
Een bewogen eeuw 

door Aafje Boerma 
De Vereniging van Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum bestaat 100 jaar. 
Dit wordt groots gevierd in het Singer Museum met een jubileumexpositie en 
een boekpresentatie. 

Het was een bewogen eeuw voor de in 
1921 opgerichte kunstenaarsvereniging. 
Het eerste bestuur werd geleid door 
voorzitter en kunstenaar Co Breman. De 
vereniging organiseerde jaarlijks een zo-
mer- en een wintertentoonstelling. On-
danks de ballotage telde de vereniging 
in 1928 al 146 leden. Door conflicten 
werd de vereniging opgesplitst in de 
Vereniging van Beeldende Kunstenaars 
Laren-Blaricum en de Gooise Schilders 
Vereeniging. 

Hotel Hamdorff 
De twee verenigingen expo-
seerden om beurten in 
de kunstzaal van 
hotel Hamdorff. 
In 1978 expo-
seerden ze voor het 
laatst in Hotel Ham-
dorff, het hotel ging fail-
liet. Zowel Laren-Blaricum 
alsook de Gooische vonden 
een nieuwe expositieruimte in het Singer 
Museum. In 2005 exposeerden de vereni-
gingen samen en niet lang daarna gingen 
ze verder als de Vereniging van Beelden-
de Kunstenaars Laren-Blaricum. 

Exposities
De jubileumexpositie is tot en met 20 no-
vember te zien in de Van den Brink galerij 
in het Singer museum. Er is ingezoomd 
op de dorpen Laren en Blaricum met 
werk van onder anderen Co Breman, de 
gebroeders Dooijewaard en David Schul-
man. Alle getoonde werken zijn afkom-
stig uit de verzameling van Singer Laren 
en uit de collecties van de gemeenten 
Laren en Blaricum. In de Nardinc gale-
rij laten hedendaagse kunstenaars van de 
op dit moment meer dan 50 leden tellen-
de vereniging hun meest recente werken 
zien. De verkooptentoonstelling loopt tot 
en met 27 november. 

Jubileumboek 
Schrijver Peter van der Ploeg 
heeft speciaal voor dit feest 
‘Verenigde solisten, 100 jaar 

vereniging van beeldende kunste-
naars Laren-Blaricum 1921-2021’ ge-
schreven. Een kleurrijk overzicht van een 
eeuw cultureel erfgoed. Het boek pre-
senteert nieuwe en onvertelde verhalen, 
die een andere kijk geven op de kunst-
geschiedenis. Meer info kunstenaars 
larenblaricum.nl of singerlaren.nl 

De Kruiskuilers 
Op zaterdag 19 november komen na 
drie jaar de Kruiskuilers weer tevoor-
schijn. In het Vitusgebouw zullen zij 
weer hun verrassende kijk op de ac-
tuele zaken aan u presenteren. Ook de 
band Fusebox zal deze avond optre-
den. 

Deze topmuzikanten bespelen elke zaal 
met hun brede reportoire. Een feest 
om mee te maken. De kaarten kosten  
€ 15,- per stuk en zijn verkrijgbaar bij: 
Nico de Jong 06-54954136, Klaas Vos 
035-5313471 en Stef van den Bergh 06-
53271637. Ook zijn er kaarten te koop 
aan de deur. De zaal is open om 20.00 
uur.

Carols in ’t Gooi 
Op vrijdag 9 december zal weer een 
gelegenheidskoor optreden in de St. 
Vituskerk. Ruim 120 koorleden zullen 
dan het kerstrepertoire zingen in een 
hopelijk bomvolle kerk. 

Het koor wordt begeleid door de Konink-
lijke Brassband Utrecht, onder muzikale 
leiding van Marlies Huitink. Er zullen 
solisten zijn en er wordt een alternatief 
kerstverhaal verteld door radiopresen-
tator Hans Schiffers (Arbeidsvitami-
nen). De aanmeldingen stromen binnen, 
maar er is nog grote behoefte aan man-
nenstemmen. Je hoeft geen geschoolde 
stem te hebben, plezier in zingen is het 
belangrijkste! De eerste van drie repeti-
tiedata is zaterdag 19 november in Het 
Vitusgebouw aan de Kerklaan. Meer info 
carolsintgooi.nl 

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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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Kunsthandel Studio 2000
Blaricum

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

Open: di t/m za.13:00 - 17:00 uur
e: blaricum@studio2000.nl - www.studio2000.nl

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.

38e jaargang
nr. 462

16 januari 2015w
w

w
.h

ei
en

w
ei

.n
l

O
.A

. V
O

O
R

 O
U

D
E 

N
U

M
M

ER
S 

EN
 A

R
C

H
IE

F

met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&& weiwei

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

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

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

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

 

Verhuisplannen?

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

 

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

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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3 4 6Mag ik dat 
zeggen…?

De kunst van het 
duiven voeren 

Doneer aan een 
natuurproject 7 Jop’s hobby, 

te gekko

hei & wei
met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum

www.dressyourparents.com

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 mai-
len naar redactie@heienwei.nl 

Schilderij Co Breman ‘De weg naar het dorpje Blaricum’
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Oogstfeest op de Zorgboerderij 

door Margriet van ‘t Klooster en Hans Mohrmann
Op 10 oktober jl. was er een zeer uitbundig en drukbezocht oogstfeest dat al 
voor het derde jaar werd georganiseerd op de Zorgboerderij in samenwerking 
met Kiwanis Naarden.

Zo kon men prijzen winnen door precies 
het gewicht van de knorrende varkens te 
raden, of door precies alle uitgestalde za-
den te benoemen of zomaar boerengolf 
spelen of genieten van het traditionele 
spectaculaire dorsen. 

Natuurlijk was er ook van alles te proe-
ven en snaaien: Frans Wassenaar bak-
te samen met Leo de 
heerlijkste broodjes in 
de takkenbosoven, Joep 
flipte zijn sappige ham-
burgers op de grill, De 
Hoop toverde de lekker-
ste ijsjes uit de ijscokar, 
mooie wijnen werden via 
Naarden helemaal uit Ar-
gentinië aangevoerd, de 
heerlijkste bakkies hete 
pleur werden uit rode 
mokken gedronken en de 
bijenvader liet kinderen honing likken en 
vaders mede proeven. Ach wat zat er veel 
volk gewoon gezellig in het zonnetje te 
keuvelen en te genieten van alle drukte 
en vertier onder de vrolijke noten van 
Het Loampit trio (gesponsord door het 
Activiteitenfonds Blaricum).

Uitslagen van de raadspelen
Maar dan, tegen het einde van de mid-
dag, werden eindelijk de uitslagen van 

de raadspelen bekend gemaakt. Het was 
spannend want er was op z’n scherpst 
gestreden om de mooie prijzen: Wilhanja 
raadde het gewicht van de varkens op 
precies 1,5 kilo na en ontving een bon 
ter waarde van maar liefst 30 euro te 
besteden in de Werckpaertwinkel. De 
3 prachtvarkens wegen bij elkaar 380 
kilo. Dit was netjes tevoren gemeten 

op de weegbrug van  
Herman en Sonja van 
der Heiden. Knap 
van Wilhanja! 

Het zadenspel was 
heel moeilijk. Er 
moesten wel tien 
zaden geraden wor-
den: Mais, mosterd, 
zwarte haver, gerst, 
gewone haver, tar-
we, knollenzaad, 

zonnebloem, boekweit en rogge. Wie 
weet dat nog? Met 8 goed wonnen Lies 
en Lies en zij hebben een bon van 25 
euro gewonnen, eveneens te besteden 
in de Werckpaertwinkel. Superknap.  
Maar het meest genoot ik zelf van het 
koele biertje dat Margriet na afloop van 
het feest nog even snel langs kwam bren-
gen. Lief he?  Volgend jaar weer? Zeker 
weten, dat gaat mij een feest worden. 
Heb er nu al zin in.

    


         


   

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

Ezeltje Prik
Een belangrijk element bij het co-
lumnschrijven is dat ene vleugje 
humor. Voor een lichte en relative-
rende toon. En, blijf ook niet han-
gen aan kop en staart. Die twee 
zijn immers aan elkaar verbonden 
door een verklarend en informa-
tief middenstuk. Anders hangt de 
staart er maar onbegrepen bij.  
Dit doet mij onwillekeurig denken 
aan ons vroegere kinderspelletje 
Ezeltje Prik waarin een geblind-
doekt kind, na een paar keer 
rondgedraaid te zijn, duizelig pro-
beerde een staart aan de ezelkont 
vast te prikken. Ook afgeleid door 
gegiechel was dat moeilijk: Vóór 
was niet van achter te onderschei-
den. Soms hing de staart zelfs aan 
de neus van de ezel!
Als me zoiets overkomt met co-
lumnschrijven, dan helpt een lich-
te grap. Alleen licht? Een scherpe-
re grap kan ook als die tenminste 
een echt ‘gat is waardoor de waar-
heid fluit’. Gaten, die de bekende 
krantencolumnisten nooit ont-
gaan.     
Hoewel, over de oorlog in Oe-
kraïne worden amper grappen 
gemaakt. Behalve als het Poetin 
betreft. Die man veroorzaakt nu 
al acht maanden niets dan ellen-
de. Waardoor de hele wereld in de 
war is. Het lucht wel even op om 
hem bijna te zien onderuitgaan 
in de doorgaande stroom van ko-
mende en gaande generaals. 
Hij heeft het steeds moeilijker. 
Was de Krim annexeren een 
makkie van een paar dagen, nu 
is hij al acht maanden op ‘veilige 
afstand’ bezig om Oekraïne bij 
zijn tsarenrijk te voegen. Lukt 
niet. Het wordt een nachtmerrie. 
Sterker nog, hij krijgt klappen 
aan het oorlogsfront. Moet te-
rugtrekken. Duizenden Russische 
soldaten gesneuveld. Miljarden 
aan militair materiaal verloren. 
Bombardementen op burgerdoe-
len of infrastructuur leveren niets 
op. Had hij kunnen weten van het 
- zonder enig militair gewin - plat 
bombarderen van steden in de 
Tweede Wereldoorlog. Tactische 
kernwapens zijn niet te gebruiken 
vanwege de radioactieve wolken 
die niet alleen zijn eigen troepen, 
maar bij westenwind ook Rusland 
zelf bedreigen. Hij lijkt verstrikt 
in zijn eigen, gruwelijke versie van 
Ezeltje Prik...             

  

Raadhuisstraat 1 Blaricum 
06-53612339 

www.madelinelindeman.nl

Een èchte 
     Blaricumse makelaar!
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Blaricums talent Elize Joan 
Maria van den Broek, 
schrijfster

door Nelliette van Wijck
Ons dorp is een schrijfster rijker, aan het woord is Elize van 
den Broek, 18 jaar. ‘Ik ben begonnen met schrijven op mijn zes-
tiende, tijdens mijn eindexamenjaar. Ik las een Engelse boeken-
serie en een vriendin van mij vertelde me dat de schrijfster ook 
op haar zestiende was begonnen met schrijven.’

Dit inspireerde Elize om ook te gaan 
schrijven. ‘Mijn genre is fantasie /young 
adult en Engelse gedichten. Ideeën dwar-
relden door mijn hoofd en die heb ik op 
papier gezet. Heerlijk om rond te dwalen 
in een fantasiewereld. Zo ontstond lang-
zaam mijn boek Het vuur van Claimors, 
het eerste deel van de Protasius-serie. 
Het verhaal zit vol magie, een levenstest 
die je leven totaal kan veranderen, kost-
school, vriendschap, magische wezens 
en een strijd tegen de klok, zullen ze het 
overleven?’
 
