
Singer Laren
Singer Laren viert de rijke historie 
van de kunstenaarsdorpen Laren en 
Blaricum. Ter gelegenheid van de ope-
ning van het culturele seizoen nodigt 
Singer Laren daarom alle inwoners 
van Laren en Blaricum uit op 17 en 18 
september.

Het museum, de beeldentuin en het café 
zijn het hele weekend vrij toegankelijk 
als u kunt laten zien dat u inwoner van 
Laren of Blaricum bent. Zaterdagavond 
is er ook een speciale avondopening met 
livemuziek in Villa De Wilde Zwanen. 
Mocht u dit weekend niet in de gelegen-
heid zijn, dan kunt u op vertoon van deze 
hei & wei het museum later dit jaar als-
nog gratis bezoeken. Plan uw bezoek op 
singerlaren.nl/planuwbezoek

Vrijwilligers  
Met een museum, een theater en een 
prachtige beeldentuin is Singer Laren de 
plek voor mensen die houden van kunst, 
cultuur, theater en natuur. Singer is op 
zoek naar diverse vrijwilligers die zich 
graag willen inzetten voor deze culturele 
ontmoetingsplek in een leuk team. Ga je 
graag aan de slag als gastvrouw/heer of 
wil je helpen in de Singer Shop, kijk dan 
voor meer informatie op singerlaren.nl/
vrijwilliger 

EINDREDACTEUR 
GEZOCHT 
Ben je een betrokken dorpsgenoot, 
die gevoel heeft voor tekst en vorm-
geving en maandelijks ons blad kan 
samenstellen en opmaken? Vind je 
het leuk om ons redactieteam aan te 
sturen met alle bijhorende redactie-
werkzaamheden?

Dan zijn we op zoek naar jou!
 
Je werkt samen met een enthousiast 
en ervaren redactieteam en een me-
de-eindredacteur, die de communica-
tie verzorgt en ondersteunt bij de op-
maak en samenstelling van het blad. 
Beslist een leuke uitdaging!
 
Voor meer informatie kun je 
bellen met Aafje Boerma 06-
33374675 of een mail sturen naar  
redactie@heienwei.nl

Zelden laat een koninginnenpage (Papilio machaon) zich zien. Albert van der 
Linden zag deze beschermde vlinder fladderen in zijn achtertuin.

Alle komme nijt vergeten!
door Linda Eggenkamp
Zondag 25 september staan vanaf 12.00 uur de akkers aan de Noolseweg weer in 
het teken van het Blaricumse boerenleven van 120 jaar terug. Dat betekent maar 
één ding: De Dag van het Werkpaard!

De vaste onderdelen ontbreken niet. De 
teams strijden met hun werkpaarden om 
de titel door: Boom-
stammen te slepen, te 
dorsen en te ploegen 
en hun behendigheid 
met paard en wagen op 
het boerenerf te tonen. 
De paarden en het pu-
bliek zijn gescheiden, 
maar alle activiteiten 
zijn goed te zien. Het 
schooltje, winkeltje, 
keukentje, kinderpleintje en de bakker 
zijn weer van de partij. Alsmede de smid 
en de wasvrouwen. 
Bijzondere aandacht is er voor de Kolo-
nie van de Internationale Broederschap 
te Blaricum. Eind 18e/begin 19e eeuw 
streek een bont gezelschap van landlo-
pers, dominees, professoren, architec-
ten, landbouwers, bakkers en theosofen 

uit Nederland maar ook uit Engeland 
en Italië neer aan de terreinen aan de 

Noolseweg. Het Ko-
loniehuis stond daar 
waar nu Torenhof is 
gevestigd. Anarchisten, 
vredelievende vegetari-
ers, plantvreters  in de 
volksmond, tegen alco-
holgebruik en vies van 
tabak. Ook voorstan-
ders van emancipatie 
van de vrouw en een 

schedelmeter, u gaat ze allemaal tegen-
komen op deze dag.

De dag wordt rond 16.00 uur afgesloten 
met Boeldag, een veiling van brocante, 
oud en antiek. De toegang is gratis.

Teams kunnen zich opgeven bij Klaas 
Vos, tel 035-5313471

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

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

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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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. 
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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-
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taxateurs in het Gooi, bieden nu ook
hun diensten aan als online makelaar. 
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Frémery, dat in 2013 werd uitgeroepen
tot beste voorleesboek. 
Het gaat om twee voorstellingen (13.30
uur en 16.00 uur) voor kinderen op
basisscholen in Laren en Blaricum op 25
januari. Toegang is gratis, zolang er
kaartjes zijn, dankzij gulle sponsors en
organisator Rotaryclub Laren-Blaricum.
Kaarten bestellen via theaterkassa@sin-
gerlaren.nl onder vermelding van naam,
adres en telefoonnummer en het aantal
kaarten (max. 4 per gezin, max.1 vol-
wassene als begeleider). 

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

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

 

Verhuisplannen?
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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

www.zmaakt.nl

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

www.descholeksterblaricum.nl
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Zomaar in je achtertuin! 

ALBERT VAN DER LINDEN
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Juf gaat trouwen
door Nelliëtte van Wijck
Afgelopen juni is juf Juliette van de OBB Blaricum getrouwd. Voor deze brui-
loft waren naast de gasten ook twee klassen uitgenodigd. Voor de kinderen was 
dit een heel bijzondere dag. Juliette Wirtz Poppe is 28 jaar oud en opgegroeid 
in deze omgeving. Zij is, samen met haar twee zussen, werkzaam als leerkracht 
op de OBB en komt daarmee uit een echte onderwijsfamilie. Mathijs Wirtz is 
37 jaar oud en is arts in opleiding tot internist in het AUMC, locatie AMC. Zij 
zijn vier jaar samen.  

Toen het paar elkaar leerde kennen, 
woonde Juliette in Utrecht en Mathijs in 
Amsterdam. Deze beide steden hebben 
veel voor hen betekend en stonden daar-
om allebei afgedrukt op de trouwkaart 
met hun huidige huis in Blaricum in het 
midden. 

De vonk
Tijdens de eerste date sloeg de vonk ge-
lijk over. Zij hadden afgesproken in een 
café in Utrecht en hebben de hele avond 
samen gelachen en waren verwonderd 
over de vele raakvlakken. Na een half 
jaar zijn Mathijs en Juliette gaan samen-
wonen in de Pijp in Amsterdam. Hier 
hebben zij twee jaar gewoond en koch-
ten daarna hun droomhuis in Blaricum, 
naast de school. Daar wonen zij inmid-
dels ruim anderhalf jaar en klussen er 
flink op los. 

Het aanzoek
Na een dag vol verrassingen, zoals een 
escape-room en lekker eten, sloten zij 
de dag af met cocktails in het favoriete 
café van Juliette. Daarna liepen zij in 
de stromende regen onder een paraplu 
naar de Dom, waar Mathijs op zijn knie 
ging. Na een klein jaar plannen vond het 
huwelijk plaats op 18 juni te Laren. Zij 
zijn getrouwd door dorpsgenote Berber 
Nobelen in het stadhuis van Laren in de 
aanwezigheid van vrienden en familie. 
Berber is al lang een vriendin van de fa-
milie van Juliette en heeft ook haar twee 
zussen getrouwd. Na de ceremonie in het 
stadhuis zijn zij getrouwd in de St. Jans-
basiliek in Laren.  

Jonge gasten
Al tijdens het plannen van het huwelijk 
was het de wens van Juliette om haar 
beide groepen, groep 1/2 en groep 7, uit 
te nodigen voor de grote dag. In de klas 
is besproken hoe de dag zou verlopen en 
samen met de kinderen zijn de rollen ver-
deeld. Juliette vond het toen al zo bijzon-

der om te merken hoe de kinderen mee-
leefden, vragen stelden en hoe graag zij 
allemaal een onderdeel wilden zijn van 
deze dag. ‘Juf wat voor jurk doe je aan? 
Mag ik de ring zien? Hoe ziet Mathijs 
eruit? Gaan jullie zoenen in de kerk?’ 
Verschillende versjes en liedjes zijn ge-

oefend in de klas. De 
leerlingen hebben de 
huwelijksceremonie 
in de St. Jansbasi-
liek bijgewoond. De 
kinderen uit groep 
7 liepen samen met 
de kleuters voor de 
bruid en haar vader 
de kerk in en zaten 
zij om het bruidspaar 
heen tijdens de mis. 
De liedjes en versjes 
die door de kinderen 
zijn voorgedragen 
waren gekoppeld 
aan een collecte voor 
vluchtelingen uit 
Oekraïne. Omdat de 

wereld op het moment zo grijs is, wilde 
het bruidspaar deze samen met de kinde-
ren die dag weer kleur geven. Zo zongen 
de kleuters een liedje over de kleurpallet 
en lazen een aantal leerlingen van groep 
7 een gedicht voor over engeltjes. Elk 
engeltje had zijn eigen kleur met bij-
passende betekenis waarmee de wereld 
werd ingekleurd. Met deze kleuren werd 
ondertussen door de kinderen een boeket 
samengesteld.

Doornroosje
Een van de kinderen riep tijdens de cere-
monie: ‘Mam kijk, Doornroosje! Ssst, zei 
de moeder maar het meisje was te enthou-
siast en riep: Zeg ja Doornroosje, zeg ja! 
Onvergetelijk moment, zo schattig.’

De kinderbruidstaart
Na de ceremonie in de kerk was er een 
kinderreceptie in George LA in La-
ren. Daar hebben Juliette en Mathijs de 
kinderbruidstaart aangesneden en zijn 
zij door de leerlingen en ouders gefeli-
citeerd. De kinderen zongen liedjes en 
hebben prachtige versjes voorgedragen. 
Het was voor juf Juliette zo bijzonder en 
waardevol om deze dag samen met haar 
leerlingen te mogen vieren en delen. De 
dag is afgesloten met een diner en groot 
feest in het Arsenaal in Naarden. 
Juliette en Mathijs willen nog op huwe-
lijksreis, maar weten niet wanneer en 
waar naartoe. Voor nu zijn zij nog volop 
aan het nagenieten samen met hun lieve 
families die zo hebben geholpen bij het 
huwelijk. Want dat hebben Mathijs en 
Juliette gemeen, zij komen beiden uit 
heel warme nesten.

