
Het Theater 
hoopt u snel te 
mogen ontvangen
Het Theater ziet verlangend uit naar 
de eerste voorstellingen. Er is echter 
tot 14 januari 
nog geen dui-
delijkheid of 
de theaters 
weer open-
gaan en dan 
met hoeveel 
bezoekers per 
voorstelling.

Er zijn in Het Theater voorstellingen te 
zien vanaf 20 januari waarvoor inmid-
dels al heel wat kaartjes verkocht zijn. 
Mocht een voorstelling niet doorgaan 
dan wordt u hiervan op de hoogte ge-
bracht en kan er gekozen worden voor 
de vervangende datum of een digitaal 
geldtegoed waarmee voor iets anders ge-
kozen kan worden. 

Het enthousiasme voor Het Theater 
wordt inmiddels zodanig gedeeld dat 
zich voldoende mensen hebben aange-
meld voor de diverse functies en werk-
zaamheden. Maar voor de verschillen-
de, prachtige, ontroerende, spannende, 
leuke, voorstellingen en films zijn nog 
kaartjes beschikbaar.  

Zoals bijvoorbeeld voor cabaretier  
Marcel Harteveld op donderdag 27 ja-
nuari, Ivo de Wijs en Pieter Nieuwint 
op zaterdag 29 januari en het muzikale 
programma Het gaat goed met Neder-
land met onder meer Ruud Bos achter de 
vleugel op zaterdag 5 februari. Tickets 
zijn te bestellen op het theater.nl  

Omwille van de gezondheid van de 
bezoekers is in de modernste klimaat- 
beheersings-apparatuur geïnvesteerd die 
voor de nodige ventilatie in Het Theater 
zorgt. Het Theater zal zich verder strikt 
houden aan de richtlijnen van de over-
heid, waardoor veilig van de voorstellin-
gen kan worden genoten.

De bibliotheek is open!
Ondanks de lockdown blijft de bibliotheek open, 
om boeken te lenen en terug te brengen, om te 
studeren, te lezen of te werken.  

Ook de spreekuren, gehouden door vrij-
willigers met vakkennis van verschillen-
de organisaties, gaan door. U kunt hier 
terecht met de meest uiteenlopende vra-
gen en voor praktische hulp.  Van com-
puterhulp, tot zorgvragen en hulp bij 
formulieren. U hoeft geen afspraak te 
maken en de hulp is gratis. 

Extra spreekuur 
Brassershoeve/Seniorweb spreekuur zal 
worden uitgebreid. De deskundige vrij-
willigers zijn op iedere doordeweekse 
ochtend aanwezig van 10.00 - 12.00 uur 
in de bibliotheek Huizen om vragen over 
computer, laptop, tablet, smartphone of 
e-reader te beantwoorden. Ook kunnen 
zij hulp bieden bij het maken van een 
boosterafspraak. De medewerkers hel-
pen iedereen op weg met het geven van 
uitleg over bijvoorbeeld het aanvragen 
van een DigiD die nodig is voor het ma-
ken van een online boosterafspraak. 

Bezorgservice
Wilt u liever niet naar de bibliotheek? 
Maak dan gebruik van de Bezorgser-
vice. Geef het genre of het onderwerp 
aan van het boek dat u thuisbezorgd wilt 
krijgen. Via de bezorgservice kunt u ook 
tijdschriften lenen of groot letterboeken. 
Mail naar info@bibliotheekhlb.nl

Online 
De bibliotheek heeft voor al haar leden 
de mogelijkheid om gebruik te maken 
van de online bibliotheek. Hiermee heeft 
u toegang tot bijna 30.000 e-books en 
ruim 3000 luisterboeken. Kijk voor meer 
informatie onlinebibliotheek.nl
Kinderen tot dertien jaar kunnen gratis lid 
worden. Dat kan door langs te komen of 
online in te schrijven. U kunt de biblio-
theek bellen tussen 9.00 en 17.00 uur met 
vragen via 035-5257410. Voor actuele 
openingstijden en meer informatie kunt 
u terecht op de website bibliotheekhlb.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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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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DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

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

 

Verhuisplannen?

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

 

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Binnendoor 5
Blaricum

035-2031035

Dé Value Belegger
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Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum
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www.zmaakt.nl

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

www.descholeksterblaricum.nl

45e jaargang
nr. 554

 7 januari 2022

3 5 7Zeg, kennen jullie 
Rose-Marie?

Rust én 
energie

De ‘prins’ en de 
‘prinses’ 12 Dokter Beltman 

gaat met pensioen

hei & wei
met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum

Twee zwarte zwanen en een tafeleend in het water bij het Stichtse Strand aan het 
Voorland. Een bijzonder Blaricums wintertafereel.

voor het mooie kerstgebaar
naar de Blaricummers die dat
het best kunnen gebruiken.

Het Activiteitenfonds Blaricum

bedankt
AH Blaricum en Coop
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Wilma Langhout, tien jaar 
vrijwilliger bij Voedselbank 
Gooi & Omstreken
door Nelliëtte van Wijck
Wilma Langhout, 68 jaar, heeft de afgelopen tien jaar als vrijwilliger bij 
de voedselbank gewerkt, de laatste negen jaren zelfs vijf dagen in de week.

Hoe kwam je bij de voedselbank?
‘Ik woon sinds 2008 met mijn man in 
Blaricum maar kom oorspronkelijk uit 
Hilversum, waar ik ben geboren en geto-
gen. Mijn ouders hadden een dierenspe-
ciaalzaak. Na de HBS ben ik pedagogiek 
gaan studeren aan de VU in Amsterdam. 
Tijdens mijn laatste doctoraaljaar over-
leed helaas mijn vader. Twee weken la-
ter brak er een uitslaande brand uit in de 
winkel. Ik besloot mijn moeder te helpen 
en bleef uiteindelijk in de zaak werken. 
Na 30 jaar de winkel te hebben gedraaid, 
kreeg ik een zware burn-out, hetgeen 
uiteindelijk resulteerde in een afkeuring 
tussen de 80-100%. Dit had grote ge-
volgen, werken was geen optie meer en 
met een uitkering van 70% van het mi-
nimumloon zal iedereen begrijpen, dat 
je daar moeilijk mee kunt rondkomen. Ik 
was toen niet op de hoogte van alle rege-
lingen. In die periode wees men mij op 
de voedselbank. Ik vond het een mooie 
organisatie waar iedereen zich onbezol-
digd inzet voor de medemens in nood. 
Niemand kreeg een vrijwilligersvergoe-
ding. Dit is vaak voor veel mensen de 
reden om zich als vrijwilliger aan te mel-
den of te doneren, omdat er geen geld 
aan de strijkstok blijft hangen.’

Armoede
‘Doordat ik zelf in armoede leefde, ging 
ik mij verdiepen in alle zaken die daar-
mee te maken hadden. Hoe kwamen ge-
zinnen rond? Kon er wel genoeg gezond 
voedsel gekocht worden? Kregen kinde-
ren wel genoeg te eten? Hoe kun je het 
leven toch aangenaam maken als je in 
armoede leeft, waar zitten de lichtpunt-
jes? De voedselbank had een vacature 
voor een sociaal coördinator, mijn hart 
maakte een sprongetje, dit is precies wat 
ik wilde! Ik heb gesolliciteerd en werd 
aangenomen.

Wat deed je bij de voedselbank?
Wilma vervolgt: ‘Ik begon twee dagen in 
de week. Op dat moment hadden we 250 
cliënten, nu zijn het er 550. Er waren toen 
nog weinig fondsen waar de voedselbank 
contact mee had Wellicht bestonden ze 
toen nog niet. Het aantal groeide in de 
loop der jaren en langzaam maar zeker 
ontstonden er samenwerkingsverbanden 
zoals bijvoorbeeld Stichting Jarige Job, 
Stichting Kinderhulp en Stichting Leer-
geld. Het aantal cliënten groeide ook en 
na een jaar nam ik de functie van inta-
ke-coördinator erbij, dit betekende dus 
meer dagen werken. In principe hield 
ik mij bezig met alles dat met de cliën-
ten te maken had. Eigenlijk te veel om 
op te noemen maar toch zal ik een po-
ging wagen. Jaarlijks de cliënten voor-
zien van informatie over de regelingen 

voor de minima binnen hun gemeente. 
Gesprekjes voeren met cliënten in het 
algemeen en het voeren van drie jaarge-
sprekken. Het coördineren van non-food 
acties en het maken van bijhouden van 
de sociale kaart van alle gemeenten waar 
we een uitgiftepunt hebben. Zorgdragen 
voor maatwerk en samen met leden van 
het bestuur overleggen of er een uitzon-
dering gemaakt kon worden voor een 
verstrekking. Het aansturen van het inta-
ke-team en het bijwonen van bijeenkom-
sten van maatschappelijke organisaties 
of gemeenten. Jaarlijks een bijeenkomst 
voor verwijzers organiseren en het jaar-
rapport opstellen in samenwerking met 
het bestuur. Het houden van spreek-
beurten bij belangstellende organisaties 
en ik was lid van de adviesraad Sociaal 
Domein HBEL als een van de vertegen-
woordigers van de gemeente Blaricum. 
En nog zoveel meer…’

Na tien jaar stop je ermee. 
Hoe kijk je terug op deze periode?
‘Ik heb de armoede toe zien nemen en 
het aantal cliënten zien groeien. Op-
vallend is de toename van mensen met 
schuldproblematiek en de enorme groei 
van het aantal bewindvoerders. De be-
kendheid van de voedselbank werd de 
afgelopen jaren groter en de pakketten 
werden steeds rijker gevuld. Daarnaast 
namen ook de initiatieven van fondsen, 
bedrijven, kerken, scholen en particulie-
ren toe. Gemeenten stonden steeds meer 
open voor samenwerking en ook meer 
en meer maatschappelijke organisaties 
verwezen hun cliënten naar de voedsel-
bank.’

Wat ga je missen?
‘Alles… De collega’s, de saamhorigheid, 
het je met elkaar inzetten voor één doel! 
Alle contacten en de blije gezichten en 
lieve woorden van cliënten…!’

    


         


   

Gijsbrecht van Amstelstraat 198
Hilversum | T. 035-624 59 38 

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

Wij informeren u graag over de 
mogelijkheden bij u thuis. 
Neem vrijblijvend contact met ons op!

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

06-511 83 763 (dag en nacht)   www.akeruitvaarten.nl

AKER UITVAARTEN

systeem en dus je weerstand. En hier-
door hebben ziekten minder kans je lijf
over te nemen.’

In gedachten... 

Mijn geliefde combiplek van nut
en gezelligheid is onze lokale
supermarkt. Op een dag, nog
nagenietend van het begerig
scharrelen langs de goedgevulde
schappen, kom ik met mijn volle
winkelkarretje bij de kassa’s.
Welke heeft de kortste rij? De
achterste. Het dichtstbij de grote
schuifdeuren. Buiten: storm en
regen. Binnen: knus en behaag-
lijk. Veel volk komt en gaat. De
schuifdeuren glijden voortdurend
open en dicht. De dame achter de
kassa niest, ingehouden.
‘Gezondheid!’ zeg ik. ‘Last van
de tocht?’ ‘Zou kunnen,’ zegt ze
sniffend. Mijn medeleven begint
warm te lopen en ik vraag:
‘Denkt u, komt dat door de
schuifdeuren?’ Ze knikt, maar
zegt niets. Ze is al bezig met het
aanslaan van mijn boodschap-
pen, terwijl ik tegen haar maar
doorkeuvel. Twee dingen tegelijk
dat kunnen vrouwen, toch? Dan
is ze klaar en reikt mij het bon-
netje aan en vraagt, nog in
gedachten: ‘Meneer, wilt u de
schuifdeuren mee?’