Het boek is geschreven en dan?
Toen het boek af was, stond ze voor een 
belangrijke keuze. ‘Ga ik het boek zelf 
uitbrengen of ga ik naar een uitgever? 
Nieuwsgierig als ik ben, ben ik het zelf 
gaan doen, een boeiende leerschool en ik 
wilde mijn boeken met zo veel mogelijk 
zorg in de wereld zetten. Ik had ook een 
duidelijk beeld van hoe het boek eruit 
moest komen te zien. Het gevoel dat ik 
had toen ik uiteindelijk het eerste exem-
plaar in handen had, is  te beschrijven als 
een gevoel van trots en ongeloof tegelijk. 
Ik voelde mij ineens echt een schrijfster.’

 De serie
‘Op dit moment ben ik 
bezig met deel 2 van 
deze serie en ik denk 
dat het een heel mooi 
en spannend vervolg 
wordt. Ik heb een idee 
in mijn hoofd welke 
kant het verhaal opgaat, 
maar terwijl ik schrijf 
komen er andere ideeën 
omhoog en neemt het 
verhaal een verassende 
wending.’ Dat maakt 
schrijven nu juist zo interessant voor 
Elize. ‘Ik weet hoe ik het verhaal wil la-
ten eindigen maar de weg er naar toe zit 
vol met omleidingen en is voor mij ook 
spannend.’
 
Gedichtenbundel The Poemtree
‘Naast mijn boek heb ik ook een Engels-
talige gedichtenbundel uitgegeven: A di-
ary of a sixteen year old. De gedichten 
zijn divers en beschrijven wat er in mij 
omgaat. Het is zo geschreven dat ze door 
eenieder anders geïnterpreteerd kunnen 
worden, afhankelijk van hun eigen ver-

haal. Mijn droom is om van schrijven 
echt mijn beroep te kunnen maken en ik 
voel dat ik op de goede weg ben!’

Mag ik dat zeggen…? 

door Angélique Boezel-Spoor
Iconisch zijn deze beginwoorden van 
de legendarische sportcommentator 
Mart Smeets bij veel van zijn sport-
programma’s: ‘Mag ik dat zeggen? Ja, 
dat mag ik zeggen!’ (Voor alle duide-
lijkheid, hij is nog steeds springlevend, 
ik haal alleen zijn zegswijze aan!) De 
laatste tijd gebeurt er zóveel om ons 
heen, waarvan je je inderdaad af-
vraagt ‘kan en mag ik hier iets van 
zeggen?’ Ik geef u op een briefje, dat 
eenieder die zich hierin goed verdiept, 
gegarandeerd na een paar minuten 
zegt: ‘Verrek, nu ik erover nadenk…?’

Los uit het vuistje haal ik een lokale zaak 
aan. Zoals… doordeweeks wordt het Wa-
randepark voornamelijk gefrequenteerd 
door hondenbezitters en paardenliefheb-
bers. Gemoedelijk groeten wij elkander 
en maken hier en daar een praatje. Edoch 
in het weekend is het verhaal geheel an-
ders. Achter elkaar slingerende wielren-
ners racen door beide bossen met een 
snelheid waar Max Verstappen van zou 
gaan kwijlen. Even waarschuwen met 
een belletje is er niet bij, want dat vinden 
de heren blijkbaar niet macho en erger, 
de hondeneigenaren worden regelmatig 
toegeschreeuwd dat ze die ‘k**’honden 
bij zich moeten houden. Hierbij overi-
gens meteen de kanttekening dat twee-
derde van deze sportievelingen zich wél 
vriendelijk en sportief opstelt; dan wordt 
erover en weer gedag gezegd, bedankt 
voor het vasthouden van de hond en res-
pecteert men elkaar als genieter van het 
bos. Maar die overige weekend-sporters 

vormen een serieus gevaar in het bos, los 
van hun asociale teksten.
 
Een crossmotor
Sterker nog, mij bereikte het verontrus-
tende bericht dat er zich zelfs laatst een 
crossmotor op hoge snelheid uitleefde in 
ons park/bos! Uit eerste hand hoorde ik 
van de vaste wandelaars dat zij zich wild 
waren geschrokken. Er werd getracht de 
kentekenplaat van het betreffende voer-
tuig te fotograferen om de identiteit te 
kunnen vaststellen van de berijder, maar 
men was helaas net te laat met afdruk-
ken… Hoe moeilijk kan het zijn om in 
een bos, waar wij met zijn allen plezier 
aan beleven, op een normale manier met 
een ander om te gaan?  

Rekening houden met elkaar
Dat in het weekend, waarin alle liefheb-
bers losgaan in de natuur, er gewoon een 
beetje rekening wordt gehouden met el-
kaar? De honden lopen los, de paarden 
doen hun rondje en de wielrenners rijden 
hun circuit, dat moet toch kunnen zonder 
dat iedereen elkaar in de haren vliegt of 
erger elkaar letterlijk in de wielen rijdt? 
Leven en laten leven is zo’n mooi motto! 
Een simpelweg ‘goedemorgen!’ of ‘sor-
ry, even passeren!’ lijkt me geen onover-
komelijke openingszin. 

En uit ervaring weet ik dat er door effec-
tief communiceren zelfs enorm leuke ge-
sprekken - en sterker nog: Vriendschap-
pen! - kunnen ontstaan.

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.
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Elize Joan Maria van den Broek, 
https://elizejoanmaria.nl
Insta: Elizevdbroek
Tiktok: Elize vd broek

De boeken zijn verkrijgbaar via 
haar website en bij De Blaricum-
se Boekhandel
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De kunst van het duiven voeren 

door Hans Mohrmann
Zoals vele Blaricummers voeren ook wij al jaren vogeltjes in onze tuin. Kool-
meesjes, pimpelmeesjes en huismusjes vliegen af en aan, het is een drukte van 
jewelste in de struiken rond het voederhuisje. 

Meestal scharrelen er ook twee tortel-
duiven en pikken naar het voer dat op de 
grond is gevallen. Sinds er Barnevelder 
krielen in onze tuin scharrelen, komen 
mussen en duiven brutaal op het kippen-
voer af. Een roodborstje kijkt en kijkt, 
en hup, grijpt zijn/haar kans als iedereen 
genoeg heeft. 

Postduiven 
Maar hoe zit dit nu met de dikke postdui-
ven die ons met bruine ogen aanstaren? 
Sinds de oudheid werd belangrijk nieuws 
door de postduif bezorgd.  In 1860 had 
Reuters nog vijfenveertig postduiven in 
dienst. Het zijn de echte racemachines, 
Formule 1 is er niets bij. Duivenhouders 
trainen en voeden hun duiven zo dat ze 
het snelst terug in hun hok zijn. Het is 
niet altijd de snelst vliegende die wint. 
Wie kent het verhaal van de haas en 
de schildpad niet? Het gaat om fitheid, 
oriëntatie, zicht, geheugen en… vooral 
conconcentratievermogen! Duiven heb-
ben een fabelachtig geheugen, ze kun-

nen honderden beelden opslaan, zien 
een maiskorrel op drie meter afstand en 
weten haviken, valken en katten te ver-
mijden. 

Training en voeding 
Wedstrijden worden met jonge en oude 
duiven gehouden en over korte (minder 
dan 300 kilometer voor sprinters) en lan-
ge afstanden (meer dan 800 kilometer 
voor marathonvluchten). In 2020 is een 
Belgische postduif voor 1,6 miljoen euro 
verkocht. Toch gaat het bij duivenhou-
ders om de eer, af en toe een gokje ge-
waagd.  De kunst is om training en voe-
ding goed af te stemmen op de afstand 
waar je voor gaat. 

Meelmuis 
Van der Wardt uit Laren heeft onlangs 
zijn deuren gesloten. Gelukkig voor 
P.V. de Zwaluw heeft onze Meelmuis de 
handel overgenomen. Er liggen al liefst 
45  soorten duivenvoer en 15 soorten 
grit in nieuwe rekken, en zijn er andere 

spullen te verkrijgen die nodig zijn 
om deze racers te tunen. Jonge duiven 
eten anders dan de oude, sprinters 
weer anders dan lange afstand vliegers. 
Wanneer voer je wat en hoe lang voor 
de wedstrijd opdat ze het juiste gewicht 
hebben en niet te dorstig zijn dat ze 
direct na het loslaten naar water gaan 
zoeken? Hoe zorg je voor ‘t opschonen 
van darmen en nieren, het herstellen 
van bloedwaarden, het verhogen van de 

natuurlijke weerstand met antioxidanten 
en zuurstofopname? Hoe stimuleer je 
de ontwikkeling van de hersenen, wat 
doe je na intensieve perioden zoals  
rui en kweek? Wat geeft de gladste 
veren en vermindert daarmee de 
luchtweerstand. Het is het samenspel van 
wetenschap en praktijk dat het een hele 
puzzel maakt. Zou Max Verstappen ook 
zo’n dieet hebben? Dat zou een hoop 
verklaren.

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

De sfeer in de gemeenteraad is omgeslagen
door Jan Greven
De sfeer in de gemeenteraad is omgeslagen. De stemming zorgelijker gewor-
den. Luister naar wethouder Lanphen (D66) tijdens het raadsdebat van 25 
oktober jl. over de begroting 2023. De wethouder zag donkere wolken. ‘We’ 
voelen ons onmachtig. Met z’n allen worden ‘we’ armer en ‘we’ kunnen daar 
niets aan doen. Onze bewoners hebben het zwaar, de problemen zijn groot. 
Een nieuwe begroting lost dat niet op. 

Vóór haar, had Bea Kukupessy (PvdA/
GL) haar zorgen al op tafel gelegd. Van 
biodiversiteit, klimaatverandering en 
energieschaarste tot gebrek aan visie, 
Groningen, stikstof en toeslagen. Intus-
sen gaat het goed met Blaricum, als je 
tenminste alleen naar de economische 
kant kijkt. De in de begroting voorge-
stelde stijging van de Onroerende Zaak 
Belasting (OZB) vergroot de kloof tus-
sen arm en rijk. Ze is het woord armoe-
de maar één keer tegengekomen. 

Om ons heen is van alles aan de hand. In 
de begroting valt daar veel te weinig van 
te merken. Daarom zal zij tegen deze 
begroting stemmen, al wil ze altijd wel 
in gesprek blijven. 

Ook de Blaricumse Partij (DBP) zag 
deze begroting niet zitten. Vooral de 
verhoging van de OZB zat haar dwars. 
De OZB zou volgend jaar gelijk moe-
ten blijven. Natuurlijk ontstaat dan een 
tekort, maar dat moet maar opgevangen 
worden uit het gemeentelijk vermogen. 
Geld genoeg. Wel 51 miljoen. De ande-
re partijen waren niet blij met dit plan. 
Woorden als potverteren, verjubelen, 
over de balk gooien en zelfs populisme 
vlogen door de zaal. 

Een paar dagen na de raadsvergadering 
las ik in de krant dat de Nederlanders 
voor een soepele overgang naar een huis 
zonder gas vooral naar de gemeente kij-
ken. Vijfenzestig procent van de huis-

houdens rekent op financiële steun van 
de lokale overheid. Ook voor informatie 
kijken we naar de gemeente. Ik dacht 
nog even terug aan die raadsvergade-
ring. Angsten en vrezen voor de toe-
komst werden goed en omvattend opge-
somd. Voornemens om daar wat aan te 
doen en discussie over de hoeveelheid 
geld die daar het komend jaar voor moet 

worden uitgetrokken, hoorde ik veel 
minder. Zegt op zich niets natuurlijk. Er 
kan van alles in het vat zitten. Niet alles 
komt er in één avond uit. Het viel me 
wel op.  
De begroting werd goedgekeurd met als 
belangrijkste wijziging een halvering 
van de voorgestelde verhoging van de 
afvalstoffenheffing. 