    


         


   

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

Nog lang niet jarig...
Soms ben je jarig, terwijl je tege-
lijkertijd ook ‘nog lang niet jarig’ 
kunt zijn. Bij wijze van spreken 
dan. Overkwam mij. Werd tachtig. 
Een leeftijd met lieve opmerkin-
gen zoals ‘wat zie je er nog goed 
uit.’ Waarmee je dan weer een tijd-
je vooruit kunt.   
Ik wilde het in kleine kring vie-
ren. Alleen met de directe familie. 
Mijn zusje, met mij de enige over-
levenden uit ons ouderlijk gezin, 
was al uit Frankrijk gearriveerd. 
Haar Engelse echtgenoot was 
thuisgebleven. Wilde liever op hun 
geiten passen. Na drie zomers sa-
men wandelen in Engeland wisten 
wij ook wel genoeg van elkaar. 

Mijn enige neefje (50), zoon van 
wijlen mijn oudere broer, zou uit 
Zweden overkomen. Met vliegtuig 
en trein tot Hilversum. Een reis 
van zo’n vijftien uur. Afspraak: 
Ik zou hem om half acht ’s avonds 
ophalen bij de achteringang van 
het station. De beste en snelste 
plek. 
Zo kon het allemaal net, want 
om acht uur begon mijn verjaar-
dagdiner.       

Ik parkeer in een zijstraatje en 
loop naar de achteringang. Geen 
neef te zien. Bel hem: Staat hij toch 
aan de voorkant! Onze afspraak 
helemaal vergeten. ‘Staan blijven 
daar, ik kom er meteen aan.’ Hol 
naar mijn auto. Weg. Lege par-
keerplaatsen. Loop koppig het 
hele straatje door. Dan maar het 
paralelstraatje geprobeerd. Juist 
ja. Daar staat ie. Sufferd.
Ik scheur de spoorwegovergang 
over. Wil Stationsplein op. Ver-
boden. Móet rechtsaf, wég van 
het station. Ben gevangen in de 
lokale, irritante centrumring met 
éénrichtingsverkeer. Kan daar, ki-
lometers zigzaggend door smalle 
straatjes nergens vanaf. Uitgeput 
zie ik dan toch eindelijk mijn neef-
je staan. Bij de taxi’s aan de voor-
kant. Inrijverbod. Doe dat toch. 
Kan me niet bommen. Stop. Om-
hels. Dan instappen en wegwezen. 
Nee!! Komt er verdorie toch nog 
een sluwe diender tevoorschijn. 
Argumenteer en smeek. Krijg 
geen gelijk maar wel een bon. In-
middels is het negen uur. En thuis-
gekomen? Daar was ik even nog 
láng niet jarig… 

  

Raadhuisstraat 1 Blaricum 
06-53612339 

www.madelinelindeman.nl

Een èchte 
     Blaricumse makelaar!
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Céline Godfroy, kunstenares functionerend vanuit 
hart en ziel
door Angélique Boezel-Spoor
De Blaricumse woning van Céline 
Godfroy roept herinneringen op aan 
een recent museumbezoek in Amster-
dam. Het betreffende grachtenpand 
bleek te beschikken over een schitte-
rende tuin en koetshuis, die vanaf de 
openbare weg verborgen waren. Ach-
ter Célines sfeervolle woondomein 
blijken een tiny house in aanbouw en 
een atelier te huizen. Wie de tuin be-
treedt, wordt onmiddellijk begroet 
door hond Kaja (Hongaarse Vizsla) 
die uit pure blijdschap haar mand als 
welkomstcadeautje aanbiedt. 

Céline kan worden omschreven als een 
multi-getalenteerde kunstenares. Schil-
deren, beeldhouwen en fotograferen 
zijn slechts enkele van haar technieken. 
In haar schuilt een gevoelige, spirituele 
en bovenal sterke vrouw. Dit komt naar 
voren in al haar werken, waarbij het de 
bedoeling is dat de toeschouwer aan het 
denken wordt gezet en Célines gevoe-
lens ‘oppikt’. Bepaalde items vormen 
een vast onderdeel in haar oeuvre zoals 
cirkels die onder meer verbondenheid 
weergeven, maar ook ruimtes in bijvoor-
beeld kerken en kloosters die bezoekers 
de adem benemen door de enorme im-
pact. ‘Wow!’ is derhalve vaak de kreet 

die mensen slaken bij het binnentreden 
in dergelijke ruimtes. 

Het klompenproject
Bijzonder om te vermelden is het klom-
penproject van Céline. In Eemnes woon-
de boer Jan de Groot (inmiddels overle-
den) met zijn vrouw Wil. Zij hadden een 
stierenboerderij. Zoals het goede boeren 
betaamt, liepen zij uiteraard op klompen. 
Maar ook dit schoeisel heeft niet het 
eeuwige leven, dus het echtpaar doneer-
de de afgeserveerde exemplaren aan de 
smederij in Blaricum, zodat ze tenmin-
ste nog enig nut hadden als brandhout. 
Deze klompen zag Céline als inspiratie. 
Ze fotografeerde ze en heeft die foto’s 
gebruikt om er one-of-a-kind kunstvoor-
werpen van te maken, die in drie forma-
ten als warme broodjes over de toonbank 
gingen. 

Exposities
In de loop der jaren heeft Céline deel-
genomen aan vele exposities in o.a. Am-
sterdam (Kunstbeurs de Pan), Knokke, 
Laren, Den Haag en Zoelen (ligt in Gel-
derland, voor mijn mede-niet-wetenden). 
Wie inmiddels nieuwsgierig is geworden 
naar haar werk heeft diverse mogelijk-

heden om aan deze behoefte te voldoen. 
Uiteraard is er haar website www.celine-
godfroy.com, maar ook bestaat de moge-
lijkheid om daadwerkelijk haar kunst te 
bekijken. Voor de dorpsgenoten zelfs op 
loopafstand, want bij sportschool The Fit 
Boutique, gevestigd in gezondheidscen-
trum De Lloods, hangen permanent drie 
kunstwerken van haar hand. En ook is 
eenieder van harte welkom op de Meent-
weg 26, als dat even van tevoren wordt 
aangekondigd. 

Dochter Mélanie
De appel valt overigens niet ver van de 
boom. Dochter Mélanie, woonachtig in 
Amsterdam, blijkt de creativiteit van 
haar moeder geërfd te hebben en heeft 
inmiddels een serieuze naam gevestigd 
met haar zelf ontworpen sieraden, die te 
zien zijn op melaniepigeaud.com. Zoon 
Ernest, net getrouwd en woonachtig in 
Zwitserland, is een andere weg ingesla-
gen en werkt als civiel ingenieur. 

En in de toekomst?  Stiekem droomt Cé-
line ervan om eens per week aan huis een 
open atelier te houden onder het genot 
van een drankje en dan te filosoferen over 
haar kunst, samen met gelijkgestemden.

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Centrum voor Cardiologie 
 

Stroomzijde 4, 1261 ZW Blaricum 
(Blaricummermeent)

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

 

Kinderdagverblijf en  
buitenschoolse opvang 

BANJER 
Ekelshoek 21 

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

 
 
 
 

w w w . a c t i v i t e i t e n f o n d s b l a r i c u m . n l
Heb je een mooi plan? Kijk voor info op

Biedt f inanciële ondersteuningfinanciële ondersteuning 
aan activiteiten  

-voor en door Blaricummers-  
die de onderl inge band tussen  

dorpsgenoten bevorderen.

Het geheim van een rooms dorp
door Jan Greven 
‘Ballen vast, gooien maar’, zegt de uitbater van een ballentent op de Blari-
cumse kermis. Hij zegt het niet één keer. Hij zegt het niet twee keer. Hij zegt 
het net zo lang tot de vier woorden als een mantra om me heen zweven en 
zich nestelen in mijn hoofd.  Ballen vast, gooien maar.  

Voor me proberen een man en een 
vrouw hun houten bal in een daarvoor 
bestemd rond gat te gooien. Dat valt 
nog niet mee. Wie het het beste doet, 
wint iets. Wat je wint, weet je niet. Al-
leen dat het glimt en dat het morgen bij 
het afval ligt. 

De ballen maken een verweerde in-
druk. Ooit waren ze blauw. Ik schat ze 
op drie generaties kermisgebruik. Ik 
blijf naar de man en de vrouw kijken. 
Voel toch iets van jaloezie. Ze dompe-
len zich in het kermisplezier zoals ik 
dat niet kan. Als ik me ergens protes-
tant voel, dan is het op de kermis. Dat 
komt door mijn moeder. Kermis, zei 
mijn moeder, is iets voor roomsen. 
Ik woon in een rooms dorp. Ik had bij-
na geschreven voorheen rooms dorp. 
Maar doe dat niet. Alle kerkverlating 
en verlies van geloof ten spijt, Blari-

cum is een rooms dorp gebleven en dat 
proef je bij de kermis. Daarom ga ik 
er ieder jaar kijken. Onder al het glim-
mende, vergankelijke en luchthartige 
van de kermis zit iets van eeuwigheid 
zoals alleen roomsen, tegenwoordig 
zeg je trouwens katholieken, dat met 
elkaar kunnen verbinden. Een kermis 
lijkt het summum van vluchtigheid. 
Toch zie ik ieder jaar hetzelfde. Oude-
re mannen dragen er steevast een korte 
broek. Kleine meisjes gaan op in hun 
suikerspin. Moeders, nergens oog voor, 
staan gebogen over een grijparm die 
een horloge al half te pakken heeft. Na-
tuurlijk valt het horloge op het laatste 
moment terug.   

Een paar jaar terug, net voor de Covid, 
leek de Blaricumse kermis aan eigen 
succes ten onder te gaan. De attracties 
werden groter en groter. De toeloop 

steeds massaler. De kermis barstte uit 
zijn voegen. De vaste plek in de bocht 
van de Huizerweg leek veel te klein ge-
worden. Ergens in de coronatijd is die 
ontwikkeling naar groter, wilder en la-
waaiiger gestopt. Er gebeurde iets dat 
in deze neoliberale maatschappij maar 
zelden gebeurt. De kermis deed een 
stap terug. Minder attracties. Eerder 
draaimolens dan Bungy Jumps.  Meer 
gericht op kinderen. In de nieuwe op-
zet sloeg de kermis een brug naar de 
spelletjes die de Oranjevereniging or-
ganiseerde op het weitje bij de Dorps-
kerk. Met succes. Ik zag het toen ik van 
de kermis naar het weitje liep. Overal 
blijde gezichten Er waren net prijzen 
uitgereikt. Achteraan, bij de Noolse-
weg veel mensen. Ze stonden dicht op 
elkaar. Ik zag brandslangen. Natte kin-
deren. Vrolijkheid. Ik proefde iets dat 
ik niet vaak proef in mijn dorp. Iets van 
saamhorigheid. Iets van plezier met 
dorpsgenoten die je verder niet kent. 
Iets ongrijpbaars vrolijks. Iets van het 
geheim van een rooms dorp. 
Op de volgende pagina’s de foto’s van 
de Blaricumse kermis! 
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Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

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

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gRoenaf vaL en a /B /c Hout.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINES

 @vosuitvaart | www.vosuitvaart.nl   

 06 - 39 55 04 63

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

 

 

 

 
Esther Zorgt Voor U Thuiszorg gevestigd in het hart van Blaricum levert begeleiding, verzorging & 

wijkverpleging in de eigen woonomgeving met een leuk, vast en vertrouwd team van ervaren 
verpleegkundigen en verzorgenden! 