Ik sta in Bussum bij de slager,
wachtend achter een andere
klant. Ik wil twee ons rookvlees.
Nog niets gezegd, nog niets
besteld. Uit zichzelf begint een
winkelmeisje met de snijmachine
plakjes rookvlees af te snijden,
keurig twee ons. Ze legt het ver-
pakte beleg op de balie, kijkt me
vriendelijk aan en vraagt: ‘Heeft
u verder nog iets nodig?’ De sla-
ger ziet mijn opengevallen mond.
Hij buigt zich voorover en fluis-
tert: ‘Niets van zeggen, dat heeft
ze wel vaker. Ze vangt gedachten
op...’ 

Ook in de buurt. Maar dan in
een cd-winkel. Ik zoek een pia-
noconcert van Beethoven. De wat
oudere, als Einstein ogende
eigenaar verkoopt niet alleen
cd’s, maar hij weet ook veel van
muziek. Eigenlijk te veel.
Dromerig begint hij over
Beethoven. Hij weet van geen
ophouden. 
Dan gaat de telefoon. Met een
verontschuldigende blik naar mij
neemt hij op: ‘Ja, met Beethoven,
wat kan ik u voor u doen?’
Ook hij in gedachten…

Column
door
Sybert Blijdenstein
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die schakelaar in ons hoofd kunnen
omzetten en onszelf dit laten ervaren,
ga je het voelen en dat voelen is ook
begrijpen. Ons oerinstinct, dat door
onze comfortabele levenswijze in verge-
telheid is geraakt, moet weer herleven.
Wanneer je dat doet kom je tot verras-
sende effecten, die voor iedereen weer
anders zijn. Koud douchen of een koud
bad is gewoon gezond. Rustgevend, je
slaapt beter, het activeert de vetverbran-
ding ( voor degenen die  willen afvallen)
en het is goed voor je huid en het haar.
Je wordt energieker en scherper. Het
wapent je tegen stress, activeert je lym-
fesysteem en versterkt je auto- immuun-

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

‘Na het grote succes van het
Bernardusconcert van vorig jaar staan de
kinderen, ouders en leerkrachten van de
Bernardus alweer te trappelen voor het
concert van dit jaar’, zegt directeur Guus
Braakhuis van de Bernardus. ‘Voor onze
kinderen is het een leerzame ervaring en
een spannende kennismaking met de
wereld van de klassieke muziek. Niet
alleen in de vorm van dit concert, maar
ook omdat we in de weken voor het con-
cert op verschillende manieren aandacht
besteden aan klassieke muziek in onze
lesprogramma’ s.’ Het concert is een
mooi evenement voor de kinderen,
ouders en leerkrachten, maar zeker ook
voor anderen die de Bernardus een warm
hart toedragen. Want iedereen die een
band voelt met onze school is van harte
welkom om naar ons concert te komen.

Peter Santa
Dit jaar treedt het Amsterdam Chamber
Orchestra, onder leiding van dirigent én
Bernardusvader Peter Santa, op met de
internationaal vermaarde cellist
Benedict Klöckner. Zij spelen werken
van Schumann, Dvořák en Tsjaikovski.
Een uniek programma, dat de volgende
avond in het Concertgebouw in
Amsterdam gespeeld wordt.

Twee optredens
Om zoveel mogelijk jonge én oudere
belangstellenden de gelegenheid te
geven dit gratis concert te bezoeken zijn 
er op 17 februari 2 uitvoeringen. 

Gratis kaarten
De gratis kaarten zijn vanaf half januari
verkrijgbaar via www.bernarduscon-
cert.nl. De kaarten kosten niets, vooral
dankzij een aantal gulle Blaricumse
ondernemers. Na afloop van het concert
kunnen bezoekers bij de uitgang een
financiële bijdrage leveren.

Tweede Bernardusconcert 
17 februari
Het Bernardusconcert is hard op weg een echte traditie te worden. Want op
dinsdag 17 februari vindt alweer de tweede editie van dit bijzondere school-
evenement plaats. De aula van de KBS Bernardus zal weer worden omge-
bouwd tot een heuse concertzaal, waar het Amsterdam Chamber Orchestra
die avond twee keer zal optreden.

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

doen aan het trainingsprogram-
ma dat binnenkort weer begint in
Heath Center Fit. Mooi voor een

Fitte start in 2015.
Informatie: 

www.healthcenterfit.nl of e-mail:
anne@healthcenterfit.nl.

Het programma ziet er als volgt
uit:

Concert 1: (jonge kinderen plus
ouders en andere belangstellenden) 

18.00-19.00 uur Tsjaikovski -
Rococo-variaties en Dvořák –

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

ouders en andere belangstellenden) 
20.00-21.00 uur Dvořák – Serenade

en R. Schumann – Celloconcert.
Na afloop van het concert is er

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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Exclusieve matchmaking 
voor ondernemende en 
ontwikkelde singles

Gijsbrecht van Amstelstraat 198 | Hilversum  
T. 035-624 59 38 www.t-parkethuys.nl

Voor een ruime keuze aan vloeren gaat u 
naar 't Parkethuys in Hilversum.  

www.syl-van.nl
#supportyourlocalsvandaag
www.syl-van.nl

De lekkerste 
BorrelBag van 
Gooische 
ondernemers!

Van Weede Uitvaartzorg
betrokken, met aandacht en met respect

Bel voor een vrijblijvende afspraak: 06 - 511 83 763
dag en nacht bereikbaar
www.carolinevanweede.nl

Blaricum, Laren, Huizen, Bussum, Naarden, Hilversum e.o.

Corpus Analyser
De scan test 250 
lichaamsfuncties
voor slechts €60 

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

Column
door
Sybert Blijdenstein

Het staartje van de muis

Een muis is een lief diertje. Ge-
dachtig aan de veldmuisjes in onze 
tuin en ons overgebleven huismuis-
je. Schichtig zijn ze, nieuwsgierig, 
maar niet bang. Zo zag ik eens, in 
het bijna leeggegeten voederbak-
je van poes, opeens een rechtop-
staand staartje heen en weer gaan. 
Poes vond het best en dommelde 
door. Zoals altijd. Muis bleef bezig 
totdat het bakje leeg was.       

Een ander soort muis. Naast mijn 
pc-toetsenbord ligt al jaren een 
kale grijze muis met welvende 
donkere strepen. Zonder staart. 
Die muis is de hele dag druk. Ze 
zag er altijd schoon uit, maar voel-
de op een dag tussen mijn vingers 
wat stroef aan. Bekeken. Muis 
bleek behoorlijk vies: ik was mijn 
handen nooit voordat ik de muis 
pak. Heeft u er ook één? Kijk er 
maar eens goed naar. En voel. U 
zult verrast staan. Mijn muis-
schoonmaak kostte me veel tijd. 
Zelfs had ik sticker-verwijderaar 
nodig. 

De laatste, beslissende race in de 
Formule 1 had voor Max Verstap-
pen een vervelend staartje. Aller-
eerst moest hij winnen van Lewis 
Hamelton in diens kwalitatief 
betere en iets snellere Mercedes. 
In de race liep Hamilton op Max 
elke ronde verder uit. Hij leek te 
gaan winnen. De vele fans zwegen. 
Kort voor het einde een crash. De 
race stilgelegd. Safetycar de baan 
op. Inhaalverbod. Het racersveld 
schoof in elkaar. Max wisselde 
slim naar nieuwe, snellere banden. 
Lewis bleef soeverein doorrijden 
op zijn 40 ronden oude banden. 
Tussen Max en Lewis zaten nog 
vijf achterblijvers met één ronde 
achterstand. Vlak voor de laat-
ste ronde liet de wedstrijdleiding 
deze achterblijvers wegrijden. 
Mogelijk op verzoek van Merce-
des. Max kwam daardoor direct 
achter Lewis. Toen de safetycar 
verdween gaven beide kemphanen 
vol gas voor de laatste ronde. Max, 
nu duidelijk sneller, haalde Lewis 
in en werd glansrijk wereldkam-
pioen. Woedende protesten van 
Mercedes, die vier onzekere dagen 
duurden. Gelukkig allemaal afge-
wezen. Dit Max-muisje had zo zijn 
vervelende staartje verloren. 
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Zeg, kennen jullie Rose-Marie?

door Hans Mohrmann
Is u dat ook al opgevallen? Er lopen 
steeds meer jonge mensen door het 
dorp. Gezellig. Zeg, kennen jullie  
Rose-Marie? Rose Koopman? Nee niet 
die van het pannenkoekenmeel, dat is 
Koopmans met een ‘s’. Rose-Marie is 
de laatste twee jaar zo goed als dage-
lijks in het centrum van ons dorp te 
vinden maar ze is een echte Amster-
damse uit de Utrechtsestraat. 

Daar woonde ze, zoals gebruikelijk, bo-
ven de winkel van haar vader.  Herkent 
u haar al?  Dat zou snel zijn. Vanaf haar 
elfde ging ze naar de vrijeschool waar 
pedagogische inzichten uit de antroposo-
fie centraal staan. Na een lastige start op 
deze school ging het de laatste schoolja-
ren goed en nog steeds trekt ze op met 
haar oude schoolvrienden.  Na school 
volgde ze een opleiding fysiotherapie 
gecombineerd met een tennisopleiding. 
De liefde voor het balspel won en ze hing 
de fysiotherapie aan de wilgen. De oog- 
balvaardigheid had ze van haar grootva-
der De Vaere uit België, oud tenniskam-
pioen van AA Gent (La Gantoise), die 
in de jaren vijftig het Melkhuisje dub-
belspel in de B-divisie won. Rose leerde 
ballen slaan op het strand in Oostende en 
vanaf haar twaalfde op Amstelpark. Dat 
alles heeft haar geen windeieren gelegd 
getuige de grote roze Pink Ribbon beker 
in de zaak: Ze won het Gooise Sherry-tea 
dubbel in 2019 en in 2021. Wil je een 
privélesje in dubbelspel? Vraag het haar 
maar, ze kan de weg naar BLTC en Tulip 
Center in Hilversum wel dromen. Daar 
speelt ze vaak met haar vrienden Fleur, 
Eveline en RJ. Weet je RM te duiden? 

Na twee jaar tennisles geven begon het 
ondernemersbloed te kriebelen, ze had al 
praktijkervaring opgedaan in de zaak van 
haar vader. Maar vaak loopt het anders 
dan je denkt, de winkel op de Utrechtse-
straat werd verkocht en ze miste de han-
del. Haar beste maatje Fleur Bollebakker 
uit Blaricum moedigde haar aan om een 
eigen winkel te openen. Maar wel met 
een eigen signatuur, haar grootvader had 
in 1936 het logo bedacht en vader had 
het in de jaren ‘70 een eigen look gege-
ven met het duimpje en met de hulp van 
een vriendin van de vrijeschool smolt ze 
beide logo’s samen tot een nieuw geheel. 
Gaat er ergens een lichtje branden?

LoeKie Delicatessen
Waarom deze kleine winkel te Blaricum? 
Speling van het lot natuurlijk. Mark De-
liciones kende het ouderlijk bedrijf uit 

Amsterdam en gaf haar, samen met de 
Familie Bollebakker, het laatste zetje 
om de keuze te maken voor dit pand in 
het gezellige centrum waar de behoefte 
aan een delicatessenzaak in zekere mate 
voorspelbaar was. Niet helemaal toeval-
lig dat veel van de Amsterdamse klanten 
een feest van herkenning hebben als ze 
nu de zaak binnenlopen. Inmiddels is 
Rose-Marie niet meer weg te denken, ze 
geniet ervan zaken te doen met lokale 
producten, zoals de eitjes van Oerboer 
Willem, honing en bier uit het Gooi, of 
om samen met Kim Den Oude nieuwe 
posters te bedenken. ‘Ach het zou han-
dig zijn als het dorp frequenter (klein) 
openbaar vervoer had (bijvoorbeeld naar 
Gooi Noord) en dat grote SUV’s zich 
meer aan de 30 kilometer of langzamer 
in het dorp hielden, vaak gaat het maar 
net goed op onze hoek van de straat.’

