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Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Nicoline Loggere
Zevenderdrift 74
1251 RD Laren
Tel: 06 - 54 73 58 24
www.loggeremakelaardij.nl
info@loggeremakelaardij.nl

Net even 
anders!

Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50
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Happy Gifts 
For 

Happy Kids 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

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d
035-5315703

Christiane Calis 

Jelle Hoekstra

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

www.rabobank.nl/noordgooiland

www.dayspamooi.nl

  

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
Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl

Nadat de heer Van Dalen, die eind
april wethouder werd, na twee maan-
den wegens een vertrouwenskwestie in
het college weer vertrok, heeft
Blaricum een nieuwe wethouder in de
persoon van Gijs van Loef uit Zeist.
Voorkomend, gemotiveerd en deskun-
dig komt hij over.

Herfst langs de Gooiergracht

Hondenweer

In Blaricum hebben we vrienden die
wandelen, vaak ver weg en lang. Ook
ik heb ooit weken gewandeld. In
Engeland met mijn zwager. Zo zagen
we eens, na een forse klim, op de
hoogste bergtop in het Lake District
een grote steen met een verweerde
bronzen plaquette van een hond. Zijn
baasje was midwinter daar dodelijk
verongelukt. Na weken werden zij
gevonden. Zij aan zij. Beiden dood.
Ontroerd daalden we af en begonnen
aan de volgende top. Plots kwam er,
ergens onder de top, dichte mist
opzetten en begon het te regenen.
Zicht vijf meter. Koud, nat en mis-
moedig. De weg kwijt geraakt.
Doorgaan? Onverantwoord. Op dat
moment dook er uit de mist een keu-
rige Engelsman op, slechts gekleed in
korte broek, T-shirt en spencer, lur-
kend aan een pijp, kop omlaag. Alles
aan de man droop. Tot onze verbazing
vroeg hij ons opgewekt ‘Excuse me,
do you know the way to the top?’ Wij
wezen onzeker omhoog de mist in.
Met kwieke passen verdween hij in de
aangewezen richting. Gelukkig had
hij geen hond bij zich... Ik wandel nog
wel, maar dan in de natuur rond
Blaricum. Het liefst als er geen hond
te bekennen is.

Sybert Blijdenstein

Van de redactie

Wethouder 
Gijs van Loef (51)

(Vervolg op pagina 2)

Gefilmd burgerjaarverslag is te zien
op de website van de gemeente onder
‘Blaricum in beeld’, ‘Alles over
Blaricum.’ Gefilmd door Femke van der
Horst.

Torenhof en Johanneshove hebben
Gouden Kwaliteitskenmerk in de zorg
toegekend gekregen door de stichtingen
Perspekt, Cliënt & Kwaliteit, Landelijke
Organisatie Cliëntenraden en Achmea.

‘Anna Jacoba’, de nieuwe reddingboot
van Reddingsbrigade Blaricum, is op
zaterdag 3 oktober jl. gedoopt door en
vernoemd naar oud-burgemeester
mevrouw A.J. le Coultre, in 1983 initia-
tiefneemster tot de reddingsbrigade. De
nieuwe, kleinere boot is bestemd voor
opleidingen, oefeningen, evenementen-
bewaking etc. 

Angerechtsweg 12 krijgt een nieuwe
(woon)boerderij, geheel in oude stijl. Op
de plek waar eens de boerderij van
Lammert van Gijs Calis stond. 

Handbalteams van SDS’99 (Blaricum)
en BHC (Bussum) gaan samenwerken.
De twee eerste damesteams zijn al
samengevoegd onder de naam Dames 1
SDS’99/BHC. De jeugdteams van
SDS’99 floreren en trekken veel nieuwe
jeugdleden. 

Abrahams Crielaers ontwerpt ‘Het Lab’
een kantoorgebouw met drie aaneenge-
sloten hallen, de nieuwe werkomgeving in
de voormalige Kauwgomballencomplex
van Maple Leaf. 

Dienstapotheek van het Tergooizieken-
huis Blaricum is overdag dicht i.v.m. te
grote concurrentie. Wel open ’s avonds,
’s nachts en in het weekend. 

Misj Brouwer heeft na 7 jaar afscheid
genomen van de Wereldwinkel Laren
waar zij de p.r. verzorgde. Naar een nieu-
we p.r.-medewerker wordt gezocht.