Voor meer informatie belt u met ons telefoonnummer 035-5448421 of bezoekt u onze website 
www.estherzorgtvooru.nl 

 

Esther Zorgt Voor U Thuiszorg gevestigd in het hart 
van Blaricum levert begeleiding, verzorging & 

wijkverpleging in de eigen woonomgeving met 
een leuk, vast en vertrouwd team van ervaren 

verpleegkundigen en verzorgenden!

Voor meer informatie belt u met ons telefoonnummer 
035-5448421 of bezoekt u onze website www.estherzorgtvooru.nl

Kermisweek 2022, wat een feest!
FOTO’S GERT-JAN VAN DEN BESTEN
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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
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Dorpskern in 1939

door Frans Ruijter
De beeldbank van de Historische Kring Blaricum, beeldbankblaricum.nl, geeft 
een mooie inkijk in hoe Blaricum er in het verleden uitzag en nu uitziet. Je 
zou het ook een reis door de tijd kunnen noemen. Er zijn plekjes die bijna niet 
veranderd zijn, maar ook die een totale metamorfose hebben ondergaan. 

Bijgaande foto is een duidelijke mix 
van het hierboven omschrevene. Links 
zien we de woning waar het hoofd van 
de Openbare Lagere School woonde. In 
het jaar dat deze foto werd gemaakt, be-
kleedde G.F. Kranen deze functie. Deze 
woning is gelijktijdig met de school ge-
bouwd rond 1840. In het midden staat de 
muziektent en deze is in 1926 geschon-
ken door de heer Charles E. H. Boisse-
vain. Hij bewoonde met zijn gezin het 
landgoed ’t Witzand. Hij was een groot 
muziekliefhebber en vond dat elk dorp 
over een muziektent moest beschikken. 
Over vier jaar bestaat onze muziektent 
een eeuw. Het zal toch eeuwig zonde 
zijn, als we dat heugelijke feit ‘muziek-
loos’ zouden laten passeren. Wat opvalt 
is het hekje eromheen en de mooi bloei-
ende bloemen in de daarvoor bestemde 
bloembakken. De ketting voor de ingang 
werd in die tijd gerespecteerd.  

’t Oude Raedthuys
Rechts staat het toenmalige raadhuis, dat 
het vanaf 1918 was. Mooi ook om te zien, 
zijn de publicatieborden aan de zijkant. 
Anno 2022 kunt u deze publicaties thuis 
lezen in het gemeentedeel van hei & wei, 
of op de website van de gemeente Bla-
ricum. Voordat het pand gemeentehuis 

werd, was het Hotel Verver en had het 
ook de functie van station van de Gooi-
sche Stoomtram. Het station verhuisde 
door de komst van het gemeentehuis naar 
de Huizerweg, daar werd de Wachtka-
mer van de Gooische Stoomtram geves-
tigd. Op deze plek zit nu Blushing. Na 
de Tweede Wereld Oorlog was er in het  
oude gemeentehuis een horecagelegen-
heid gevestigd van Willem van Jacob 
Vos onder de naam Hotel café restaurant 
‘t Oude Raedthuys. Nu is er een Gall & 
Gall vestiging. Tussendoor ziet u net nog 
een gedeelte van de Openbare Lagere 
school, waarvan de ingang natuurlijk aan 
de Schoolstraat lag. In 1951verhuide de 
Openbare Lagere School naar de in 2002 
gesloopte OLS aan de Eemnesserweg. 

Kletsterras
De brink voor de muziektent straalt rust 
uit, een mevrouw zit heerlijk op haar ge-
mak op een bank. Er leven nu weer plan-
nen om de ruimte rond de muziektent 
anders te gaan inrichten, met als doel dat 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, een 
gesprekje kunnen beginnen op een van 
de gezellige bankjes op het kletsterras, 
zodat we in deze jachtige tijd even kun-
nen genieten op deze mooie en unieke 
plek in het dorp.

Stolpersteine 
Wiens naam nog wordt genoemd, 
zal niet worden vergeten
door Angélique Boezel-Spoor
In 1992 startte de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (27 oktober 1947) met 
zijn project Stolpersteine. Deze betonnen stenen - met messing bovenkant - 
vermelden de naam, geboortedatum, deportatiedatum en de plaats plus datum 
waarop de betreffende persoon tijdens de Tweede Wereldoorlog werd vermoord 
onder het regime van de Nationaal Socialisten. De Stolpersteine, ook wel strui-
kelstenen genoemd, worden in de stoep gelegd voor de laatste woning of het 
onderduikadres van het slachtoffer, waarmee de herinnering aan hen levend 
wordt gehouden. In Nederland werd het eerste exemplaar onthuld op 29 no-
vember 2007 in het Twentse Borne. Inmiddels worden de stenen in heel Europa 
gelegd. Amsterdam alleen al telt meer dan 1000 struikelstenen. 

Recent zijn er stemmen op-
gegaan om ook in Laren en 
Blaricum Stolpersteine te 
plaatsen. De gemeente Laren 
werd getoetst en die toonde 
zich meteen zeer positief. 
Een oproep in de Laarder 
Courant werd binnen no-
time gehonoreerd met di-
verse aanvragen. Vandaar 
nu dit artikel voor eventuele 
belangstellenden bij ons in 
het dorp voor dit bijzondere 
eerbetoon aan familie en/of 
bekenden. Geïnteresseerden 
kunnen een bericht sturen 
naar stolpersteineblaricum@
gmail.com Contactpersonen 
in deze zijn Ed Spetter en 
Alex Oostvogel. Stichting 4 
en 5 mei heeft al aangegeven 
de organisatie van harte te 
ondersteunen. Het project, 
een initiatief van eerderge-
noemde Ed Spetter en Alex 
Oostvogel, alsmede Chris 
Bogaers en John Timmer-
man, wordt een samenwer-
king met de Stichting Instandhouding 
Joods Erfgoed Gooi- en Vechtstreek. 

Een beladen proces
Nu zijn naam al tweemaal genoemd is: 
Voor Ed Spetter is dit hele proces so-
wieso beladen. Zijn grootmoeder en 
grootvader vonden beiden de dood in 
vernietigingskamp Auschwitz. Hij ver-
telt dat er bij hem op zolder een doos 
stond met spullen van zijn vader, waarin 
onder meer diens Joodse paspoort zat, 
maar ook een nagemaakt document met 
een veilige identiteit. Eigenlijk was de 
inhoud van de box nooit echt onderzocht 
tot hij niet lang geleden bij een opruim-
beurt ontdekte dat er een stapel A4-tjes 
op de bodem verstopt lag. Het bleek 
een literaire schat. Vader had uitgebreid 
verslag gedaan van de periode vóór de 

oorlog in Rotterdam, tijdens de oorlog 
inclusief het bombardement op 14 mei 
1940, de Jodenvervolging en het daar-
door moeten onderduiken, de deportatie, 
verlies van familie en uiteindelijk de be-
vrijding. Kortom, er kwam letterlijk een 
zeer bewogen levensverhaal boven water. 
Dit alles vormde aanleiding voor Ed om 
nader onderzoek te doen, waarbij hij op 
nog veel meer interessante ontdekkin-
gen stuitte. Het heeft hem geïnspireerd 
om een boek te schrijven met als titel: 
Hoe Eduard Spetter de oorlog overleef-
de: Volhouden en nimmer versagen! Een 
bekende leuze binnen de familie waarin 
veel hachelijke gebeurtenissen aan bod 
komen. Deze uitgave wordt binnenkort 
gepubliceerd en zal ongetwijfeld als een 
belangrijk document worden geclassifi-
ceerd.

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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Bijbaantjes in Blaricum

door Marloek de Greeff
Voor de rubriek Bijbaantjes in Blaricum vragen we jongeren wat voor 
bijbaantjes ze zoal hebben in ons dorp. Ze vertellen enthousiast waarmee ze 
naast school wat extra’s verdienen. 

Voor de zomereditie van hei & wei vroeg 
ik wat hét vakantiebaantje in Blaricum is. 
Elke keer kreeg ik hetzelfde antwoord. 
Je raadt het vast al: Dat bij IJssalon 
De Hoop. Hier is het vakantieplaatje 
compleet: Lekker weer, gezellig terras, 
ijs, blije mensen. Zelfs in de rij staan 
doen mensen hier geduldig. Ondertussen 
afwegend welke smaken te kiezen. Er 
wordt razendsnel gewerkt, voor je het 
weet ben je aan de beurt. Iemand achter 
de balie vraagt vriendelijk ‘wie kan 
ik helpen’ en wenkt je naar een plekje 
aan de vitrine waar je je bestelling kunt 
doorgeven. 

Eerste jaar
Tijntje en Isabella werken dit jaar voor 
het eerst bij De Hoop. Zij zijn scheppers. 
Dat betekent dat ze ijsjes scheppen. Ze 
vertellen dat als je begint bij De Hoop, 
je eerst een ochtend ingewerkt wordt. De 
volgende dag ga je echt aan de slag. Een 
supervisor werkt naast je en staat voor je 
klaar als je een vraag hebt of als iets niet 
lukt. Dat maakt dat het vanaf het begin 
prettig is om te werken, je hebt nooit 
het idee dat je er alleen voor staat. Het 
scheppen is wel wennen. Ook al duurt 
een shift maar vier uur, dan nog kun je 
zoveel ijsjes scheppen dat er een blaar 
op je handen komt. Maar ‘niet erg hoor’ 

verzekert Tijntje me: ‘De sfeer is prima, 
bij het personeel onderling en ook de 
klanten zijn leuk om mee te werken. De 
tijd vliegt voorbij.’ 