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
Huisbrand
Industrie
Centr. verwarming
Aanmaakmaterialen
Blokken
Stookolie voor
centr. verwarming
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BENZINE
Mengsmering
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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Sanne Everaarts, het succesverhaal van een doorzetter
door Angélique Boezel-Spoor
Slechts zeventien jaar oud is de Blaricumse Sanne als covid in 2020 onze 
samenleving serieus in de tang neemt. Haar eindexamen havo staat voor de 
deur, maar wordt afgelast en haar plannen om daarna de vwo-opleiding te 
doen vallen eveneens in het water. Plotseling bestaat het leven alleen nog uit 
digitale ontmoetingen. Geen lijfelijke contacten, iedereen in zijn eigen bubbel 
en alles alleen nog maar online. 

De eenzaamheid loert. Voor een jong 
meisje, dat ook al lijdt onder de gevol-
gen van de scheiding van haar ouders en 
al zes jaar kampt met darmproblemen, 
blijkt het de ideale combinatie voor het 
veroorzaken van een eetstoornis. Alle 
factoren bij elkaar smeden zich tot een 
tijdbom. Sanne valt ten prooi aan anor-
exia en de ziekte weet haar tentakels 
dusdanig diep in het jeugdige lichaam te 
slaan, dat de gevolgen bijna desastreus 
zijn. Met een hartslag van nog maar 30 
bpm wordt zij opgenomen in Tergooi op 
de kinderafdeling, waar zij acht volle da-
gen moet verblijven.

In het ziekenhuis
De opname in het ziekenhuis blijkt niet 
alleen haar fysieke redding. De gesprek-
ken die daar gevoerd worden met diverse 
deskundigen, doen haar de schellen van 
de ogen vallen. Héé, ze IS iemand en 
voelt ineens de drang om door te gaan en 
te investeren in haar leven. 

Ze ziet weer structuur in haar bestaan en 
voelt enthousiasme om door te pakken. 
Vrijwilligerswerk, bijles geven…, alles 
wordt met groot animo aangepakt. Ze 
haalt hier grote voldoening uit én het 
geeft afleiding.

Ontmoetingsgroep
Na overleg met een psycholoog ontstaat 
het idee om lotgenoten, die ook kampen 
met een eetstoornis en/of andere psycho-
logische problemen, bij te staan met een 
ontmoetingsgroep. Immers, zij weet als 
geen ander hoe het voelt om in deze si-
tuatie te verkeren. Ondanks de lockdown 
staat de eerste sessie gepland op 11 ja-
nuari bij Ontmoetingshuis In Spirit aan 
de Havenstraat 5 in Huizen. In principe 
gebaseerd op 30-plussers (de meeste res-
ponse kwam uit die hoek), maar jongere 
geïnteresseerden mogen zich uiteraard 
ook aanmelden.
Het project wordt geleid door erva-
ringsdeskundigen en coaches; Sanne 
zelf werkt meer achter de schermen. 
Momenteel zijn er zes aanmeldingen, 
maar per groep wordt een maximum van 
acht gehanteerd. De bedoeling is om per 
maand een thema te hanteren; variërend 
van kennismaking en geluk tot creatieve 
workshops en gastsprekers. 

Jonge vrijwilligersprijs 2021
Terugkomend van een weekendje Texel 
werd Sanne onlangs verrast door een 
cameraploeg, een delegatie van het 
Nieuwsblad voor Huizen en de wet-
houder met een grote bos bloemen. Zij 

bleek te zijn verkozen tot winnaar van 
de Jonge Vrijwilligersprijs van 2021 van 
de gemeente Huizen. Als bonus mag zij 
€ 250,- aan een vrijwilligersinitiatief 
schenken. Sanne heeft uiteindelijk als 
doel om zich officieel te laten inschrijven 
als stichting, zodat ze kan samenwerken 
met fondsen, een bestuur kan opbouwen, 
verder kan groeien en zich meer bekend 
kan maken. Wat dat betreft zit ze al op 
de goede weg, want vanaf 1 februari be-
schikt zij over een eigen ruimte op Be-
zaan 52 in Huizen, waar ze haar dromen 
qua verdere workshops, trainingen e.d. 
hoopt te kunnen verwezenlijken. 
ontmoetingshuisinspirit.wordpress.com

Rose-Marie (in de auto) en Fleur
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10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erfgenaam van de Erfgooiers. De
Erfgooiers verkochten in 1932 1600 hec-
tare aan het net opgerichte GNR, met het
doel deze goed te beheren en de waarden
daarvan te bewaren tot in lengte van
jaren voor de generaties die na ons
komen. Het lijkt wel dat de besluitvor-
ming van deze samenvoeging zich een
beetje 'onder de horizon' afspeelt. F
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Al 4 generaties kenmerkende uitvaarten 
in Blaricum, Laren, Eemnes en omstreken.

Even voorstellen… Mirjam van Iterson en Rob Regensburg
door Gerda Jellema
De wekker, de ochtendspits en het vergaderen laat je achter je. Je gaat de vrijheid ervaren van tijd 
voor jezelf hebben. Pensionering, ideeën hebben, plannen maken, de kans krijgen om je hobby’s te 
verdiepen. 
En dat is precies wat Mirjam van Iterson en haar partner Rob Regensburg van plan zijn te doen, 
met daarnaast nog een tijdje één dag per week werken om af te bouwen.

Rob, van oorsprong een Hagenaar, 66 jaar 
en Mirjam, van oorsprong een Huizense, 
62 jaar, hebben elkaar leren kennen in 
Delft waar ze studeerden aan de TU In-
dustrieel Ontwerpen met o.a. fotografie in 
het pakket. Rob nog werkzaam als senior 
consultant bij Rijkswaterstaat en Mirjam 
als business developer bij TNO gaan zich 
enthousiast, reizend en lerend verder ont-
wikkelen binnen de fotografie. Hun be-
trokkenheid bij mens en maatschappij zal 
daar zeker een plek in krijgen.

Rob en etalagepoppen
Rob is al 60 jaar bezig met fotografie. 
Als kleine jongen had hij al een eigen 
camera en vrij snel ging hij ook experi-
menteren in de donkere kamer, wat nu 
voortgezet wordt met het bewerken van 
foto’s op de computer. Rob: ‘Mijn zoek-
tocht is naar hoe je boeiende foto’s kunt 
maken met relatief eenvoudige appara-
tuur. Door het creatief combineren van 
alledaagse beelden krijg ik verrassende 
fotocollages.’ Eén van zijn favoriete on-
derwerpen is het fotograferen van de na-

tuur. Een onalledaags item is het al jaren 
fotograferen van etalagepoppen, waar 
dan ook ter wereld. Achter elke foto zit 
een verhaal en dat vertelt ook iets over de 
trend van de tijd waarin de foto gemaakt 
is. Tijdens stedentrips is Mirjam Rob 
weleens kwijt omdat hij dan ergens tegen 
een boeiende pop is aangelopen. Rob is 
een fan van het Songfestival en hij is een 
trouwe bezoeker van popconcerten.

Mirjam legt vooral emoties vast
Mirjam fotografeert vanaf haar 18e. Zij 
richt zich vooral op mensen, waarbij zij 
de emoties vastlegt van dagelijkse mo-
menten in de diverse culturen. Zij gaat 
met mensen in gesprek en fotografeert 
wat ze aan het doen zijn. Mirjam: ‘Het 
reizen heeft mij doen beseffen dat er 
meer overeenkomsten zijn dan verschil-
len tussen mensen van uiteenlopende 
culturen. Overal ter wereld wordt gewas-
sen en wordt de krant gelezen. Met beel-
den probeer ik te laten zien wat deze ge-
meenschappelijke momenten bij mensen 
teweegbrengen. Ik heb op deze manier 

al diverse series sa-
mengesteld, waar-
onder News travels 
fast, Daily life at 
the Tuk-Tuk en Men 
at work behind the 
scenes of monu-
ments. Naast foto-
graferen ontwerpt 
Mirjam stoffen 
voor onder andere 
kussens. Zij is be-
stuurslid van Stich-
ting Fietsmaatjes en lid van de Rotary 
om zo de wereld wat mooier te maken.

Fotoreportage voor een goed doel
Voor zowel Rob als Mirjam geldt dat 
fotograferen vooral observeren is en je 
eigen gevoel volgen in wat jij denkt dat 
interessant is om te verbeelden. Mirjam: 
‘Reizen is een van onze hobby’s en wat 
zou het geweldig zijn om dit te kunnen 
combineren met het maken van een foto-
reportage voor een goed doel. Zoals we 
al eerder hebben gedaan voor een stich-

ting in Tanzania.’ Beiden fotograferen 
ook in opdracht. Rob en Mirjam bruisen 
van de ideeën en hebben zin om samen 
fotograferend verder te gaan. Zij komen 
graag in contact met andere fotografen 
uit Blaricum om fotografie hier in het 
dorp meer op de kaart te zetten.
‘Beauty can be seen in all things, seeing 
and composing the beauty is what sepa-
rates the snapshot from the photograph.’ 
(Matt Hardy)

Contact: abacqx@me.com

Politieke moed
door Jan Greven
Zou ik een vast onderwerp voor deze rubriek kwijtraken? Zou er met ingang 
van 21 december jongstleden niets meer over de HOV lijn te melden zijn? Is 
de Gemeenteraad op de kortste dag van het jaar boven zichzelf uitgestegen 
en heeft een steeds ingewikkelder knoop met een forse slag doorgehakt? 

Het verraste me. De bezorgde, boze 
stemmen van de Stroomzijde-inspre-
kers tijdens het Rondetafelgesprek 
(RTG) van zeven december klonken 
nog na in mijn oren. Ze voelden zich 
niet gehoord. Ze maakten zich zorgen 
over de veiligheid van schoolgaande 
kinderen. Ze pleitten voor veilige over-
steekplaatsen, voor privacy van huizen 
pal aan de straat. Voor onderzoek naar 
geluidsoverlast. Voor uitstel, nieuwe 
feiten, een ander tracé, maar niet voor 
wat de Raad op 21 december besloot: 
De HOV-lijn samen met ander autover-
keer over de Stroomzijde. 

Er was die zevende december maar 
één inspreker die precies dat bepleitte 

en dat was vaste Gemeenteraadvolger 
Rink Jan Slotema uit de Bijvanck. Hij 
sprak waardering uit voor de wethou-
der en onderstreepte, opmerkelijk op 
een inspraakbijeenkomst, het recht van 
de Gemeenteraad een eigen variant te 
kiezen. En dat moest nu maar gebeuren, 
vond hij. Over het HOV wordt sinds 
2007 gesproken. De Raad heeft al in 
2017 een beslissing genomen over het 
tracé-Stroomzijde. Niets staat een vol-
gende stap in de weg. Aldus Slotema. 

Ik vond hem moedig en tegendraads. 
Maar dat de Gemeenteraad zijn op-
roep zo serieus zou nemen, had ik niet 
vermoed. Als het aan het College van 
B&W gelegen had, was dat ook niet 

gebeurd. Het College stelde voor de 
Stroomzijde behalve voor busverkeer 
autovrij te maken.  

Maar dat autovrij maken hoefde niet 
voor de Raad. Met een dertig kilometer 
begrenzing en veiliger oversteekplaat-
sen zou de verkeersveiligheid voldoen-
de gewaarborgd zijn. Op initiatief van 
Hart voor Blaricum en VVD amendeer-
de de Raad zonder tegenstemmen het 
voorstel van B&W over de aanleg van 
het HOV-tracé. De Raad nam het hele 
voorstel over en voegde er aan toe dat 
dat gebeurde ‘zonder te kiezen voor het 
autovrij maken van de Stroomzijde’. 
Blaricum heeft nooit een vrije busbaan 
gewild, zei Willem Pel van Hart voor 
Blaricum, en een autovrije Stroomzijde 
zou neerkomen op een busbaan.
Ik was aangenaam verrast. Hier werd, 
drie maanden voor de Gemeenteraads-
verkiezingen, politieke moed getoond. 

Eindelijk helderheid in een dossier dat 
nu al veertien jaar met Blaricum mee 
oploopt.  Het wordt tijd. Eind 2022 zou 
het HOV moeten rijden. 

