. M. Tydeman reeds constateren dat de door hem 
gelanceerde gedachte, een Blaricumse bindingsavond te organiseren, in het 
Singer Museum te Laren, was ingeslagen als een bom. 

Terwijl het Larense politieapparaat in-
middels alle beschikbare hulpkrachten 
had ingeschakeld om de verkeersstroom 
in goede banen te leiden en ijlings toe-
geschoten hulpploegen een aanvang be-
gonnen te maken met het herstellen van 
de door de enthousiaste menigte uit zijn 
voegen gelopen toegangsdeur van het 
museum, maakte Singerdirecteur P. Lef-
felaar onopvallend enkele omtrekkende 
bewegingen rond het gebouw. De ontroe-
ring was hem te machtig geworden. Stie-
kem een traan wegpinkend probeerde hij 
tevergeefs een verklaring te vinden voor 
deze plotselinge overweldigende belang-
stelling voor de tentoonstelling 1000 jaar 
Erfgooiers welke zich tot nog toe slechts 
mocht verheugen in het bezoek van een 
aantal Erfgooiers die, star voor zich uit-
kijkend, slechts wisten te mompelen: 
‘Een erfgooier is iemand die nooit erft.’ 
Gelegenheid voor veel overpeinzingen 
was er echter niet. De vrolijke tonen van 
het Blaricumse tamboer- en majorette-
korps, dat een perfecte show uitvoerde in 
de feestelijk verlichte tuin, deed het en-
thousiasme van het in aantal steeds maar 
toenemende publiek tot schier ongeken-
de hoogte uitgroeien.

Een Huizer?
Tussen de menigte bevond zich ook 
Willem Duys. Uit zijn ietwat geopen-
de mond en de zorgelijke trek op zijn 
voorhoofd mocht worden afgeleid dat 
hij naarstig bezig was vergelijkingen te 
trekken tussen het bezoekersaantal dat 
nu aanwezig was en het aantal dat hij 
gewoonlijk mocht begroeten tijdens het 
verzorgen van uitzendingen vanuit de 
Singerconcertzaal. Uiteraard maakte hij 
ook nu een vuist, zij het in zijn broekzak 
en enige omstanders hebben mij verteld 
dat hij, ondanks alles uit puur enthousi-
asme, tot tweemaal toe op het punt heeft 

gestaan het Wilhelmus aan te heffen. In-
middels dreigde in een van de vele zalen 
een incident te ontstaan. Een aantal leden 
van de tot ongeveer 700 personen uitge-
groeide Blaricumse commune meende 
een Huizer tussen het publiek waar te ne-
men. Hoewel reeds opgewekt voorberei-
dingen werden getroffen om de ongeluk-
kige buiten de zaal te werpen, behoefde 
dit voornemen niet tot uitvoering te wor-
den gebracht omdat de betrokkene aan 
de hand van een in de binnenzak van zijn 
colbert gestoken exemplaar van Tussen 
Hei en Wei en een inmiddels verlopen 
rijbewijs kon aantonen in Blaricum thuis 
te behoren.

Erfgooiersboom
Opvallend was de grote belangstelling 
voor de filmpjes die over Blaricum wer-
den vertoond. Nauwelijks verscheen de 
intussen van radio, tv en filmjournaal 
bekend geworden. Gijs Calis Lzn. op het 
witte doek, of een enthousiast applaus 
viel hem ten deel. Ditzelfde gold voor 
vele andere bekende dorpsfiguren, waar-
onder ex-pastoor Jongerius. Het is dui-
delijk dat de Blaricumse bindingsavond, 
vooral vanwege de ongedwongen sfeer, 
een groot succes is geworden. Terecht 
heeft de gemeenteraad, voor het groot-
ste deel zelf aanwezig, voor deze Blari-
cumse operatie een krediet uitgetrokken. 
Al met al heeft dit blijk van saamhorig-
heidsgevoel en spontaan enthousiasme, 
aangetoond dat het in Blaricum mogelijk 
is zonder een ingewikkelde en tijdro-
vende organisatie iets leuks op poten te 
zetten. Het strekke de overige Gooi-ge-
meenten tot voorbeeld! De gemeente La-
ren, die ooit eens een vergeefse poging 
aanwendde Blaricum te annexeren, zal 
zich na dit Blaricums machtsvertoon op 
haar grondgebied wel hoeden opnieuw 
tot dergelijke snode plannen te komen. 

Om van Huizen nog 
maar niet te spreken! 
Vandaar dat Blari-
cum thans met recht 
aanspraak kan ma-
ken op de totempaal 
(Erfgooiersboom van 
Gerardus Lanphen) 
welke als trots voor-
beeld van Blaricum-
se kunstbeoefening 
prijkt voor het Sin-
gergebouw. Aan deze 
paal zullen ze sterven, 
degene die het op Bla-
ricum hebben gemunt 
en terecht, want de 
parel van het Gooi 
is zijn bestaansrecht 
waard.

    


         


   

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.  

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

Hoop doet leven…

Wat de redacteuren van hei & wei, 
een maandblad, op de deadline in-
zenden krijgt u, als lezer, pas een 
paar weken later te zien. Gebrui-
kelijk. Voor een lokaal onderwerp 
is dat geen probleem. Ook voor een 
column niet. Maar is, wat nu (half 
maart) actueel is, dat ook nog be-
gin april? In welke richting heeft de 
oorlog zich intussen ontwikkeld? 
Wat we in Europa vreesden begon 
op 24 februari. De onverhoedse mi-
litaire inval in heel Oekraïne. Ge-
bracht als militair technische ope-
ratie. Ingebed in leugens. Russische 
broedermoord. Ontpopt tot een gru-
welijke, totale oorlog. Waarvoor wel 
gewaarschuwd door Biden. Maar op 
zo’n schokkende schaal? Dat had-
den wij nooit verwacht. 
Alle ontwikkelingen worden door 
ons op de voet gevolgd via de media. 
Angst beheerst Europa. Duizenden 
doden en gewonden. Ook talloze 
onschuldige burgers. Opzettelijk. 
Onderwerping door bloedige inti-
midatie. Provocerende dreiging met 
kernwapens. Miljoenen vluchtelin-
gen. Opgevangen in vrije landen. 
Dapper vecht Zelenski terug. Maar 
winnen? No fly zone kan niet. Om 
een kernoorlog te voorkomen. Leidt 
het Russisch-Oekraïense overleg 
misschien toch nog tot een wapen-
stilstand? Hoop doet leven…

Het felle protest in Rusland zit in 
de gevangenis. Patriarch Kirill, het 
hoofd van de Russisch-Orthodoxe 
kerk in Rusland, ook wel het filiaal 
van Poetin, noemt de Gay Pride als 
oorzaak van de oorlog en zegent ver-
volgens de Russische troepen. Mid-
deleeuws.
Kirills kerkvestiging in Amsterdam 
weigert deze zegening over te nemen 
en verbreekt de banden met Mos-
kou. Een ongekend moeilijke stap 
voor Russisch-Orthodoxen in Ne-
derland. De Russische aartsbisschop 
Elisey rijdt nog naar Amsterdam. 
Demonstratief in een diplomatenau-
to van zijn ambassade. Onderbreekt 
daar de gebedsdienst. Maar vertrekt 
onverrichterzake. 
In Buitenhof spreekt de Russische 
ambassadeur in ons land over na-
ziregime en menselijke schilden, 
gebruikt door Oekraïne. Volstrekt 
ongeloofwaardig.  
Het is moeilijk te geloven dat slechts 
een man dit veroorzaakt. Het ge-
rucht dat hij ongeneeslijk ziek is, 
maakt een toekomstvoorspelling 
lastig. Maar wie weet? Hoop doet 
leven…  
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06-53612339 
www.madelinelindeman.nl

Ontbindingsvergoeding van Stad en Lande in de toenmalige 
Expohal in Hilversum. In deze vergadering werd door 3000 
erfgooiers besloten tot liquidatie. 
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Welkomstour door Blaricum
door Marloek de Greeff
Erg leuk om nieuwe inwoners te in-
terviewen. Ze zijn altijd zo blij om in 
Blaricum te wonen. Dat geeft energie! 
Ook Chantal en Mark Spetter en hun 
kinderen Olivia en Victor zijn enthou-
siast over hun nieuwe woonplaats en 
huis. 

Het stel kent elkaar uit hun studententijd 
in Groningen. Na hun studies bedrijfs-
kunde gingen ze in Amsterdam wo-
nen. De volgende stap was Laren en nu 
spreek ik ze in hun fijne nieuwe huis in 
Blaricum. 

Huifkar
Chantal vertelt: ‘Ik ben opgegroeid in 
Blaricum en Laren. Ik woonde op het 
Koloniepad, onze brievenbus stond in 
Blaricum, maar onze tuin was in Laren. 
Met Mark woonde ik in Laren. De kinde-
ren zijn daar geboren en we woonden in 
een gezellige straat. We hadden veel ge-
zellige etentjes en borrels met de buren. 
Toen ze hoorden dat we naar Blaricum 
gingen verhuizen, regelden ze als ver-
rassing een rondrit door Blaricum met 
de huifkar van boer Nico van ‘t ’Werck-
paert. Mét een borrel en bitterballen bij 
d’Ouwe Tak. Een mooier welkom in het 
dorp is er toch niet?!’ 

Ons huis is verhuisd
De familie Spetter geeft zelf aan dat 
eigenlijk alleen hun huis verhuisd is. 
School en sportclubs zijn hetzelfde 
gebleven. En gelukkig kunnen ze 
makkelijk contact houden met hun 
vroegere buurtjes. Maar ze hebben zeker 
ook zin om nieuwe contacten op te doen 
in Blaricum. ‘Het is fijn om zo dicht bij de 

natuur te wonen. Op loopafstand van de 
hei en dan even een koffietje halen bij De 
Eendracht, dat is toch mooi? Verder doen 
we graag aan dingen in het dorp mee. De 
Dag van het Werkpaard, Asperges in de 
akker en de sinterklaasintocht. Die was 
dit jaar, ondanks corona, toch geregeld 
in de tuin van de Vituskerk. En in onze 
nieuwe buurt werd zelfs Halloween 
gevierd. In de appgroep die daarvoor 
gestart was, zaten wel 60 mensen die 
meededen.’ 
Een dorp dat bruist en waar kinderen 
fantastisch kunnen opgroeien, daar 
geniet de familie van. Met bezoeken 
aan restaurantjes, kroegen en de leuke 
dingen die georganiseerd worden. 