Tweede jaar
Evie en Lotte hebben dit bijbaantje 
voor het tweede jaar. Zij zijn scheppers, 
maar doen ook dingen als de bakken 
bijvullen en supervisie. Ook leren ze 
hoe je ijscoupes maakt. ‘Als je bij De 
Hoop werkt, is dat meestal van maart tot 
en met oktober. Je werkt minimaal acht 
uur per week, maar als je in de vakanties 
extra tijd hebt, kun je ook meer werken. 
Met een app wordt het rooster ingevuld 
en als je een keer wilt ruilen of er een 
shift bij wilt, lukt het altijd om dat op te 
lossen in de app-groep.’ De ‘tweedejaars’ 
hebben ook in de oude setting gewerkt. 
Ze vinden het na de verbouwing fijner 
werken: ‘Je staat minder dicht op elkaar 
en van populaire smaken zijn er nu twee 
bakken. Je hoeft niet meer op elkaar 
te wachten bij de bak van de Cookies. 
En het is een nog mooiere werkplek 
geworden!’

Van bijbaan naar bedrijfsleider
‘Ingeborg is tien jaar geleden gestart 
met een bijbaantje bij De Hoop en is nu 
bedrijfsleider’, laat eigenaresse en SVH 

meesterijsbereider Caroline trots weten. 
Ingeborg maakt een perfecte cappuccino 
en vertelt ondertussen dat ze hier kwam 
werken toen ze nog op de middelbare 
school zat en terug bleef komen tijdens 
vakanties als haar HBO studie het toeliet. 
Nu ze die heeft afgerond en De Hoop na 
de uitbreiding een bedrijfsleider nodig 
had, kon ze beginnen bij het bedrijf waar 
ze het altijd zo naar haar zin heeft gehad. 
‘Er werken elk jaar 50 jongeren tussen 
de 15 en 18 jaar bij ons. We hebben 
de vitrine, de ijscoupes, de taarten, het 
terras en de ijskarretjes. Iedereen moet 
ingewerkt worden en hier een fijne 
werkplek hebben. We kunnen dat niet 
meer zonder bedrijfsleider.’ Ingeborg 
is zelf opgeleid door Caroline en heeft 
dezelfde stijl van werken. Die past goed 
zo te zien: Er wordt echt met plezier 

gewerkt. Dat horeca-collega’s Caroline 
verbaasd vragen hoe het kan dat zij geen 
personeelstekorten heeft, zegt genoeg. 
Bij De Hoop heb je een top-bijbaantje en 
dito ijsjes!  

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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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. 

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 7

MEENTWEG 4, BLARICUM
035 7635424

MAKELAAR O.G.

WWW.ARTOFLIVINGBYMARQUIETTE.COM
VERKOOP I AANKOOP I ONROEREND GOED I VERKOOPSTYLING

           

adv Hei&Wei 2.indd   1adv Hei&Wei 2.indd   1 23-10-20   12:1223-10-20   12:12

FO
TO

 H
IS

TO
R

IS
C

H
E

 K
R

IN
G

 B
LA

R
IC

U
M

 

Tijntje, Isabella, Lotte en Evie

 Ingeborg

Het Repair Café
Waarom iets weggooien als het misschien nog gerepareerd kan worden
door Marjolijn Schat
Een broek herstellen, een losse stoelpoot repareren, een defect broodrooster, 
koffiezetapparaat, naaimachine of strijkbout weer aan de praat krijgen, kapot 
speelgoed fixen…  Heel vaak kan iets echt nog gerepareerd worden. Neem het 
mee en ga eens langs bij de deskundige en enthousiaste vrijwilligers van het 
Repair Café. 

In ons land gooien we veel weg. Ook 
spullen waar soms bijna niets mis mee 
is en die na een reparatie gewoon weer 
gebruikt kunnen worden. Repareren 
zit echter niet meer in ons systeem. 
Het Repair Café wil het repareren 
terugbrengen in onze samenleving 
door reparatiekennis te behouden en 
te verspreiden. De vrijwilligers laten 
je, indien mogelijk, meehelpen of 
meekijken bij de reparaties en anders 
drink je een kopje koffie terwijl je wacht. 

Soms blijkt ook dat iets niet kapot is, 
maar onderhoud nodig heeft. Er valt 
altijd iets te leren.

Het Repair Café is een Nederlands 
initiatief. Gestart in 2009 in Amsterdam-
West. Het sloeg in als een bom en 
inmiddels heeft bijna iedere gemeente in 
ons land wel een Repair Café. Behalve 
in Nederland zijn er Repair Cafés in veel 
Europese landen en ook in de Verenigde 
Staten, India en Japan. Even wat cijfers: 

Wereldwijd zijn er 2.431 Repair Cafés, 
werken er ruim 36.000 vrijwilligers 
en worden er per maand bijna 44.000 
artikelen gerepareerd. Het Repair Café 
redt zo grote hoeveelheden artikelen van 
de (plastic) afvalhoop. Ook roept zij de 
overheid en fabrikanten op om mee te 
denken vanuit reparatiemogelijkheden: 
Fabrikanten zouden hun producten 
dusdanig moeten maken dat reparatie 
juist gestimuleerd wordt en niet dat 
dit juist onmogelijk gemaakt wordt, 
bijvoorbeeld omdat bij veel apparaten 
alles vastgelijmd zit en ze bijna niet open 
te krijgen zijn. 

Repair Café Blaricum
Repair Café Blaricum vindt iedere 
eerste zaterdag van de maand plaats in 

wijkcentrum De Malbak. Van 10.00-
13.00 uur. Na 12.00 uur worden geen 
reparaties meer aangenomen. Alle 
reparaties zijn gratis, een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. Met 
deze bijdragen worden noodzakelijke 
materialen en gereedschappen 
aangeschaft. Voor verdere informatie 
en voor data en openingstijden van het 
Repair Café in Laren en Eemnes zie 
www.repaircafesbel.nl

Het Repair Café, duurzaam, leerzaam en 
gezellig!
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Vrijwilligersavond 2022
Save the date: de vrijwilligersavond vindt 
dit jaar plaats op 27 oktober 2022 in het 
Vitusgebouw aan de Kerklaan 10. Tijdens 
deze avond vindt de uitreiking plaats van 
de vrijwilliger van het jaar en de aanmoe-
digingsprijs (voor jonge vrijwilligers onder 
de vijfentwintig jaar).

Nomineer uw vrijwilliger!
Alle inwoners van Blaricum kunnen 
een vrijwilliger nomineren. Kent u een 
hulpouder op school of een mantel-
zorger? Een buurman of -vrouw die 
altijd klaarstaat voor een oudere of 
hulpbehoevende bij u in de buurt? Een 
vrijwilliger van een sportvereniging of 
kerk? Wilt u deze persoon/personen in 

het zonnetje zetten? Dat kan, nomineer 
uw vrijwilliger! Stuur de naam/namen 
inclusief een duidelijke motivatie naar 
het vrijwilligerscomité m.taris@ 
belcombinatie.nl 

Doe dit zo snel mogelijk en in ieder geval 
voor 14 oktober 2022. Mocht u na drie 
werkdagen geen bevestiging ontvangen, 
neem dan contact op met de gemeente 
(telefoonnummer 14 035). 
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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

ONLINE VRAGENLIJST GEMEENTENIEUWS
De gemeente Blaricum is benieuwd naar uw mening over de commu-
nicatie vanuit de gemeente. Volgt u het nieuws over ontwikkelingen 
in uw dorp? Hoe volgt u het gemeentenieuws en zijn er verbeterpun-
ten? 

De gemeente is benieuwd naar uw ervaringen. Door een online vragen-
lijst (https://onderzoekstarten.nl/communicatie) in te vullen, geeft u 
uw mening. Met uw input kan de gemeente de berichtgeving vanuit de 
gemeente verbeteren. 

Invullen duurt ongeveer tien minuten en is mogelijk tot 18 september.

Tijdelijke huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen op De Woensberg
Zoals alle gemeenten in ons land, zoekt ook Blaricum naar locaties waar 
tijdelijke huisvesting kan komen voor Oekraïense vluchtelingen. Vooral vrouwen 
en kinderen vluchten voor de oorlog in hun land. Voor de korte termijn is er 
noodopvang geregeld. Voor het kunnen bieden van huisvesting voor de langere 
termijn, zien wij mogelijkheden op het recreatieterrein De Woensberg. 

De eigenaar wil op het terrein 59 sta-
caravans plaatsen. In overleg met de 
gemeente worden deze voor twee jaar 
beschikbaar gesteld voor Oekraïense 
vluchtelingen. De caravans bieden elk plek 
voor vier tot zes personen. De aantallen 
zijn echter afhankelijk van de grootte van 
de gezinnen die er komen wonen. Dit zijn 
veelal moeders met kinderen. 

Grondwerk
Op het terrein hebben graafwerkzaam-
heden plaatsgevonden om kabels, 
leidingen en riolering aan te kunnen 
sluiten op de kampeerunits. Tot 
tweehonderd vierkante meter 
mocht dit werk zonder vergunning 
worden uitgevoerd. Daarboven is een 
vergunning nodig. Deze is aangevraagd. 

Tot de vergunning wordt verleend, ligt 
het werk stil. 

Bewonersbijeenkomsten
Op 31 augustus is met direct omwonen-
den over de plannen gesproken. Op 8 
september was er een bijeenkomst voor 
alle inwoners met vragen. Zij deelden 
wat er bij hen leeft. Veel aanwezigen 
zagen de noodzaak van de opvang, maar 
er waren ook vragen. Die gingen vooral 
over de verkeersafwikkeling en het ver-
gunningenproces. Afgesproken is dat de 
gemeente nader onderzoek gaat doen 
naar de verkeersafwikkeling. 