Lambert van de Meelmuis verkoopt 45 soorten duivenvoer en 15 soorten grit

Paradoxen van authenticiteit met Maarten Doorman in het 
Filosofisch Café Blaricum

De strategische visie van de Gemeente Blaricum 2010 tot 2030 had als titel: 
Blaricum, authentiek dorp in ’t Gooi. De opstellers van deze visie zullen zich 
indertijd niet afgevraagd hebben wat ze met authentiek bedoelden. Iets met 
natuur? Uniek? Iets met oprechtheid? Of is authentiek vooral spontaan? Bij 
iedere vraag wordt het ingewikkelder waar authentiek eigenlijk voor staat. 
Als dat al te zeggen is. Filosoof Maarten Doorman heeft veel over deze vra-
gen nagedacht. 
Zondag 13 november geeft hij er een lezing over in Blaercom. Aanvang: 14.30 
uur. Toegang gratis. Een initiatief van de Bibliotheek HLB en de Filosofische 
Leeskring Blaricum. Met steun van de gemeente Huizen Laren Blaricum.
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Corona-comedy in drie bedrijven

door Greet Volkers
Onlangs kreeg ik te horen dat ik een staaroperatie moet ondergaan. Niks bij-
zonders zegt iedereen en daarna zie je weer vlijmscherp. In die tijd had ik ook 
een coronaprik- (vanwege mijn COPD) en een griepprik-afspraak. Beetje veel, 
dacht ik nog. 

De dag voor de coronaprik controleer 
ik nog even of ik negatief ben. Alles in 
orde. Ik ga 1 oktober naar Het Huis van 
Eemnes. Ik noem het specifiek, want het 
is een prachtige plek. Er is veel te doen 
en je voelt je er thuis. Ik word er blij van. 
Maar ik kom nu voor de prik. Zo gepiept, 
via de koffieshop weer naar buiten. Niks 
aan de hand, nou toch wel…Waar ik een 
beetje naar rechts zou moeten, loop ik in 
gedachten rechtdoor. Ja hoor, natuurlijk 
tegen een glazen wand die echt niet mee-
bewoog. Een flinke klap en een dikke bult 
op mijn hoofd. Kom thuis, oorbel kwijt. 
Die ligt bij de jongens van de koffieshop. 

Twee dagen later word ik toch een bak 
verkouden, niet normaal. Mijn huisarts 
is met vakantie, maar ik wil overleg van-
wege mijn staargedoe. Lig ik straks op 
zo’n bedje, mijn oog ingeklemd, krijg ik 
een hoestbui. Nou die naald schiet er bij 
mijn oor weer uit. Moet er niet aan den-
ken. Maandag naar de dokter, geen co-
rona? Vorige week nog gecheckt, neen. 
Anders durfde ik niet te komen. Krijg 
pillen, want toch een infectie. Controleer 
de volgende dag toch nog maar eens op 
corona. Wat denk je, positief. Leg mij 
het maar uit. Dus corona, een uitgestel-
de operatie, geen griepprik, bult op mijn 

kop. Maar heb wel mijn oorbel terug, 
bloemen van mijn yoga-ploeg en ieder-
een wil me helpen… Daar knap ik van 
op. Oh ja, ‘t is maar dat u het weet, onze 
corona vriendin leeft nog.

Ik wens iedereen een gezonde herfst en 
pas een beetje op elkaar!

Ons dagelijks Brood
door Marjolijn Schat
Bij bakker Wassenaar vraag ik om een 
speltbrood. ‘Wilt u een speltwitbrood, 
een speltdesembrood, een speltvolko-
renbrood of een spelt rogge volkoren-
brood? We hebben ook nog biologisch 
speltbrood, speltbolletjes, speltcrac-
kers en spelteierkoeken.’ Op het brief-
je van thuis staat speltbrood en ik weet 
dus niet wat te doen. ‘Doe dan maar 
een desembrood’ is mijn verweer. ‘U 
kunt een keuze maken uit desembrood 
wit, desembrood bruin of desembrood 
volkoren.’ Ten einde raad ga ik maar 
met een gewoon tarwebrood naar huis. 

Dit zijn niet mijn woorden maar die van 
oud-collega Adrie van Zon in 2014 in hei 
& wei. Zeer herkenbaar!

Broodfeitjes
Brood is al eeuwenlang onderdeel van 
ons dagelijks leven, het is ‘ingebakken’ 
in onze cultuur. In Nederland eten we ge-
middeld zo’n 3,5 snee brood per dag en 
volkorenbrood wordt van alle broodsoor-
ten het meest gegeten. En wist u dat niet 
de Fransen de uitvinders zijn van de 
croissant, maar volgens de legende stam-
men deze uit Wenen. De bakkers bakten 
broodjes in de vorm van een halve maan, 
het symbool op de Ottomaanse vlag, na-
dat ze Turkije in een oorlog verslagen 
hadden. En wat te denken van de talrijke 
uitdrukkingen zoals: Broodnodig, brood 
op de plank hebben, broodwinner, als 
warme broodjes over de toonbank.

Bakkers in zwaar weer
Terug naar bakkerij Wassenaar waar 
sinds 2004 Frans, 2e generatie bakker, 
aan het roer staat. Hij bakt samen met 
2 bakkers ruim 70 soorten brood in zijn 
klassieke broodbakkerij. In totaal wer-
ken er vijftien mensen en is er een vaca-
ture voor een bakker. Net als de bakkers 
elders in het land kampt ook Frans met 
fikse problemen: Flink gestegen meel-

prijzen, een energierekening waar je u 
tegen zegt, een schreeuwend tekort aan 
vakmensen en stijgende lonen. De win-
kel is nu hierdoor tijdelijk gesloten op 
maandag. Frans: ‘En de prijsstijging één 
op één doorberekenen aan de klant kan 
gewoon niet, maar een verhoging is on-
ontkoombaar.’ 

Brood van gisteren!
Frans probeert de klant aan alle kanten 
tegemoet te komen: ‘Brood dat gisteren 
vers gebakken is, is ook vandaag nog 
heerlijk. We hebben nu het Brood van 
Gisteren. Dit zijn lekkere producten van 
de dag ervoor tegen aantrekkelijke prij-
zen.’ Frans gaf voorheen al een goede 
bestemming aan de niet verkochte pro-
ducten van die dag, namelijk voor de 
boeren als veevoer voor dieren. ‘Maar in 
deze tijden vind ik het juist jammer als 
het brood niet meer gebruikt wordt voor 
de menselijke consumptie, alleen maar 
omdat het een dagje ouder is.’ Alles heeft 
één prijs, € 1,25; zowel voor hele bro-
den als voor zakken bolletjes en andere 
producten.

Goed voor het milieu én voordelig. Ik 

ben enthousiast. Ik reken een zak bolle-
tjes van Brood van Gisteren af en wordt 
geholpen door Sophiia, gevlucht uit de 
Oekraïne en nu woonachtig in Blaricum. 
We communiceren met handen en voe-
ten. Ik heb grote bewondering voor haar: 
De Nederlandse taal leren én al die ver-
schillende broodsoorten… 

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
    

Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

 

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

Kerkstraat 45
1271 RK Huizen info@schipperwonen.nl
Tel. 035 - 525 22 25 www.schipperwonen.nll a a r d e r we g  4 4 ,  e e m n e s  •  0 3 5  -  6 2 1  2 4  9 9  •  i n f o @ e e m o p t i e k . n l 

e e m o p t i e k . n l

c o n t a c t l e n z e n  •  o p t o m e t r i e  •  m o n t u r e n

GROEN- EN GRONDWERKEN • VERHUUR •  LEVERANCIER VAN ZAND, 
GROND, COMPOST, ETCETERA   

GROENESTEIN  B.V.

Schapendrif t 67   •    1261  HM Blaricum
T (035 )  531 51 74 /  M 0 6  53 9 5 34 63

info@groenestein-bv.nl •  www.groenestein-bv.nl

GROEN- EN GRONDWERKEN • VERHUUR •  LEVERANCIER VAN ZAND, 
GROND, COMPOST, ETCETERA   

GROENESTEIN  B.V.

Schapendrif t 67   •    1261  HM Blaricum
T (035 )  531 51 74 /  M 0 6  53 9 5 34 63

info@groenestein-bv.nl •  www.groenestein-bv.nl

Hoefsmederij s. v.d. BergH

NIJT MEUILUK DOON,

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

.....

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

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

Lid Nederlandse Vereniging 
van Hoefsmeden.
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Zwaluwenweg 2-c, 1261 GJ Blaricum
Tel. 035 538 44 70

www.ijssalondehoop.nl

Saar aan Huis
Mantelzorgondersteuning

035-2062737 
saaraanhuis.nl

Bakkerij Wassenaar is op zoek 
naar een enthousiaste zaterdag-

hulp van 15 jaar of ouder. Bij 
interesse loop binnen en vraag 

naar bakker Frans of mail naar  
bakkerij.wassenaar@planet.nl
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Doneer aan een natuurproject

Hoera, het Goois Natuurreservaat (GNR) is jarig! Het GNR zorgt al 
negentig jaar voor de Gooise natuur, jouw groene achtertuin. 

Al zijn de gebieden beschermd, in het zo 
drukke Gooi staat de kwetsbare natuur 
altijd onder druk. 

Daarom roept het Goois Natuurreservaat 
mensen op om via het Digitaal 
Natuurreservaat te doneren aan een 
natuurproject naar keuze. 

Via deze en andere projecten wil het 
Goois Natuurreservaat, een zelfstandige 
natuurbeheerorganisatie, iedereen in 
het Gooi betrekken bij de bijzondere 
Gooise natuur. En hen zelfs een beetje 
‘ambassadeur’ maken. 
Want de Gooise natuur is van ons 
allemaal. 

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.
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Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

Niek Heldoorn 
Nederlands kampioen triatlon 2022

 
door Frans Ruijter
We gaan toch een beetje gluren bij de 
buren, in dit geval in Huizen, maar wel 
met een Blaricums sausje eroverheen. 
De in Huizen wonende 23-jarige Niek 
Heldoorn is een zoon van de Blaricumse 
Patricia ter Weijden. Zijn vader, 
Frank Heldoorn, is meerdere keren 
Nederlands Kampioen geweest op de 
zeer zware sportdicipline triatlon. 

Het sportieve zat er al vroeg in bij 
Niek. Als kind deed hij mee aan een 
sponsorloop op zijn basisschool De 
Springplank. De meeste kinderen 
vonden dit een mooie gelegenheid om 
even niet te hoeven leren, maar Niek zag 
het als een extra training. Hij liet zijn  
moeder bidons langs de route zetten en 
zo rende hij de meeste rondjes om de 
school. Dat heeft dus wel degelijk zijn 
vruchten afgeworpen. 