Thuis
Het voelt al heel thuis hier: ‘Als we 
boodschappen gaan doen, komen we al-
tijd bekenden tegen. En het leuke is dat 
dat ook voor de kinderen geldt. Victor 
van zes en Olivia van acht hebben veel 
vriendjes en vriendinnetjes van school 
die in hun nieuwe buurt wonen vertellen 
ze. Olivia laat voor de zekerheid we-
ten dat ze liever voor een ijsje dan voor 
boodschappen naar het dorp gaat: ‘Ik 
vind De Hoop er heel mooi uitzien en 
mijn favoriete smaak is cookies!’ En dan 
is het tijd dat de kinderen gaan slapen. 
Leuk dat zij er ook bij waren. Bedankt 
voor de ontvangst in jullie mooie huis 
Mark en Chantal. Geniet in Blaricum!

Kate Rockett - nieuwe directeur 
Orkest van de Achttiende Eeuw 
door Angélique Boezel-Spoor 
De wereld mag zich verheugen in vele orkesten, maar sommigen zijn toch wel 
iets bijzonderder dan anderen. Onder die laatste categorie schaart zich zonder 
enige twijfel het Orkest van de Achttiende Eeuw. 

Opgericht in 1981 door blokfluitist en 
dirigent Frans Brüggen samen met vio-
liste Lucy van Dael staat het ensemble 
ondanks het overlijden van de oprichter 
in 2014 nog steeds als een huis. Kenmer-
kend voor het gezelschap is dat er klas-
sieke muziek wordt gespeeld op de au-
thentieke oude instrumenten van destijds 
of hedendaagse replica’s hiervan. En ook 
dat er zo’n vijftig leden aangesloten zijn, 
verdeeld over zo’n twintig nationalitei-
ten. Allen werpen heel hun ziel en za-
ligheid in de muziek die hen zo na aan 
het hart ligt. Zo’n zes tot tien tournees 
(circa veertig concerten) vinden jaarlijks 
(inter)nationaal plaats. 

Nieuwe directeur  
Algemeen Directeur Siewert Verster gaat 
stoppen met zijn functie om zich meer 
te kunnen toeleggen op zijn cd-label. 
Zijn stokje wordt overgedragen aan Kate 
Rockett. Heel bijzonder, want zij was 
niet bij de organisatie werkzaam, maar 
is echt van buitenaf aangetrokken. Dit 
nieuws sloeg dan ook in als een bom 
bij de klassieke muziekwereld zowel in 
binnen- als buitenland. Officieel start zij 
in september, maar inmiddels is zij daar 
al stiekempjes aan begonnen. Daarnaast 
hoopt zij betrokken te blijven bij het pla-

tenlabel Pentatone waar zij onder meer 
werkzaam was. Veel artiesten daar zijn 
inmiddels ook een soort van vrienden 
geworden, die zij graag wil blijven koes-
teren. 

Huisje, boompje, beestje 
Kate is van oorsprong Brits en door de 
liefde in ons land terecht gekomen. Zo-
wel zij als haar man Bram, die uit Venlo 
komt en geëngageerd is bij het Ballet Or-
kest, bespelen de trombone. Ze hebben 
elkaar leren kennen in Leuven. Engelse 
Kate begon met haar Limburgse Bram 
een gedeeld leven in Amsterdam, maar 
dat voelde daar toch niet helemaal vei-
lig, mede gezien hun kinderwens. Na een 
aantal jaren plezierig in Baarn te hebben 
gewoond kwam het gezin terecht in Bla-
ricum door de schoolkeuze van zoonlief. 
Dat bleek een hole-in-one; iedereen ge-
lukkig, inclusief de heel lieve hond, die 
tijdens het interview nadrukkelijk lief in 
beeld is.  

G-spot 
Het is een mooie, maar ook best zware 
functie die de 43-jarige Kate gaat invul-
len. Gelukkig hoeven wij ons geen zor-
gen te maken over haar mentale welzijn. 
Als ontspanning geeft zij aan dat ze veel 

plezier beleeft aan haar deelname aan het 
Gooische Vrouwenkoor, dat repeteert 
op een plek met de intrigerende naam 
G-spot in Hilversum en ook is zij een 
enthousiast jurylid bij het turnen voor 
kinderen. (Dit met haar eigen zoon en 
dochter in het achterhoofd.) 

Vrienden van 
Wie zich aangesproken voelt door dit 
muzikale verhaal kan overwegen om lid 
te worden van De Vrienden van het Or-
kest van de Achttiende Eeuw. Alle steun 
en input worden bijzonder gewaardeerd. 
Bovendien zijn er nog drie vacatures bij 
het orkest die om een invulling vragen, te 
weten die van office manager, marketeer 
en producent. 

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
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BENZINE
Mengsmering
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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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Heb je een mooi plan? Kijk voor info op

Biedt f inanciële ondersteuningfinanciële ondersteuning 
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-voor en door Blaricummers-  
die de onderl inge band tussen  

dorpsgenoten bevorderen.

Mark en Chantal in het midden achter het stuur 

Voor informatie en/of aanmelding 
kate.rockett@orchestra18c.com 

Bilthoven - Blaricum - De Bilt - Utrecht
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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
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 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.

De dag na de verkiezingen
door Jan Greven 
Als ik deze regels type is het donderdag 17 maart, de dag na de 
raadsverkiezingen. De uitslagen staan nog niet honderd procent vast. 
Wel staat al vast dat het aantal partijen in de Raad van zeven naar zes is 
teruggebracht. 

Janny van Dijk van de eenmansfrac-
tie Van Dijk is ermee opgehouden. Ze 
stapte indertijd uit De Blaricumse Par-
tij (DBP). Haar oude partij is een zetel 
kwijtgeraakt. Van drie naar twee. Een 
van die twee wordt bezet door good 
old Liesbeth Boersen die ruim een jaar 
geleden de eer aan zichzelf hield en, 
daardoor nog betrekkelijk ongeschon-
den, als wethouder opstapte. Het was 
haar definitieve afscheid van de Blari-
cumse politiek, zei ze.  

Het kan raar lopen. Ze is er weer. Het 
doet me denken aan iemand die eerder 
het huis met slaande deuren en ge-
schreeuw over welletjes en nooit meer 

zien verliet, en die je een jaar later tot 
je verbijstering aan de ontbijttafel treft 
alsof er niks gebeurd is. 

Boersen volgt Bea Kukupessy op die 
de DBP verruilde voor PvdA/Groen-
Links. De gloednieuwe combinatie 
kreeg een zetel. Van een doorbraak 
kun je niet spreken, maar links is er 
weer. Al dat gedoe en geschuif heeft 
DBP trouwens geen goed gedaan. Met 
6.8% minder stemmen is deze partij de 
grootste verliezer bij deze verkiezin-
gen. 

Er is ook een duidelijke winnaar: Hart 
voor Blaricum (HvB). De partij trok 

maar liefst ruim 40% van de uitge-
brachte stemmen, 16.8% meer dan in 
2018. Er komt een zetel bij. Van vijf 
naar zes.   
En toch, al met al is er eigenlijk niet 
veel veranderd. DBP een er af. De 
Fractie van Dijk opgeheven. HvB een 
erbij en een nieuwe zetel voor Links. 
Dan heb je ’t wel gehad. Zo’n statische 
uitslag zonder proteststemmen laat 
zien dat de Blaricummers redelijk te-
vreden zijn met hun gemeenteraad. 
Er valt ook nog wel wat te verbeteren. 
Zo kan het contact tussen burgers en 
politiek beslist beter. Het gebeurde af-
gelopen periode te vaak dat inspraak 
van gewone burgers het sluitstuk van de 
procedure was. Ook ontbrak het soms 
aan transparantie. Met funeste gevol-
gen voor de verhouding tussen politiek 
en burgers. Plannen maken om meer 
transparantie en betere inspraak te krij-
gen hoeft niet. Plannen zijn er genoeg. 

Let maar op de uitvoering. Ik denk aan 
de toekomst van het Tergooi MC locatie 
Blaricum. Aan de nieuwbouw van Al-
bert Heijn, die opvallend genoeg geen 
rol speelde in deze verkiezingen. Aan 
het verkeersplan voor het Blaricum- 
Dorp. Aan het opknappen van de Bij-
vanck. Laat de burgers van tevoren we-
ten wat ze aan inspraak en medezeg-
genschap mogen verwachten en handel 
daarnaar.

Toch vreemd. De verkiezingsuitslag 
roept gevoelens op van veiligheid. We 
leven in een goed functionerende de-
mocratie. Intussen is er 1500 kilometer 
verderop een brute oorlog aan de gang. 
Het geeft het gevoel van veiligheid iets 
onwezenlijks. Iets dubbelzinnigs ook. 
Ging het tot die vreselijke 24e februari 
niet ook zo in de Oekraïne? Laten we 
maar voorzichtig zijn. Met onze demo-
cratie. Met elkaar. 

Feelgood festival Happy Spirit Days – 10, 11 en 12 juni 
door Marjolijn Schat
Dorpsgenote Carla Begeer is terug 
met haar charmante festival Happy 
Spirit Days, een festival op het gebied 
van onder andere yoga, meditatie, 
filosofie, bewustzijn en mindfulness. 
Deze vierde editie staat in het teken 
van aandacht voor jezelf en aandacht 
voor elkaar. En alles rondom een 
prachtige boerderij in Blaricum- 
Dorp. 

Happy Spirit Days is een kleinschalig 
festival maar met een groot program-
ma-aanbod met toonaangevende spre-
kers, eigentijdse workshops en sfeervol-
le optredens. Zowel voor beginners als 
voor gevorderden. Zo is er yoga met live 
drums, harp of cello en zijn er medita-
tie- en ademhalingssessies, o.a. van Tijn 
Touber. Je kunt opgaan in een onvergete-
lijk gongbad of in een unieke cacaocere-
monie. Speel zelf ukelele of luister naar 
een botanisch filosoof. En ontdek de 
geheimen van de eeuwenoude Japanse 
traditie Shinto. Een droomdeskundige, 
numeroloog en andere experts geven je 
inzicht in leven en toekomst. Heel bij-
zonder is ook de mogelijkheid voor een 
sessie met een paardenfluisteraar. Kort-
om, meer dan genoeg inspiratie voor hart 
en hoofd. 