Meer informatie
Via www.blaricum.nl/oekraine 
vindt u uitgebreide informatie, 
waaronder een overzicht van vragen 
en antwoorden en een weergave van 
beide bewonersbijeenkomsten. Op de 
website kunt u ook uw e-mailadres 
opgeven. U wordt dan per mail op 
de hoogte gehouden van belangrijke 
ontwikkelingen rondom deze 
locatie. Vragen kunt u stellen via 
vluchtelingen@blaricum.nl

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

•  Het Domein 7, 1261 JP, plaatsen van 2x een koekoek in kelderconstructie, ingekomen 26 augus-
tus 2022

•  de Staken 18, 1261 LD, vellen van 1 boom, ingekomen 29 augustus 2022
•  Ekelshoek 15, 1261 TT, realiseren van een bijgebouw, ingekomen 26 augustus 2022
•  Singel 7, 1261 XP, realiseren van een rieten dak en nieuwe kozijnen, ingekomen 27 augustus 

2022
•  William Singerweg 10, 1261 EJ, vellen van 1 boom, ingekomen 24 augustus 2022
•  Professor Brouwerlaan 5, 1262 AD, plaatsen van een toegangspoort, ingekomen 28 augustus 

2022
•  Professor van Reeslaan 12, 1261 CT, verbreden van de inrit en plaatsen van hek, ingekomen 29 

augustus 2022
•  Naarderweg 49, 1261 BS, vellen van 1 boom, ingekomen 30 augustus 2022
•  Witzand 8, 1261 BM, vellen van 1 boom, ingekomen 1 september 2022
•  Torenlaan 55A, 1261 GC, vellen van 1 boom, ingekomen 4 september 2022
•  Woensbergweg, 1261 AP, vellen van 31 bomen nabij de Woensbergweg (kadastrale percelen: A 

2652, A 24, A 12, A 11 & A 1), ingekomen 5 september 2022
•  Agter Kampen 9, 1261 RA, verplaatsen van de inrit, ingekomen 6 september 202
•  Woensbergweg, 1261 AP, graafwerkzaamheden voor het plaatsen van leidingen en kabels aan 

de Woensbergweg (kadastrale percelen: A 2652, A 24, A 12, A 11 & A 1), ingekomen 8 septem-
ber 2022

•  Woensbergweg, 1261 AP, aanbrengen van verhardingen/paden op het terrein gelegen aan de 
Woensbergweg (kadastrale percelen: A 2652, A 24, A 12 & A 11), ingekomen 8 september 2022

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

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

•  Noolseweg 67, 1261 EB, plaatsen van een toegangspoort, verzonden 1 september 2022
•  Booket 120, 1261 LW, vellen van 1 boom, verzonden 2 september 2022
•  Huizerweg 77, 1261 AV, plaatsen van een toegangspoort, verzonden 1 september 2022
•  Dorpsstraat 2, 1261 ET, verplaatsen van de bestaande toiletgroep, verzonden 2 september 2022
•  Binnendelta 9R, 1261 WZ, vervangen van een roldeur voor kozijn, verzonden 12 juli 2022
•  Atelierweg 3, 1261 AP, vellen van 2 bomen (herplantplicht), verzonden 7 september 2022

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het betreffende 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure 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 bestuurs-
recht, 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

Gemeente Blaricum op 
Twitter en Facebook

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

Besloten door de burgemeester: 
•  Vergunning voor het organiseren van het evenement Golf & Country 

op verschillende locaties in Blaricum, verzonden 30 augustus 2022

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekend-
making (=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 Ver-
gunningen. Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoed-
eisend belang) tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht.

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

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

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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Vrijwilligersavond 2022
Save the date: de vrijwilligersavond vindt 
dit jaar plaats op 27 oktober 2022 in het 
Vitusgebouw aan de Kerklaan 10. Tijdens 
deze avond vindt de uitreiking plaats van 
de vrijwilliger van het jaar en de aanmoe-
digingsprijs (voor jonge vrijwilligers onder 
de vijfentwintig jaar).

Nomineer uw vrijwilliger!
Alle inwoners van Blaricum kunnen 
een vrijwilliger nomineren. Kent u een 
hulpouder op school of een mantel-
zorger? Een buurman of -vrouw die 
altijd klaarstaat voor een oudere of 
hulpbehoevende bij u in de buurt? Een 
vrijwilliger van een sportvereniging of 
kerk? Wilt u deze persoon/personen in 

het zonnetje zetten? Dat kan, nomineer 
uw vrijwilliger! Stuur de naam/namen 
inclusief een duidelijke motivatie naar 
het vrijwilligerscomité m.taris@ 
belcombinatie.nl 

Doe dit zo snel mogelijk en in ieder geval 
voor 14 oktober 2022. Mocht u na drie 
werkdagen geen bevestiging ontvangen, 
neem dan contact op met de gemeente 
(telefoonnummer 14 035). 
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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

ONLINE VRAGENLIJST GEMEENTENIEUWS
De gemeente Blaricum is benieuwd naar uw mening over de commu-
nicatie vanuit de gemeente. Volgt u het nieuws over ontwikkelingen 
in uw dorp? Hoe volgt u het gemeentenieuws en zijn er verbeterpun-
ten? 

De gemeente is benieuwd naar uw ervaringen. Door een online vragen-
lijst (https://onderzoekstarten.nl/communicatie) in te vullen, geeft u 
uw mening. Met uw input kan de gemeente de berichtgeving vanuit de 
gemeente verbeteren. 

Invullen duurt ongeveer tien minuten en is mogelijk tot 18 september.

Tijdelijke huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen op De Woensberg
Zoals alle gemeenten in ons land, zoekt ook Blaricum naar locaties waar 
tijdelijke huisvesting kan komen voor Oekraïense vluchtelingen. Vooral vrouwen 
en kinderen vluchten voor de oorlog in hun land. Voor de korte termijn is er 
noodopvang geregeld. Voor het kunnen bieden van huisvesting voor de langere 
termijn, zien wij mogelijkheden op het recreatieterrein De Woensberg. 

De eigenaar wil op het terrein 59 sta-
caravans plaatsen. In overleg met de 
gemeente worden deze voor twee jaar 
beschikbaar gesteld voor Oekraïense 
vluchtelingen. De caravans bieden elk plek 
voor vier tot zes personen. De aantallen 
zijn echter afhankelijk van de grootte van 
de gezinnen die er komen wonen. Dit zijn 
veelal moeders met kinderen. 

Grondwerk
Op het terrein hebben graafwerkzaam-
heden plaatsgevonden om kabels, 
leidingen en riolering aan te kunnen 
sluiten op de kampeerunits. Tot 
tweehonderd vierkante meter 
mocht dit werk zonder vergunning 
worden uitgevoerd. Daarboven is een 
vergunning nodig. Deze is aangevraagd. 

Tot de vergunning wordt verleend, ligt 
het werk stil. 

Bewonersbijeenkomsten
Op 31 augustus is met direct omwonen-
den over de plannen gesproken. Op 8 
september was er een bijeenkomst voor 
alle inwoners met vragen. Zij deelden 
wat er bij hen leeft. Veel aanwezigen 
zagen de noodzaak van de opvang, maar 
er waren ook vragen. Die gingen vooral 
over de verkeersafwikkeling en het ver-
gunningenproces. Afgesproken is dat de 
gemeente nader onderzoek gaat doen 
naar de verkeersafwikkeling. 

Meer informatie
Via www.blaricum.nl/oekraine 
vindt u uitgebreide informatie, 
waaronder een overzicht van vragen 
en antwoorden en een weergave van 
beide bewonersbijeenkomsten. Op de 
website kunt u ook uw e-mailadres 
opgeven. U wordt dan per mail op 
de hoogte gehouden van belangrijke 
ontwikkelingen rondom deze 
locatie. Vragen kunt u stellen via 
vluchtelingen@blaricum.nl

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

•  Het Domein 7, 1261 JP, plaatsen van 2x een koekoek in kelderconstructie, ingekomen 26 augus-
tus 2022

•  de Staken 18, 1261 LD, vellen van 1 boom, ingekomen 29 augustus 2022
•  Ekelshoek 15, 1261 TT, realiseren van een bijgebouw, ingekomen 26 augustus 2022
•  Singel 7, 1261 XP, realiseren van een rieten dak en nieuwe kozijnen, ingekomen 27 augustus 

2022
•  William Singerweg 10, 1261 EJ, vellen van 1 boom, ingekomen 24 augustus 2022
•  Professor Brouwerlaan 5, 1262 AD, plaatsen van een toegangspoort, ingekomen 28 augustus 

2022
•  Professor van Reeslaan 12, 1261 CT, verbreden van de inrit en plaatsen van hek, ingekomen 29 

augustus 2022
•  Naarderweg 49, 1261 BS, vellen van 1 boom, ingekomen 30 augustus 2022
•  Witzand 8, 1261 BM, vellen van 1 boom, ingekomen 1 september 2022
•  Torenlaan 55A, 1261 GC, vellen van 1 boom, ingekomen 4 september 2022
•  Woensbergweg, 1261 AP, vellen van 31 bomen nabij de Woensbergweg (kadastrale percelen: A 

2652, A 24, A 12, A 11 & A 1), ingekomen 5 september 2022
•  Agter Kampen 9, 1261 RA, verplaatsen van de inrit, ingekomen 6 september 202
•  Woensbergweg, 1261 AP, graafwerkzaamheden voor het plaatsen van leidingen en kabels aan 

de Woensbergweg (kadastrale percelen: A 2652, A 24, A 12, A 11 & A 1), ingekomen 8 septem-
ber 2022

•  Woensbergweg, 1261 AP, aanbrengen van verhardingen/paden op het terrein gelegen aan de 
Woensbergweg (kadastrale percelen: A 2652, A 24, A 12 & A 11), ingekomen 8 september 2022

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

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

•  Noolseweg 67, 1261 EB, plaatsen van een toegangspoort, verzonden 1 september 2022
•  Booket 120, 1261 LW, vellen van 1 boom, verzonden 2 september 2022
•  Huizerweg 77, 1261 AV, plaatsen van een toegangspoort, verzonden 1 september 2022
•  Dorpsstraat 2, 1261 ET, verplaatsen van de bestaande toiletgroep, verzonden 2 september 2022
•  Binnendelta 9R, 1261 WZ, vervangen van een roldeur voor kozijn, verzonden 12 juli 2022
•  Atelierweg 3, 1261 AP, vellen van 2 bomen (herplantplicht), verzonden 7 september 2022

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het betreffende 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure 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 bestuurs-
recht, 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

Gemeente Blaricum op 
Twitter en Facebook

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

Besloten door de burgemeester: 
•  Vergunning voor het organiseren van het evenement Golf & Country 

op verschillende locaties in Blaricum, verzonden 30 augustus 2022

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekend-
making (=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 Ver-
gunningen. Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoed-
eisend belang) tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht.

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

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

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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Ergert u zich ook zo aan rotzooi in de buurt? 
Leen gratis de zwerfafvalaanhanger!
Zwerfafval staat met stip op nummer één als het gaat om grootste ergernissen van Nederlanders. 
Daarom stellen de BEL-gemeenten kosteloos een zwerfafvalaanhanger met gereedschap ter beschikking. 

Hiermee wordt het opruimen van zwerf-
afval in uw buurt of het schoonmaken 
van groenstroken een makkie! 