Nederlands kampioen 
Zo werd hij vier weken vóór de Challenge 
Almere-Amsterdam, waarin ook het NK 
2022 werd gehouden, winnaar van de 
loodzware triatlon van Embrunman in 
Frankrijk. Deze wordt gerust tot een van 
de zwaarste triatlons ter wereld gerekend 
vanwege de vele hoogtemeters die 
erin zitten. Het is in deze tak van sport 
bijzonder te noemen als je zo kort daarna 
wéér een topprestatie kan leveren. Op 
zaterdag 10 september jl. deed Niek dat. 
Na 8 uur en 39 seconden finishte Niek, 
nadat hij 3,8 kilometer had gezwommen, 
180 kilometer had gefietst en 42,195 
kilometer had hardgelopen. Een prestatie 
waar wij in Blaricum ook heel trots op 
mogen zijn.

Patricia terWeijden met Niek

Ben jij ook een Gooise natuurliefhebber? 

Doneer op gnr.nl/doemee
Zo geef je jezelf én de Gooise natuur een 
prachtig cadeau!

In Memoriam Henk Eggenkamp

Lid van verdienste BVV ‘31
1e Houder Gemeenschapspenning Gemeenschapsfonds Blaricum

* Blaricum 15 augustus 1939   
†  Hilversum, 4 oktober 2022

door Frans Ruijter
Soms wil je het gewoon niet geloven en denk je dat bepaalde mensen in Blari-
cum onsterfelijk zijn. In ieder geval hoop je het, want ze zijn door hun bijdrage 
aan de gemeenschap, in de ruimste zin van het woord, gewoon onmisbaar. 

Henk Eggenkamp was er zo één. Men 
deed nooit tevergeefs een beroep op zijn 
vakmanschap en zijn bereidwilligheid 
om te helpen, waar dan ook. 

Raadhuisstraat 16
Henk trouwde op 28 mei 1966 met Riek 
van de Heiden, zij kregen twee kinde-
ren, Linda en Marcel. Na een paar jaar 
op de 2e Molenweg gewoond te hebben, 
betrokken ze de ouderlijke boerderij van 
Henk zijn moeder Aal de Graaf aan de 
Raadhuisstraat 16, waarin vóór die tijd 
het bouwbedrijf van de gebr. Eggenkamp 
was gevestigd. Helaas overleed Riek op 
68-jarige leeftijd in 2007. 

‘Bolle Henk’
Op zijn tiende jaar werd Henk lid van 
RKBVV (nu dus 73 jaar geleden) en 
trok voor de wedstrijden en trainingen 
naar de Naarderweg om daar het door 
Henk zo geliefde voetbalspel te spelen. 
Na het doorlopen van de jeugdelftallen 

kwam hij in het 1e elftal. Vele jaren heeft 
hij dat gedaan en samen vormde hij met 
Johan Puijk het hart van de Blaricumse 
verdediging. Het woord hart, mocht je 
best weleens met een d schrijven. Aan de 
kant gaan voor iemand, dit kwam niet in 
hun woordenboek voor. Henk was bui-
ten het veld de rust zelve, dat hem in zijn 
werk de bijnaam ‘Bolle Henk uit Blari-
cum’ opleverde, maar in het veld was hij 
bloed- en bloedfanatiek.

Volksspelen
De Oranjevereniging deed ook nooit te-
vergeefs een beroep op hem. Als er ma-
terialen geleend moesten worden voor 
wat voor activiteit dan ook, er klonk 
nooit nee uit zijn mond. Tijdens het 
75-jarige bestaan van de Oranjevereni-
ging in 2013 zat Henk ook in het team 
dat het bouwen van de feesttent op het 
Oranjeweitje begeleidde. Met de rust die 
hij uitstraalde gaf hij je altijd het gevoel 
dat het allemaal wel goed kwam en dat 

klopte ook. Aan de volksspelen deed hij 
vroeger als echte Blaricummer natuur-
lijk mee, de laatste jaren zat hij in de 
jury. Zij zorgde ervoor, dat als er ergens 
een verschil van mening ontstond er snel 
een oplossing gezocht werd. Henk fluis-
terde het oordeel van de jury op de zijn 
zo bekende wijze in het oor van de spea-
ker van dienst en eenieder kon daar altijd 
mee leven. 
De vraag die elk jaar weer terugkwam 
was: Wanneer is de Blaricumse kermis? 
Het antwoord: Op de eerste maandag na 
Henk Eggenkamp zijn verjaardag (Ma-
ria Hemelvaart), laten we ons dat blijven 
herinneren. Dat hij moge rusten in vrede. 

Wij wensen zijn naasten, de kinderen en 
kleinkinderen alle sterkte om dit grote 
verlies een plaats te geven. Zijn leven is 
geëindigd, maar de talloze mooie herin-
neringen aan hem zijn begonnen.
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Zomaar een foto van de Beeldbank van de Historische 
Kring Blaricum 
door Frans Ruijter
Op vrijdag 16 augustus 1946 werd deze groep welpen 
van de St. Franciscusgroep verkennerij geïnstalleerd. 
De groep bestond uit: Vincent Brugman, Henk Eggen-
kamp, Paul Hendriksen, Henk Fecken en Geurt de 
Jong. De foto is gemaakt op het schoolplein van de St. 
Bernardusschool aan Kerklaan 16 (nu gemeentehuis). 

Op de achtergrond is de boerderij van 
Henk de Jong aan Kerklaan 13 te zien, in 
Blaricum beter bekend als de boerderij 
van Henk van Steffen. Het is de ouder-
lijke woning van Geurt de Jong. Deze 
boerderij is op 2 januari 1963 afgebrand. 
De oorzaak was het ontsteken van zoge-
naamde sterretjes, waarvan nog weleens 
ten onrechte werd aangenomen dat het 
koud vuur was en het geen kwaad zou 
kunnen. Helaas is de realiteit weerbar-
stiger. De boerderij is weer mooi opge-
bouwd, zij het zonder rietenkap.

Paardenescorte
De ruiters die op de Kerklaan rijden, zijn 
op weg naar de intocht van de nieuwe 
burgemeester de heer S.M. Middelhoff. 
Zijn voorganger J.J. Klaarenbeek was be-
noemd tot voorzitter van Stad en Lande 
van Gooiland (de Erfgooiersvereniging) 
en op deze dag werd zijn opvolger in-

gehuldigd. De 
heer Middelhoff 
werd vanaf de 
gemeentegrens 
met Laren in een 
koets opgehaald 
en naar het ge-
meentehuis ge-
bracht, waar hij 
werd geïnstal-
leerd. Dit onder 
begeleiding van 
een paarden- 
escorte, waar-
van de paarden 
ongezadeld wa-
ren en de ruiters 
voorzien waren van een sjerp. Saillant 
detail… een jongen klimt snel over het 
hek, iets wat ten strengste verboden was 
in die tijd, dus was het een uitdaging 
om dat te doen zonder gezien te wor-

den. Deze jongeman heeft pech en deze 
kwajongensstreek ligt voor eeuwig vast. 

Met dank aan Vincent Brugman en Ron 
Machielse.

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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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. 

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

Jop’s hobby, te gekko

door Nelliëtte van Wijck
Jop van der Meer woont sinds 2020 met zijn ouders, broer 
en zusje in de Blaricummermeent. Naast een labradoodle 
heeft Jop nog vier huisdieren, namelijk gekko’s.

Hoe kom je erbij om gekko’s als huis-
dier te kiezen?
‘Ik was nog heel jong en had ze op You-
Tube gezien. Ik ben er toen veel over 
gaan lezen en besloot aan mijn ouders te 
vragen of ik ze mocht hebben.’

Had je er meteen vier?
‘Nee, ik begon met eentje, een vrouwtje. 
Ongeveer twee jaar later had ik een man-
netje in de winkel gezien die ik graag 
wilde hebben. Mijn moeder vond het ook 
wel een goed idee. Het vrouwtje en man-
netje hebben gepaard, met als gevolg dat 
er meerdere eitjes waren, waarvan ik er 
twee gehouden heb en de andere gekko’s 
heb ik verkocht.’

Hoe zeldzaam is de albino gekko?
‘Deze soort komt niet vaak voor. Maar 

omdat ze veel 
worden doorge-
fokt, kom je ze 
wel steeds meer 
tegen.’

Hoe oud worden 
gekko’s?
‘Een luipaard-
gekko wordt in 
het wild gemid-
deld vijftien jaar. 
In gevangenschap kunnen ze daarente-
gen wel zo’n 25 jaar worden.’

Wie zorgt ervoor ze als je op 
vakantie gaat?
‘Als ik op vakantie ga dan zorgen mijn 
buren of mijn opa dat ze eten krijgen. 
Maar ze kunnen gemakkelijk een week 

of zelfs langer zonder eten omdat 
ze voedingsstoffen opslaan in hun 
staart. Voor de rest hebben ze niet veel 
verzorging nodig, behalve dat je hun 
terrarium eens in de zoveel tijd moet 
verschonen. Ook moet je elke dag hun 
waterbakje vullen, maar dat is een kleine 
moeite.’

Op de foto v.l.n.r. Vincent Brugman, Henk Eggenkamp, 
Paul Hendriksen,  Henk Fecken en Geurt de Jong

Woehahaha  
Halloween werd 
groots gevierd! 
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Feest voor de vrijwilligers in Blaricum
Op donderdagavond 27 oktober was de vrijwilligersavond in het Vitus. Alle vrijwilligers zijn op deze avond in het zonnetje 
gezet en twee vrijwilligers in het bijzonder. 

Wethouder Joke Lanphen reikte twee 
prijzen uit. De prijs ‘De vrijwilliger(s) van 
het jaar’ ging dit jaar naar een groep 
vrijwilligers van Blaricum Music Festi-
val. De aanmoedigingsprijs was voor de 
twaalfjarige Pascal Brouwer. Hij helpt 
mee met de organisatie van ‘Dag van het 
Werkpaard’. Van harte gefeliciteerd!

Blaricum Music Festival vrij-
willigers van het jaar 2022
Alle vrijwilligers van het Music Festival 
(ongeveer twintig) zijn elk jaar weer druk 
bezig met de voorbereidingen voor het festival. Zo zijn zij onder andere 
verantwoordelijk voor op- en afbouw van het podium, het inrichten en 
bestieren van het artiestencafé en het zorgdragen voor de ticketshop. 
Daarnaast waren zij het aanpreekpunt voor de gastgezinnen en hotels. 
Zonder hun inzet had het Blaricum Music Festival niet kunnen plaatsvin-
den. De vrijwilligers ontvingen uit handen van Joke Lanphen een cheque 
ter waarde van € 500,-. 

Pascal Brouwer ontvangt de aanmoedigingsprijs 2022
Pascal Brouwer is een harde werker. Tijdens de ‘Dag van het Werkpaard’ 
is hij altijd druk in de weer. Hij is een goede aanvulling voor de organisa-
tie. Hij pakt alles snel op en heeft praktisch inzicht. Pascal is een echte 
‘doener’. De organisatie van dit evenement is erg blij met zijn inzet! 

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

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

BESTEDING PRIJZENGELD 2021
Toos Lokker, de prijswinnaar 
2021, aan het woord
Toos Lokker: “Gekozen worden als 
vrijwilligster van het jaar 2021 was 
voor mij geheel onverwachts. Door 
jarenlang zwemles te geven aan 
kinderen met autisme is mij deze eer 
toegekomen”. Ze ontving een trofee en 
een cheque van € 500,-. Het bedrag is 
geschonken aan Stichting De Droom-
boom. De Droomboom is een school 
en een behandelcentrum aan de 
Vitusweg voor kinderen met een autis-
mespectrumstoornis en een ontwikke-
lingsstoornis. Zij besteedden het geld 
aan nieuw aangepast leermateriaal 
voor deze kinderen. Tot slot zegt Toos: 
“Blijf vooral vrijwilligerswerk doen”.