Blaricums tintje
Het festival heeft dit jaar een extra Bla-
ricums tintje. Fleur Brockhus, afkomstig 
uit ons eigen festivaldorp Blaricum, is 
een veelzijdig spreker en schrijver, uni-
versitair docent beroepsethiek en pod-
casthost. Fleur gaf haar ‘droombaan’ op 
een advocatenkantoor op de Zuidas op 
en is van het geijkte pad gegaan. Met 
haar workshops en colleges inspireert 
Fleur mensen om ook hun eigen weg te 
kiezen. Op het festival geeft zij een le-
zing Werkgeluk, waarin ze je uitnodigt 
om te reflecteren: Wat drijft je, volg je je 
eigen weg of droom je van iets anders? 
Dus als u twijfelt over uw carrière… 
Ook hij is er deze editie bij, onze eigen 
Blaricumse Iceman Henk van den Bergh. 

Henk is een gecertificeerd instructeur 
van de Wim Hof-methode. Deze me-
thode past hem dan ook naadloos; met 
ademhaling, mindset en ijsbaden kreeg 
Henk zijn reuma tot stilstand. Op het 
festival spreekt hij over wat hem drijft, 
neemt hij je mee in een ademhalingsses-
sie, begeleid door didgeridoo en gong. 
Hiermee laat hij je beter voelen en ver-
dwijnt het denken. En natuurlijk ont-
breekt het ijs niet. Met handen en voeten 
kun je het ijsbad in en verbaas je vervol-
gens over het effect hiervan. En dorps-
genoot Agnes Lisseveld, die we graag 
in een van onze volgende edities aan u 
willen voorstellen, verzorgt het heerlijke 
en healthy festivalfood met haar bedrijf 
Sproet Food.

Informatie en tickets
Happy Spirit Days vindt plaats op 10,11 
en 12 juni van 10.00-19.00 uur en op 
zaterdag tot 22.00 uur. Je kunt voor een, 
twee of drie dagen tickets kopen. Een 
ticket (€ 49,95) is inclusief drie work-
shops naar keuze. Om het kleinschalige 
karakter te waarborgen, zijn er per dag 
niet meer dan 300 kaarten beschikbaar. 
De verkoop gaat inmiddels hard. Zie 
happyspiritdays.nl

Fleur Brockhus Carla Begeer Henk van den Bergh
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Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
    

Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

 

Gordijnen, Tapijten, Harde vloeren, Zonwering, 
Behang, Decoratie, Meubelsto ering
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Hoefsmederij s. v.d. BergH

NIJT MEUILUK DOON,

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

.....

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

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

Lid Nederlandse Vereniging 
van Hoefsmeden.
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In 30 minuten van Amsterdam naar Parijs

door Marjolijn Schat
In een half uur van Amsterdam naar 
Parijs, met snelheden tot wel 1000 
kilometer per uur én ook nog zonder 
directe uitstoot van schadelijke stof-
fen… Het kan in de toekomst met de 
hyperloop. De Blaricumse student 
Hidde de Bos van de TU Delft werkt 
samen met nog 37 andere studenten 
voor een jaar lang aan het ontwerpen 
en bouwen van een prototype van het 
hyperloopsysteem. 

Hidde legt mij uit wat een hyperloop 
precies is: ‘Bij deze toekomstige vorm 
van transport “rijdt” een capsule door 
een bijna-vacuümbuis. Het idee is dat 
er in de buis zo weinig luchtweerstand 
is en omdat het transportmiddel geen 
wielen heeft maar op magneten zweeft, 
is er geen remmende wrijvingsweerstand 
waardoor zeer hoge snelheden gehaald 
kunnen worden.’ 

Hidde de Bos
De nu 22-jarige Hidde verruilde de ou-
derlijke woning in Blaricum voor een 
studentenkamer in Delft. Vervolgens 
rondde hij in drie jaar een dubbele ba-
chelor in Technische Natuurkunde en 
Technische Wiskunde af. Alvorens met 
zijn master verder te gaan, was het tijd 
voor een tussenjaar. Maar wel aan de TU. 
Na een zware sollicitatieprocedure werkt 
hij nu als chief engineer samen met zijn 
team aan deze nieuwe, duurzame vorm 
van transport. Hidde draait hiervoor 
soms werkweken van wel 60-80 uur. 

European Hyperloop Week
Elon Musk presenteerde in 2013 een 
concept voor de hyperloop. Zijn bedrijf 
en ook een aantal andere bedrijven zijn 
inmiddels bezig met de ontwikkeling. 
Om de technologie rondom de hyperloop 
een boost te geven, is er een hyperloop-
competitie voor studententeams. In het 
begin georganiseerd door Elon Musk en 

later overgenomen door een aantal Delf-
tenaren. Het team van Hidde heeft vori-
ge maand hun nieuwe ontwerp van een 
hyperloop onthuld en het daadwerkelijke 
prototype moet in juni klaar zijn. ‘Het is 
nu alle zeilen bijzetten.’ 

Design 
Vernieuwend aan hun ontwerp is dat 
de capsule inderdaad geheel zweeft 
door middel van magneten, hierdoor 
zal er geen contact zijn met de baan. 
Ook gaat het prototype hangen onder 
de rails, in plaats van erop rijden zoals 
bij een gewone trein. Als ze dit gaat 
lukken, zijn ze het eerste studententeam 
die dit realiseert. Met dit prototype 
doet het team deze zomer mee aan de 
European Hyperloop Week. Dit is een 
wedstrijd, ditmaal in ons land, waar 34 
studententeams vanuit de hele wereld 
hun concepten komen laten zien. Deze 
prototypes zijn op schaal en laten zien 
welke technologieën er mogelijk zijn, 
die weer opgepakt kunnen worden door 
bedrijven die er mee bezig zijn. ‘We 
bouwen nu aan een schaalmodel van 
twee meter lang, dat op een baan van 75 
meter lang ongeveer 70 kilometer per 
uur kan halen.’ 

Hidde is optimistisch, heeft vertrouwen 
en hoopt met zijn team in de prijzen te 
vallen. We wensen hen heel veel succes 
en we houden u op de hoogte.

Zwaluwenweg 2-c, 1261 GJ Blaricum
Tel. 035 538 44 70

www.ijssalondehoop.nl

Getalenteerd houtskoolschetser Ingrid  
door Frans Ruijter
Ik kreeg een bericht van Ingrid de Jong dat luidde:
Portretteren is niet mijn sterkste kant, maar hij zal voor jou 
herkenbaar genoeg zijn. Vond dat jij hem als eerste mag zien. 
Heb de foto tenslotte van jou gestolen. Hoop niet dat je dat 
erg vindt. 

Ingrid heeft helemaal niets gestolen… Zij heeft alleen een foto 
nagetekend met houtskool. Op deze foto is Willem Vos te zien, 
alias de prins (1846-1931), die even de tijd neemt om zittend 
tabak in zijn pijp te stoppen aan de rand van de Meent. Ik vind 
het geweldig en verre van erg. En in hei & wei kan iedereen 
ervan genieten! 

Been omhoog
Ingrid zat noodgedwongen met haar been omhoog en dat leidde 
tot deze houtskooltekening van 40 bij 50 cm. Ingrid de Jong 
stamt uit een echt Blaricums Erfgooiersgeslacht, daarom noe-
men we haar ook wel Ingrid van Jaap van Jan van Mie Hill. 
Naast tekenen is Ingrid een enthousiaste imker bij bijenschans 
Steegland.

HIER KOMT:

Saar aan Huis
Mantelzorgondersteuning

035-2062737 
saaraanhuis.nl

Hidde de Bos

Ontwerp hyperloop
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Anna Singer en Els Blokker delen passie voor kunst
door Gerda Jellema
Toen het Amerikaanse kunstverzamelaars echtpaar William en Anna Singer 
in 1911 in Laren de villa De Wilde Zwanen bouwden, lieten zij een grote tuin 
aanleggen naar ontwerp van Leonard Springer. In 1956 werd de villa een 
museum, het Singer Museum, geopend door Anna Singer ter nagedachtenis aan 
haar man. Zo kon zij de passie van haar en haar man delen met velen.

De tuin van het Singer is inmiddels 
vervangen door een tuin van Piet 
Oudolf. Bijzonder is dat eenzelfde tuin 
van Leonard Springer nog te zien is op 
landgoed Nardinclant 900 meter van 
Singer Laren vandaan. Nardinclant is de 
middeleeuwse naam voor ’t Gooi. 

Dit tuinontwerp van Leonard Springer 
uit 1913 is grotendeels bewaard gebleven 
en waar nodig weer in ere hersteld en 
door de huidige bewoners opengesteld 
voor bezichtiging. 

Collectie Nardinc
Jaren was deze villa Nardinclant het 
thuis van het echtpaar Jaap en Els Blok-
ker, kunstverzamelaars die hier hun 
kunstverzameling verder uitbouwden. 
De naam van de villa bracht hen op het 
idee om de verzameling Collectie Nar-
dinc te noemen. En hoe fantastisch is het 
dat deze collectie door Els Blokker ge-
schonken is aan het Singer. Deze kleur-
rijke, vrolijke, boeiende en vaak tot op-
timisme stemmende verzameling bestaat 
uit ruim veertig werken van Jan Sluijters 

en meer dan zeventig werken van mo-
derne tijdgenoten. Naast deze schenking 
maakte Els Blokker ook de bouw van 
een nieuwe vleugel mogelijk.
 
Liefde plezier en passie
De Collectie Nardinc is nu voor iedereen 
te bezichtigen tijdens de tentoonstelling 
Sluijters en de modernen. In de begelei-
dende catalogus zegt Els Blokker-Ver-
wer: ‘De Collectie Nardinc is door Jaap 
en mij met heel veel liefde, plezier en 
passie opgebouwd. De collectie hoort 
bij Laren en bij Singer Laren voel ik me 
thuis. Ik vind het heel belangrijk dat de 
collectie bij elkaar blijft en ik hoop dat 
mensen die straks naar de schilderijen 
komen kijken daar enorm van genieten, 
net zoals Jaap en ik dat altijd hebben 
gedaan.’ Ook Els Blokker wil graag de 

passie van haar en haar man delen met 
velen. Meer info singerlaren.nl

Natuurlijk genieten aan de rand van ‘t Gooi

door Gerda Jellema
De theetuin zelf ligt in Eemnes, de parkeerplaats ligt in Blaricum. De weg 
ertussen is de verbinding. En verbinding is een van de drijfveren van de 
enthousiaste Blaricummers Hester en Sander Molenaar, de nieuwe eigenaars 
van de Theetuin Eemnes | Brave Hendrik, om deze beroemde theetuin weer 
nieuw leven in te blazen. 