Ook voor kleine klusjes
De zwerfafvalaanhanger is een initia-
tief van de gemeenten om inwoners, 
buurtverenigingen en scholen actief te 
betrekken bij het onderhoud van hun 
leefomgeving. Het opruimen en opknap-
pen van de leefomgeving is tenslotte niet 
alleen een taak van de gemeente, maar 
ook van inwoners.

In de aanhanger zitten onder andere 
vegers, schoffels, vuilknijpers, snoei-
scharen, afvalzakken, veiligheidsvestjes, 
werkhandschoenen, een kruiwagen, 
pionnen en zelfs een EHBO-koffer. Ook 
bevat de aanhanger spullen om kleine 
klusjes in de wijk mee op te knappen. 
Zoals voor het rechtzetten van paaltjes 
of borden. Behalve gereedschap biedt de 
aanhanger zelfs de mogelijkheid om na 
afloop de handen te wassen. 

Reserveren van de aanhanger
Iedere wijkraad, buurtvereniging, 

school of inwoner kan de aanhanger 
reserveren. Dit kan telefonisch door te 
bellen met de werfbeheerder via het 
gemeentelijke telefoonnummer 14 035 
(elke werkdag van 08.00 tot 16.00 uur). 
Bij het reserveren kunt u ook direct een 
afspraak maken voor advies over de uit 
te voeren werkzaamheden of over het 
afvoeren van het verzamelde (snoei)
afval. De aanhanger haalt u op bij de 
gemeentewerf, Zuidersingel 2 in Eemnes. 
Na gebruik moeten alle gereedschap-
pen weer volledig en schoon worden 
ingeleverd. 

ROUWCAFÉ 

Zaterdag 1 oktober start het rouwcafé in het Brinkhuis (Brink 29) in Laren. 
De bijeenkomst is elke maand van 10.00 uur tot 12.00 uur en is bedoeld om 
stil te staan bij het verlies van een dierbare. Inwoners uit de BEL-gemeen-
ten zijn van harte welkom en het is gratis.

De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaking en het delen van 
het eigen verliesverhaal. Ook bespreken we welke verliezen er zoal zijn. 

Meer informatie over het rouwcafé of aanmelden kan bij Jennifer Weerman: 
06 - 57 63 85 54 of Claudia Bleijerveld van Versa Welzijn: cbleijerveld@
versawelzijn.nl

ROUWWANDELING 

Versa Welzijn organiseert op zondagmiddag 9 oktober een rouwwandeling. 
Het is een wandeling met mensen die een dierbare hebben verloren. Doel 
van de wandeling is om met elkaar in gesprek te komen en ervaringen te 
delen over verlies en rouw.

De wandeling vindt plaats onder begeleiding van Angela Rebel. Angela is 
rouwbegeleider en coach (Coachpraktijk Rebel in Huizen). De start is om 
13.30 uur bij Café Restaurant de Eendracht, Oude Naarderweg 2 in Blaricum. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt kennisgemaakt met 
elkaar. Daarna start de wandeling van een uur over de mooie Tafelbergheide 
van ’t Gooi. 

U kunt zich aanmelden bij Claudia Bleijerveld: cbleijerveld@versawelzijn.nl 
of 06 - 82 84 80 05. Deelname is gratis.

Meld ‘t en de gemeente herstelt ‘t

Losse stoeptegel, overhangend groen of straatverlichting stuk? Als u het meldt dan 
herstellen wij het. U kunt uw melding doen via www.blaricum.nl (Wegen en groen 
> Melding openbare ruimte). 

Geeft u hierbij aan wat er aan de hand is, de exacte locatie en indien van toepassing 
het nummer van de lantaarnpaal. Heeft u deze gegevens niet, meld het dan telefo-
nisch via 14 035. Het meldpunt is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 
08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.   

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

of via telefoonnummer 14 035

Vraag van de maand

Hoe stimuleer ik mijn kind zijn 
taakjes te doen?

De vakantie is voorbij. Dat betekent een einde aan eindeloos veel vrije tijd. De 
scholen zijn begonnen en er moet weer van alles. Op tijd aankleden, zelf je broodje 
smeren, spullen opruimen en misschien krijgt je kind inmiddels werkjes voor thuis 
van school. Niet altijd leuk. Hoe zorg je er nu toch voor dat dingen gedaan worden 
zonder steeds in een strijd te belanden?

Wees duidelijk over wat je van 
je kind verwacht
Ga er niet vanuit dat je kind uit zichzelf 
begrijpt wat jij wilt dat er gedaan moet 
worden. Wees helder naar je kind toe 
wat je van hem of haar verwacht, wan-
neer je wilt dat het gebeurt en op welke 
manier. Hoe concreter hoe beter!

Stel reële verwachtingen
Houd rekening met de mogelijkheden 
van je kind. Kijk goed naar wat je kind 
aankan en stem de taakjes daarop af. 
Zorg dat er voldoende tijd overblijft 
waarop je kind zijn eigen gangetje kan 
gaan. Dit is belangrijk om te kunnen 
opladen, maar ook voor de creatieve 
ontwikkeling van je kind.

Toon begrip
Natuurlijk heeft je kind niet altijd zin 
in een verplichting. Misschien heeft je 
kind opstartproblemen in de ochtend of 
geen energie meer voor het huiswerk na 
een lange dag. Mogelijk kun je samen 
kijken of het taakje op een ander tijdstip 
gedaan kan worden. Bijvoorbeeld niet in 
de ochtend de kleding uitzoeken maar ‘s 
avonds alvast klaarleggen, of eerst wat 
drinken en even kletsen voor je kind aan 
het huiswerk begint.

Of misschien vindt je kind het gewoon 
een stom vervelend klusje. Een beetje 
begrip doet dan wonderen. Door deze 
erkenning voelt je kind zich gehoord en 
dat is altijd fijn!

Steun je kind
Misschien is een taakje nieuw of inge-

wikkeld voor je kind. Geef dan wat extra 
steun en verwacht niet dat je kind het 
al helemaal alleen doet. Steunen kan 
op verschillende manieren. Je kunt je 
kind bijvoorbeeld een herinnering geven 
dat het tijd is om met het aankleden, 
huiswerk of wat dan ook te beginnen. 
Steun kan ook uitleg zijn als je kind het 
even niet meer weet. Soms kan het ook 
nog nodig zijn om het taakje samen te 
doen totdat je kind het zelf onder de 
knie heeft.

Het gaat om de inzet en niet 
om het resultaat
Kinderen leren vooral van horen wat 
ze goed doen. Let hierbij op de inspan-
ning en niet teveel op het eindresultaat. 
T-shirt aangetrokken, maar verkeerd 
om? Toch een compliment voor het zelf 
aankleden. Rekenwerkje gedaan, maar 
wel fouten gemaakt? Top dat je al je 
sommen hebt gemaakt. Door aandacht 
te hebben voor de dingen die goed 
gaan, blijft je kind gemotiveerd. Leuke 
bijvangst: de sfeer in huis blijft een stuk 
gezelliger als je de nadruk legt op wat 
goed gaat.

Meer advies nodig?
Kijk ook eens op deze website: 
psychogoed.nl/8-manieren-om-kind-
motiveren Weet je even niet hoe je het 
bovenstaande kunt toepassen? Neem 
gerust contact op met Jeugd en Gezin 
Gooi en Vechtstreek via info@jggv.nl 
of 035 - 692 63 50. Op www.jggv.nl en 
via social media (@JeugdGezinGV) staat 
praktische informatie over gezond op-
groeien en opvoeden.
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GEBRUIK VAN EEN AED

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

In Blaricum zijn er burgerhulpverleners geregistreerd bij het reanimatie-
oproepsysteem van HartslagNu.nl Het oproepsysteem HartslagNu.nl werkt via 
de meldkamer van 112. Als iemand een hartstilstand krijgt dan moet altijd 112 
worden gebeld. Zodra de meldkamer een melding van een hartstilstand ont-
vangt, krijgen burgerhulpverleners een oproep op hun telefoon. In de oproep 
staan het adres van het slachtoffer en de locatie van een AED die zij onderweg 
kunnen ophalen om direct hulp toe te passen. Zij kunnen er met de AED binnen 
de belangrijkste eerste zes minuten zijn. De overlevingskans is het grootst als 
iemand binnen zes minuten reanimeert en een AED aansluit. 

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

Wilt u ook NL-Alerts 
ontvangen? 
Hebt u een mobiele telefoon, bijvoorbeeld 
om contact met vrienden en (klein)kinderen 
te onderhouden? En wilt u bij een acute 
noodsituatie gealarmeerd en geïnformeerd 
worden via uw mobiele telefoon? Zorg er 
dan voor dat uw mobiel is opgeladen en 
aanstaat, zodat u ook NL-Alerts kan ontvan-
gen. 

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid 
dat u waarschuwt en informeert over noodsi-
tuaties. Denk aan een grote brand, rookwolk 
met giftige stoffen of terroristische aanslag. 
In een NL-Alert staat uitgelegd wat er aan de 
hand is, wat u moet doen en waar u meer 
informatie kunt vinden. Ontvangt u een NL-
Alert op uw mobiele telefoon? Dan weet u 
meteen wat er bij u in de buurt aan de hand 
is en wat u moet doen.

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

Aandacht voor 
mantelzorg
Mantelzorgers zijn onzichtbare 
helden die het verdienen om in de 
schijnwerpers te worden gezet. 

Dat willen we graag doen door het 
aanbieden van een aantal gezellige 
en ontspannende activiteiten op of 
rond de Dag van de Mantelzorg in de 
week van 7 november. Een overzicht 
van activiteiten vindt u op onze web-
site www.blaricum.nl/mantelzorg 

Workshop 13 oktober
Naast de mantelzorgdag in no-
vember, biedt Versa Welzijn op 13 
oktober een workshop aan: ‘Durf 
te vragen, samenwerken loont’. De 
workshop is gratis en vindt plaats 
in dorpshuis Blaercom van 19.00 
tot 21.00 uur. Aanmelden kan via 
sstad@versawelzijn.nl Let op: vol = 
vol!
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Ergert u zich ook zo aan rotzooi in de buurt? 
Leen gratis de zwerfafvalaanhanger!
Zwerfafval staat met stip op nummer één als het gaat om grootste ergernissen van Nederlanders. 
Daarom stellen de BEL-gemeenten kosteloos een zwerfafvalaanhanger met gereedschap ter beschikking. 

Hiermee wordt het opruimen van zwerf-
afval in uw buurt of het schoonmaken 
van groenstroken een makkie! 