Nieuw handhavingsbeleid voor BEL-
gemeenten. Prioriteiten zijn controles op
bouwen, brandveiligheid en milieu.

BEL pompt 2,1 miljoen euro in verbe-
tering van digitale dienstverlening.
Tegelijkertijd zijn er plannen om zwem-
bad De Biezem te sluiten.

Bladblazen mag in Blaricum alleen nog
tussen 7.00 en 20.00 uur en op zondag
tussen 13.00 en 20.00 uur. Geluidsnor-
men zijn vastgesteld voor de handhaving. 

Blaricumse bomen mogen op erfgrens
blijven, in afwijking van de landelijke
wetgeving van twee meter, die wel gaat
gelden voor de Blaricummermeent. 

S.B.

Blaricums Nieuws

P.v.R

Gijs van Loef



Haar jeugd
Miek werd geboren op 1 mei 1924 op
Meentweg 37. Zij was het tweede kind
uit het gezin van tien kinderen van Jan
Lanphen en Jans van Thienen. Op de
Meentweg groeide Miek op totdat ze
verkering kreeg met Klaas Calis. Zij wil-
den graag trouwen op de verjaardag van
Miek, 1 mei 1945. Helaas kon dit niet
omdat het te gevaarlijk was om mensen
over te laten komen in, wat later bleek,
de laatste week van de Tweede
Wereldoorlog. Uiteindelijk werd er
getrouwd op 9 mei 1945. Het was het
eerste huwelijk in bevrijd Blaricum.

Niet makkelijk
Samen met Klaas kreeg zij vijf dochters
en vier zoons. Het leven van Miek is er
niet een geweest van alleen maar rozen-
geur en maneschijn. Op 30 november
1972 verongelukte Klaas in Liempde op
52-jarige leeftijd. De verantwoordelijk-
heid van het paardenbedrijf kwam nu op
haar en de kinderen neer. Door heel hard
te werken heeft zij de zaak goed in en op
de rails kunnen houden.

Eemnesserweg 2
Gelukkig heeft zij de laatste vijftien jaar
mogen genieten van haar ‘oude dag’ in
haar zo geliefde stekje aan de
Eemnesserweg 2. Gewoon lekker over
het ‘kletsdeurtje’ hangen of in de stoel
op het grind samen met haar hondje kij-
ken naar en praten met de mensen, die
huns weegs gingen in Blaricum. Zij
woonde daarvoor heel strategisch; ieder-
een die op fiets van de Bijvanck richting
Laren of verder ging, kwam er langs.

Vredig
Op woensdag 22 september jl. is deze
sterke en markante vrouw vredig inge-
slapen, zittend in haar stoel. De rust die
zij zo verdiende, wordt haar door een

    In Memoriam 
Miek Calis-
Lanphen

Met zijn adviesbureau heeft hij de
publieke sector goed leren kennen,
onder meer op het gebied van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo),
dat naast Volksgezondheid, Jeugdbeleid,
Sociale Zaken, Welzijn, Sportzaken,
Onderwijs en Subsidiebeleid. tot zijn
portefeuille behoort. Gijs van Loef,
bestuurskundig socioloog, consultant en
interim-manager, is auteur van het boek
‘De kloof voorbij, een visie op de toe-
komst van Nederland’ (‘we kunnen
zoveel beter,’ met een voorwoord van de
Blaricummer Pieter Winsemius).

Met welke ambitie is hij wethouder in
Blaricum geworden?
Hij vindt het wethouderschap fascine-
rend. Kort bij de burger, een bestuurs-
functie met een grote verantwoordelijk-
heid. Landelijk actief binnen D66 werd
hij in juli gewezen op de situatie in
Blaricum. Na gesprekken met Mieke
Bakker en het bestuur van D66 ging het
snel en is hij met ingang van 1 september
wethouder met een werktijd van 0,6, het-
geen hij goed kan combineren met z’n
eigen bedrijf. Wel met de beperking dat
hij geen omvangrijke interim-opdrachten
meer kan aannemen. Vanuit Zeist, waar
zijn vrouw een eigen bedrijf aan huis
heeft, is Blaricum een half uurtje rijden
en dat is gunstig omdat hij ook ’s avonds
en in de weekends bij activiteiten aanwe-
zig wil kunnen zijn. ‘Ik ben hier hartelijk
bejegend. De mensen staan open voor je
als buitenstaander. In het college is de
sfeer uitstekend. In de gemeenteraad ook,
met een stevige en kritische oppositie.’