Intussen diende zich op dezelfde ver-
gadering een ander dossier aan dat de 
komende jaren bij ons zal blijven. Het 
gaat over Energie Transitie en hoe Bla-
ricum dat gaat aanpakken. D66 raads-
lid Joke Lanphen had tussen alle feiten 
en cijfers gevonden dat Blaricum tus-
sen 2015 en 2019 dertig procent meer 
aardgas heeft gebruikt. En dan is de 
Blaricummermeent nog aardgasloos 
gebouwd. Bovendien, zo zei ze, blijken 
Bloemendaal, Laren en Blaricum het 
hoogste aardgasgebruik, ik neem aan 
per hoofd van de bevolking, van het 
land te hebben. En toch moet ook Bla-
ricum van het aardgas af. Wat je noemt 
een nieuwe uitdaging waar we nog veel 
over zullen horen.  
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Rust én energie
door Marloek de Greeff
Het klinkt best tegengesteld, maar er 
is iets dat rust en energie oplevert. Ik 
spreek drie drukbezette Blaricum-
mers. Zij worden niet moe van het 
vooruitzicht op een volle dag, maar 
beginnen er vol energie aan. 

René, Gaby en Peter wonen met hun ge-
zinnen in de Blaricummermeent. Aan 
het water. René vertelt dat hij zich zes 
jaar geleden gestrest en vermoeid voel-
de. Drukke baan, veel reizen, vol sociaal 
leven. Hij sportte wel, maar voelde zich 
toch niet fit. Een vriend nam René mee 
naar de Nieuwjaarszit in het Gooimeer. 
‘We deden ademhalingsoefeningen met 
Wim Hof en zaten daarna vijf minuten 
in het ijskoude water. De ademhalings-
techniek zorgt voor meer zuurstof in je 
hersenen. Dat was zo bijzonder om mee 
te maken, het gaf echt een kick. Ik kreeg 
er een boost van en was direct geïnte-
resseerd.’ René ging lezen over ademha-
lingstechnieken, koudwatertraining en 
het effect ervan. Al een paar jaar stapt hij 

om 7 uur vanuit zijn tuin het water in. 
Hij kan het hele jaar door 15 minuten in 
het water zijn zonder het koud te krijgen. 
Sterker nog: René zwemt elke ochtend 
een paar honderd meter. ‘Het water is nu 
3 graden’ meldt hij achteloos. ‘Ik sta fit 
op, het ochtendzwemmen hoort echt bij 
mijn ritme en ik douche zelfs nooit meer 

warm. Het maakt je ook mentaal sterker. 
Als je je dag begint met over een drem-
pel gaan, is alles wat je die dag tegen-
komt makkelijker te doen!’

Koudwaterfans 
Gaby en Peter wonen op het eiland. Toen 
ze er in de warme zomer van 2020 kwa-
men wonen, zwommen ze er elke dag 
een rondje omheen. ‘Zwemmen in na-
tuurwater is heerlijk, het voelt heel vrij!’ 
Toen het kouder werd, bleven de koud-
waterfans zwemmen. Maar bij een wa-
tertemperatuur onder de 10 graden kan 
dat niet meer, dan raak je onderkoeld. 
‘We zijn ons toen gaan verdiepen in de 
Wim Hof methode. Dat zorgde ervoor 

dat we in koud water toch onze adem-
haling onder controle houden’. Als het 
water kouder dan 8 graden wordt, heeft 
dat een extra effect op je. ‘Bij een ijsdip 
maakt je lijf een soort happy-hormoon 
aan waar je energie en een blij gevoel 
van krijgt.’ Zelfs toen er ijs lag, dipten 
Gaby en Peter door. Ze sloegen een wak 
en stapten net als elke morgen het water 
in. ‘We doen onszelf er echt een plezier 
mee. Je kunt niet mooier wakker worden. 
Buiten is het donker en stil, alleen wij en 
het water. En ijsdippen zorgt voor rust en 
focus. Dat kan ik goed gebruiken, anders 
wordt het een chaos in mijn hoofd met al 
mijn creatieve gedachten, ha, ha!’ 

Dank voor jullie enthousiaste verhalen 
Rene, Gaby en Peter. Ik ben nog niet zo 
dapper als jullie, maar ik heb me wel 
aangemeld voor een ijsbad-workshop in 
een warme sportschool. Wie weet is dat 
een begin en zien jullie mij ooit ook in de 
Meentstroom springen.

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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Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

 

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

NIJT MEUILUK DOON,

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

.....

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

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

Lid Nederlandse Vereniging 
van Hoefsmeden.
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Benvenuto Familia d’Antuono! 
Oftewel in het Nederlands: Welkom!
door Angélique Boezel-Spoor
De van oorsprong Italiaanse entrepre-
neur Carmine d’Antuono verruilde 
Amsterdam begin 2018 voor Blaricum. 
Hij vestigde zich met zijn jonge gezin 
in de Bijvanck en ging op zoek naar 
een gunstige locatie om een restaurant 
te openen in de buurt. Dat werd niet 
veel later, na te zijn getipt door schoon-
zus en zwager, een pand aan de Brink 
in Laren en de Italiaanse eetgelegen-
heid Maximiliano was een feit.

Cami - zoals iedereen Carmine kent - 
bestiert de zaak zelf en geniet hier-
bij ondersteuning van zijn echtgenote  
Jessica, die daarnaast ook nog een oplei-
ding volgt in de tuinarchitectuur.

Wonen in de dorpskern
De familie is recent verkast naar Blari-
cum-Dorp en is zeer in hun nopjes met 
hun woning in de knusse buurt, die qua 
ligging perfect past in hun bestaan. Zo 
ligt de OBB praktisch om de hoek, waar-

door zoonlief, de 6-jarige Marlon, 
binnen no-time op het schoolplein 
staat en hun restaurant bevindt zich 
ook op slechts luttele kilometers af-
stand, die óf met de auto óf met de 
boedelbakfiets makkelijk worden 
overbrugd. Het is hartverwarmend 
om te horen hoe blij en enthousi-
ast deze succesvolle mensen zijn, 
over het feit dat ze een huis hebben 
weten te bemachtigen binnen onze 
oude dorpskern.

Een mooie toekomst tegemoet
Cami, Jessica en Marlon verheugen 
zich op een mooie toekomst in Bla-
ricum, waarin ze hun vrienden in de 
buurt en ook daarbuiten frequent 
hopen te kunnen ontmoeten en ook 
scoren activiteiten als lekker eten/
koken, de natuur in, sporten en tui-
nieren heel hoog op de toekomstige 
agenda. En als Marlon onverhoopt 
ergens een dinosaurus tegen komt… 
zou dat een mooie bonus zijn!

Gaby van Gestel

Peter Fecken 

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

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

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

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

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

17.00 tot 21.30 uur.

Als u hulp nodig heeft om zelfstandig te blijven wonen
door Frans Ruijter
In de maarteditie (nr.543) van 2021 schreven we een artikel over Lilian Bos, 
zelfstandig ondernemer bij UWassistent.  Sinds enige tijd is ook Yvonne van 
Zon als zodanig actief bij UWassistent ’t Gooi in met name Blaricum. 

UWassistent biedt ondersteuning aan 
mensen - met name senioren -  die een 
helpende hand kunnen gebruiken. Hulp 
bij ‘zomaar dagelijkse dingen’, zoals 
het huishouden, boodschappen, tuin- en 
klushulp, maar ook begeleiding, gezel-
schap, vervangende mantelzorg en in-
tensievere 24-uurs zorg.

Drempel over
‘Ik zet mij graag in om mensen op een 
prettige manier langer thuis te laten 
wonen’, zegt Yvonne. ‘Aan mij de taak 
om vraag en aanbod op toegankelijke 
wijze bij elkaar te brengen. Vaak moe-
ten mensen een drempel over om hulp 
in te schakelen, om een vreemde in huis 
te laten. Als vast contactpersoon maak 
ik een zorgvuldige koppeling tussen 
klant en hulp, waarbij ik rekening houd 
met ieders wensen. Daarbij ben en blijf 

ik betrokken en kunnen zowel klant  
als dienstverlener altijd op mij terugval-
len.’

Persoonlijke assistent
Opgegroeid in Blaricum en met ouders 
die er nog steeds wonen, heeft Yvonne 
affiniteit gehouden met het dorp. Nu 
haar ouders 80-plussers zijn, weet zij hoe 
belangrijk het is ouderen te omringen 
met goede en betrouwbare hulp. Zelfs 
wanneer senioren nog redelijk zelfred-
zaam zijn, lukt het hen vaak niet meer 
om huishoudelijk werk helemaal zelf te 
doen, de tuin goed bij te houden en zwa-
re boodschappen te halen. Ook in dit di-
gitale tijdperk hebben veel ouderen hulp 
nodig met de computer. Een betrokken 
contactpersoon die de juiste dienstver-
leners weet te vinden kan het leven een 
stuk aangenamer maken.

Wie betaalt wat?
De meeste klanten betalen de dienstver-
lening van UWassistent particulier. De 
tarieven worden redelijk laag gehouden. 
In bepaalde gevallen is het mogelijk om 
de ondersteuning via UWassistent ver-
goed te krijgen, bijvoorbeeld als er spra-
ke is van een Persoonsgebonden Budget 
(PGB) via de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning (WMO) van de gemeente. 
Ook hebben sommige zorgverzekeraars 
de optie Vervangende Mantelzorg in het 
aanvullende pakket. 

Word dienstverlener!
Van student tot gepensioneerde
Mensen die graag anderen helpen, mi-
nimaal twee uur per week beschikbaar 
zijn en op zoek zijn naar bijverdiensten, 
kunnen aan de slag bij UWassistent  
’t Gooi. Van student tot gepensioneerde 
is welkom om senioren te ondersteunen. 
Dienstverleners kunnen zelf hun werk-
tijden bepalen en UWassistent regelt de 
administratie en betaling.

Contact
Kunt u extra ondersteuning gebruiken, 
neem dan contact op met Yvonne. Zij 
bekijkt graag samen met u wat zij voor 
u kan betekenen. Spreekt de werkwijze 
u aan en bent u op zoek naar bijverdien-
sten, dan kunt u mailen of bellen met 
Yvonne of uzelf aanmelden als dienst-
verlener via de website. 
Kijk op uwassistent.nl, mail naar 
yvonne@uwassistent.nl of neem telefo-
nisch contact met haar op 06-15675722.

Over bomen
door Hans Mohrmann
In ons dorp staan twee ‘koninginnenlindes’ keurig achter hun hekjes te pronken. 
Eentje is ter ere van Beatrix’ kroning geplant en de andere om de geboorte van 
Amalia te gedenken. Weet u ze te vinden? Ze zijn een investering in de toekomst 
en over honderd jaar imposant! 

De oudste bomen in Blaricum zijn mo-
gelijk van voor de Franse tijd. Op oude 
kaarten uit de 18e eeuw staat Blaricum te 
midden van een woest en kaal landschap 
met hier en daar een eenzame boom. Vee 
hield de meent kort en de zoute wind van 
de Zuiderzee liet weinig groei toe. Hui-
zen in het dorp boden enige beschutting 
in het centrum waar enkele eiken en po-
pulieren groeiden. 

Het nut 
De monumentale eik aan het begin van 
de Angerechtseweg is een mooi voor-
beeld. Bomen in een boerendorp hadden 
hun nut: Leilindes dienden als zonwe-
ring, acacia’s leverden hardhout voor 
wielspaken en laddersporten, notenbo-
men leverden walnoten en verjoegen 
malariamuggen en kastanjes leverden 
duurzaam hout voor hekwerken. Wist u 
dat paarden en vee kastanjes eten om van 
hoest af te komen? Paardenkastanjes, u 
zegt het. En wist u dat het dragen van 
kastanjes in je broekzak, goed is tegen 
reumatiek en jicht? Deze nuttige reuzen 
met hun bloeiende kaarsen zijn bijna 

geheel uit het dorpsbeeld verdwenen. 
Kuyper tekende op de gemeentekaart 
van 1868 nog geen enkele boom langs de 
Eemnesserweg en de Torenlaan. Waar-
schijnlijk is de thans imposante beuken-
laan al omstreeks 1834 bij aanleg van de 
Tolweg geplant en de lindes naar Laren 
zo’n vijftig jaar later bij de aanleg van 
de stoomtram.  