Ook voor kleine klusjes
De zwerfafvalaanhanger is een initia-
tief van de gemeenten om inwoners, 
buurtverenigingen en scholen actief te 
betrekken bij het onderhoud van hun 
leefomgeving. Het opruimen en opknap-
pen van de leefomgeving is tenslotte niet 
alleen een taak van de gemeente, maar 
ook van inwoners.

In de aanhanger zitten onder andere 
vegers, schoffels, vuilknijpers, snoei-
scharen, afvalzakken, veiligheidsvestjes, 
werkhandschoenen, een kruiwagen, 
pionnen en zelfs een EHBO-koffer. Ook 
bevat de aanhanger spullen om kleine 
klusjes in de wijk mee op te knappen. 
Zoals voor het rechtzetten van paaltjes 
of borden. Behalve gereedschap biedt de 
aanhanger zelfs de mogelijkheid om na 
afloop de handen te wassen. 

Reserveren van de aanhanger
Iedere wijkraad, buurtvereniging, 

school of inwoner kan de aanhanger 
reserveren. Dit kan telefonisch door te 
bellen met de werfbeheerder via het 
gemeentelijke telefoonnummer 14 035 
(elke werkdag van 08.00 tot 16.00 uur). 
Bij het reserveren kunt u ook direct een 
afspraak maken voor advies over de uit 
te voeren werkzaamheden of over het 
afvoeren van het verzamelde (snoei)
afval. De aanhanger haalt u op bij de 
gemeentewerf, Zuidersingel 2 in Eemnes. 
Na gebruik moeten alle gereedschap-
pen weer volledig en schoon worden 
ingeleverd. 

ROUWCAFÉ 

Zaterdag 1 oktober start het rouwcafé in het Brinkhuis (Brink 29) in Laren. 
De bijeenkomst is elke maand van 10.00 uur tot 12.00 uur en is bedoeld om 
stil te staan bij het verlies van een dierbare. Inwoners uit de BEL-gemeen-
ten zijn van harte welkom en het is gratis.

De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaking en het delen van 
het eigen verliesverhaal. Ook bespreken we welke verliezen er zoal zijn. 

Meer informatie over het rouwcafé of aanmelden kan bij Jennifer Weerman: 
06 - 57 63 85 54 of Claudia Bleijerveld van Versa Welzijn: cbleijerveld@
versawelzijn.nl

ROUWWANDELING 

Versa Welzijn organiseert op zondagmiddag 9 oktober een rouwwandeling. 
Het is een wandeling met mensen die een dierbare hebben verloren. Doel 
van de wandeling is om met elkaar in gesprek te komen en ervaringen te 
delen over verlies en rouw.

De wandeling vindt plaats onder begeleiding van Angela Rebel. Angela is 
rouwbegeleider en coach (Coachpraktijk Rebel in Huizen). De start is om 
13.30 uur bij Café Restaurant de Eendracht, Oude Naarderweg 2 in Blaricum. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt kennisgemaakt met 
elkaar. Daarna start de wandeling van een uur over de mooie Tafelbergheide 
van ’t Gooi. 

U kunt zich aanmelden bij Claudia Bleijerveld: cbleijerveld@versawelzijn.nl 
of 06 - 82 84 80 05. Deelname is gratis.

Meld ‘t en de gemeente herstelt ‘t

Losse stoeptegel, overhangend groen of straatverlichting stuk? Als u het meldt dan 
herstellen wij het. U kunt uw melding doen via www.blaricum.nl (Wegen en groen 
> Melding openbare ruimte). 

Geeft u hierbij aan wat er aan de hand is, de exacte locatie en indien van toepassing 
het nummer van de lantaarnpaal. Heeft u deze gegevens niet, meld het dan telefo-
nisch via 14 035. Het meldpunt is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 
08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.   

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

of via telefoonnummer 14 035

Vraag van de maand

Hoe stimuleer ik mijn kind zijn 
taakjes te doen?

De vakantie is voorbij. Dat betekent een einde aan eindeloos veel vrije tijd. De 
scholen zijn begonnen en er moet weer van alles. Op tijd aankleden, zelf je broodje 
smeren, spullen opruimen en misschien krijgt je kind inmiddels werkjes voor thuis 
van school. Niet altijd leuk. Hoe zorg je er nu toch voor dat dingen gedaan worden 
zonder steeds in een strijd te belanden?

Wees duidelijk over wat je van 
je kind verwacht
Ga er niet vanuit dat je kind uit zichzelf 
begrijpt wat jij wilt dat er gedaan moet 
worden. Wees helder naar je kind toe 
wat je van hem of haar verwacht, wan-
neer je wilt dat het gebeurt en op welke 
manier. Hoe concreter hoe beter!

Stel reële verwachtingen
Houd rekening met de mogelijkheden 
van je kind. Kijk goed naar wat je kind 
aankan en stem de taakjes daarop af. 
Zorg dat er voldoende tijd overblijft 
waarop je kind zijn eigen gangetje kan 
gaan. Dit is belangrijk om te kunnen 
opladen, maar ook voor de creatieve 
ontwikkeling van je kind.

Toon begrip
Natuurlijk heeft je kind niet altijd zin 
in een verplichting. Misschien heeft je 
kind opstartproblemen in de ochtend of 
geen energie meer voor het huiswerk na 
een lange dag. Mogelijk kun je samen 
kijken of het taakje op een ander tijdstip 
gedaan kan worden. Bijvoorbeeld niet in 
de ochtend de kleding uitzoeken maar ‘s 
avonds alvast klaarleggen, of eerst wat 
drinken en even kletsen voor je kind aan 
het huiswerk begint.

Of misschien vindt je kind het gewoon 
een stom vervelend klusje. Een beetje 
begrip doet dan wonderen. Door deze 
erkenning voelt je kind zich gehoord en 
dat is altijd fijn!

Steun je kind
Misschien is een taakje nieuw of inge-

wikkeld voor je kind. Geef dan wat extra 
steun en verwacht niet dat je kind het 
al helemaal alleen doet. Steunen kan 
op verschillende manieren. Je kunt je 
kind bijvoorbeeld een herinnering geven 
dat het tijd is om met het aankleden, 
huiswerk of wat dan ook te beginnen. 
Steun kan ook uitleg zijn als je kind het 
even niet meer weet. Soms kan het ook 
nog nodig zijn om het taakje samen te 
doen totdat je kind het zelf onder de 
knie heeft.

Het gaat om de inzet en niet 
om het resultaat
Kinderen leren vooral van horen wat 
ze goed doen. Let hierbij op de inspan-
ning en niet teveel op het eindresultaat. 
T-shirt aangetrokken, maar verkeerd 
om? Toch een compliment voor het zelf 
aankleden. Rekenwerkje gedaan, maar 
wel fouten gemaakt? Top dat je al je 
sommen hebt gemaakt. Door aandacht 
te hebben voor de dingen die goed 
gaan, blijft je kind gemotiveerd. Leuke 
bijvangst: de sfeer in huis blijft een stuk 
gezelliger als je de nadruk legt op wat 
goed gaat.

Meer advies nodig?
Kijk ook eens op deze website: 
psychogoed.nl/8-manieren-om-kind-
motiveren Weet je even niet hoe je het 
bovenstaande kunt toepassen? Neem 
gerust contact op met Jeugd en Gezin 
Gooi en Vechtstreek via info@jggv.nl 
of 035 - 692 63 50. Op www.jggv.nl en 
via social media (@JeugdGezinGV) staat 
praktische informatie over gezond op-
groeien en opvoeden.
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GEBRUIK VAN EEN AED

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

In Blaricum zijn er burgerhulpverleners geregistreerd bij het reanimatie-
oproepsysteem van HartslagNu.nl Het oproepsysteem HartslagNu.nl werkt via 
de meldkamer van 112. Als iemand een hartstilstand krijgt dan moet altijd 112 
worden gebeld. Zodra de meldkamer een melding van een hartstilstand ont-
vangt, krijgen burgerhulpverleners een oproep op hun telefoon. In de oproep 
staan het adres van het slachtoffer en de locatie van een AED die zij onderweg 
kunnen ophalen om direct hulp toe te passen. Zij kunnen er met de AED binnen 
de belangrijkste eerste zes minuten zijn. De overlevingskans is het grootst als 
iemand binnen zes minuten reanimeert en een AED aansluit. 

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

Wilt u ook NL-Alerts 
ontvangen? 
Hebt u een mobiele telefoon, bijvoorbeeld 
om contact met vrienden en (klein)kinderen 
te onderhouden? En wilt u bij een acute 
noodsituatie gealarmeerd en geïnformeerd 
worden via uw mobiele telefoon? Zorg er 
dan voor dat uw mobiel is opgeladen en 
aanstaat, zodat u ook NL-Alerts kan ontvan-
gen. 

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid 
dat u waarschuwt en informeert over noodsi-
tuaties. Denk aan een grote brand, rookwolk 
met giftige stoffen of terroristische aanslag. 
In een NL-Alert staat uitgelegd wat er aan de 
hand is, wat u moet doen en waar u meer 
informatie kunt vinden. Ontvangt u een NL-
Alert op uw mobiele telefoon? Dan weet u 
meteen wat er bij u in de buurt aan de hand 
is en wat u moet doen.

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

Aandacht voor 
mantelzorg
Mantelzorgers zijn onzichtbare 
helden die het verdienen om in de 
schijnwerpers te worden gezet. 

Dat willen we graag doen door het 
aanbieden van een aantal gezellige 
en ontspannende activiteiten op of 
rond de Dag van de Mantelzorg in de 
week van 7 november. Een overzicht 
van activiteiten vindt u op onze web-
site www.blaricum.nl/mantelzorg 

Workshop 13 oktober
Naast de mantelzorgdag in no-
vember, biedt Versa Welzijn op 13 
oktober een workshop aan: ‘Durf 
te vragen, samenwerken loont’. De 
workshop is gratis en vindt plaats 
in dorpshuis Blaercom van 19.00 
tot 21.00 uur. Aanmelden kan via 
sstad@versawelzijn.nl Let op: vol = 
vol!
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Even voorstellen… Mona Deuning-Lucardie

door Gerda Jellema
‘Als kind lag ik in mijn bedje en hoorde op de achtergrond zijn gitaarspel en 
prachtige warme stem.’ Deze mooie muzikale herinnering is een herinnering 
aan de vader van, even voorstellen…Mona Deuning-Lucardie.

Mona vertelt hoe zij als tweejarige van-
uit Assen naar Blaricum kwam. ‘Mijn 
vader werd als beroepsmilitair vanuit 
Nederlands-Indië via Assen gestatio-
neerd in Crailo. We gingen in Blaricum 
wonen, wat voor mijn ouders als thuisko-
men voelde, overzichtelijk en een warm 
welkom.’ 