BEL-combinatie
‘Het rijk heeft de intentie om steeds
meer rijks- en provinciale taken onder te
brengen bij de gemeenten. Dat vereist
dat ook kleine gemeenten voldoende
bestuurskracht moeten hebben om die
taken goed uit te voeren. Van de andere
kant wil de kritische en steeds hoger
opgeleide burger een woordje meespre-
ken in de plaatselijke democratie. De
oplossing die hier is gekozen, te weten
handhaving van drie zelfstandige klein-
schalige gemeenten in de BEL-combi-
natie, met een gemeenschappelijk uit-
voeringsapparaat, is uniek in Nederland.
De opdracht is hoe we deze oplossing,
ook met het oog op de bestuurskracht-
meting komend jaar, verder goed kun-
nen ontwikkelen. Het BEL-verband
leidt in ieder geval tot activiteiten waar-
bij de drie gemeenten nauw samenwer-
ken en gezamenlijk tot oplossingen

ieder die haar liefheeft gegund. Op
maandag 27 september is zij met paard
en wagen naar haar laatste rustplaats
gebracht. Na bijna 38 jaar is zij weer bij
haar man Klaas. Haar leven is beëin-
digd, maar de herinneringen aan haar
zijn begonnen. 

Frans Ruijter

komen. Als voorbeeld noem ik de recen-
te vaststelling van de Algemene
Plaatselijke Verordening, Integraal Hand-
havingsbeleid, de Algemene Subsidie-
verordening en de BEL-commissie
Ruimtelijke Kwaliteit. Bij al deze zaken
blijft er ruimte voor de eigen identiteit,
de couleur locale.’

Bezuinigingen
‘Ook Blaricum ontkomt niet aan de
bezuinigingen die het rijk oplegt. Op het
terrein van subsidies stelt het college
voor het komende jaar een korting van
5% van bedragen boven de 10.000,-
euro. Gelukkig heeft Blaricum in de
loop der jaren een reserve kunnen
opbouwen bij de uitvoering van de
Wmo. Maar van nu af zullen we waar-
schijnlijk jaarlijks uit de reserve moeten
putten om de te verwachten tekorten te
dekken. Op het gebied van de bijstands-
uitkering liggen we aan de ketting van
het rijk. Het aantal bijstandsgerechtig-
den is als gevolg van de economische
crisis toegenomen. Hoewel slechts een
beperkt gedeelte van de uitkeringen
voor rekening van de gemeente komt –
het eigen risico bedraagt 10% – ontstaat
ook hier een tekort. Voorts zullen we
25.000,- euro moeten bezuinigen op de
post Volksfeesten. Op een budget van
75.000,- euro is dat een derde. Dat zijn
behoorlijke bezuinigingen, maar geluk-
kig hoeft Blaricum niet zulke draconi-
sche besluiten te nemen als in Laren,
waar sprake is van sluiting van het
zwembad De Biezem, met alle gevolgen
van dien voor degenen die daar werken.’

Sportpark Oostermeent
‘De geplande bouw van seniorenwonin-
gen, waarvan de opbrengsten de kosten
van de uitvoering van het renovatieplan
zouden moeten dekken, gaat niet door.
Er is al wel een aantal voorzieningen
gerealiseerd, zoals een nieuw kunstgras-
veld voor BVV ’31, maar de geplande
aanpak kan niet doorgaan. Voor het eind
van dit jaar ga ik met de verenigingen
om de tafel zitten om te kijken wat we
nog kunnen bereiken.’ 

Oplevering Malbak
‘Sociaal Cultureel centrum De Plint is al
in gebruik. De officiële opening vindt
begin komend jaar plaats. Er komt ook
een Wmo-loket in het nieuwe wijkcen-
trum, alsmede een loket voor Jeugd en
Gezin (er komen ook CJG/Wmo-loket-
ten in de Lloods). Gemeenten worden
integraal verantwoordelijk voor het
Jeugd- en Jongerenwerk.’

Bestaand beleid
‘Ik realiseer me dat ik als nieuwe wet-
houder vooral bestaand beleid moet uit-
voeren. Ik zal dat met liefde en plezier
doen in de geest van de Blaricumse
samenleving.’ Aldus Gijs van Loef. 