Sander was werkzaam bij een horecale-
verancier waar hij opklom tot relatiema-
nager. Hier ontwikkelde hij zijn interesse 
voor het verhaal achter de producten en 
leerde hij hoe hij verbinding kon leg-
gen tussen de makers en afnemers van 
de producten en hoe leuk hij dit vond.  
Hester, opgeleid tot grafisch ontwerp-
ster en interieurstylist, was een paar jaar 
werkzaam in de marketing bij hetzelfde 
bedrijf en raakte ook in de ban van voed-
sel en hoe daar mee om te gaan. Toen de 
gelegenheid zich voordeed om het avon-
tuur met de Theetuin aan te gaan, heb-

ben ze niet lang getwijfeld. En op een 
zonovergoten dag vertellen ze te midden 
van de bouw met iets verderop de net ge-
arriveerde biggetjes, want ook de bees-
tenboel komt terug, over hun ideeën. Ze 
zien de dag waarop ze hun droom mogen 
delen met anderen, met rasse schreden 
dichterbij komt.

Brave Hendrik
Theetuin Eemnes een begrip, maar waar 
komt Brave Hendrik vandaan? Hester: 
‘Brave Hendrik is een vergeten groente 
die we weer in de tuin gaan planten. We 
vonden dat wel een mooie toevoeging 
aan Theetuin Eemnes. Een van de ooie-
vaars die hier jaarlijks nestelen, hebben 
we ook die naam gegeven en in ons logo 
en op onze eigen producten komt de ooi-
evaar terug.’

Rand van ‘t Gooi
In Walter Supèr uit Huizen vonden zij de 
compagnon die hen door zijn ervaring 
op weg helpt. Walter is eigenaar van De 
Theaterloods in Radio Kootwijk op de 
Veluwe, ook een unieke plek. Met zijn 
manier van werken wil hij mensen inspi-
reren op het gebied van kunst, cultuur, 
natuur en wetenschap. Dat sluit goed aan 

bij de visie van Sander en Hester. Naast 
de goede samenwerking met Walter heb-
ben ze ook een topchef in de keuken: 
Manuel Palancares de Boer. Hij heeft 
zijn sporen verdiend in sterrenrestau-
rants en gaat mee in het uitdagende plan 
op deze bijzondere plek aan de rand van 
‘t Gooi.

Lokale, eigen producten en stamtafel
Hester en Sander: ‘Met hulp van vrien-
den en familie en een top aannemer halen 
we alles naar het nu. Dat wat goed was 
laten we zo, maar bijvoorbeeld de kassen 
worden meer kas en beter geïsoleerd. De 
zwarte geschilderde ramen worden weer 
ramen, zodat er verbinding met buiten 
is. In de kassen komen een winkel met 
lokale- en eigen producten en een eet-
gelegenheid met lange stamtafel. Verder 
kan men hier ruimte huren voor trouwe-

rijen, presentaties en noem het maar op. 
Het theehuis wordt ook aangepakt, geen 
flapperend zeil, maar houten wanden. 
Hier proberen we de romantiek vast te 
houden. De tuin blijft lommerrijk. En we 
serveren weer aan de tafels.’

Voor jong en oud
Hester en Sander: ‘Theetuin Eemnes | 
Brave Hendrik is een plek voor high tea, 
lunch en borrelspecialiteiten. Een plek 
om te vieren en te trouwen, een plek voor 
een teamdag met collega’s, een plek om 
lief te hebben. Voor jong en oud.’ En de 
ooievaar als brenger van geluk met de 
mooie naam Brave Hendrik zal daar ze-
ker een steentje aan bijdragen. Vanaf vrij-
dagmiddag 8 april bent u weer van harte 
welkom. Zie voor info theetuineemnes.nl. 
Volg hen ook op Facebook @theetuin en 
Instagram @theetuineemnes.

Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

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

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

17.00 tot 21.30 uur.
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Nardinc collectie Jan Sluijters Portret 
van Greet van Cooten
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QR-paaltjes onthullen de geschiedenis 
van de tijd ver voor de Blaricummermeent
door Nelliëtte van Wijck
In de Blaricummermeent is het heerlijk wandelen langs de gecreëerde rivier de 
Meentstroom. Het Lineair Park dat langs de rivier loopt is 2,5 kilometer lang 
en verbindt de Bijvanck met het Voorland bij de Stichtsebrug. Het park staat 
vol met kleurrijke vaste planten en grassen. 

Door het park loopt een prachtig 2 ki-
lometer lang wandelpad, bekend als het 
witte pad. Mocht u tijdens het wande-
len even willen zitten dan kan dat, want 
langs deze wandelroute staan genoeg 
parkbanken en zitjes.  

36 QR-paaltjes 
Er staan in totaal 36 QR-paaltjes langs 

het wandelpad. Deze paaltjes herkent u 
eenvoudig. Het zijn ijzeren paaltjes, voor-
zien van de Blaricumse korenbloem. Ze 
zijn ongeveer een meter hoog met daarop 
de afbeelding van een QR-code.  Door de 
camera van uw telefoon te richten op de 
QR-code (scannen) wordt u doorverwe-
zen naar de website van de Blaricummer-
meent en krijgt u historische informatie 

over het bijzondere archeologisch en 
historisch erfgoed van het gebied.

Informatie 
Zo worden bijvoorbeeld de periodes 
mesolithicum, neolithicum, bronstijd, 
de middeleeuwen en ook de Blaricum-
mermeent en de Erfgooiers besproken. 
Mocht u meer willen weten dan kunt 
u de uitgebreide bronnenlijst downloa-
den. De bronnenlijst staat onder elk ar-
tikel. Nog een kleine suggestie van de 
verslaggever: Het zou heel prettig zijn 
wanneer de tekst ook te beluisteren is 
tijdens de wandeling.

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. 
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verjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur en 
botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk uit blijft zien.
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Tel. 035 260 10 60www.hrinjectables.nl

Dr. Holtmannweg 24, Laren
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natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30
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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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Het leven van een prooi is geen kattenpis 

door Lieve de Kruijk en Anniek Boertjes VWO 6 St. Vituscollege te Bussum 
Het stuk dat u gaat lezen is een samenvatting van ons biologisch onderzoek, 
dat wij geschreven hebben als onderdeel van ons eindexamen, het profiel-
werkstuk (PWS). Bij het vak biologie zijn wij gaan brainstormen over levende 
organismen, waaronder ook huisdieren. 

Door dit brainstormen kwamen er een 
aantal vragen bij ons naar boven, zoals: 
Hoe schadelijk zijn huisdieren eigen-
lijk voor de natuur? We besloten dat we 
vooral wilden gaan kijken binnen onze 
eigen omgeving. 

De huiskat als roofdier
Om die reden zijn wij onderzoek gaan 
doen naar de kat als roofdier in het Gooi. 
Uit onderzoek blijkt dat een huiskat ge-
middeld tussen de 70 en 200 prooien per 
jaar vangt. Het gaat hierbij om vogels, 
kleine kippen, vissen in de vijver en ga 
zo maar door. De meningen zijn verdeeld 
als het gaat over het jagende karakter van 
de huiskat. Verstoren ze de natuur, of zijn 
ze juist hier een onderdeel van? Dat kat-
ten jagen is inmiddels bekend, maar wij 
denken dat eigenaren hier wat meer aan 
kunnen doen. De onderzoeksvraag van 
ons PWS is dan ook: Hoe kan de vangst 
van prooien van huiskatten in het Gooi 
verminderd worden? Wij gingen er zelf 

vanuit dat de vangst verminderd kan 
worden door het nemen van extra maat-
regelen, zoals het geven van een nekbel-
letje of huisarrest. 

De enquête
Om antwoord hierop te vinden, is er een 
enquête afgenomen bij bewoners in het 
Gooi en hebben wij een dierenarts geïn-
terviewd. In de enquête is gevraagd of 
de persoon een kat heeft en zo ja naar 
de eventuele maatregelen die zij nemen. 
Ook werd aan iedereen gevraagd of zij 
het jagen op prooien schadelijk voor 
de natuur vinden. Aan de dierenarts 
werd gevraagd hoe zij verwacht dat de 
jacht van katten naar prooien vermin-
derd kan worden. Uit de resultaten van 
de enquête blijkt dat 52% van de katten 
prooien meeneemt. Daarnaast blijkt uit 
de enquête dat bijna 75% van de katei-
genaren geen maatregelen neemt tegen 
de vangst van prooien. Van degenen die 
wel maatregelen nemen, kiest 18% voor 

het nekbelletje. Uit 
het interview met de 
dierenarts blijkt dat 
weinig mensen op de 
hoogte zijn van het 
problematisch jagen 
door katten. De die-
renarts raadt zelf de 
halsbel sterk af, om-
dat katten aanleren 
hoe ze moeten lopen 
zonder dat het belletje 
geluid maakt. 

De conclusie 
Concluderend, kat- 
eigenaren zouden 
meer geïnformeerd 
moeten worden over 
de schade die katten 
als roofdier aanrich-
ten. Daarnaast moe-
ten er maatregelen 
worden getroffen, 
om het aantal dode 
prooien te verminderen. Op basis hier-
van wordt aanbevolen om de kat vaker 
binnen te houden, in het bijzonder tij-
dens de broedtijd. Maar aangezien dit 
geen reële oplossing is, is er reden voor 

een vervolgonderzoek. Een dergelijk 
vervolgonderzoek voor ons gaat over het 
ontwerpen van een belletje, dat het on-
mogelijk maakt voor de kat om te lopen 
zonder deze te laten rinkelen. 