Lijsten met taken
‘Mijn ouders hadden samen dertien kin-
deren, ik groeide op in een waar kinder-
paradijs. Mijn moeder was streng, kon 
goed organiseren, dit moest wel want 
ze werkte ook buiten de deur, was gast-
vrij en zorgde dat er vaak wat te vieren 
viel. Ze was geïnteresseerd in wat de 
kinderen en anderen deden. In de gang 
hingen lijsten met wat onze huishoude-
lijke taken waren. Mijn ouders vonden 
het belangrijk dat wij ons aansloten bij 
een vereniging, voetbal, handbal of wat 
dan ook. Naast zijn werk speelde mijn 
vader in een band en wist op het podium 
ook echt een feestje te bouwen. De band 
speelde een tijdje in het voorprogramma 
van Oscar Harris and The Twinkle Stars, 

waar ik weg van was. Mijn hond heet-
te dan ook Oscar. Ik ging geregeld mee 
naar optredens van mijn vader. Muziek 
is verweven met ons leven. Buren van 
vroeger weten nog te vertellen welke 
liedjes er werden gespeeld en gezongen 
bij ons thuis.’ 

Muziek duo
Via de muziek leerde Mona ook haar 
man Theo kennen. Mona en Theo treden 
al meer dan 30 jaar als Duo Request 
op. Tijdens Koningsdag in Blaricum 
stonden zij zestien keer op de Kruiskuil 
of bij de muziektent. Zij kregen een 
dochter en het schetst geen verbazing 
dat dochter Cherise een prachtige stem 
heeft en haar intrede in de muziek 
maakt. Cherise wil wel eerst de studie 
aan de hotelschool afmaken. Tijdens 
Covid-19 konden Mona en Theo geen 
optredens doen, maar op advies gingen 
ze livestreams organiseren vanuit huis. 
Mona: ‘Niet te geloven, 10.000 kijkers 
in 250 landen. En heel leuke reacties. 
Zo vertelde een verpleegkundige van 
een verzorgingstehuis in Friesland dat de 
bewoners gezamenlijk naar ons kijken en 
over ons praten alsof we familie van ze 
zijn. Heel bijzonder.’

Zorg- en vrijwilligerswerk
Mona heeft het van huis uit meegekre-
gen: Je bent er voor elkaar en je zet je in 
voor elkaar. Mona heeft jaren in de zorg 
gewerkt en nog steeds gaat haar hart hier-
naar uit. ‘Maar het vrijwilligerswerk is 
mijn grote hobby.’ Zo is Mona voorzitter 
a.i. van de Oranje Vereniging, bestuurs-
lid van het burgercomité en van het vrij-
willigerscomité en helpt bij de kleding-
bank. Mona: ‘Waar ik helemaal blij van 
word, zijn de woensdagavonden in De 
Malbak waar wij een musical instuderen 

samen met mensen met een verstandelij-
ke beperking, daar krijg ik zoveel ener-
gie van. Musical Anders treedt een paar 
keer per jaar op en iedereen zet zijn beste 
beentje voor.’ Mona vindt het belangrijk 
om haar steentje bij te dragen en ze weet 
dat je het leven zelf glans moet geven. 
Van haar moeder leerde Mona: ‘Verdriet 
komt vanzelf, plezier gaan we maken.’

Info en livestreams: 
https://www.facebook.com/
mona.deuninglucardie.
YouTube: Duo Request

Actief in de 
Blaricummer-
meent
door Nelliëtte van Wijck
Ilona Haas (39) woont sinds 2014 in de 
Blaricummermeent, samen met haar 
partner Dennis, zoon Thijmen (10), 
dochter Benthe (1) en hun drie poezen 
Cleo, Yoda en Luna. Ze heeft recent het 
nieuws gehaald door haar strijd tegen 
de zwanenstropers die helaas hebben 
toegeslagen in de Blaricummermeent.

Ilona: ‘Voordat ik in het Gooi woonde, 
woonde ik in Zierikzee. Je begrijpt dat ik 
erg geschrokken ben toen ik hoorde dat 
er een verwoestende windhoos door Zie-
rikzee ging. Gelukkig zijn mijn vrienden 
ongedeerd maar de materiële schade is 
wel enorm en de schrik zat er goed in. 
Van huis uit ben ik classica (docent klas-
sieke talen) en archeoloog. Momenteel 
werk ik als strategisch adviseur erfgoed 
bij de gemeente Nijmegen. Nijmegen is 
de oudste stad van Nederland met een 
schat aan archeologische vindplaatsen én 
sinds vorig jaar Unesco wereld erfgoed.’

Archeologie
Ilona vervolgt: ‘Ook de Blaricummer-
meent is gebouwd op een archeologische 
vindplaats uit de steentijd. Wil je iets 
vinden dan moet je wel bereid zijn vier 
meter de diepte in te gaan. Dan vind je 
misschien vuurstenen, pijlen, bijlen en 
werktuigen. Dat is het enige wat we nog 
uit die tijd kunnen vinden, de rest is ver-
gaan. Ik voel me erg betrokken bij deze 
mooie nieuwe wijk. Vanuit mijn vakge-
bied heb ik mij hard gemaakt voor het 
delen van de archeologische informatie 
en historische weetjes van onze wijk. 
Dit heeft geresulteerd in de paaltjes 
met QR-codes die je verspreid langs de 
wandelpaden in onze wijk ziet staan. In 
mijn vrije tijd ga ik graag met mijn gezin 
lange wandelingen maken. We gaan hier-
voor elk jaar naar Oostenrijk en kijken 
daar altijd zeer naar uit. Benthe is pas 
een jaar, dus die gaat mee op de rug.’

Familieberichten
Overleden
29-07-2022   Cornelia Anna Maria van 

Vugt-Janus,  
geboren 07-01-1922  

06-08-2022   Truus Veldwijk-
Moolenaar,  
geboren 30-04-1955

Geboren
30-06-2022 Levi Michel Klaver
13-07-2022  Arthur Charlie August 

Jansen

Gehuwd/partnerschap 
07-06-2022  Jerry Boerebach en Sara 

Leyva Bernal
21-06-2022  Kevin Roy Binnendijk en 

Céline Michelle Borsen
12-07-2022  Robert Charles Smet en 

Monique Kortenhoff
26-07-2022  Jeroen Koopman en 

Klasina Cornelia van der 
Heijden

29-07-2022  Stefan Jochem van 
Stempvoort en Wendie 
Michelle Bakker

Dorpsagenda
Bingo 
Zaterdag 1 oktober is het eindelijk 
weer zover, laat maar rollen die ballen! 
De gezellige bingo start om 19.30 uur. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Mooie 
prijsjes voor jong en oud, er worden 
vier ronden gespeeld en een extra eind-
ronde. Kom je ook naar deze sfeervol-
le bingo? De Malbak versawelzijn.nl

Oogstfeest 
Zondag 9 oktober wordt het Oogstfeest 
georganiseerd van 12.00 tot 17.00 uur 
bij Zorgboerderij ‘t Werckpaert in sa-
menwerking met Kiwanis Naarden. 
Er is van alles te beleven voor jong en 
oud. De toegang is gratis.

Ontspanningstraining 
Als je zelf, of een dierbare naaste, de 
diagnose kanker krijgt, levert dat in de 
meeste gevallen veel stress en onze-
kerheid op. Het valt dan niet mee om 
de nodige ontspanning en voldoende 
nachtrust te vinden. Op maandag 26 
september start er weer een ontspan-
ningstraining. Kosten € 35,- voor 7 
bijeenkomsten, eens in de twee weken. 
Meer info viore.org 

Seniorenweb
Inloopochtenden bij SeniorWeb com-
puteren en digitale media. Workshops 
voor onder andere Windows 11, Apple 
Mac, iPhone en iPad basis, Samsung 
(Android) en opfrisworkshops. Meer 
info seniorweblarennl.nl of info@ 
seniorweblarennh.nl. Of kom langs op 
de inloopochtenden op 26 en 27 sep-
tember 2022 tussen 10.00 uur en 12.00 
uur in Blaercom.

Villa Florian
In de sfeervolle zorgvilla in de Bla-
ricummermeent wordt comfortabel 
wonen met specialistische dementie-
zorg gecombineerd. Sfeer proeven bij 
Villa Florian? Kom dan naar de open 
dag op 24 september.  Aanmelden  
steppingstones.nl/villa-florian of 085 - 
808 7299. 

Theosofisch Genootschap 
In het najaar worden studiebijeenkom-
sten Verdieping in esoterische kennis 
georganiseerd. Dinsdag 27 september, 
11 & 25 oktober en 29 november om 
20.00 in Blaercom. 
Meer info theosofie.net

Colofon

Kopij aanleveren en informatie:

redactie@heienwei.nl

tel. 06-14180931

www.heienwei.nl

Eindredactie:

Aafje Boerma, Anneke Martens-van der 

Vlugt

Redactie: 

Sybert Blijdenstein, Angélique Boezel-

Spoor, Marloek de Greeff, Gerda Jellema, 

Hans Mohrmann, Ed Lagarde, Frans Ruijter, 

Marjolijn Schat, Greet Volkers, Nelliëtte van 

Wijck

Correctie: Piet Niks

Medewerkers: Jan Greven

Webbeheer:

Satyamo Uyldert, Ria Bulten-van der Mik

Advertentie- en sponsoropdrachten:

Jacqueline Gesink-Blickman

E-mail: secretariaat@heienwei.nl

Voor tarieven, adverteren en sponsoring 

zie onze website

Uitgever: 

Stichting Dorpsblad Blaricum

Voorzitter: Jacqueline Gesink-Blickman 

Secretariaat: Jacqueline Gesink-Blickman/ 

Tom van Meeuwen

E-mail: voorzitter@heienwei.nl

Penningmeester en donateursinformatie:

Sabine Fijn van Draat

E-mail: penningmeester@heienwei.nl

Banknr. NL67 RABO 0126 6372 96

t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum

Druk: JM2 grafische producties, tel. 5316520

Hei & wei niet ontvangen?

Of heeft u een vraag over de bezorging, of 

een beschadigd exemplaar ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar heienwei@jm2.nl 

o.v.v. ‘hei & wei bezorging’. U kunt op 

werkdagen ook bellen met 5316520

Oplage: 5.642

Volg ons ook op Facebook, 
Instagram of heienwei.nl

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

Mona, Cherise en Theo 
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