Quinty Klooster, winnaar van 
de aanmoedigingsprijs 2021 
Quinty ontving een cheque ter waarde 
van € 250 euro,-. Deze cheque kreeg 
ze als aanmoedigingsprijs voor haar 
vrijwilligerswerk bij Musical Anders 
in De Malbak, een Blaricumse musi-
calvereniging voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Ze helpt hen 
daar onder andere met het instuderen 
van liedjes. 
Quinty wilde het geld graag doneren 
aan iets nuttigs en leuks voor de kin-
derafdeling in Tergooi MC. Na overleg 
met het ziekenhuis en kinderarts Karin 
Miedema koos zij ervoor om het be-
drag te besteden aan kinderboeken in 
ziekenhuisthema. 

AANGEVRAAGDE OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Nijhofflaan 77, 1261 AP, plaatsen van 
een dakkapel in het voordakvlak, inge-
komen 7 oktober 2022

•  Meentweg 37C, 1261 XS, aanvragen 
van een vergunning voor brandveilig 
gebruik van het gebouw, ingekomen 11 
oktober 2022

•  Waterschapslaan 15, 1261 JR, vellen 
van 40 bomen, ingekomen 24 oktober 
2022

•  Statenkamer 4, 1261 XK, vervangen 
van de dakkappellen, ingekomen 25 
oktober 2022

•  Schans 36, 1261 MK, vervangen van 
een dakkapel aan de achterzijde van de 
woning, ingekomen 25 oktober 2022

•  Capittenweg 95A, 1261 JN, legaliseren 
van een paardenbak, ingekomen 20 
oktober 2022

•  Middenweg 15, 1261 EZ, realiseren van 
een zijaanbouw met onderkeldering, 
ingekomen 28 oktober 2022

•  Stichtseweg 99, 1261 TA, vervangen 
van de steiger, ingekomen 31 oktober 
2022

•  Hendrik Smitlaantje 4, 1261 VA, 
vervangen van 2 tennisbannen voor 
4 padelbanen, ingekomen 31 oktober 
2022

•  Roerdomp 10, 1261 RZ, vergroten van 
het voorraam, ingekomen 1 november 
2022

•  Brinklaan 6, 1261 ER, plaatsen van 
zonnepanelen op het voordakvlak, 
ingekomen 4 november 2022

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

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

•  Steenakker 9, 1261 CR, vellen van 2 
bomen, verzonden 10 oktober 2022

•  Stobbe 6, 1261 PP, vellen van 1 boom, 
verzonden 1 november 2022

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

VERLEENDE OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Cleyne Raboesdreef 22, 1262 AC, reali-
seren van een dakkapel in het voorge-
veldakvlak, verzonden 27 oktober 2022

•  De Staken 18, 1261 LD, vellen van 1 
boom (herplantplicht 1 boom), verzon-
den 26 oktober 2022

•  Booket 112, 1261 LW, plaatsen van een 
dakkapel in het voordakvlak, verzon-
den 28 oktober 2022

•  Dwarslaan 33, 1261 BB, verbouwen 
van de woning, verzonden 28 oktober 
2022

•  Eemnesserweg 24A, 1261 HG, plaatsen 
van een toegangspoort, verzonden 28 
oktober 2022

•  Nijhofflaan 77, 1261 AP, plaatsen van 
een dakkapel in het voordakvlak, ver-
zonden 3 november 2022

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

De besluiten met bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij de balie Vergun-
ningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) 
tevens een verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht.
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Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele 
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan bekijkt u op 
de landelijke website www.overheid.nl Wilt u automatisch een melding 
ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice 
via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Torenlaan 55A, 1261 GC, vellen van 1 boom, verzonden 26 oktober 2022

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

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

Agenda rondetafelgesprekken
Dinsdag 15 november, 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16 in Blaricum

1. Ruimte voor niet-geagendeerde onderwerpen (Beeldvormend)                                                           
2. Rondvraag/mededelingen (Informerend)                                                                                             
3. Informeren (Informerend/Adviserend) 
4.  Startnotitie Regionale samenwerkingsagenda 2023-2026 Regio Gooi en 

Vechtstreek (Beeldvormend) 
5.  Verklaring van geen bedenkingen functiewijziging van wonen naar kantoor Oude 

Naarderweg 1 (Beeldvormend)                                                                                                              

Wilt u deelnemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken of het woord voeren 
over een niet-geagendeerd onderwerp (alleen mogelijk als ‘Ruimte voor niet-
geagendeerde onderwerpen’ staat geagendeerd)? Meld dit dan uiterlijk maandag 
12.00 uur bij de griffier via griffier@blaricum.nl

Raadpleeg de stukken via blaricum.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
Volg de vergadering live (audio) via blaricum.notubiz.nl/live
De dag na de RTG is de vergadering, per agendapunt, te beluisteren via blaricum.
notubiz.nl

Agenda raadsvergadering
Dinsdag 22 november, 20.00 uur
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Startnotitie Regionale Samenwerkingsagenda 2023-2026
•  Verklaring van geen bedenkingen functiewijziging van wonen naar kantoor Oude 

Naarderweg 1
•  Definitieve verklaring van geen bedenkingen zeven woningen op locatie oude 

Melkfabriek
• Programma Wet open overheid
•  KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) vernieuwen steiger-

botenhelling
• Zienswijze begrotingswijziging 2022-08 en 2022-09 Regio Gooi en Vechtstreek

Raadpleeg de stukken via blaricum.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
Volg de vergadering live (audio) via blaricum.notubiz.nl/live
De dag na de vergadering is de vergadering, per agendapunt, te beluisteren via 
blaricum.notubiz.nl

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit  
Iedere dinsdag – in de oneven 
weken – in het BEL-kantoor, Zui-
dersingel 5 in Eemnes. Kijk voor de 
agenda op www.mooisticht.nl 
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Feest voor de vrijwilligers in Blaricum
Op donderdagavond 27 oktober was de vrijwilligersavond in het Vitus. Alle vrijwilligers zijn op deze avond in het zonnetje 
gezet en twee vrijwilligers in het bijzonder. 

Wethouder Joke Lanphen reikte twee 
prijzen uit. De prijs ‘De vrijwilliger(s) van 
het jaar’ ging dit jaar naar een groep 
vrijwilligers van Blaricum Music Festi-
val. De aanmoedigingsprijs was voor de 
twaalfjarige Pascal Brouwer. Hij helpt 
mee met de organisatie van ‘Dag van het 
Werkpaard’. Van harte gefeliciteerd!

Blaricum Music Festival vrij-
willigers van het jaar 2022
Alle vrijwilligers van het Music Festival 
(ongeveer twintig) zijn elk jaar weer druk 
bezig met de voorbereidingen voor het festival. Zo zijn zij onder andere 
verantwoordelijk voor op- en afbouw van het podium, het inrichten en 
bestieren van het artiestencafé en het zorgdragen voor de ticketshop. 
Daarnaast waren zij het aanpreekpunt voor de gastgezinnen en hotels. 
Zonder hun inzet had het Blaricum Music Festival niet kunnen plaatsvin-
den. De vrijwilligers ontvingen uit handen van Joke Lanphen een cheque 
ter waarde van € 500,-. 

Pascal Brouwer ontvangt de aanmoedigingsprijs 2022
Pascal Brouwer is een harde werker. Tijdens de ‘Dag van het Werkpaard’ 
is hij altijd druk in de weer. Hij is een goede aanvulling voor de organisa-
tie. Hij pakt alles snel op en heeft praktisch inzicht. Pascal is een echte 
‘doener’. De organisatie van dit evenement is erg blij met zijn inzet! 

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

BESTEDING PRIJZENGELD 2021
Toos Lokker, de prijswinnaar 
2021, aan het woord
Toos Lokker: “Gekozen worden als 
vrijwilligster van het jaar 2021 was 
voor mij geheel onverwachts. Door 
jarenlang zwemles te geven aan 
kinderen met autisme is mij deze eer 
toegekomen”. Ze ontving een trofee en 
een cheque van € 500,-. Het bedrag is 
geschonken aan Stichting De Droom-
boom. De Droomboom is een school 
en een behandelcentrum aan de 
Vitusweg voor kinderen met een autis-
mespectrumstoornis en een ontwikke-
lingsstoornis. Zij besteedden het geld 
aan nieuw aangepast leermateriaal 
voor deze kinderen. Tot slot zegt Toos: 
“Blijf vooral vrijwilligerswerk doen”.

Quinty Klooster, winnaar van 
de aanmoedigingsprijs 2021 
Quinty ontving een cheque ter waarde 
van € 250 euro,-. Deze cheque kreeg 
ze als aanmoedigingsprijs voor haar 
vrijwilligerswerk bij Musical Anders 
in De Malbak, een Blaricumse musi-
calvereniging voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Ze helpt hen 
daar onder andere met het instuderen 
van liedjes. 
Quinty wilde het geld graag doneren 
aan iets nuttigs en leuks voor de kin-
derafdeling in Tergooi MC. Na overleg 
met het ziekenhuis en kinderarts Karin 
Miedema koos zij ervoor om het be-
drag te besteden aan kinderboeken in 
ziekenhuisthema. 

AANGEVRAAGDE OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Nijhofflaan 77, 1261 AP, plaatsen van 
een dakkapel in het voordakvlak, inge-
komen 7 oktober 2022

•  Meentweg 37C, 1261 XS, aanvragen 
van een vergunning voor brandveilig 
gebruik van het gebouw, ingekomen 11 
oktober 2022

•  Waterschapslaan 15, 1261 JR, vellen 
van 40 bomen, ingekomen 24 oktober 
2022

•  Statenkamer 4, 1261 XK, vervangen 
van de dakkappellen, ingekomen 25 
oktober 2022

•  Schans 36, 1261 MK, vervangen van 
een dakkapel aan de achterzijde van de 
woning, ingekomen 25 oktober 2022

•  Capittenweg 95A, 1261 JN, legaliseren 
van een paardenbak, ingekomen 20 
oktober 2022

•  Middenweg 15, 1261 EZ, realiseren van 
een zijaanbouw met onderkeldering, 
ingekomen 28 oktober 2022

•  Stichtseweg 99, 1261 TA, vervangen 
van de steiger, ingekomen 31 oktober 
2022

•  Hendrik Smitlaantje 4, 1261 VA, 
vervangen van 2 tennisbannen voor 
4 padelbanen, ingekomen 31 oktober 
2022

•  Roerdomp 10, 1261 RZ, vergroten van 
het voorraam, ingekomen 1 november 
2022

•  Brinklaan 6, 1261 ER, plaatsen van 
zonnepanelen op het voordakvlak, 
ingekomen 4 november 2022

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

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

•  Steenakker 9, 1261 CR, vellen van 2 
bomen, verzonden 10 oktober 2022

•  Stobbe 6, 1261 PP, vellen van 1 boom, 
verzonden 1 november 2022

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

VERLEENDE OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Cleyne Raboesdreef 22, 1262 AC, reali-
seren van een dakkapel in het voorge-
veldakvlak, verzonden 27 oktober 2022

•  De Staken 18, 1261 LD, vellen van 1 
boom (herplantplicht 1 boom), verzon-
den 26 oktober 2022

•  Booket 112, 1261 LW, plaatsen van een 
dakkapel in het voordakvlak, verzon-
den 28 oktober 2022