Anniek (l) en Lieve met hun katten

Tips om de jacht te verminderen
Maatregel Hoe werkt het?
Gekleurde halsband Met een gekleurde halsband kan de prooi, vooral vogels, de kat al van ver zien aankomen.
Speciale voeding De kat krijgt minder trek in het vangen van een prooi door het eten van vlees. Geef dit vlak voordat de kat naar buiten gaat. 
Uitlaattijden Laat katten niet naar buiten met schemer, op deze tijd zijn prooien het meest actief. Let ook op in het voorjaar als er jonge vogels zijn. 
Kattenren Door een ren is de kat onbeperkt buiten zonder dat het beest de mogelijkheid heeft om een prooi te vangen.
Spelletjes spelen Elke dag tien minuten spelen met bijvoorbeeld een hengel met veer. Zo leert de kat gecontroleerd jagen.
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Wandelen voor Water in Blaricum
Op woensdag 23 maart gaf wethouder Gerard Knoop 
samen met burgemeester Joan de Zwart-Bloch het start-
schot voor Wandelen voor Water. 

Basisschoolkinderen van vier basisscholen, waaronder 
KBS De Pionier en OBS Bijvanck uit Blaricum, deden mee. 
Ook scholen uit Huizen en Eemnes deden mee en kwamen 
samen met de Stichting Chikondi in actie voor toegang tot 
schoon drinkwater in het zuiden van Malawi. De kinderen 
haalden gezamenlijk een prachtig bedrag op van € 8000,-! 

Gouden huwelijk 
voor echtpaar 
Fokker-van 
Dijkhuizen
Echtpaar Fokker-van Dijkhuizen is vijftig 
jaar getrouwd! Vrijdag 18 maart bracht 
locoburgemeester Gerard Knoop een 
felicitatiebezoek.
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Schoolvoetbaltoernooi bij BVV’31
Vrijdag 25 maart opende wethouder 
Anne-Marie Kennis het schoolvoet-
baltoernooi bij de Blaricumse Voet-
balvereniging BVV’31.

Na twee jaar gaan de kinderen van 
de Blaricumse scholen eindelijk weer 
tegen elkaar voetballen. Het school-
voetbaltoernooi wordt gehouden 
op 25 maart, 1 april en 8 april. De 
kinderen van de vier scholen hebben 
er weer zin in!

Glasvezel in Blaricum is nu dichterbij 
dan ooit!

Als twintig procent van de inwoners van Blaricum vóór 8 juni 2022 een abonnement 
afsluit bij één van de telecomaanbieders, komt er ook in Blaricum glasvezel. 

Op de website www.gavoorglasvezel.nl kunt u een postcodecheck doen om te zien of 
uw adres in aanmerking komt voor glasvezel.

DELTA Fiber organiseert informatiebijeenkomsten om inwoners zo goed mogelijk 
te informeren over de kosten, voorwaarden en de aanleg van glasvezel. Deze 
bijeenkomsten zijn op maandag 25 april in buurthuis De Malbak en maandag 2 mei in 
dorpshuis Blaercom. Kijk voor meer informatie op de website www.gavoorglasvezel.nl

Klaar voor de toekomst
“Juist in deze tijd zien we hoe 
belangrijk het is om over een 
goede internetverbinding te 
beschikken”, geeft wethouder 
Anne-Marie Kennis aan. “Mensen 
werken, leren, gamen en streamen 
veel vanuit huis. En ook zorg vindt 
steeds meer plaats op afstand. 
Met glasvezel worden de inwoners 
aangesloten op een duurzaam 
netwerk van de toekomst”.

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

•  Bierwegpaadje 1, 1261 BN, realiseren van een uitbouw, ingekomen 16 maart 
2022

•  Eemnesserweg 34, 1261 HJ, bouwen van een zwembad op het achtererf, 
ingekomen 17 maart 2022

•  Schapendrift 82, 1261 HS, wijzigen van de oppervlakte van een verleende 
vergunning, ingekomen 21 maart 2022

•  Rueterlaan 1, 1262 BA, brandveilig in gebruik nemen van het gebouw, ingekomen 
16 maart 2022

•  Wezeboom 8, 1261 VM, realiseren van aanbouw aan de voorzijde, ingekomen 20 
maart 2022

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

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

•  Witzand 13, 1261 BM, maken van een nieuwe uitweg en plaatsen van een 
toegangspoort, verzonden 28 maart 2022

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

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

•  Evenaar 23, 1261 VN, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en wijzigen 
van het voorgevelkozijn van de woning, verzonden 15 maart 2022

•  Meerkoet 26, 1261 RR, realiseren van een overkapping, verzonden 17 maart 2022
•  Deltazijde (ongenummerd), plaatsen van een led-scherm reclamebord, verzonden 

17 maart 2022
•  Bussummerweg 3, 1261 BX, toestemming noodkap voor 1 boom, verzonden 18 

maart 2022
•  Matthijssenhoutweg 20, 1261 CL, toestemming noodkap voor 1 boom, verzonden 

18 maart 2022
•  Langwagen 38, 1261 KL, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak, 

verzonden 24 maart 2022
•  Stichtseweg (ongenummerd), openbaar gebied, bouwen van een fietsenstalling, 

abri’s en hekwerken, verzonden 25 maart 2022
•  William Singerweg 4, 1261 EJ, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 22 

maart 2022
•  Dokter Catzlaan 13, 1261 CD, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 22 

maart 2022

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 bekijkt u 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

Sluiting BEL-kantoor op feestdagen
Het BEL-kantoor is op de onderstaande dagen gesloten.
• Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag)
• Maandag 18 april (Tweede Paasdag)
• Woensdag 27 april (Koningsdag)
• Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
• Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
•  Vrijdag 27 mei (brugdag - een vrije dag tussen een bestaande feestdag en het 

weekend)
•  Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag)
Ook is telefoonnummer 14 035 niet bereikbaar. Op overige dagen zijn wij ge-
opend op de gebruikelijke tijden.

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

Besloten door burgemeester en wethouders:
•  Uilebord, 1261 KM, standplaatsvergunning voor de verkoop van fruit- en 

honingproducten vanuit een verkoopwagen op de zaterdag nabij winkelcentrum 
Bijvanck, verzonden 15 maart 2022

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure vindt u op www.blaricum.nl/bezwaarschrift
Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij de balie Vergunningen. 
Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een 
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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Wandelen voor Water in Blaricum
Op woensdag 23 maart gaf wethouder Gerard Knoop 
samen met burgemeester Joan de Zwart-Bloch het start-
schot voor Wandelen voor Water. 

Basisschoolkinderen van vier basisscholen, waaronder 
KBS De Pionier en OBS Bijvanck uit Blaricum, deden mee. 
Ook scholen uit Huizen en Eemnes deden mee en kwamen 
samen met de Stichting Chikondi in actie voor toegang tot 
schoon drinkwater in het zuiden van Malawi. De kinderen 
haalden gezamenlijk een prachtig bedrag op van € 8000,-! 

Gouden huwelijk 
voor echtpaar 
Fokker-van 
Dijkhuizen
Echtpaar Fokker-van Dijkhuizen is vijftig 
jaar getrouwd! Vrijdag 18 maart bracht 
locoburgemeester Gerard Knoop een 
felicitatiebezoek.
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Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Schoolvoetbaltoernooi bij BVV’31
Vrijdag 25 maart opende wethouder 
Anne-Marie Kennis het schoolvoet-
baltoernooi bij de Blaricumse Voet-
balvereniging BVV’31.

Na twee jaar gaan de kinderen van 
de Blaricumse scholen eindelijk weer 
tegen elkaar voetballen. Het school-
voetbaltoernooi wordt gehouden 
op 25 maart, 1 april en 8 april. De 
kinderen van de vier scholen hebben 
er weer zin in!

Glasvezel in Blaricum is nu dichterbij 
dan ooit!

Als twintig procent van de inwoners van Blaricum vóór 8 juni 2022 een abonnement 
afsluit bij één van de telecomaanbieders, komt er ook in Blaricum glasvezel. 

Op de website www.gavoorglasvezel.nl kunt u een postcodecheck doen om te zien of 
uw adres in aanmerking komt voor glasvezel.

DELTA Fiber organiseert informatiebijeenkomsten om inwoners zo goed mogelijk 
te informeren over de kosten, voorwaarden en de aanleg van glasvezel. Deze 
bijeenkomsten zijn op maandag 25 april in buurthuis De Malbak en maandag 2 mei in 
dorpshuis Blaercom. Kijk voor meer informatie op de website www.gavoorglasvezel.nl

Klaar voor de toekomst
“Juist in deze tijd zien we hoe 
belangrijk het is om over een 
goede internetverbinding te 
beschikken”, geeft wethouder 
Anne-Marie Kennis aan. “Mensen 
werken, leren, gamen en streamen 
veel vanuit huis. En ook zorg vindt 
steeds meer plaats op afstand. 
Met glasvezel worden de inwoners 
aangesloten op een duurzaam 
netwerk van de toekomst”.

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

•  Bierwegpaadje 1, 1261 BN, realiseren van een uitbouw, ingekomen 16 maart 
2022

•  Eemnesserweg 34, 1261 HJ, bouwen van een zwembad op het achtererf, 
ingekomen 17 maart 2022

•  Schapendrift 82, 1261 HS, wijzigen van de oppervlakte van een verleende 
vergunning, ingekomen 21 maart 2022

•  Rueterlaan 1, 1262 BA, brandveilig in gebruik nemen van het gebouw, ingekomen 
16 maart 2022

•  Wezeboom 8, 1261 VM, realiseren van aanbouw aan de voorzijde, ingekomen 20 
maart 2022

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

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

•  Witzand 13, 1261 BM, maken van een nieuwe uitweg en plaatsen van een 
toegangspoort, verzonden 28 maart 2022

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

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

•  Evenaar 23, 1261 VN, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en wijzigen 
van het voorgevelkozijn van de woning, verzonden 15 maart 2022

•  Meerkoet 26, 1261 RR, realiseren van een overkapping, verzonden 17 maart 2022
•  Deltazijde (ongenummerd), plaatsen van een led-scherm reclamebord, verzonden 

17 maart 2022
•  Bussummerweg 3, 1261 BX, toestemming noodkap voor 1 boom, verzonden 18 

maart 2022
•  Matthijssenhoutweg 20, 1261 CL, toestemming noodkap voor 1 boom, verzonden 

18 maart 2022
•  Langwagen 38, 1261 KL, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak, 

verzonden 24 maart 2022
•  Stichtseweg (ongenummerd), openbaar gebied, bouwen van een fietsenstalling, 

abri’s en hekwerken, verzonden 25 maart 2022
•  William Singerweg 4, 1261 EJ, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 22 

maart 2022
•  Dokter Catzlaan 13, 1261 CD, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 22 

maart 2022

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 bekijkt u 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

Sluiting BEL-kantoor op feestdagen
Het BEL-kantoor is op de onderstaande dagen gesloten.
• Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag)
• Maandag 18 april (Tweede Paasdag)
• Woensdag 27 april (Koningsdag)
• Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
• Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
•  Vrijdag 27 mei (brugdag - een vrije dag tussen een bestaande feestdag en het 

weekend)
•  Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag)
Ook is telefoonnummer 14 035 niet bereikbaar. Op overige dagen zijn wij ge-
opend op de gebruikelijke tijden.