Verhalen vertellen 
Hoe zit het met de oudste en dikste bo-
men van Nederland? De Dikke Boom 
van Verwolde staat in Laren Gelderland, 
een zomereik van 450 jaar. Deze oude 
Dikke is hol en daardoor een prachtige 
woonplaats voor vogels, onder andere 
kerkuilen, vleermuizen, eekhoorntjes, 
kevers, mossen, schimmels en bacteriën. 
In Sambeek staat de dikste boom, een 
enorme linde met een omtrek van acht 
meter. De kroon werd door zware stor-
men weggevaagd en het was maar de 
vraag of hij zou overleven. Uit de holle 
stam ontsproot een nieuwe stam. Deze 
werd in de jaren zeventig verankerend 
met ijzeren stangen en met zware tak-

ken met staaldraad ondersteund. In de 
bodem werden extra voedingsstoffen ge-
injecteerd. Nu is de stamomtrek alweer 
2,5 meter. 

Oude reuzen
Oude reuzen vertellen verhalen van 
vroeger en hebben historisch-culture-
le waarde. Daarnaast zijn ze belangrijk 
voor een gezond ecosysteem en kunnen, 
als we zuinig op ze zijn, generaties mee. 
Ook als ze hebben te lijden van ziektes 
en droogte. Zo is een door de kastanje-
mineermot aangetaste paardenkastanje 
in september kaal, maar niet dodelijk 

ziek! Kastanjes, indien je ze tijd geeft, 
overleven deze aantasting vanzelf. Ook 
de bloedingsziekte is geen onmiddellijke 
reden voor kap. Laten we extra zuinig op 
ze zijn en zorg en aandacht aan ze ge-
ven en opnieuw aanplanten. Ze zijn met 
lindes, acacia’s, walnoten, wilgen, elzen, 
platanen, beuken en eiken beeldbepalend 
voor ons prachtige boerendorp. Een ge-
varieerde bloei levert verschillende nec-
tar en pollen en de holtes in oude bomen 
geven bescherming aan vogels, dieren en 
de insectenwereld. Een gespreid dieet is 
waar alle bijen gezond op blijven en daar 
wordt een bijenvader gelukkig van.

Deel historische kaart van Gooiland. Uitgegeven tussen 1725 en 1734 door 
Reinier en Joshua Ottens.
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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. 
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verjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur en 
botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk uit blijft zien.
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hei & wei volgen op twitter: kijk op
http://twitter.com/heienwei

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

door Frans Ruijter
In deze tijd wordt weleens beweerd dat de kinderen behandeld worden als 
prinsjes en prinsesjes. In ons dorp hebben we inwoners gehad die ze de prins 
en de prinses noemden, maar dat had een heel andere reden. Dit waren Willem 
Vos (3-07-1846) en zijn vrouw Gijsje Vos-Klaver (25-01-1850).

Willem was het derde kind uit het hu-
welijk van Gerrit Vos en Jannetje Beek. 
Zij kregen zestien kinderen, waarvan er 
negen jong overleden. Zijn oudste broer 
was Harmen Vos, die in 1899 een haas 
schoot op de Meent, wat uiteindelijk leid- 
de tot de totstandkoming van de Erfgooi-
erswet in 1912. Hij is daarvoor in Laren 
geëerd met de Harmen Vosweg. Gijsje 
werd geboren uit het huwelijk van Jacob 
Klaver en Grietje de Leeuw. Willem en 
Gijsje trouwden op 18 juli 1877, het hu-
welijk bleef kinderloos. Zij woonden op 
de Slingerweg, nu William Singerweg, ter 
hoogte van nummer 7. Het huisje lag te-
gen een aarden wal van het ‘Hoge Harde’ 
aan, helemaal aan het eind van het dorp.  

Hondenkar
Gijsje was slecht ter been en reed in een 
hondenkar met Willem als haar begelei-
der. Daar hadden ze hun bijnamen aan te 
danken. De hond heette Klopmeier. Zo 

gingen zij ook naar de kerk en de hond 
bleef, niet vastgemaakt, netjes wachten 
tot de mis afgelopen was. Hun geloof in 
God was groot, dat bleek uit een tafel vol 
met beelden van verschillende heiligen 
die ze in huis hadden. In de winter had-
den ze vier à vijf koeien in huis, die met 
een kleed afgeschermd stonden van het 
woongedeelte. Met de hondenkar gingen 
ze ook melken op de Meent, paard en 
wagen konden ze niet bekostigen. 

Vuilnisbelt
Gijsje ging geregeld naar de vuilnisbelt 
die gelegen was waar nu de oneven zijde 
van de Statenkamer is. Hier verzamelde 
ze hout en papier voor de kachel. Dit 
gaf echter vaak meer rook in huis dan 
in de schoorsteen. Ook nam ze weleens 
etenswaar mee, waarvan we nu zouden 
zeggen ‘ver over de houdbaarheidsdatum 
heen’. Ze aten met zeven katten en wan-
neer er een rat, die er gewoon rondliep, 

op tafel kwam riep Willem: ‘Hu beest’ en 
mepte hem van tafel. De kunstschilders 
die net in die tijd neerstreken vonden dit 
allemaal geweldig. Zij schilderden dit 
authentieke span graag en het leverde 
Willem en Gijsje een paar centen op.

Goede buur
Nadat Klopmeier overleden was, gaf 
kleine Meep Raven (een buurman) een 
nieuwe hond voor de hondenkar cadeau 
met de naam Mol. Mol was een bange 
hond; hij had ooit een ongeluk met een 
auto meegemaakt. Bij het zien van een 

auto schrok de hond en wilde wegren-
nen. Hierdoor viel de kar met Gijsje om, 
met als gevolg dat ze uit de kar viel en 
op straat belandde. De kar werd door 
kleine Meep aangepast met een paar 
palen eronder en de kar kon nier meer 
kantelen. Willem en Gijsje zijn op een 
gegeven moment naar een neef in Bus-
sum verhuisd. Daar werden ze gewassen 
en dat waren ze niet gewend. Ze werden 
te‘schoon en al hun weerstand werd op 
die wijze verwijderd. Willem overleed 
op 26-10-1931 en Gijsje op 11-05-1933, 
beiden in Bussum.
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‘Lid zijn van Rotary verrijkt je leven’ 
door Marjolijn Schat
In de hele wereld zijn meer dan 35.000 Rotaryclubs met zo’n 1,2 miljoen leden, in Nederland 500 clubs 
met 16.000 leden. De eerste club is opgericht in 1905 in Amerika. Het werd een mannenbolwerk. Na lang 
procederen werden sinds 1974 ook vrouwen toegelaten en zij zijn nu redelijk vertegenwoordigd. Een club 
met alleen vrouwen is echter nog steeds zeldzaam. Maar hier werd de eerste Nederlandse Rotaryclub met 
alleen vrouwen opgericht: Rotary Club Blaricum-Centaurea. 

Rond 2011 op het schoolplein vonden 
negen werkende moeders elkaar, ze 
brachten nieuwe vrouwen in, uit weer 
een ander circuit, en ook deze zochten 
weer anderen. En met 28 vrouwen was 
de Rotaryclub in november 2012 een 
feit. In 2013 werd de Rotarycharter, het 
bewijs dat een nieuwe club officieel is 
toegelaten tot Rotary International, uit-
gereikt. Centaurea is de Latijnse bena-
ming van de korenbloem, afgebeeld in 
ons dorpswapen, en staat symbool voor 
zaaien, groeien en bloeien. En dat is pre-
cies wat deze serviceclub de afgelopen 
jaren gedaan heeft. 

Service above Self
Ik spreek met voorzitter en oprichter 
Margot Milders en inkomend voorzitter 
Fiona Merckx. Waarom alleen vrouwen? 
‘De dynamiek tussen vrouwen is uniek! 

We zijn met 30 dames tussen de 40 en 60 
jaar, hebben allemaal een baan of onder-
neming.’ Ze komen één keer per twee we-
ken bijeen, vanaf dit jaar in Het Theater. 
‘We hebben sportieve of creatieve avon-
den, luisteren naar elkaars levensverha-
len en beroepen, nodigen gastsprekers uit 
of gaan op werkbezoek bij elkaar. En op 
deze avonden worden natuurlijk ook de 
plannen voor projecten gemaakt onder 
het Rotarymotto Service above Self.’

Zo veel mooie activiteiten
Sinds haar oprichting organiseert de 
Rotaryclub vele activiteiten voor Blari-
cum, waarvan de opbrengsten naar goe-
de doelen gaan, zowel in als buiten het 
dorp. Een kleine greep: vanaf 2013 zes 
jaar op rij in januari het drukbezochte 
midwintervuur. In 2019 opgevolgd door 
de succesvolle pubquiz met vragen over 

Blaricum, entertain-
ment, muziek, sport en 
algemene kennis. Door 
corona is er helaas nog 
geen vervolg aangege-
ven. ‘Maar we staan in 
de startblokken hoor, ho-
pelijk later dit jaar.’ Ook 
kregen ze in 2019 jong 
en oud aan het bakken 
met de wedstrijd Heel 
Blaricum Bakt en jaar-
lijks prikken ze in ons 
dorp afval voor de actie 
EndPlasticSoup. Nieuw 
is het Midzomerfeest in 
juni. Dit belooft een mooi dorpsevent 
te worden. Ze houden ons op de hoog-
te. Alle opbrengsten gaan dit jaar naar 
het Goois Natuurreservaat en Stichting 
Anne Bo (stichtinganne-bo.nl).

Margot en Fiona: ‘Lid zijn van  
Rotary verrijkt je leven, het is de service- 
gedachte naast de persoon, je helpt actief 
mee om het verschil te maken en je sluit 
vriendschappen voor het leven.’

Heel Blaricum Bakt
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Gemeenteraad kiest voor meerijden 
HOV over Stroomzijde

De gemeenteraad van Blaricum heeft dinsdagavond 21 december besloten om 
de HOV-bussen met het overige verkeer te laten meerijden over de Stroomzijde. 
Eerder werd de optie besproken om de Stroomzijde autovrij te maken. Omdat 
dit voor extra drukte in andere delen van De Blaricummermeent zou zorgen, ziet 
de raad hiervan af.

Een veilige inpassing van het busverkeer op de Stroomzijde blijft voor de gemeen-
te het uitgangspunt. De oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers worden 
daarom aangepast en er wordt nader onderzoek uitgevoerd naar een oplossing 
voor de Gordiaanse Knoop. Ook heeft de gemeente toegezegd de komende drie 
maanden samen met de omgeving oplossingen voor de oversteken bij de Floris V 
Dreef te onderzoeken. 

Eind 2022 rijden de elektrische HOV-bussen tussen Huizen en Hilversum. In Blari-
cum loopt de route dan via de Stroomzijde en Stichtseweg. Met deze busverbin-
ding kunnen bewoners straks snel van en naar het treinstation en het ziekenhuis 
in Hilversum reizen.

Drie huwelijksjubilea!

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch bracht eind december drie felicitatiebezoeken. 
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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

Gemeenten en provincie akkoord over 
uittreding Goois Natuurreservaat

De Gooise gemeenten bereikten in november jl. met de provincie Noord-Holland over-
eenstemming over de uittreding van de provincie als participant uit het Goois Natuur-
reservaat (GNR). Een overeenstemming over uittreding was al eerder bereikt met de 
gemeente Amsterdam.

Het resultaat van de vele gesprekken is dat de provincie een uittreedsom van zestien 
miljoen euro betaalt ter compensatie van het niet meer jaarlijks betalen van een bijdrage 
in de exploitatiekosten van het GNR. 