•  Dwarslaan 33, 1261 BB, verbouwen 
van de woning, verzonden 28 oktober 
2022

•  Eemnesserweg 24A, 1261 HG, plaatsen 
van een toegangspoort, verzonden 28 
oktober 2022

•  Nijhofflaan 77, 1261 AP, plaatsen van 
een dakkapel in het voordakvlak, ver-
zonden 3 november 2022

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

De besluiten met bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij de balie Vergun-
ningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) 
tevens een verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht.
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Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele 
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan bekijkt u op 
de landelijke website www.overheid.nl Wilt u automatisch een melding 
ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice 
via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Torenlaan 55A, 1261 GC, vellen van 1 boom, verzonden 26 oktober 2022

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

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

Agenda rondetafelgesprekken
Dinsdag 15 november, 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16 in Blaricum

1. Ruimte voor niet-geagendeerde onderwerpen (Beeldvormend)                                                           
2. Rondvraag/mededelingen (Informerend)                                                                                             
3. Informeren (Informerend/Adviserend) 
4.  Startnotitie Regionale samenwerkingsagenda 2023-2026 Regio Gooi en 

Vechtstreek (Beeldvormend) 
5.  Verklaring van geen bedenkingen functiewijziging van wonen naar kantoor Oude 

Naarderweg 1 (Beeldvormend)                                                                                                              

Wilt u deelnemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken of het woord voeren 
over een niet-geagendeerd onderwerp (alleen mogelijk als ‘Ruimte voor niet-
geagendeerde onderwerpen’ staat geagendeerd)? Meld dit dan uiterlijk maandag 
12.00 uur bij de griffier via griffier@blaricum.nl

Raadpleeg de stukken via blaricum.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
Volg de vergadering live (audio) via blaricum.notubiz.nl/live
De dag na de RTG is de vergadering, per agendapunt, te beluisteren via blaricum.
notubiz.nl

Agenda raadsvergadering
Dinsdag 22 november, 20.00 uur
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Startnotitie Regionale Samenwerkingsagenda 2023-2026
•  Verklaring van geen bedenkingen functiewijziging van wonen naar kantoor Oude 

Naarderweg 1
•  Definitieve verklaring van geen bedenkingen zeven woningen op locatie oude 

Melkfabriek
• Programma Wet open overheid
•  KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) vernieuwen steiger-

botenhelling
• Zienswijze begrotingswijziging 2022-08 en 2022-09 Regio Gooi en Vechtstreek

Raadpleeg de stukken via blaricum.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
Volg de vergadering live (audio) via blaricum.notubiz.nl/live
De dag na de vergadering is de vergadering, per agendapunt, te beluisteren via 
blaricum.notubiz.nl

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

Hei&wei_nr565.indd   9Hei&wei_nr565.indd   9 08-11-2022   12:2208-11-2022   12:22



Verdachte situatie? Meld Misdaad Anoniem 

Meld Misdaad Anoniem (M.) is een meldpunt waar iedereen anoniem informatie kan geven over criminaliteit en misdaad. 
Het is belangrijk om verdachte situaties te melden om bijvoorbeeld een onderzoek op te starten. 

Criminele activiteiten zijn vaak stiekem 
en niet altijd zichtbaar. Signalen uit de 
omgeving helpen de politie en de ge-
meente om de criminele activiteiten te 
ontdekken. Melden moet wel makkelijk 
en veilig kunnen. Via M. kan iedereen 
24/7 online meldingen doorgeven in een 
beveiligde omgeving. 

Ondermijning
Criminaliteit die niet zichtbaar is, wordt 
ondermijning genoemd. Het komt in veel 
vormen voor. Denk aan een winkel waar 
nooit klanten komen, een kapper waar 
je nooit terechtkunt voor een afspraak 
of een autobedrijf dat overdag geslo-

ten is. Het zijn een paar voorbeelden. 
Ondermijning komt in veel vormen voor. 
Ook mensen in kwetsbare posities zijn 
vaak de dupe. Zij worden bijvoorbeeld 
benaderd om wietplantjes te telen. Voor 
wie weinig geld heeft, is het moeilijk om 
die verleiding te weerstaan.

Signalen
Ziet u zaken die volgens u niet 
kloppen? Meld deze dan anoniem bij 
Meld Misdaad Anoniem. Een melding 
kunt u natuurlijk ook altijd doen bij de 
gemeente via veiligheid@belcombinatie.
nl, de wijkagent (via www.politie.nl) of 
via de BOA. Bel 112 als iedere seconde 
telt.
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BRIEFSELECTIE NIEUWE BURGEMEESTER

De vertrouwenscommissie, die zich bezighoudt met de werving van de 
nieuwe burgemeester in Blaricum, was op 10 november bij de commissaris 
van de Koning in Haarlem. Samen hebben ze de brievenselectie 
doorgenomen en de kandidaten, die geschikt zijn om burgemeester te 
worden, geselecteerd.

De vertrouwenscommissie is nu 
druk met het voorbereiden van de 
gesprekken met de kandidaten. Deze 
worden in de week van 21 november 
gehouden. Als de selectie voorspoe-
dig verloopt, is er op de avond van 7 
december aanstaande een besloten 
en openbare vergadering. Dan wordt 
de nieuwe burgemeester van Blari-
cum bekendgemaakt.

Campagne ‘Zien drinken doet 
drinken’ van start
Het voorbeeldgedrag van ouders 
en van andere volwassenen in 
de omgeving van een kind, doet 
ertoe. Geen alcohol drinken in het 
bijzijn van kinderen en jongeren 
maakt de kans kleiner dat ze op 
jonge leeftijd gaan drinken en la-
ter te veel gaan drinken. Daarom 
is de landelijke campagne 
#ziendrinkendoetdrinken gestart. 

In onze regio vraagt GGD Gooi 
en Vechtstreek via verschillende 
kanalen aandacht voor deze bood-
schap. Ook vinden er dit najaar 
activiteiten voor ouders plaats. 
Meer informatie hierover vindt u 
op www.hierfixjenix.nl

Pleegouders, gezinshuisouders en 
steunouders gezocht!
In Nederland zijn er 3500 nieuwe pleeggezinnen nodig voor kinderen die 
wachten op pleegzorg. Pleegzorg kan zowel in deeltijd, kortdurend of voor 
langere tijd. 

Ook in onze gemeente zoeken we mensen die hun huis en hart willen open-
stellen om tijdelijk te zorgen voor een kind van een ander. Help een kind zo 
thuis mogelijk op te groeien. 

Op woensdag 16 november van 19.30 tot 21.30 uur organiseert de regio 
Gooi en Vechtstreek een informatiebijeenkomst over pleegzorg. Heeft u 
hierover vragen of wilt u meer weten? Wees welkom en meld u aan via 
www.pleegoudergv.nl 

Meld Misdaad Anoniem (M.)
Iets niet pluis? Meld het online via www.meldmisdaadanoniem.nl of 
telefonisch via 0800 - 7000. Anonimiteit staat centraal. 

‘1K Z1E J3’ bankjes 
in Blaricum
In Blaricum zijn er nu ook ‘1K Z1E J3’ 
bankjes. Het is onderdeel van de cam-
pagne van stichting 113 Zelfmoordpre-
ventie. De bankjes bieden ruimte voor 
een goed gesprek en zijn te herkennen 
aan de plaquette met de tekst ‘Een 
goed gesprek begint met iemand écht 
zien’. 

Wethouder Lanphen: “In Nederland 
overlijden gemiddeld 1850 mensen per 
jaar aan zelfdoding, vijf mensen per dag. 
Elke suïcide raakt ongeveer 135 mensen. 
Er rust nog steeds een taboe op het 
praten over zelfdoding. Terwijl een ge-
sprek juist enorm kan opluchten en het 
begin kan zijn van een oplossing. Met de 
bankjes in onze gemeente willen we de 
gesprekken stimuleren.” 
Meer weten? Kijk op www.113.nl

Vraag van de maand

Hoe begeleid ik mijn kind online?
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Mediaopvoeding is en blijft een actueel onderwerp. Door de verschillende lock-
downs en de vakanties zijn kinderen in deze periodes gewend geraakt aan meer 
schermtijd. 

Hoe zorg je nu weer voor een gezonde 
balans? En hoe hou je het mediagebruik 
van je kind leuk en veilig?

Inhoud – weet welke media 
geschikt zijn
Het is belangrijk dat kinderen media 
gebruiken die passen bij hun leeftijd en 
ontwikkelingsfase. Anders kunnen ze 
beelden of taalgebruik voorgeschoteld 
krijgen waarvoor ze eigenlijk nog te jong 
zijn. Hierdoor kunnen ze bang worden, 
in de war raken of een verdraaid beeld 
van de werkelijkheid krijgen. Een kind 
kan bijvoorbeeld gaan denken dat er elk 
moment oorlog kan uitbreken.
Wanneer media aansluiten bij de bele-
vingswereld van je kind, heeft dit juist 
een positief effect op de ontwikkeling. 
Je kind kan er dan veel van leren. Een 
goede app of online tool kan de fantasie 
prikkelen, nieuwsgierig maken en aan-
zetten tot spel en naspelen.

Plezier – geniet van de 
mogelijkheden
Online kan ook gewoon leuk zijn. Kin-
deren en jongeren uiten zich via social 
media, websites, vlogs, blogs en filmpjes. 
Dit stimuleert hun spel en hun fantasie. 
Het helpt ze – al experimenterend – om 
zelfvertrouwen op te bouwen en een 
eigen identiteit te vinden. Het is als 
ouder belangrijk om hiervoor de ruimte 
te bieden en ze media te laten gebrui-
ken om te ontspannen en met elkaar in 
contact te blijven.

Veilig – voorkom risico’s
Het voorkomen van risico’s is belangrijk 
in de mediaopvoeding. Via media zien 
kinderen en jongeren soms dingen die 
nog niet geschikt zijn voor hun leef-
tijd. Denk aan seksueel getinte foto’s 
of gewelddadige video’s. Of ze krijgen 
te maken met cyberpesten of virtuele 
diefstal. Met duidelijke afspraken, goede 
begeleiding en eventuele filters voorkom 
je risico’s.

Zorg dat je kind veilig online kan. Veilig 
mediagebruik begint met wat je aan me-
dia in huis haalt. Jonge kinderen gebrui-
ken ook vaak een tablet of telefoon van 
hun ouders. Denk dus van tevoren na 
over welke apps erop geïnstalleerd zijn. 
Maak goede afspraken met elkaar over 
het gebruik van media in huis en praat 
met elkaar over de risico’s. En mocht het 
toch misgaan, grijp in en durf – waar no-
dig – advies te vragen aan professionals.

Samen – begeleid je kind
Door samen gebruik te maken van 
diverse media, verhoog je zowel het 
plezier als de veiligheid. Als je regelmatig 
samen met je kind zijn/haar social media 
bekijkt, dan zie je wat het online doet en 
ervaart. Dat levert mooie momenten op 
om een gesprek te beginnen.

Zolang je zelf het goede voorbeeld geeft 
en uitlegt op welke manier er (in het 
gezin) met media wordt omgegaan, zul-
len kinderen het normaal vinden om te 

vertellen wat ze meemaken in de online 
wereld.
Blijf nieuwsgierig naar wat je kind met 
media doet. Stel vragen als: wat is jouw 
favoriete filmpje op YouTube? Je mooiste 
plek in Minecraft? Vraag je kind om het 
uit te leggen en luister naar wat je kind 
vertelt.