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

Besloten door burgemeester en wethouders:
•  Uilebord, 1261 KM, standplaatsvergunning voor de verkoop van fruit- en 

honingproducten vanuit een verkoopwagen op de zaterdag nabij winkelcentrum 
Bijvanck, verzonden 15 maart 2022

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure vindt u op www.blaricum.nl/bezwaarschrift
Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij de balie Vergunningen. 
Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een 
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.
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www.overuwbuurt.overheid.nl
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Vluchtelingen uit Oekraïne: 
hulp en opvang

De BEL-gemeenten zetten zich gezamenlijk in voor de komst van Oekraïense 
vluchtelingen naar onze dorpen. Concreet betekent dit dat de beschikbare 
capaciteit van Blaricum, Eemnes en Laren door ons wordt beschouwd als capaciteit 
van en voor alle drie de dorpen.

Via particuliere initiatieven zijn er al 
tachtig vluchtelingen in onze dorpen 
gehuisvest, waarvan ongeveer dertig 
in Blaricum. Via de route van de 
Veiligheidsregio’s is inmiddels een groep 
van dertig vluchtelingen aangekomen in 
Eemnes. Met vereende krachten wordt 
gezocht naar opvanglocaties, voor de 
korte en langere termijn. 

Er is echter meer nodig. Denk 
bijvoorbeeld aan werk, inkomen, 
medische en geestelijke zorg, onderwijs 
en andere activiteiten.
 

Voor het bieden van hulp en opvang 
werken de BEL-gemeenten nauw samen 
met diverse burgerinitiatieven.
 
Burgercomité Blaricum
Het Burgercomité Blaricum bundelt de 
krachten binnen Blaricum om hulp en 
ondersteuning goed te organiseren. 
Dit gebeurt in nauw overleg met de 
gemeente. Er worden nog helpende 
handen van vrijwilligers gezocht! 
Denk aan helpen als tolk, mensen 
wegwijs maken in het dorp, het 
vermaken en begeleiden van kinderen, 
enzovoorts. Suggesties zijn altijd 

welkom. Wilt u helpen? Meld u aan via 
burgercomiteblaricum@gmail.com en 
vermeld wat u voor de Oekraïners kunt 
betekenen. 
 
Vluchtelingen inschrijven bij 
de gemeente
Verschillende inwoners hebben hun 
huis opengesteld om vluchtelingen 
op te vangen. Het is belangrijk dat 
de Oekraïense vluchtelingen worden 
geregistreerd bij de gemeente. Daarmee 
krijgen zij toegang tot onder andere 
zorg, onderwijs, werk, leefgeld en 
andere voorzieningen. Maak hiervoor 
een afspraak met de gemeente via 
telefoonnummer 14 035.
 
Meer informatie
Bij de gemeente komen veel vragen 
binnen over de hulp aan en opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne. Nog niet 
overal valt een antwoord op te geven. 
De laatste stand van zaken en een 
overzicht van de meest gestelde vragen 
vindt u op de website van de gemeente: 
www.blaricum.nl/oekraine De website 
wordt zeer regelmatig bijgewerkt en 
voorzien van updates over regelingen, 
procedures én steun. Staat het antwoord 
op uw vragen niet op de website? 
Mailt u dan naar de gemeente, via: 
vluchtelingen@blaricum.nl
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GRATIS ZELFTESTEN 
EN MONDKAPJES 
VOOR INWONERS 
MET LAAG INKOMEN
Op 15 maart kondigde het kabinet 
verdere versoepelingen aan van de 
coronamaatregelen. Het advies blijft 
nog wel om bij klachten een zelftest 
te doen. Ook is aangegeven dat 
inwoners zichzelf en anderen kunnen 
beschermen door een mondkapje 
te dragen op drukke plekken. Om 
financiële drempels voor inwoners 
met een klein budget weg te nemen, 
stellen de BEL-gemeenten gratis zelf-
testen en mondkapjes beschikbaar.

Inwoners en gezinnen met een laag 
inkomen kunnen de zelftesten en 
mondkapjes afhalen bij de voedsel-
bank. Ook bij de buurthuizen in de 
drie dorpen zijn ze te verkrijgen:
•  Blaricum: Blaercom en De Malbak; 
• Eemnes: Huis van Eemnes; 
• Laren: Brinkhuis.
Op deze manier wil de gemeente het 
gebruik van zelftesten en mondkap-
jes stimuleren zonder dat inwoners 
met een laag inkomen hier extra geld 
aan te hoeven uitgeven.

Corona Herstel Platform gestopt

Het Corona Herstel Platform (CHP) is opgeheven. In juni 2021 was het door de 
gemeenteraad in het leven geroepen om samen met inwoners, organisaties en on-
dernemers vooruit te kijken naar de periode na de coronacrisis. 

Geen input
De oproep aan de samenleving om 
ideeën en wensen aan het CHP door te 
geven, heeft geen input voor het plat-
form opgeleverd. Desondanks vonden 
de deelnemers aan het platform het 
waardevol om met elkaar in gesprek te 
gaan. Na twee bijeenkomsten besloten 
ze te stoppen met de voortzetting van 
het CHP. Wel is er behoefte aan enkele 
vervolgacties op specifieke thema’s.

Thema’s
Een aantal van de deelnemers gaf aan 
om op uitnodiging van de gemeente in 
een informele setting bij elkaar te komen 
om te kijken waar ze elkaar kunnen 
vinden en versterken in hun activiteiten 
voor de Blaricumse gemeenschap. 
 
Er is behoefte aan een platform, in de 
vorm van een app/website of andere 
communicatievorm, waar men kan 
vinden wat er in en om Blaricum te doen 

is. De wens is om een goede verzamel-
plek te maken voor het terugvinden van 
een dergelijk aanbod. De gemeente kan 
hierbij faciliterend optreden.

Er is behoefte aan festiviteiten op mo-
menten dat dit weer kan en mag. Om 
‘het leven te vieren’ en als inhaalslag 
van alle gemiste momenten! Een aantal 
inwoners is hier inmiddels mee gestart. 
 
Daarnaast is er behoefte aan een jeugd-
netwerk dat specifiek toeziet op hoe de 
effecten van corona op de jeugd kunnen 
worden ondervangen. Dit onder regie 
van de gemeente. Deze actie is inmid-
dels opgepakt via de wethouder sociaal 
domein. 

Eindconclusie 
De eindconclusie is dat het Corona 
Herstel Platform in de oorspronkelijke 
opzet niet meer nodig is en kan worden 
opgeheven. 
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Buurtgezinnen in Blaricum
De gemeente Blaricum is dit jaar, samen met de gemeente Eemnes, de tweejarige 
pilot Buurtgezinnen gestart. Buurtgezinnen is er om gezinnen die steun kunnen 
gebruiken te koppelen aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat 
extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast.

Buurtgezinnen zorgt ervoor dat kinderen 
positief opgroeien in hun eigen gezin, 
versterkt de gemeenschapszin en 
vermindert beroepsmatige hulp en 
uithuisplaatsingen.

Voorkomen
Met de pilot Buurtgezinnen wil de 
gemeente grotere problemen binnen 
gezinnen voorkomen en daarmee ook 
het beroep op zwaardere begeleiding 
verlagen. Gezinnen die steun bieden, 
zijn een vorm van informele hulp. Deze 
hulp is een belangrijke aanvulling op het 
formele jeugdhulpaanbod.

Aanmelden of meer 
informatie?
Heleen Zomers is in januari met veel 

enthousiasme gestart als coördinator 
voor Buurtgezinnen in Blaricum en 
Eemnes: “Ik ben moeder van een 
tweeling en woon sinds 2008 met veel 
plezier in Eemnes. In ieders leven zijn 
er wel periodes waarin je wat meer 
hulp kunt gebruiken. Gelukkig zijn er 
veel mensen bereid om die hulp te 
bieden. De reden dat Buurtgezinnen 
mij zo aanspreekt is dat de hulp 
alledaags en vriendelijk is en daardoor 
laagdrempelig.”

Wie wel wat steun kan gebruiken of juist 
steun wil geven, kan contact opnemen 
met Heleen via 06 - 52 67 93 06 of 
heleen@buurtgezinnen.nl Aanmelden 
kan ook via www.buurtgezinnen.nl 
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Leen gratis de zwerfafvalaanhanger

Zwerfafval staat met stip op nummer 
één als het gaat om grootste ergernis-
sen van Nederlanders. Daarom stel-
len de BEL-gemeenten kosteloos een 
zwerfafvalaanhanger met gereedschap 
ter beschikking. 

Hierin zitten onder andere vegers, schof-
fels, vuilknijpers, snoeischaren, afval-
zakken, veiligheidsvestjes, werkhand-
schoenen, een kruiwagen, pionnen en 
zelfs een EHBO-koffer. Maar ook spullen 
om kleine klusjes in de wijk mee op te 
knappen, zoals voor het rechtzetten van 
paaltjes of borden. 

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

GROOT ONDERHOUD AAN A1/A27 
KNOOPPUNT EEMNES

Van 1 april tot 20 juni voert Rijkswaterstaat in zeven weekenden groot onder-
houd uit aan knooppunt Eemnes met diverse afsluitingen tot gevolg. 

Ieder weekend wordt aan een ander gedeelte van het knooppunt gewerkt. Houd 
rekening met omleidingen en langere reistijden. Weggebruikers worden vooraf 
per weekend geïnformeerd over de afsluitingen en verwachte hinder.