Wethouder Gerard Knoop: “Ik ben blij dat we in goed overleg tot deze afronding zijn 
gekomen. Het alternatief was een slepende juridische procedure met veel schade in de 
onderlinge verhoudingen. Het traject heeft ongeveer drie jaar geduurd, maar met een 
goed resultaat. Bovendien heeft de provincie toegezegd de komende jaren nauw betrok-
ken te willen blijven bij het natuurbeheer in de regio. Nu ligt de uitdaging voor om de 
ruim tweeëntwintig miljoen euro aan uittreedsommen (Amsterdam 5,4 miljoen euro) 
zodanig te gaan beheren dat de financiële continuïteit van het GNR de komende jaren is 
veiliggesteld. Het GNR en de vijf Gooise gemeenten gaan zich daar de komende maanden 
over buigen.” 

Echtpaar Van den Broek met de 
burgemeester op 28 december

Echtpaar Vos-Smeenk met de burgemeester op 
30 december

Echtpaar Klein-van Wessel met de burgemeester op 
30 december

Echtparen Van den Broek en Klein-
van Wessel sneden namelijk de 
taart aan voor hun gouden huwe-
lijk. Echtpaar Vos-Smeenk vierde 
hun zestigjarig huwelijksjubileum. 

Meer weten over de echtparen? 
Kijk op www.blaricum.nl onder 
‘Nieuws’.

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

•  Dokter Catzlaan 13, 1261 CD, vellen 
van 1 boom, ingekomen 21 decem-
ber 2021

•  Bierweg 45, 1261 BK, bouwen van 
woning, ingekomen 23 december 
2021

•  Hoofdweg 28, 1261 RH, vervangen 
van kozijn, ingekomen 1 januari 
2022
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Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele rechts-
geldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekijken op de lande-
lijke website www.overheid.nl Wilt u automatisch een melding ontvangen van de 
bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

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

•  Eemnesserweg 21, 1261 HE, vellen van 
1 boom (herplantplicht), verzonden 14 
december 2021

•  Heideweg 6, 1261 GR, vellen van 1 boom 
(herplantplicht), verzonden 14 decem-
ber 2021

•  Koggewagen 68, 1261 KD, vellen van 1 
boom (herplantplicht), verzonden 14 
december 2021

•  Booket 46, 1261 LT, vellen van 2 bomen 
(herplantplicht), verzonden 14 decem-
ber 2021

•  Boekweitakker 6, 1261 DA, legaliseren 
van reeds geplaatste erfafscheiding en 
toegangspoorten op voorerf van perceel. 
Een vergunning voor het legaliseren van 
de geluidwerende schutting is gewei-
gerd, verzonden 22 december 2021

•  Matthijssenhoutweg 41, 1261 CK, ver-
vangen van entreepoort, verzonden 23 
december 2021

•  Polweg 1, 1261 XE, vellen van 1 boom 
(herplantplicht), verzonden 28 decem-
ber 2021

•  Capittenweg 19, 1261 JK, vellen van 1 
boom, verzonden 28 december 2021

•  Naast Oude Huizerweg 17, 1261 BD, vel-
len van gemeenteboom, verzonden 28 
december 2021

•  Tegenover Hazeleger 13, 1261 TW, vellen 
van 1 gemeenteboom, verzonden 28 
december 2021

•  Nabij Hengeleer 12, 1261 VJ, vellen van 
1 gemeenteboom, verzonden 28 decem-
ber 2021

•  Achter Koggewagen 54, 1261 KD, vellen 
van 1 gemeenteboom, verzonden 28 
december 2021

•  Bussummerweg 36, 1261 CA, realiseren 
van inrit en plaatsen van toegangspoort, 
verzonden 30 december 2021

GEWEIGERDE 
OMGEVINGSVERGUNNING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Middenweg 17, 1261 EZ, realiseren van 
fitnessruimte voor het uitoefenen van 
lifestyle coachwerkzaamheden, verzon-
den 28 december 2021

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

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

•  Verbeeklaan 4, 1261 CZ, wijzigen van gevels, 
vervangen van bestaande kap naar rieten kap 
en plaatsen van schoorsteen op woning

•  Torenlaan 19, 1261 GA, uitbouwen van kap 
met erker en uitbreiden tuinhuis

•  Naarderweg 41, 1261 BR, bouwen van 
nieuwe woning en maken van uitrit

•  Zuiderzeedreef 66, 1262 AE, realiseren van 
zijaanbouw met kelder

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

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

Niet tevreden over onze dienst-
verlening? Laat het weten
De gemeente ontvangt soms signalen dat inwoners niet tevreden zijn over de 
dienstverlening. 

Bijvoorbeeld over de manier waarop 
inwoners door een medewerker van de 
gemeente zijn behandeld. Of u krijgt 
geen reactie van ons. Als u een klacht 
heeft dan kunt dit bij ons melden en 
kunnen wij ermee aan de slag. Een 
klacht helpt ons om de dienstverlening 
verder te verbeteren. Als u het niet 
eens bent met bijvoorbeeld de inhoud 
van een besluit dan zijn er mogelijkhe-
den voor bezwaar en beroep.
 
Hoe dient u een klacht in? 
U kunt zowel schriftelijk als telefonisch 
een klacht indienen. Uw schriftelijke 
klacht stuurt u naar: BEL Combinatie, 
t.a.v. de klachtencoördinator, Zui-
dersingel 5, 3755 AZ Eemnes. U kunt 
ook telefonisch contact opnemen met 
de klachtencoördinator, via 14 035. 
Bent u niet tevreden met de manier 
waarop de gemeente uw klacht behan-
delt? Vraag dan hulp aan de Nationale 
ombudsman. 
 

Klacht over zorg?
Heeft u een klacht op het gebied van 
zorg en ondersteuning, inkomen, 
werk en welzijn? Dan kunt u terecht 
bij Maatschappelijke Zaken HBEL. 
De gemeente werkt samen met de 
gemeenten Huizen, Eemnes en Laren. 
Heeft u gesproken met een medewer-
ker van de HBEL en heeft u hier een 
klacht over? Of voelt u zich niet serieus 
genomen? Het zijn voorbeelden waar-
voor u contact kunt opnemen met de 
klachtencoördinator van Maatschappe-
lijke Zaken HBEL: 035 - 528 17 27 of via 
gemeente@huizen.nl 
 
Melding openbare ruimte?
Ziet u losliggende stoeptegels, een 
volle vuilnisbak of kapotte straatver-
lichting? Geef het door via blaricum.nl 
 
Meer informatie?
Op onze website www.blaricum.nl 
vindt u meer informatie.

PERSOON VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De betrokkene hieronder woont niet meer op het adres waar hij/zij volgens de 
basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van 
het team Publiek van de BEL Combinatie. Het college heeft het voornemen de 
persoonslijst van deze betrokkene op te schorten. Dat betekent dat de betrokkene 
officieel niet meer op dat adres staat ingeschreven wanneer een definitief besluit 
is genomen. Dan is hij/zij niet meer bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan 
gevolgen hebben voor onder andere uitkeringen, aanvragen paspoort en subsidies.

Geslachtsnaam Laatst bekende Voorgenomen uitschrijving 
en voorletter adres/woonplaats wegens vertrek naar onbekend  
  adres
Weidner, M. Carmiggeltlaan 12,  07-01-2022
 Blaricum  
  
Wilt u hierop reageren?
Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit schriftelijk of monde-
ling zijn mening geven. Wilt u dit mondeling doen? Maak dan een afspraak via 
www.blaricum.nl of bel naar 14 035. U heeft vier weken de tijd om een brief te 
sturen of een afspraak te maken. De termijn gaat in vanaf de datum van deze 
publicatie. Zet in de brief uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het 
voorgenomen besluit waarover u uw mening wilt geven en de reden waarom (uw 
mening) u het niet eens bent met dit voorgenomen besluit. U stuurt de brief met 
uw handtekening naar: 
BEL Combinatie
Ter attentie van team Publiek (adresonderzoek)
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Wilt u meer weten?
Belt u dan met de adresonderzoekers van team Publiek, tel. 14 035.
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woning, ingekomen 23 december 
2021

•  Hoofdweg 28, 1261 RH, vervangen 
van kozijn, ingekomen 1 januari 
2022
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Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele rechts-
geldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekijken op de lande-
lijke website www.overheid.nl Wilt u automatisch een melding ontvangen van de 
bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

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

•  Eemnesserweg 21, 1261 HE, vellen van 
1 boom (herplantplicht), verzonden 14 
december 2021

•  Heideweg 6, 1261 GR, vellen van 1 boom 
(herplantplicht), verzonden 14 decem-
ber 2021

•  Koggewagen 68, 1261 KD, vellen van 1 
boom (herplantplicht), verzonden 14 
december 2021

•  Booket 46, 1261 LT, vellen van 2 bomen 
(herplantplicht), verzonden 14 decem-
ber 2021

•  Boekweitakker 6, 1261 DA, legaliseren 
van reeds geplaatste erfafscheiding en 
toegangspoorten op voorerf van perceel. 
Een vergunning voor het legaliseren van 
de geluidwerende schutting is gewei-
gerd, verzonden 22 december 2021

•  Matthijssenhoutweg 41, 1261 CK, ver-
vangen van entreepoort, verzonden 23 
december 2021

•  Polweg 1, 1261 XE, vellen van 1 boom 
(herplantplicht), verzonden 28 decem-
ber 2021

•  Capittenweg 19, 1261 JK, vellen van 1 
boom, verzonden 28 december 2021

•  Naast Oude Huizerweg 17, 1261 BD, vel-
len van gemeenteboom, verzonden 28 
december 2021

•  Tegenover Hazeleger 13, 1261 TW, vellen 
van 1 gemeenteboom, verzonden 28 
december 2021

•  Nabij Hengeleer 12, 1261 VJ, vellen van 
1 gemeenteboom, verzonden 28 decem-
ber 2021

•  Achter Koggewagen 54, 1261 KD, vellen 
van 1 gemeenteboom, verzonden 28 
december 2021

•  Bussummerweg 36, 1261 CA, realiseren 
van inrit en plaatsen van toegangspoort, 
verzonden 30 december 2021

GEWEIGERDE 
OMGEVINGSVERGUNNING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Middenweg 17, 1261 EZ, realiseren van 
fitnessruimte voor het uitoefenen van 
lifestyle coachwerkzaamheden, verzon-
den 28 december 2021

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

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

•  Verbeeklaan 4, 1261 CZ, wijzigen van gevels, 
vervangen van bestaande kap naar rieten kap 
en plaatsen van schoorsteen op woning

•  Torenlaan 19, 1261 GA, uitbouwen van kap 
met erker en uitbreiden tuinhuis

•  Naarderweg 41, 1261 BR, bouwen van 
nieuwe woning en maken van uitrit

•  Zuiderzeedreef 66, 1262 AE, realiseren van 
zijaanbouw met kelder

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

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

Niet tevreden over onze dienst-
verlening? Laat het weten
De gemeente ontvangt soms signalen dat inwoners niet tevreden zijn over de 
dienstverlening. 

Bijvoorbeeld over de manier waarop 
inwoners door een medewerker van de 
gemeente zijn behandeld. Of u krijgt 
geen reactie van ons. Als u een klacht 
heeft dan kunt dit bij ons melden en 
kunnen wij ermee aan de slag. Een 
klacht helpt ons om de dienstverlening 
verder te verbeteren. Als u het niet 
eens bent met bijvoorbeeld de inhoud 
van een besluit dan zijn er mogelijkhe-
den voor bezwaar en beroep.
 
Hoe dient u een klacht in? 
U kunt zowel schriftelijk als telefonisch 
een klacht indienen. Uw schriftelijke 
klacht stuurt u naar: BEL Combinatie, 
t.a.v. de klachtencoördinator, Zui-
dersingel 5, 3755 AZ Eemnes. U kunt 
ook telefonisch contact opnemen met 
de klachtencoördinator, via 14 035. 
Bent u niet tevreden met de manier 
waarop de gemeente uw klacht behan-
delt? Vraag dan hulp aan de Nationale 
ombudsman. 
 