Balans – momenten met en 
zonder
Hoe leuk en leerzaam social media 
ook is, het is niet de bedoeling dat het 
de enige activiteit is van je kind. Ook 
tekenen, bouwen, lezen, bordspelletjes 
en lichamelijke activiteiten zoals klim-
men, rennen en fietsen zijn belangrijk. 
Help je kind hierbij. Geef zelf het goede 
voorbeeld, maak afspraken over de 
momenten waarop media ‘aan’ en ‘uit’ 
staan en bedenk andere leuke dingen die 
je met je kind samen kan doen of die je 
kind kan doen samen met vrienden.

Laat je kind vlak voor het naar bed gaan 
geen gebruikmaken van (digitale) media. 
Ze krijgen dan te veel prikkels en indruk-
ken om te verwerken. Bovendien kan het 
blauwe licht van het beeldscherm ervoor 
zorgen dat het kind moeite heeft met 
inslapen.

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

Schrijf mee aan 
de geschiedenis 
van de Gooi en 
Vechtstreek!

Het archief is op zoek naar verhalen 
uit de regio. Dit kunnen herinneringen 
zijn aan uw school of sportvereniging, 
anekdotes over dorpsgenoten of een 
historisch onderzoek. Deze verhalen 
vormen een belangrijk onderdeel van 
de geschiedenis van de Gooi en Vecht-
streek. Ze zijn het bewaren waard!

Op de website www.gooienvecht 
historisch.nl kunt u uw verhaal delen. 
Iedereen kan meedoen. De verhalen krij-
gen een plek op de website en worden 
opgeslagen in het digitale archief.

Heeft u een verhaal, herinnering of anek-
dote over deze regio? Deel uw verhaal 
met ons en schrijf mee aan de geschie-
denis van de Gooi en Vechtstreek.

Project Hollandse Luchten van start

In het project Hollandse Luchten brengen inwoners van Noord-Holland de 
luchtkwaliteit van hun leefomgeving in kaart. Dat gebeurt via speciale sensoren 
die de fijnstof meten. 

Wat is Hollandse Luchten?
Hollandse Luchten is een burger-
meetnetwerk met meetgroepen 
op verschillende locaties in Noord-
Holland. De meetgroepen verzamelen 
informatie over de leefomgeving. Dit 
noemen we burgerwetenschap. Het 
doel van Hollandse Luchten is om via 
burgerwetenschap met bewoners, 
overheden, experts en bedrijfsleven 
kennis op te bouwen, dialoog te voeren 

en handelingsperspectieven te 
bieden voor een gezonde fysieke 
leefomgeving.

Regio Gooi en Vechtstreek
In onze regio zijn er drie meetgroepen: 
in de BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes 
en Laren), Hilversum en Gooise Meren. 
Veel mensen maken zich zorgen om de 
uitstoot van bijvoorbeeld snelwegen of 
overvliegend verkeer. Samen willen zij 

gaan meten om erachter te komen hoe 
het gesteld is met de luchtkwaliteit.

Meedoen aan dit project?
Ook benieuwd naar de luchtkwaliteit in 
uw buurt? Of heeft u een meetvraag, 
bijvoorbeeld over de uitstoot van een 
bepaalde weg? Kom dan naar de infor-
matiebijeenkomst op 29 november en 
op 15 december. Meld u aan via: 
www.hollandse-luchten.org/events

BIJEENKOMST OVER 
OUDER WORDEN IN 
HET BRINKHUIS
(Bijna) iedereen wil oud worden 
en doet daar veel moeite voor. Hoe 
kijkt u aan tegen ouder worden? 

Op vrijdag 18 november van 
10.00 tot 12.00 uur gaat Marlena 
Eringa van Versa Welzijn er graag 
met u over in gesprek. Tijdens 
de bijeenkomst in het Brinkhuis 
in Laren is er aandacht voor de 
positieve aspecten van het ouder 
worden en de waarde van ouderen 
in onze samenleving. Want ouderen 
kennen de geschiedenis, hebben 
levenservaring en levenswijsheid.

Heeft u interesse in de bijeenkomst? 
Geef u op via de mail: 
meringa@versawelzijn.nl
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Verdachte situatie? Meld Misdaad Anoniem 

Meld Misdaad Anoniem (M.) is een meldpunt waar iedereen anoniem informatie kan geven over criminaliteit en misdaad. 
Het is belangrijk om verdachte situaties te melden om bijvoorbeeld een onderzoek op te starten. 

Criminele activiteiten zijn vaak stiekem 
en niet altijd zichtbaar. Signalen uit de 
omgeving helpen de politie en de ge-
meente om de criminele activiteiten te 
ontdekken. Melden moet wel makkelijk 
en veilig kunnen. Via M. kan iedereen 
24/7 online meldingen doorgeven in een 
beveiligde omgeving. 

Ondermijning
Criminaliteit die niet zichtbaar is, wordt 
ondermijning genoemd. Het komt in veel 
vormen voor. Denk aan een winkel waar 
nooit klanten komen, een kapper waar 
je nooit terechtkunt voor een afspraak 
of een autobedrijf dat overdag geslo-

ten is. Het zijn een paar voorbeelden. 
Ondermijning komt in veel vormen voor. 
Ook mensen in kwetsbare posities zijn 
vaak de dupe. Zij worden bijvoorbeeld 
benaderd om wietplantjes te telen. Voor 
wie weinig geld heeft, is het moeilijk om 
die verleiding te weerstaan.

Signalen
Ziet u zaken die volgens u niet 
kloppen? Meld deze dan anoniem bij 
Meld Misdaad Anoniem. Een melding 
kunt u natuurlijk ook altijd doen bij de 
gemeente via veiligheid@belcombinatie.
nl, de wijkagent (via www.politie.nl) of 
via de BOA. Bel 112 als iedere seconde 
telt.
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BRIEFSELECTIE NIEUWE BURGEMEESTER

De vertrouwenscommissie, die zich bezighoudt met de werving van de 
nieuwe burgemeester in Blaricum, was op 10 november bij de commissaris 
van de Koning in Haarlem. Samen hebben ze de brievenselectie 
doorgenomen en de kandidaten, die geschikt zijn om burgemeester te 
worden, geselecteerd.

De vertrouwenscommissie is nu 
druk met het voorbereiden van de 
gesprekken met de kandidaten. Deze 
worden in de week van 21 november 
gehouden. Als de selectie voorspoe-
dig verloopt, is er op de avond van 7 
december aanstaande een besloten 
en openbare vergadering. Dan wordt 
de nieuwe burgemeester van Blari-
cum bekendgemaakt.

Campagne ‘Zien drinken doet 
drinken’ van start
Het voorbeeldgedrag van ouders 
en van andere volwassenen in 
de omgeving van een kind, doet 
ertoe. Geen alcohol drinken in het 
bijzijn van kinderen en jongeren 
maakt de kans kleiner dat ze op 
jonge leeftijd gaan drinken en la-
ter te veel gaan drinken. Daarom 
is de landelijke campagne 
#ziendrinkendoetdrinken gestart. 

In onze regio vraagt GGD Gooi 
en Vechtstreek via verschillende 
kanalen aandacht voor deze bood-
schap. Ook vinden er dit najaar 
activiteiten voor ouders plaats. 
Meer informatie hierover vindt u 
op www.hierfixjenix.nl

Pleegouders, gezinshuisouders en 
steunouders gezocht!
In Nederland zijn er 3500 nieuwe pleeggezinnen nodig voor kinderen die 
wachten op pleegzorg. Pleegzorg kan zowel in deeltijd, kortdurend of voor 
langere tijd. 

Ook in onze gemeente zoeken we mensen die hun huis en hart willen open-
stellen om tijdelijk te zorgen voor een kind van een ander. Help een kind zo 
thuis mogelijk op te groeien. 

Op woensdag 16 november van 19.30 tot 21.30 uur organiseert de regio 
Gooi en Vechtstreek een informatiebijeenkomst over pleegzorg. Heeft u 
hierover vragen of wilt u meer weten? Wees welkom en meld u aan via 
www.pleegoudergv.nl 

Meld Misdaad Anoniem (M.)
Iets niet pluis? Meld het online via www.meldmisdaadanoniem.nl of 
telefonisch via 0800 - 7000. Anonimiteit staat centraal. 

‘1K Z1E J3’ bankjes 
in Blaricum
In Blaricum zijn er nu ook ‘1K Z1E J3’ 
bankjes. Het is onderdeel van de cam-
pagne van stichting 113 Zelfmoordpre-
ventie. De bankjes bieden ruimte voor 
een goed gesprek en zijn te herkennen 
aan de plaquette met de tekst ‘Een 
goed gesprek begint met iemand écht 
zien’. 

Wethouder Lanphen: “In Nederland 
overlijden gemiddeld 1850 mensen per 
jaar aan zelfdoding, vijf mensen per dag. 
Elke suïcide raakt ongeveer 135 mensen. 
Er rust nog steeds een taboe op het 
praten over zelfdoding. Terwijl een ge-
sprek juist enorm kan opluchten en het 
begin kan zijn van een oplossing. Met de 
bankjes in onze gemeente willen we de 
gesprekken stimuleren.” 
Meer weten? Kijk op www.113.nl

Vraag van de maand

Hoe begeleid ik mijn kind online?
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Mediaopvoeding is en blijft een actueel onderwerp. Door de verschillende lock-
downs en de vakanties zijn kinderen in deze periodes gewend geraakt aan meer 
schermtijd. 

Hoe zorg je nu weer voor een gezonde 
balans? En hoe hou je het mediagebruik 
van je kind leuk en veilig?

Inhoud – weet welke media 
geschikt zijn
Het is belangrijk dat kinderen media 
gebruiken die passen bij hun leeftijd en 
ontwikkelingsfase. Anders kunnen ze 
beelden of taalgebruik voorgeschoteld 
krijgen waarvoor ze eigenlijk nog te jong 
zijn. Hierdoor kunnen ze bang worden, 
in de war raken of een verdraaid beeld 
van de werkelijkheid krijgen. Een kind 
kan bijvoorbeeld gaan denken dat er elk 
moment oorlog kan uitbreken.
Wanneer media aansluiten bij de bele-
vingswereld van je kind, heeft dit juist 
een positief effect op de ontwikkeling. 
Je kind kan er dan veel van leren. Een 
goede app of online tool kan de fantasie 
prikkelen, nieuwsgierig maken en aan-
zetten tot spel en naspelen.

Plezier – geniet van de 
mogelijkheden
Online kan ook gewoon leuk zijn. Kin-
deren en jongeren uiten zich via social 
media, websites, vlogs, blogs en filmpjes. 
Dit stimuleert hun spel en hun fantasie. 
Het helpt ze – al experimenterend – om 
zelfvertrouwen op te bouwen en een 
eigen identiteit te vinden. Het is als 
ouder belangrijk om hiervoor de ruimte 
te bieden en ze media te laten gebrui-
ken om te ontspannen en met elkaar in 
contact te blijven.

Veilig – voorkom risico’s
Het voorkomen van risico’s is belangrijk 
in de mediaopvoeding. Via media zien 
kinderen en jongeren soms dingen die 
nog niet geschikt zijn voor hun leef-
tijd. Denk aan seksueel getinte foto’s 
of gewelddadige video’s. Of ze krijgen 
te maken met cyberpesten of virtuele 
diefstal. Met duidelijke afspraken, goede 
begeleiding en eventuele filters voorkom 
je risico’s.