Het groot onderhoud aan knooppunt Eemnes is een omvangrijke klus. In zeven 
weekenden wordt onder andere 8,3 kilometer nieuw asfalt aangebracht. Ook 
worden 39 detectielussen van verschillende viaducten vervangen. De afsluitingen 
worden ook gebruikt voor het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamhe-
den, zoals maaiwerkzaamheden en vervangen defecte verlichting. 

Planning en hinder werkzaamheden
De werkzaamheden aan knooppunt Eemnes worden in onderstaande weeken-
den uitgevoerd:
•  Weekend 1: vrijdag 01 april 21.00 uur - zondag 03 april 05.00 uur
•  Weekend 2: vrijdag 08 april 21.00 uur - maandag 11 april 05.00 uur
•  Weekend 3: vrijdag 22 april 21.00 uur - maandag 25 april 05.00 uur 
•  Weekend 4: vrijdag 29 april 21.00 uur - maandag 02 mei 05.00 uur 
•  Weekend 5: donderdag 19 mei 21.00 uur - maandag 23 mei 05.00 uur 
•  Weekend 6: vrijdag 10 juni 21.00 uur - maandag 13 juni 05.00 uur 
•  Weekend 7: vrijdag 17 juni 21.00 uur - maandag 20 juni 05.00 uur
In weekend 1 en 3 wordt de hoofdrijbaan van de A1 ter hoogte van knooppunt 
Eemnes afgesloten en kan het verkeer over de parallelbaan. De extra reistijd be-
draagt dan vijftien minuten. In de overige weekenden zijn delen van knooppunt 
Eemnes volledig afgesloten voor het verkeer met dertig minuten extra reistijd tot 
gevolg.

Borden langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan. 

Meer informatie
Kijk voor actuele informatie over de werkzaamheden op www.rijkswaterstaat.nl/ 
werkzaamheden of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 
0800 - 8002. 
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Vluchtelingen uit Oekraïne: 
hulp en opvang

De BEL-gemeenten zetten zich gezamenlijk in voor de komst van Oekraïense 
vluchtelingen naar onze dorpen. Concreet betekent dit dat de beschikbare 
capaciteit van Blaricum, Eemnes en Laren door ons wordt beschouwd als capaciteit 
van en voor alle drie de dorpen.

Via particuliere initiatieven zijn er al 
tachtig vluchtelingen in onze dorpen 
gehuisvest, waarvan ongeveer dertig 
in Blaricum. Via de route van de 
Veiligheidsregio’s is inmiddels een groep 
van dertig vluchtelingen aangekomen in 
Eemnes. Met vereende krachten wordt 
gezocht naar opvanglocaties, voor de 
korte en langere termijn. 

Er is echter meer nodig. Denk 
bijvoorbeeld aan werk, inkomen, 
medische en geestelijke zorg, onderwijs 
en andere activiteiten.
 

Voor het bieden van hulp en opvang 
werken de BEL-gemeenten nauw samen 
met diverse burgerinitiatieven.
 
Burgercomité Blaricum
Het Burgercomité Blaricum bundelt de 
krachten binnen Blaricum om hulp en 
ondersteuning goed te organiseren. 
Dit gebeurt in nauw overleg met de 
gemeente. Er worden nog helpende 
handen van vrijwilligers gezocht! 
Denk aan helpen als tolk, mensen 
wegwijs maken in het dorp, het 
vermaken en begeleiden van kinderen, 
enzovoorts. Suggesties zijn altijd 

welkom. Wilt u helpen? Meld u aan via 
burgercomiteblaricum@gmail.com en 
vermeld wat u voor de Oekraïners kunt 
betekenen. 
 
Vluchtelingen inschrijven bij 
de gemeente
Verschillende inwoners hebben hun 
huis opengesteld om vluchtelingen 
op te vangen. Het is belangrijk dat 
de Oekraïense vluchtelingen worden 
geregistreerd bij de gemeente. Daarmee 
krijgen zij toegang tot onder andere 
zorg, onderwijs, werk, leefgeld en 
andere voorzieningen. Maak hiervoor 
een afspraak met de gemeente via 
telefoonnummer 14 035.
 
Meer informatie
Bij de gemeente komen veel vragen 
binnen over de hulp aan en opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne. Nog niet 
overal valt een antwoord op te geven. 
De laatste stand van zaken en een 
overzicht van de meest gestelde vragen 
vindt u op de website van de gemeente: 
www.blaricum.nl/oekraine De website 
wordt zeer regelmatig bijgewerkt en 
voorzien van updates over regelingen, 
procedures én steun. Staat het antwoord 
op uw vragen niet op de website? 
Mailt u dan naar de gemeente, via: 
vluchtelingen@blaricum.nl
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GRATIS ZELFTESTEN 
EN MONDKAPJES 
VOOR INWONERS 
MET LAAG INKOMEN
Op 15 maart kondigde het kabinet 
verdere versoepelingen aan van de 
coronamaatregelen. Het advies blijft 
nog wel om bij klachten een zelftest 
te doen. Ook is aangegeven dat 
inwoners zichzelf en anderen kunnen 
beschermen door een mondkapje 
te dragen op drukke plekken. Om 
financiële drempels voor inwoners 
met een klein budget weg te nemen, 
stellen de BEL-gemeenten gratis zelf-
testen en mondkapjes beschikbaar.

Inwoners en gezinnen met een laag 
inkomen kunnen de zelftesten en 
mondkapjes afhalen bij de voedsel-
bank. Ook bij de buurthuizen in de 
drie dorpen zijn ze te verkrijgen:
•  Blaricum: Blaercom en De Malbak; 
• Eemnes: Huis van Eemnes; 
• Laren: Brinkhuis.
Op deze manier wil de gemeente het 
gebruik van zelftesten en mondkap-
jes stimuleren zonder dat inwoners 
met een laag inkomen hier extra geld 
aan te hoeven uitgeven.

Corona Herstel Platform gestopt

Het Corona Herstel Platform (CHP) is opgeheven. In juni 2021 was het door de 
gemeenteraad in het leven geroepen om samen met inwoners, organisaties en on-
dernemers vooruit te kijken naar de periode na de coronacrisis. 

Geen input
De oproep aan de samenleving om 
ideeën en wensen aan het CHP door te 
geven, heeft geen input voor het plat-
form opgeleverd. Desondanks vonden 
de deelnemers aan het platform het 
waardevol om met elkaar in gesprek te 
gaan. Na twee bijeenkomsten besloten 
ze te stoppen met de voortzetting van 
het CHP. Wel is er behoefte aan enkele 
vervolgacties op specifieke thema’s.

Thema’s
Een aantal van de deelnemers gaf aan 
om op uitnodiging van de gemeente in 
een informele setting bij elkaar te komen 
om te kijken waar ze elkaar kunnen 
vinden en versterken in hun activiteiten 
voor de Blaricumse gemeenschap. 
 
Er is behoefte aan een platform, in de 
vorm van een app/website of andere 
communicatievorm, waar men kan 
vinden wat er in en om Blaricum te doen 

is. De wens is om een goede verzamel-
plek te maken voor het terugvinden van 
een dergelijk aanbod. De gemeente kan 
hierbij faciliterend optreden.

Er is behoefte aan festiviteiten op mo-
menten dat dit weer kan en mag. Om 
‘het leven te vieren’ en als inhaalslag 
van alle gemiste momenten! Een aantal 
inwoners is hier inmiddels mee gestart. 
 
Daarnaast is er behoefte aan een jeugd-
netwerk dat specifiek toeziet op hoe de 
effecten van corona op de jeugd kunnen 
worden ondervangen. Dit onder regie 
van de gemeente. Deze actie is inmid-
dels opgepakt via de wethouder sociaal 
domein. 

Eindconclusie 
De eindconclusie is dat het Corona 
Herstel Platform in de oorspronkelijke 
opzet niet meer nodig is en kan worden 
opgeheven. 
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Buurtgezinnen in Blaricum
De gemeente Blaricum is dit jaar, samen met de gemeente Eemnes, de tweejarige 
pilot Buurtgezinnen gestart. Buurtgezinnen is er om gezinnen die steun kunnen 
gebruiken te koppelen aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat 
extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast.

Buurtgezinnen zorgt ervoor dat kinderen 
positief opgroeien in hun eigen gezin, 
versterkt de gemeenschapszin en 
vermindert beroepsmatige hulp en 
uithuisplaatsingen.

Voorkomen
Met de pilot Buurtgezinnen wil de 
gemeente grotere problemen binnen 
gezinnen voorkomen en daarmee ook 
het beroep op zwaardere begeleiding 
verlagen. Gezinnen die steun bieden, 
zijn een vorm van informele hulp. Deze 
hulp is een belangrijke aanvulling op het 
formele jeugdhulpaanbod.

Aanmelden of meer 
informatie?
Heleen Zomers is in januari met veel 

enthousiasme gestart als coördinator 
voor Buurtgezinnen in Blaricum en 
Eemnes: “Ik ben moeder van een 
tweeling en woon sinds 2008 met veel 
plezier in Eemnes. In ieders leven zijn 
er wel periodes waarin je wat meer 
hulp kunt gebruiken. Gelukkig zijn er 
veel mensen bereid om die hulp te 
bieden. De reden dat Buurtgezinnen 
mij zo aanspreekt is dat de hulp 
alledaags en vriendelijk is en daardoor 
laagdrempelig.”

Wie wel wat steun kan gebruiken of juist 
steun wil geven, kan contact opnemen 
met Heleen via 06 - 52 67 93 06 of 
heleen@buurtgezinnen.nl Aanmelden 
kan ook via www.buurtgezinnen.nl 
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Leen gratis de zwerfafvalaanhanger

Zwerfafval staat met stip op nummer 
één als het gaat om grootste ergernis-
sen van Nederlanders. Daarom stel-
len de BEL-gemeenten kosteloos een 
zwerfafvalaanhanger met gereedschap 
ter beschikking. 

Hierin zitten onder andere vegers, schof-
fels, vuilknijpers, snoeischaren, afval-
zakken, veiligheidsvestjes, werkhand-
schoenen, een kruiwagen, pionnen en 
zelfs een EHBO-koffer. Maar ook spullen 
om kleine klusjes in de wijk mee op te 
knappen, zoals voor het rechtzetten van 
paaltjes of borden. 