Adrie van Zon

(Vervolg pagina 1, Gijs van Loef)
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manier van te kerk gaan’ aan en er heers-
te nog ontzag voor de pastoor, waardoor
er meer afstand tussen pastoor en gelovi-
gen was. Beetje bij beetje heeft hij ook in
Blaricum kunnen bewerkstelligen dat hij
samen met Blaricummers een weg is
gaan bewandelen. 

Toen Jan Willlems 67 jaar was is hij met
‘pensioen’ (emeritaat) gegaan. Zijn
opvolger is Cuno Lavaleije, pastoraal
werker, die dus niet tot priester gewijd is
en voor het bedienen van de sacramenten
een beroep doet op Jan Willems. Ook de
omliggende gemeenten vragen hem hier-
voor. Daar waar nodig gaat hij nog voor
in kerkdiensten. Er is niet alleen een
gebrek aan gelovigen, maar ook aan pas-
toors. Naast zijn activiteiten binnen het
pastorale werk, tennist, leest en puzzelt
Jan Willems en heeft hij tien jaar lang
stukjes geschreven voor onze hei & wei.

‘Emeritus’ is een Latijns woord dat let-
terlijk vertaald ‘uitgediend’ betekent. Jan
Willems heeft geen eigen parochie meer,
maar hij is nog steeds bezig met de weg
te gaan om samen met anderen te zoeken
naar zingeving. En op de vraag of hij zijn
wensen voor de toekomst tot nu toe heeft
kunnen verwezenlijken kan bevestigend
geantwoord worden. Waar hij ook
gewerkt heeft, er ontstond altijd een
band met de gelovigen, er was een
wederzijds vertrouwen, een gemeen-
schapsgevoel. Terugblikkend op zijn
werk, is dit het wat hem de meeste vol-
doening geeft en heeft gegeven. Hoe
‘emeritus’ ook vertaald moge worden,
Jan Willems is nog niet rustend en zeker
niet uitgediend!

Gerda Jellema

Er was eens een afscheid... In de VUT
in l985. Deur dicht, van de OBB, maar
wat dacht je? Aad Geervliet was niet
en nooit te remmen en toen enige moe-
ders haar vroegen om godsdienstlessen
te willen geven (GVO, godsdienstvor-
mend onderwijs) zei ze natuurlijk ‘Ja!’

Voor de kinderen – weliswaar facultatief
– werd het een feest want velen kenden de
geestige verhalen van kabouter Puntmuts
al van oudere broertjes of zusjes, dat
gezellige mannetje dat kan praten,
schreeuwen, zeuren en nog veel meer.
Maar nu ging het om God, om de emo-
ties van mensen van vroeger en nu, over
delen, je alleen voelen, over heiwee en
dat alles gerelateerd aan bijbelverhalen.
Maar ook over wereldgodsdiensten.
Eeuwenoude verhalen vertelt Aad
Geervliet met veel humor en diepte.
Dromen? Mozes in het braambos, Jozef
met al die vreselijke broers: ‘Dát was
jaloezie!’ 
Het geweten? Best een diep onderwerp
en zo belangrijk om te beschouwen. ‘De
kinderen genieten van de verhalen en
wentelen zich in de oude waarheden,’
vertelt ze nog met enige trots, want het is
ook niet niks! Leg de schepping maar
eens uit als symbool, aan een klas vol
lieve, vragende koppies.

De kinderen vertellen het thuis, van die
gezellige juf, waar je zo mee kunt
lachen, een reflex op Aad Geervliets
humor. Haar vergelijkingen van het
verre verleden met de dag van vandaag...
de kinderen nemen het mee. ‘Daar ben ik
zeker van, ze hebben altijd begrepen wat
ik vertelde.’ Honderden briefjes heeft ze
in de loop der jaren bewaard, ‘fan mail’
kan je dat noemen. ‘Lieve Juf, ik ont-
houd altijd die mooie verhalen van u,
liefs Isabel.’
Ze heeft haar kinderen ook veel liedjes
geleerd, verhalende liedjes meestal.
Want zingen is beter dan wat ook, zegt
ze stellig.
Een klein celluloid popje vertegenwoor-
digt Mozes – als een poppenkastpopje –
en vertelt boeiende verhalen over deze
profetische aartsvader. Het popje is een
klein, zwart dingetje. Zwart. Zwart? ‘Ja,
maar de kinderen merken dat niet op,
hoor,’ zegt ze lachend. ‘Wij volwassenen
zijn het die wijzen op kleurverschil.’
Nu, na 24 jaar, is het uit met het spel
voor de kinderen. ‘Lieve juf, ik vind het
erg jammer dat u weggaat,’ kreeg ze in
vele variaties bij haar afscheid. En zeker
weten: er is véél blijven hangen van die
onorthodoxe, vriendelijke, vrolijke,
maar vooral humoristische benadering
van de Bijbel. Ze was min of meer ‘kind