Zorg dat je kind veilig online kan. Veilig 
mediagebruik begint met wat je aan me-
dia in huis haalt. Jonge kinderen gebrui-
ken ook vaak een tablet of telefoon van 
hun ouders. Denk dus van tevoren na 
over welke apps erop geïnstalleerd zijn. 
Maak goede afspraken met elkaar over 
het gebruik van media in huis en praat 
met elkaar over de risico’s. En mocht het 
toch misgaan, grijp in en durf – waar no-
dig – advies te vragen aan professionals.

Samen – begeleid je kind
Door samen gebruik te maken van 
diverse media, verhoog je zowel het 
plezier als de veiligheid. Als je regelmatig 
samen met je kind zijn/haar social media 
bekijkt, dan zie je wat het online doet en 
ervaart. Dat levert mooie momenten op 
om een gesprek te beginnen.

Zolang je zelf het goede voorbeeld geeft 
en uitlegt op welke manier er (in het 
gezin) met media wordt omgegaan, zul-
len kinderen het normaal vinden om te 

vertellen wat ze meemaken in de online 
wereld.
Blijf nieuwsgierig naar wat je kind met 
media doet. Stel vragen als: wat is jouw 
favoriete filmpje op YouTube? Je mooiste 
plek in Minecraft? Vraag je kind om het 
uit te leggen en luister naar wat je kind 
vertelt.

Balans – momenten met en 
zonder
Hoe leuk en leerzaam social media 
ook is, het is niet de bedoeling dat het 
de enige activiteit is van je kind. Ook 
tekenen, bouwen, lezen, bordspelletjes 
en lichamelijke activiteiten zoals klim-
men, rennen en fietsen zijn belangrijk. 
Help je kind hierbij. Geef zelf het goede 
voorbeeld, maak afspraken over de 
momenten waarop media ‘aan’ en ‘uit’ 
staan en bedenk andere leuke dingen die 
je met je kind samen kan doen of die je 
kind kan doen samen met vrienden.

Laat je kind vlak voor het naar bed gaan 
geen gebruikmaken van (digitale) media. 
Ze krijgen dan te veel prikkels en indruk-
ken om te verwerken. Bovendien kan het 
blauwe licht van het beeldscherm ervoor 
zorgen dat het kind moeite heeft met 
inslapen.

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

Schrijf mee aan 
de geschiedenis 
van de Gooi en 
Vechtstreek!

Het archief is op zoek naar verhalen 
uit de regio. Dit kunnen herinneringen 
zijn aan uw school of sportvereniging, 
anekdotes over dorpsgenoten of een 
historisch onderzoek. Deze verhalen 
vormen een belangrijk onderdeel van 
de geschiedenis van de Gooi en Vecht-
streek. Ze zijn het bewaren waard!

Op de website www.gooienvecht 
historisch.nl kunt u uw verhaal delen. 
Iedereen kan meedoen. De verhalen krij-
gen een plek op de website en worden 
opgeslagen in het digitale archief.

Heeft u een verhaal, herinnering of anek-
dote over deze regio? Deel uw verhaal 
met ons en schrijf mee aan de geschie-
denis van de Gooi en Vechtstreek.

Project Hollandse Luchten van start

In het project Hollandse Luchten brengen inwoners van Noord-Holland de 
luchtkwaliteit van hun leefomgeving in kaart. Dat gebeurt via speciale sensoren 
die de fijnstof meten. 

Wat is Hollandse Luchten?
Hollandse Luchten is een burger-
meetnetwerk met meetgroepen 
op verschillende locaties in Noord-
Holland. De meetgroepen verzamelen 
informatie over de leefomgeving. Dit 
noemen we burgerwetenschap. Het 
doel van Hollandse Luchten is om via 
burgerwetenschap met bewoners, 
overheden, experts en bedrijfsleven 
kennis op te bouwen, dialoog te voeren 

en handelingsperspectieven te 
bieden voor een gezonde fysieke 
leefomgeving.

Regio Gooi en Vechtstreek
In onze regio zijn er drie meetgroepen: 
in de BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes 
en Laren), Hilversum en Gooise Meren. 
Veel mensen maken zich zorgen om de 
uitstoot van bijvoorbeeld snelwegen of 
overvliegend verkeer. Samen willen zij 

gaan meten om erachter te komen hoe 
het gesteld is met de luchtkwaliteit.

Meedoen aan dit project?
Ook benieuwd naar de luchtkwaliteit in 
uw buurt? Of heeft u een meetvraag, 
bijvoorbeeld over de uitstoot van een 
bepaalde weg? Kom dan naar de infor-
matiebijeenkomst op 29 november en 
op 15 december. Meld u aan via: 
www.hollandse-luchten.org/events

BIJEENKOMST OVER 
OUDER WORDEN IN 
HET BRINKHUIS
(Bijna) iedereen wil oud worden 
en doet daar veel moeite voor. Hoe 
kijkt u aan tegen ouder worden? 

Op vrijdag 18 november van 
10.00 tot 12.00 uur gaat Marlena 
Eringa van Versa Welzijn er graag 
met u over in gesprek. Tijdens 
de bijeenkomst in het Brinkhuis 
in Laren is er aandacht voor de 
positieve aspecten van het ouder 
worden en de waarde van ouderen 
in onze samenleving. Want ouderen 
kennen de geschiedenis, hebben 
levenservaring en levenswijsheid.

Heeft u interesse in de bijeenkomst? 
Geef u op via de mail: 
meringa@versawelzijn.nl
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Trimsalon met Bubbels vijf jaar!

door Caroline Polfliet en de eindredactie
Trimsalon met Bubbels aan de Windvang 18 in Blaricum-Dorp bestaat vijf 
jaar. Door mee te denken met de baasjes van de honden, een vriendelijk woord, 
een rustige en ontspannen sfeer en het blijven volgen van educatie, zijn er 
de afgelopen jaren heel wat honden in de salon met veel liefde voor het vak 
ontwold, gewassen en geknipt.

Overigens kun je bij de trimsalon ook 
terecht voor een gebitsreiniging van de 
hond. Veel honden verliezen vroegtijdig 
hun gebit door te veel tandsteen dat niet 
wordt weggehaald. Op een pijnloze ma-
nier, zonder narcose, wordt het tandsteen 
verwijderd. Prettig voor de hond en lager 
in de kosten.

Maak eens een afspraak voor uw hond, 
hij of zij wordt professioneel en met een 
warm hart ontvangen.

Trimsalon met Bubbels
Windvang 18

Meer info 06-15539151

Tekst en muziek in de Dorpskerk
Op vier zondagmiddagen staat een 
mooi programma Tekst en muziek in 
de Dorpskerk gepland. Een combinatie 
van teksten, gedichten en muziek. Op 
20 november 15.00 uur zijn predikant 
Carel en pianiste Mirjam Karres de 
gasten. Theoloog Carel ter Linden was 
predikant en schreef een aantal boe-
ken. Na afloop is er een hapje en een 
drankje. Vrijwillige bijdrage met als 
richtbedrag € 10-15 per persoon. Meer 
info protestantsegemeenteblaricum.nl

Wie is er bang voor Virginia Woolf?
Op donderdag 24, vrijdag 25 en za-

terdag 26 november speelt Toneelge-
zelschap De Papegaai Wie is er bang 
voor Virginia Woolf? in het theater 
Singer Laren. Kaarten zijn te koop via  
depapegaai.com.

Expositie schilderijen in 
Achter de Deel
Een expositie met schilderijen uit de 
kunstcollectie van de gemeente Blari-
cum. De tentoongestelde werken zijn 
in hoofdzaak afbeeldingen van Blari-
cumse boerderijen geschilderd door een 
twintigtal verschillende kunstenaars, 
waaronder Kees van Urk, Toon de Jong 
en Lou Loeber. Een unieke mogelijk-

heid om deze werken tot en met 31 
december te komen bewonderen! Ope-
ningstijden woensdag- en zaterdagmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur, Historische 
Kring Blaricum.

Dagje Blaercom 
Bij Dagje Blaercom, georganiseerd 
door Versa Welzijn, wordt er gezamen-
lijk koffie gedronken en geluncht. Ook 
is er ruimte voor onder andere creatie-
ve bezigheden, spelletjes of eigen idee-
en. Dit zorgt voor verbinding tussen de 
deelnemers. Meer info en aanmelden 
lpellikaan@versawelzijn.nl (Lizzy) of 
mhermsen@versawelzijn.nl(Monique)

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

Familieberichten
Overleden
18-07-2022   Ton de Veen,  

geboren 21-04-1954
26-08-2022   Maarten van Weel, 

geboren 09-02-1950 
04-10-2022   Hendrikus Wilhelmus 

Maria (Henk) 
Eggenkamp,  
geboren 15-08-1939

29-10-2022   Petrus Willibrordus 
Isidorus (Piet) de Jong, 
geboren i4-04-1933

In Memoriam 

Coert Weill
* 11 oktober 1959  
†  6 augustus 2022

door Angélique Boezel-Spoor
Heel Blaricum en omstreken was in 
shock toen bekend werd dat Coert 
Weill zaterdag 6 augustus is overle-
den. Een herseninfarct werd de 62-ja-
rige ‘immer positivo’ fataal. Coert 
was alom geliefd door de gesprekken 
die hij graag met iedereen voerde, bij 
voorkeur op straat of tussen de schap-
pen bij Albert Heijn. Ook kende me-
nigeen hem door zijn verschillende 
werkvloeren binnen de gemeente, al 
dan niet uitgevoerd met behulp van 
een bakfiets. Al noemde hij zelf zijn 
vroegere baan bij KLM Flight Opera-
tions de beste functie die hij ooit heeft 
mogen bekleden. 

Coert werd in 1959 geboren in Haarlem 
maar groeide op in Bloemendaal, ofte-
wel regio Zuid-Kennemerland, waar ook 
de gemeenten Heemstede, Haarlem en 
Zandvoort onder vallen. Zijn introduc-
tie in het Gooi kwam voort uit de liefde. 
Hij trok rond zijn dertigste levensjaar in 
bij zijn vriendin Karin wonende aan de 
Loevestein in de Bijvanck in Huizen, 
met wie hij naderhand trouwde. Later 
verkaste het gezin, inmiddels uitgebreid 
met zonen Tim en Victor naar de Kogge 
in Blaricum-Dorp. 

Niet alleen dorpsgenoten gaan hem mis-
sen, ook op de markten om ons heen heb-
ben velen ongetwijfeld een paar traantjes 
gelaten. Coert kwam er vaak en kende 
bijna alle marktkooplui bij naam.  Wij 
die hem kenden, horen nog steeds zijn 
begroeting in gedachten als hij ons tegen 
kwam: ‘Héee…en dan de betreffende 
naam… Het is niet vaak dat een persoon 
alleen maar lovend wordt omschreven 
als superlief, meedenkend, enthousiast, 
belangstellend, hart op de juiste plek en 
buitengewoon empathisch.  Zus Caroli-
ne verklapt dat Coert al deze positieve 
kwaliteiten dankte aan de genen van zijn 
moeder.  

Eeuwig zonde dat deze intens lieve man 
er niet meer is. Het gezegde ‘de goeden 
gaan altijd eerst’ blijkt helaas ook dit 
keer weer van toepassing.  

Tot slot deelt de familie nog het hartver-
warmende feit dat in Coert zijn huis let-
terlijk stapels edities van onze hei & wei 
zijn aangetroffen.

Kom Sinterklaas begroeten!

Zaterdag 19 november kunnen kinderen en hun begeleiders van 16.30 tot 19.30 uur 
Sinterklaas begroeten tijdens dit doorloop-evenement vol verrassingen in de sprook-
jesachtig verlichte tuin van de St. Vituskerk
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