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

GROOT ONDERHOUD AAN A1/A27 
KNOOPPUNT EEMNES

Van 1 april tot 20 juni voert Rijkswaterstaat in zeven weekenden groot onder-
houd uit aan knooppunt Eemnes met diverse afsluitingen tot gevolg. 

Ieder weekend wordt aan een ander gedeelte van het knooppunt gewerkt. Houd 
rekening met omleidingen en langere reistijden. Weggebruikers worden vooraf 
per weekend geïnformeerd over de afsluitingen en verwachte hinder.

Het groot onderhoud aan knooppunt Eemnes is een omvangrijke klus. In zeven 
weekenden wordt onder andere 8,3 kilometer nieuw asfalt aangebracht. Ook 
worden 39 detectielussen van verschillende viaducten vervangen. De afsluitingen 
worden ook gebruikt voor het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamhe-
den, zoals maaiwerkzaamheden en vervangen defecte verlichting. 

Planning en hinder werkzaamheden
De werkzaamheden aan knooppunt Eemnes worden in onderstaande weeken-
den uitgevoerd:
•  Weekend 1: vrijdag 01 april 21.00 uur - zondag 03 april 05.00 uur
•  Weekend 2: vrijdag 08 april 21.00 uur - maandag 11 april 05.00 uur
•  Weekend 3: vrijdag 22 april 21.00 uur - maandag 25 april 05.00 uur 
•  Weekend 4: vrijdag 29 april 21.00 uur - maandag 02 mei 05.00 uur 
•  Weekend 5: donderdag 19 mei 21.00 uur - maandag 23 mei 05.00 uur 
•  Weekend 6: vrijdag 10 juni 21.00 uur - maandag 13 juni 05.00 uur 
•  Weekend 7: vrijdag 17 juni 21.00 uur - maandag 20 juni 05.00 uur
In weekend 1 en 3 wordt de hoofdrijbaan van de A1 ter hoogte van knooppunt 
Eemnes afgesloten en kan het verkeer over de parallelbaan. De extra reistijd be-
draagt dan vijftien minuten. In de overige weekenden zijn delen van knooppunt 
Eemnes volledig afgesloten voor het verkeer met dertig minuten extra reistijd tot 
gevolg.

Borden langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan. 

Meer informatie
Kijk voor actuele informatie over de werkzaamheden op www.rijkswaterstaat.nl/ 
werkzaamheden of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 
0800 - 8002. 
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Vos & Cavia zijn nu echt in Blaricum 
Het unieke (kinder)boek op rijm over 
ons dorp, Vos & Caaf in Blaricum, van 
Jeannette Vos en Gitte Spee is nu te 
koop bij de Blaricumse Boekhandel. 

Het boek is een feest van herkenning 
voor inwoners van ons dorp en voor ie-
dereen die Blaricum wil leren kennen. 
De opbrengst wordt besteed aan boeken 
voor kinderen met dyslexie op taalzwak-
ke scholen in ons land. 

De Luisterlijn zoekt vrijwilligers
In deze tijd waar zoveel gaande is, kan een luisterend oor uitkomst bieden. Dat 
kan bij de Luisterlijn. De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereik-
baar voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek. 

De Luisterlijn is op zoek naar vrijwil-
ligers met ruimte in hun hart, hoofd en 
agenda. Tijdens een opleiding van acht 
weken doe je luister- en gespreksvaar-
digheden op. Na een mentorperiode 
ga je daarna zelfstandig aan de slag. Je 
draait dan een keer per week een dienst 
van vier uur en elke maand een nacht-
dienst, die je zelf kunt inplannen. Je kunt 
vanuit huis of op locatie werken. Een 
vrijwilliger: ‘Je voert bijzondere, mooie 
en aangrijpende gesprekken. Als je echt 

naar mensen luistert, hoor je zoveel meer 
en kun je er met volle aandacht voor de 
ander zijn. Je wordt er een rijker persoon 
van.’ Bij interesse of vragen mail naar  
hilversum@deluisterlijn.nl en voor meer 
informatie zie deluisterlijn.nl In Memoriam

Evert den 
Bouwmeester
*  Blaricum, 22 februari 1940  
†  Blaricum, 1 februari 2022

door Frans Ruijter
Evert werd aan de Langeweg 2B ge-
boren en nam samen met zijn broer 
Henk in 1966 wasserij de Witte Meeuw 
over van hun vader. In 1974 ontmoet 
hij Janny, zijn latere vrouw. Ze gaan 
wonen in het ouderlijk huis. 

Hier worden de kinderen Karin en José 
geboren en ze genoten van het jonge ge-
zinsleven. Helaas slaat het noodlot na 
zes jaar toe. Janny wordt ziek en komt te 
overlijden. In deze verdrietige tijd moet 
hij naast de wasserij ook zijn gezin run-
nen. Evert krijgt veel steun van familie, 
vrienden en buren. Hij was dan ook trots 
dat Karin en José het vwo-diploma be-
haalden en gingen studeren.  

Einde bedrijf
Door zwaardere milieueisen zagen 
Henk en Evert zich genoodzaakt, met 
pijn in het hart, de wasserij in 1992 te 
sluiten. Evert is dan pas 52 jaar. Geluk-
kig vond Evert een hobby: Een kennis 
had een klokje liggen dat het niet meer 
deed, Evert zag er een uitdaging in om 
deze weer aan de praat te krijgen en met 
succes. Evert kreeg er lol in en werd lid 
van een klokkenvereniging. Menig Bla-
ricummer wist Evert te vinden met de 
vraag of hij een of andere antieke klok 
weer aan de praat kon krijgen. 

Verlies
Een hersenbloeding zorgde ervoor dat 
het lopen steeds moeilijker ging. Helaas 
moest hij zijn favoriete bezigheid met 
de klokken opgeven. Daardoor miste hij 
vele contacten en door corona nam dit 
toe. Op 1 februari kwam er een einde 
aan zijn leven. Bijna 82 jaar had hij op 
hetzelfde adres gewoond. Zo verloren de 
(klein)kinderen een opa en vader, Blari-
cum verliest een zeer vertrouwd gezicht.

Familieberichten
Geboren 
28-01-2022   Alexander Daniel Bounous 

Harms

Overleden
12-02-2022    Boudewijn van der Vlist, 

geboren op 23-11-1937
19-02-2022   Gertrudis Maria Elisabeth 

(Trudy) Meuwissen-Leurs, 
geboren op 19-08-1931

03-03-2022   Wilhelmus (Wim) Beek, 
geboren op 04-05-1945
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Dorpsagenda
International Church the Garden 
Een nieuwe internationale kerk in La-
ren ontstaan in de corona lockdown. 
Wekelijks worden de diensten bijge-
woond door veel mensen uit ‘t Gooi, 
Nederlanders en expats uit heel de we-
reld. Er worden regelmatig activiteiten 
georganiseerd voor kinderen. Elke 
zondag is er een dienst om 11.00 uur 
in de aula van Laar & Berg,  Langsak-
ker 4, Laren. 
Meer info icthegarden.com

Taalcafé
Je leert nieuwe woorden, begrippen en 
maakt kennis met andere culturen. Ook 
ontmoet je onze vaste vrijwilligers die 
de taal met je kunnen oefenen. Taalca-
fé Blaricum, wijkcentrum De Malbak, 
iedere woensdagochtend van 10.30 tot 
12.00 uur. Ook kunt u vrijwilliger wor-
den. Meer info 035-5262902.

Voorzitter KNRM 
Het reddingsstation in Blaricum van 
de Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) zoekt per di-

rect een nieuwe vicevoorzitter. Jaarlijks 
vaart de reddingboot uit Blaricum ruim 
70 keer uit voor mens en dier in proble-
men op de zuidelijke randmeren tussen 
Nijkerk en Amsterdam. De plaatselijke 
commissie bestaat uit een voorzitter, 
vicevoorzitter, secretaris en penning-
meester. Meer info knrm.nl/blaricum 

Kerkcafé
Met het overkoepelende thema ‘De 
wereld en het ik’ spreekt ds. Jurjen 
Zeilstra dit voorjaar aan de hand van 
grote denkers over onze eigen positie 
als ik, staand in de postmoderne we-
reld. Donderdag 28 april en 23 juni 
start 20.00 uur in de Dorpskerk. Meer 
info pgblaricum.nl

Boekenweek 
De eerste liefde is het thema van deze 
boekenweekeditie. Marieke Lucas  
Rijneveld schrijft het Boekenweekes-
say en zal door Jos van Hest geïnter-
viewd worden. Maandag 11 april, van 
20.00 tot 22.00 uur Bibliotheek Hui-
zen, reserveren bibliotheekhlb.nl 

Wibi Soerjadi 
Dit jaar zit Wibi Soerjadi maar liefst 40 
jaar in het vak als concertpianist en hij 
blijft verrassen. Wat u mag verwachten 
op 7 mei is een prachtig pianoconcert in 
de Dorpskerk in Blaricum. Start 20.00 
uur, tickets: ladiesinart.com/tickets

Schaapskooi 
Op tweede paasdag, maandag 18 april, 
zijn peuters en kleuters welkom bij de 
schaapskooi van 10.00 tot 15.00 uur. 
Meer info GNR.nl

Lentemarkt 
Op Zorgboerderij ‘t Werckpaert  vindt 
zondag 10 april een lentemarkt plaats. 
Er worden kransen, slingers en ande-
re paasdecoraties verkocht, gemaakt 
door de hulpboeren en vrijwilligers. 
Ook kunnen kinderen lammetjes knuf-
felen, een paasdecoratie knutselen en 
een tocht maken met de huifkar. Open 
tussen 12.00 en 17.00 uur en de toe-
gang is gratis.

De Biezem viert feest! 
Op 15 april bestaat de Biezem 50 jaar. 
De Biezem is niet alleen het zwembad 
voor Laren maar ook veel kinderen uit 
ons dorp hebben hier leren zwemmen. 

Een plek waar na 50 jaar nog steeds met  
liefde en passie wordt gewerkt door ie-
dereen die het bad een warm hart toe-
draagt. Het 50-jarig bestaan wordt ge-
vierd met leuke activiteiten als the Battle 
of BEL, nachtmarathon zwemmen, aqua 
disco. 
Kijk voor het hele feestprogramma op 
debiezem.nl/50-jaar
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Opening de Biezem 15 april 1972
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