met de kinderen’ en leerde hen veel,
maar omgekeerd ‘leerde ik ook zoveel
van de kinderen. Ik ben de ouders ook
altijd erg dankbaar voor hun vertrouwen
in mijn wijze van werken met hun kinde-
ren.’ Liefde vertelde ze hen, liefde gaat
nooit op. Een kilo suiker wel, ja hoor!
Maar liefde wordt steeds meer. ‘En dat is
toch echt bijzonder.’ Ondanks droefheid
in haar leven, verheugde zij zich altijd op
haar lessen en al die lieve snoetjes.
Na 24 jaar is er een gat gevallen. Alle
kinderen kregen een steen van haar mee
als aandenken. Maar vast en zeker wordt
Aad Geervliet niet gauw vergeten, en
Mozes ook niet, en God ook niet. ‘Kijk
Juf, God vliegt over, kijk maar!’ zei een
van haar leerlingetjes... En daar moet ze
erg om lachen. ‘Zo lief...’

Aty L.S.

FEEP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.

- Handel in menggranulaat 0-40 met 
  KOMO-keur BRL 2506
- Handel in grind, grond en zand
- Recycling bouw-, sloop- en bedrijfsafval

�Tel.: (035) 5257453 / 5383620
Fax: (035) 5317625

Singel 3, 1261 XP  Blaricum

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)
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Het kleinste warenhuisje 
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BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:

Huisbrand

Industrie

Centr. verwarming

Aanmaakmaterialen

Blokken
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Remedial teaching
lezen, rekenen, taal

Torenlaan 5, 1261GA Blaricum
www.lrt.nu

Maud Goedhart
Daniëlle de Wit
Yolande Adriaansens

telefoon 06 21288318
telefoon 06 53405907
telefoon 06 26398561

 
  

   

 
  
 

  
  
  

 
  

   

Jan Willems wist al jong welke kant
hij in deze wereld op wilde, hij wilde
dienstbaar zijn. Dienstbaar in de zin
van ‘werken met mensen, waarbij
geven en nemen in balans zijn, waarbij
je mensen helpt om een weg te bepalen
in het leven.’ Heeft hij dit kunnen ver-
wezenlijken?

Jan Willems komt uit een ambtenarenge-
zin en er werd van uitgegaan dat ook Jan
in de ambtenarij terecht zou komen,
maar Jan sprak de wens uit om naar het
seminarie te gaan. Het omgaan met men-
sen, samen proberen op vragen in het
leven antwoorden te vinden, daar voelde
hij voor. Je zou hier kunnen spreken van
‘een roeping’. De tijd op het seminarie
heeft Jan Willems als prettig ervaren.
Daar heerste een sfeer van saamhorig-
heid. 

Na zijn opleiding tot priester werkte hij
onder meer in Haarlem, Beverwijk,
Uithoorn, Heemskerk en in Den Helder.
Hij was werkzaam binnen de kerk, zie-
kenhuis, verpleeghuis en eveneens in het
onderwijs. Godsdienstles geven op een
middelbare school heeft hij ervaren als
één van zijn moeilijkste taken.

In de tijd dat Jan Willems in zijn dertiger
jaren was, gebeurde er binnen de kerk
van alles. Het Tweede Vaticaans
Oecumenisch Concilie werd van 11
oktober 1962 tot 8 december 1965
gehouden. Men wilde de regels binnen
de kerk moderniseren. Ook Jan Willems
was hier wel voor te porren. De regels
die er waren gingen teveel van de katho-
lieke kerk als organisatie uit. Van boven-
af werd afgedwongen wat de gelovigen
wel en niet moesten doen. Men hoefde
zelf niet na te denken, dat werd voor je
gedaan. Jan Willems ziet dat er regels
nodig zijn om een gemeenschap te laten
functioneren, maar dat de kerk er is ten
dienste van de mens en niet omgekeerd.
‘Het concilie’ verklaarde zich voorstan-
der van democratie en van principiële
gewetens- en godsdienstvrijheid, met
respect voor andere godsdiensten en
andere christelijke kerkgenootschappen.
Ondanks deze vernieuwingen heeft de
kerk niet kunnen voorkomen dat mensen
elders of op een andere manier hun heil
gingen zoeken. Jan Willems vindt het
jammer dat de kerk leegloopt, mensen
zitten immers nog steeds met vragen
over gevoelens en gedachten met betrek-
king tot de zin van het leven. 