Klacht over zorg?
Heeft u een klacht op het gebied van 
zorg en ondersteuning, inkomen, 
werk en welzijn? Dan kunt u terecht 
bij Maatschappelijke Zaken HBEL. 
De gemeente werkt samen met de 
gemeenten Huizen, Eemnes en Laren. 
Heeft u gesproken met een medewer-
ker van de HBEL en heeft u hier een 
klacht over? Of voelt u zich niet serieus 
genomen? Het zijn voorbeelden waar-
voor u contact kunt opnemen met de 
klachtencoördinator van Maatschappe-
lijke Zaken HBEL: 035 - 528 17 27 of via 
gemeente@huizen.nl 
 
Melding openbare ruimte?
Ziet u losliggende stoeptegels, een 
volle vuilnisbak of kapotte straatver-
lichting? Geef het door via blaricum.nl 
 
Meer informatie?
Op onze website www.blaricum.nl 
vindt u meer informatie.

PERSOON VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De betrokkene hieronder woont niet meer op het adres waar hij/zij volgens de 
basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van 
het team Publiek van de BEL Combinatie. Het college heeft het voornemen de 
persoonslijst van deze betrokkene op te schorten. Dat betekent dat de betrokkene 
officieel niet meer op dat adres staat ingeschreven wanneer een definitief besluit 
is genomen. Dan is hij/zij niet meer bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan 
gevolgen hebben voor onder andere uitkeringen, aanvragen paspoort en subsidies.

Geslachtsnaam Laatst bekende Voorgenomen uitschrijving 
en voorletter adres/woonplaats wegens vertrek naar onbekend  
  adres
Weidner, M. Carmiggeltlaan 12,  07-01-2022
 Blaricum  
  
Wilt u hierop reageren?
Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit schriftelijk of monde-
ling zijn mening geven. Wilt u dit mondeling doen? Maak dan een afspraak via 
www.blaricum.nl of bel naar 14 035. U heeft vier weken de tijd om een brief te 
sturen of een afspraak te maken. De termijn gaat in vanaf de datum van deze 
publicatie. Zet in de brief uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het 
voorgenomen besluit waarover u uw mening wilt geven en de reden waarom (uw 
mening) u het niet eens bent met dit voorgenomen besluit. U stuurt de brief met 
uw handtekening naar: 
BEL Combinatie
Ter attentie van team Publiek (adresonderzoek)
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Wilt u meer weten?
Belt u dan met de adresonderzoekers van team Publiek, tel. 14 035.
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Namens het gemeentebestuur van Blaricum wens ik u een voorspoedig en gezond 2022!

Een traditionele nieuwjaarsbijeenkomst waar-
bij ontmoeting, terugblikken en vooruitkijken 
centraal staan, is helaas ook dit jaar niet moge-
lijk. Maar naast de beperkingen die we in 2021 
hebben ervaren, zijn er gelukkig ook veel mooie 
momenten geweest. Laten we hopen dat 2022 
ons nog meer van die mooie momenten gaat 
brengen! Tijdens een bijeenkomst van het Her-
stelplatform Corona, waar Blaricummers vooruit-
kijken en bedenken wat nodig is voor de periode 
na de coronacrisis, werd het idee geopperd voor 
een bevrijdingsfeest. Een dorpsfeest dat we met 
elkaar vieren op het moment dat dit weer moge-
lijk is, bijvoorbeeld in het voorjaar of de zomer. 
Dat vind ik een prachtig vooruitzicht. Laten we 
ons hierop verheugen!

In deze special van de hei & wei kijk ik samen met u terug op 2021. Ondanks alle 
beperkingen hebben we in Blaricum veel gerealiseerd!

Joan de Zwart-Bloch, burgemeester

Groeten uit Blaricum 2030!
We begonnen 2021 met vooruitkijken. Eind januari stelde de raad de strategische 
visie van Blaricum vast. Wat voor een dorp is Blaricum en wat vindt u belangrijk om 
fijn te wonen en leven, nu en in de toekomst? U zei: “Blaricum is een levendig, maar 
niet te druk dorp, met een goed sociaal en cultureel klimaat. Het is nu zaak deze 
goede balans te bewaren.”
 
Om de strategische visie in de praktijk te brengen, zijn er ambities voor de komende 
tien jaar geformuleerd. Bijvoorbeeld: De Bijvanck en De Blaricummermeent zijn in 
2030 levendiger en sfeervoller geworden met behoud van sociale voorzieningen 
zoals goede buurtzorg, basisonderwijs en primaire gezondheidsvoorzieningen. En in 
2030 zijn de dorpsdelen goed op elkaar aangesloten door veilige wandel- en fiets-
paden en goede openbaar vervoersverbindingen. Daarnaast willen we ons inzetten 
om Blaricum richting 2030 nog meer duurzaam, klimaatbestendig en energieneutraal 
te maken.

Landelijke verkiezingen
Op 17 maart vonden de landelijke verkiezingen plaats. Met een opkomst van ruim 
86 procent scoorde Blaricum boven het landelijke gemiddelde van bijna 79 procent. 
7.692 dorpsgenoten brachten hun stem uit. Hopelijk gaan we dit opkomstpercen-
tage ook in 2022 behalen of zelfs verbeteren bij de gemeenteraadsverkiezingen op 
woensdag 16 maart!
 
Eerste bewoners Blaricumse 
Laantje van de Jong
Begin september kreeg Kaylee Groene-
veld als eerste bewoner de sleutel van 
haar woning aan het Laantje van de Jong. 
Bijna een jaar eerder startte de bouw van 
32 energiezuinige sociale huurwoningen 
in De Blaricummermeent. Kaylee sprong 
een gat in de lucht toen ze hoorde dat 
ze met haar man en twee kinderen kon 
verhuizen naar deze woning: “Als ik De 
Blaricummermeent binnenrijd, krijg ik 
altijd een vakantieparkgevoel.”
 
21 van de opgeleverde woningen zijn 
energieneutraal, de zogenaamde Nul op 
de Meter-woningen. De andere huizen 
hebben een warmtepomp en zonnepane-
len. En bij de bouw van de huizen is veel 
aandacht besteed aan groen en biodiver-
siteit. Er zijn veel hagen geplant en in elke 
voortuin staat een boom. De bouwstijl 
past bovendien goed bij Blaricum Dorp. 

De Blaricummermeent is de afgelopen acht jaar onder bezielende leiding van wet-
houder Anne-Marie Kennis, samen met projectleider Rob Hoksbergen, afgebouwd. 
“In 2022 worden de puntjes op de i gezet en heeft Blaricum er, na twintig jaar nadat 
de planvorming werd opgestart, een prachtige nieuwe wijk bij!”, aldus wethouder 
Anne-Marie Kennis. 
 
Samen zwerfafval tegengaan!
Afgelopen jaar is er in de gemeente actief zwerfafval opgeruimd. In maart gebeurde 
dat tijdens de landelijke opschoondag, met een zwerfafvalbingo. In september 
organiseerde de Rotaryclub Blaricum-Centaurea een opruimactie tijdens de World 
Cleanup Day. De gemeente ondersteunde de actie door hesjes, handschoenen, vuil-
niszakken en grijpers beschikbaar te stellen. Ook was er een beloning. Wie een volle 
vuilniszak inleverde, kreeg een ijsje bij IJssalon De Hoop.

GEMEENTENIEUWS

03 | 7 januari 2022 | week 1 | Gemeentenieuws

Beste inwoners van Blaricum,

Wethouder Anne-Marie Kennis spreekt 
bij de viering van de bouw van een zorg-
villa in De Blaricummermeent. 
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04 | 7 januari 2022 | week 1 | Gemeentenieuws

Integraal Huisvestingsplan 
Basisonderwijs vastgesteld
De gemeente heeft met de twee schoolbesturen 
meerjarige afspraken gemaakt in het Integraal Huisves-
tingsplan Basisonderwijs (IHP) 2021-2025. Dit plan gaat 
over de bouwkundige staat van gebouwen, de verduur-
zamingsopgaven, maar ook over de ruimtebehoefte 
van de twee Blaricumse scholencomplexen. Wethouder 
Gerard Knoop: “Goed onderhouden onderwijsgebou-
wen zijn belangrijk, zodat alle kinderen in een fijne 
omgeving onderwijs kunnen volgen. Denk aan isolatie, 
maar ook aan ventilatie. Dit laatste is een belangrijke 
preventiemaatregel tegen corona. Verder willen we dat 
de schoolgebouwen voldoen aan onze duurzaamheids-
ambities. Daar zijn investeringen voor nodig. Mooi dat 
we hier met de schoolbesturen meerjarige afspraken 
over hebben kunnen maken.”
 
Vrijwilligers in het zonnetje
In oktober, tijdens de vrijwilligersavond in Het Vitus, 
vielen twee bijzondere vrijwilligers in de prijzen. De 
84-jarige zwemjuf Toos Lokker ontving de trofee ‘vrijwil-
liger van het jaar’. Ze geeft zwemles aan kinderen van 
Stichting de Droomboom, een behandelcentrum voor 
kinderen met autisme. Daarnaast ging een dik ver-
diende aanmoedigingsprijs naar Quinty Klooster. Elke 
woensdag helpt ze bij Musical Anders in De Malbak. 
Musical Anders bestaat uit een groep mensen met een 
verstandelijke beperking die vol overgave oefent voor 
een groot optreden. De prijzen werden uitgereikt door 
wethouder Gerard Knoop.

Blaricum nog groener na Boomfeestdag 
‘Bomen maken gezond’ dat was dit jaar het thema van 
Boomfeestdag. Het feest kon in 2020 vanwege corona 
niet doorgaan, maar gelukkig in november 2021 wel. 
Dus plantte wethouder Maria Klingenberg samen met 
de gemeentelijke buitendienst en de hulpboeren van 
Zorgboerderij ’t Werckpaert nieuwe bomen en heesters 
in het plantsoen aan het Binnendoor-Achterom. Zo is 
Blaricum weer een stukje groener geworden.

De hulpboeren samen met wethouder Maria Klingen-
berg (rechts). Na gedane arbeid werden de hulpboeren 
getrakteerd op koffie, thee en een presentje (vogel-
huisje met vetbollen en pinda’s) om thuis of elders in 
Blaricum op te hangen.

HOV
De digitale informatieavonden over de HOV in Blaricum 
werden in november druk bezocht. De gemeenteraad 
besloot in december om de HOV-bussen met het 
overige verkeer te laten meerijden over de Stroomzijde. 
Eerder werd de optie besproken om de Stroomzijde au-
tovrij te maken. Omdat dit voor extra drukte in andere 
delen van De Blaricummermeent zou zorgen, ziet de 
raad hiervan af.

Toewijzing huurwoningen 
De Blaricummermeent 
Samen met woningcorporatie de Alliantie besloot de 
gemeente in december dat acht van de 32 energiezui-
nige woningen in De Blaricummermeent bestemd zijn 
voor inwoners van Blaricum of woningzoekenden met 
een binding aan de gemeente. Zes van acht woningen 
zijn verhuurd aan woningzoekenden die een sociale 
huurwoning hebben achtergelaten in Blaricum. Wet-
houder Maria Klingenberg is blij en wenst de nieuwe 
bewoners veel woonplezier in deze prachtige nieuw-
bouwwijk!

 Foto afkomstig van woningcorporatie de Alliantie

Reconstructie Bijvanck en Bouwvenen
Ook de jaren zeventig woonwijken de Bijvanck en de 
Bouwvenen krijgen een opknapbeurt. Voor de recon-
structie van de Bijvanck heeft de raad 35 miljoen euro 
uitgetrokken. Het totale werk, waarbij wegen, fiets- en 
voetpaden, de riolering, de parkeervoorzieningen en 
het wijkgroen onderhanden worden genomen, neemt 
acht jaar in beslag. 

In de Bouwvenen worden meerdere onderdelen aange-
pakt, waaronder het groen, de speelplekken, parkeer-
plaatsen, fietspaden en wegen. Daarnaast wordt de 
wijk verduurzaamd en klimaatbestendig gemaakt. Dit 
alles in goed overleg met de buurtbewoners. 

Sport en bewegen
De afgelopen periode is duidelijk geworden dat het 
ontzettend belangrijk is om onszelf en elkaar gezond te 
houden. Beweging hoort daarbij en we hebben onze 
sportverenigingen met subsidies ondersteund. Ook 
hebben de buurtsportcoaches veel activiteiten opgezet, 
zoals de fittesten voor senioren waaruit een nieuwe 
wandelgroep is ontstaan! Wethouder Anne-Marie Ken-
nis: “Een wandeling buiten doet iedereen goed! En het 
is een hele leuke manier om met anderen in contact te 
komen.”

Klok Dorpskerk gerestaureerd
Blaricummers hebben de tijd weer! Begin december 
is de klok van de Dorpskerk aan de Torenlaan gere-
pareerd. De klok liep al een tijdje niet goed vanwege 
verouderd mechanisch uurwerk. Maar vanaf nu slaat de 
kerkklok weer als vanouds.

 

Een mooie afsluiting van 2021 en een goed begin van 
2022!
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84-jarige zwemjuf Toos Lokker ontving de trofee ‘vrijwil-
liger van het jaar’. Ze geeft zwemles aan kinderen van 
Stichting de Droomboom, een behandelcentrum voor 
kinderen met autisme. Daarnaast ging een dik ver-
diende aanmoedigingsprijs naar Quinty Klooster. Elke 
woensdag helpt ze bij Musical Anders in De Malbak. 
Musical Anders bestaat uit een groep mensen met een 
verstandelijke beperking die vol overgave oefent voor 
een groot optreden. De prijzen werden uitgereikt door 
wethouder Gerard Knoop.

Blaricum nog groener na Boomfeestdag 
‘Bomen maken gezond’ dat was dit jaar het thema van 
Boomfeestdag. Het feest kon in 2020 vanwege corona 
niet doorgaan, maar gelukkig in november 2021 wel. 
Dus plantte wethouder Maria Klingenberg samen met 
de gemeentelijke buitendienst en de hulpboeren van 
Zorgboerderij ’t Werckpaert nieuwe bomen en heesters 
in het plantsoen aan het Binnendoor-Achterom. Zo is 
Blaricum weer een stukje groener geworden.

De hulpboeren samen met wethouder Maria Klingen-
berg (rechts). Na gedane arbeid werden de hulpboeren 
getrakteerd op koffie, thee en een presentje (vogel-
huisje met vetbollen en pinda’s) om thuis of elders in 
Blaricum op te hangen.

HOV
De digitale informatieavonden over de HOV in Blaricum 
werden in november druk bezocht. De gemeenteraad 
besloot in december om de HOV-bussen met het 
overige verkeer te laten meerijden over de Stroomzijde. 
Eerder werd de optie besproken om de Stroomzijde au-
tovrij te maken. Omdat dit voor extra drukte in andere 
delen van De Blaricummermeent zou zorgen, ziet de 
raad hiervan af.

Toewijzing huurwoningen 
De Blaricummermeent 
Samen met woningcorporatie de Alliantie besloot de 
gemeente in december dat acht van de 32 energiezui-
nige woningen in De Blaricummermeent bestemd zijn 
voor inwoners van Blaricum of woningzoekenden met 
een binding aan de gemeente. Zes van acht woningen 
zijn verhuurd aan woningzoekenden die een sociale 
huurwoning hebben achtergelaten in Blaricum. Wet-
houder Maria Klingenberg is blij en wenst de nieuwe 
bewoners veel woonplezier in deze prachtige nieuw-
bouwwijk!

 Foto afkomstig van woningcorporatie de Alliantie

Reconstructie Bijvanck en Bouwvenen
Ook de jaren zeventig woonwijken de Bijvanck en de 
Bouwvenen krijgen een opknapbeurt. Voor de recon-
structie van de Bijvanck heeft de raad 35 miljoen euro 
uitgetrokken. Het totale werk, waarbij wegen, fiets- en 
voetpaden, de riolering, de parkeervoorzieningen en 
het wijkgroen onderhanden worden genomen, neemt 
acht jaar in beslag. 

In de Bouwvenen worden meerdere onderdelen aange-
pakt, waaronder het groen, de speelplekken, parkeer-
plaatsen, fietspaden en wegen. Daarnaast wordt de 
wijk verduurzaamd en klimaatbestendig gemaakt. Dit 
alles in goed overleg met de buurtbewoners. 

Sport en bewegen
De afgelopen periode is duidelijk geworden dat het 
ontzettend belangrijk is om onszelf en elkaar gezond te 
houden. Beweging hoort daarbij en we hebben onze 
sportverenigingen met subsidies ondersteund. Ook 
hebben de buurtsportcoaches veel activiteiten opgezet, 
zoals de fittesten voor senioren waaruit een nieuwe 
wandelgroep is ontstaan! Wethouder Anne-Marie Ken-
nis: “Een wandeling buiten doet iedereen goed! En het 
is een hele leuke manier om met anderen in contact te 
komen.”

Klok Dorpskerk gerestaureerd
Blaricummers hebben de tijd weer! Begin december 
is de klok van de Dorpskerk aan de Torenlaan gere-
pareerd. De klok liep al een tijdje niet goed vanwege 
verouderd mechanisch uurwerk. Maar vanaf nu slaat de 
kerkklok weer als vanouds.

 

Een mooie afsluiting van 2021 en een goed begin van 
2022!
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Dokter Beltman gaat met pensioen
door Sybert Blijdenstein
Na 33 jaar stopte op 1 januari 2022 
huisarts Marius Beltman (65) met zijn 
huisartsenpraktijk in De Lloods. Met 
veel enthousiasme heeft Marius in ons 
dorp vanaf 1989 zijn werk kunnen 
doen. 

Graag spreekt hij zijn dankbaarheid uit 
voor het fijne contact met zijn vele pati-
enten door de jaren heen. Een eerste re-
actie daarop: ‘Marius, dat is wederzijds. 
Jij ook bedankt! Wij zullen je missen, je 
grote ervaring, je heldere uitleg, je be-
trokkenheid als mens en ook je zo prakti-
sche psychologische inzichten.’ Nu gaat 
hij het rustiger aan doen om te genieten 
van andere dingen. Maar hij verdwijnt 
voor ons niet helemaal uit beeld. Want 
voorlopig blijft hij nog actief als waar-
nemend arts. Zijn praktijk in De Lloods 
heeft hij overgedragen aan Rosanne van 
Heeckeren en Elmar Kamphuis. Twee 
jonge, goed opgeleide huisartsen, die sa-
men verdergaan onder de naam Huisart-
sen Blaricum. Rosanne is opgeleid door 
de collega’s in De Lloods. Zo is zij hier al 
geen onbekende meer. Over Elmar zegt 

Marius: ‘Het is fijn dat er ook nog een 
mannelijke huisarts in De Lloods actief 
blijft.’ Al zijn patiënten zijn al schrifte-
lijk geïnformeerd over zijn vertrek en de 
overdracht.  Wij van hei & wei wensen 
Marius een fijne en ontspannen pensi-
oentijd toe en Rosanne en Elmar veel 
succes!      

In Memoriam

Paul Hols
*  Olst, 16 juli 1926 
†  Bussum, 22 september 2021

door Everard Bakker en Frans Ruijter
In 1940 komt het gezin Hols in Blari-
cum wonen. Het dorp sluit de familie 
gelijk in haar armen. 

Vader Johan zou tot zijn pensionering bij 
de Rijkspolitie Blaricum werkzaam zijn. 
Op straat wordt Paul gevraagd om bij 
RKBVV te komen spelen. ‘Ja, maar ik 
ben niet katholiek.’ Na instemming van 
de kapelaan en het bestuur wordt dit snel 
geregeld. 

Bestuursfunctie
Na de bevrijding solliciteert hij bij defen-
sie en volgt een opleiding tot fysiothe-
rapeut en sportinstructeur. In 1950 doet 
RKBVV een oproep voor een jeugdtrai-
ner. Paul meldt zich belangeloos aan. In 
1957 stopt Paul met het actief voetballen 
en wordt in de algemene ledenvergade-
ring bedankt voor het jarenlang verzor-
gen van de indoortraining, iets dat in 
die tijd uniek was. In 1967 verhuist de 
club van de Naarderweg naar sportpark 
Oostermeent. Paul blijft verbonden met 
de club en meldt zich in 1976 aan voor 
een bestuursfunctie. Gedurende dertien 
jaar treedt hij op als leider/verzorger van 
het 1e elftal. Bij slecht weer biedt hij zijn 
zwembad in Laren aan als trainingsloca-
tie. 

Voorzitter
Van 1994 tot 2001 was Paul voorzitter 
van BVV’31. In die tijd was hij iemand 
die mensen wist te enthousiasmeren en te 
binden aan de vereniging. In twee termij-
nen maakte hij twintig jaar deel uit van 
het bestuur. Uit dankbaarheid voor de 
Blaricumse voetbaltraditie heeft hij altijd 
gehandeld in het belang van de kleuren 
tarwegeel en korenbloemblauw.  Paul, 
rust zacht en bedankt voor je inzet.

Kledingactie Leger des Heils
door Marloek de Greeff
In hei & wei van november deed mijn dochter een oproep voor de crisis-op-
vanglocatie van het Leger des Heils in Amsterdam Noord. Lezers van hei & wei 
konden feestkleding die niet meer gedragen werd inleveren. 

Aan het eind van de middag waarop het 
novembernummer verscheen, kwamen 
we thuis. Voor onze deur stond een hele 
stapel zakken en tassen met kleding. 
We vonden het natuurlijk fantastisch 
dat mensen zo snel en enthousiast rea-
geerden. Maar we maakten ons ook een  
beetje zorgen: Als dit al het resultaat was 
na een paar uur….

De twee weken daarna bleven mensen 
komen. Sommigen belden aan, ande-
ren zetten het voor de deur en af ten toe 
zat er een lieve kaart bij. Begin decem-
ber brachten we alles in een propvolle 
auto naar Amsterdam. Het Leger des 
Heils organiseerde een kerstmarkt in de  
crisisopvanglocatie de Noordkaap, zo-
dat mensen vast iets moois uit konden 
kiezen. Natuurlijk met koffie en wat lek-
kers. De markt was een groot succes. Er 

was genoeg, van schattige kinderjurkjes 
tot schoenen, tasjes, kersttruien en kos-
tuums. Dit was al genieten voor de be-
woners van de Noordkaap. En dan moest 
het kerstdiner nog komen. Echt gewel-
dig, ontzettend bedankt lieve mensen die 
feestkleding bij ons brachten!

Gelukkig maar dat het Leger des Heils 
deze leuke voorpret-kerstmarkt organi-
seerde. Want in de week voor het geplan-
de kerstdiner ging het land in lockdown 
en moest het diner worden verplaatst. 
Maar van uitstel komt geen afstel, in 
2022 organiseert het Leger des Heils op 
een ander moment een mooi diner. 

En helemaal niet erg toch, om bij een 
romantisch valentijnsdiner of een paas-
brunch met een kersttrui uit Blaricum 
aan tafel te zitten? 

Familieberichten
Overleden
25-11-2021   Dick Boot,  

geboren op 18-04-1930
28-11-2021   Loes Krijnen-

Schaapherder,  
geboren op 16-08-1933

10-12-2021   Klara Wilhelmina Erna de 
Boer – Guitoneau,  
geboren op 29-03-1941
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Net als Remy heeft ook onze Vishandel Blaricum een nieuw jasje. 
Gefeliciteerd met de mooie nieuwe winkel! 

Madeline 
Lindeman 
25 jaar makelaar 

Madeline Lindeman is 25 jaar beëdigd 
NVM-makelaar. Ze heeft in december 
2021 hiervoor het traditionele makelaars-
stafje uitgereikt gekregen. Voor informa-
tie www.madelinelindeman.nl
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