In Den Helder stond hij als geestelijke
aan ‘het hoofd’ van een dekenaat. Een
dekenaat bevindt zich katholiek-hiërar-
chisch gezien tussen de parochies en het
bisdom. Dit werk heeft hij tot zijn volle
tevredenheid 17 jaar gedaan. Van Den
Helder naar Blaricum was een omme-
zwaai, van groot naar klein. Maar zoals
Jan Willems zegt ‘binnen de kerk maak je
geen carrière, je gaat daar naartoe waar je
nodig bent.’ In Blaricum, waar hij in
1989 aantrad, trof hij nog de ‘ouderwetse

Emeritus, maar niet rustend, 
Jan Willems 55 jaar priester 

Een bevlogen juf

S.B.

Jan Noorda

Aad Geervliet

Jan Willems

www.vogelinterieurs.nl



zelfstandigen van de projecten. Er vindt
een omslag plaats van charitatief naar
duurzaam en bedrijfsmatig werken. De
Cookits en hooimanden worden inmid-
dels lokaal geproduceerd in kleine
bedrijfjes. Daar werken de vrouwen uit
de buurt in de werkplaats, als instructri-
ce, marketeer of promotiemedewerker.
Zo biedt het koken met de zon kansen
aan vrouwen om niet alleen geld te
besparen, maar ook om geld te verdie-
nen. 
Bij elk project van de SCN wordt tegen-
woordig een exitstrategie bepaald, want
op termijn moeten alle projecten zichzelf
kunnen bedruipen. Daarnaast zullen
goed onderbouwde nieuwe aanvragen uit
de projectlanden gesubsidieerd blijven
worden. Maar SCN zal steeds meer een
consultantrol krijgen. Vandaar ook de
wens van Clara Thomas om de komende
jaren een kenniscentrum ‘Koken met de
zon’ op te zetten, waar alle tot nu toe
opgedane kennis gebundeld wordt en
voor iedereen vrij toegankelijk wordt
gemaakt. Een professionaliseringsslag,
niet alleen voor de projecten in Afrika,
maar ook voor de SCN zelf. 

97 cent van elke euro
Stichting Solar Cooking Nederland is in
2004 opgericht en Clara Thomas is er al
van het begin af aan bij betrokken. In
haar werkzame leven was zij ergothera-
peute en docent aan de Hogeschool
Holland, maar nu heeft ze het ‘minstens
zo druk’ met haar werkzaamheden voor
SCN, zoals ze zelf glimlachend consta-
teert. Veel werk gebeurt hier in
Nederland, achter de computer, maar
gemiddeld zo’n twee keer per jaar ver-
trekt Clara richting Afrika. Daar bezoekt
ze de projecten, stuurt bij waar nodig is
en vooral: geeft instructie over het koken
met de zon. Al het werk voor SCN
gebeurt door vrijwilligers. Hierdoor zijn
de overheadkosten van de stichting heel
laag: van elke euro die gedoneerd wordt
gaat 97 cent rechtstreeks naar de projec-
ten in Afrika!
Voor meer informatie over Solar
Cooking Nederland kunt u kijken op
www.solarcooking.nl.

De stichting is volledig afhankelijk van
particuliere giften. Elke bijdrage is van
harte welkom! Het gironummer is
4111798 t.n.v. Solar Cooking Nederland. 

C.H.

Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

Brinklaan 8-10

1261 ER  Blaricum

Tel. (035) 531 66 33

www.smederijbergh.nl

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

Koken met de zon, duurzaam en doeltreffend

Er is aan veel dingen tekort in Afrika,
maar zonneschijn hoort daar niet bij.
De zon schijnt vaak en overvloedig in
de landen van de hoorn van Afrika,
waar de stichting Solar Cooking
Nederland (SCN) actief is. Een stich-
ting die zich bezighoudt met het pro-
moten en faciliteren van een nieuwe,
duurzame kookmethode: het koken
met de zon. Clara Thomas uit
Blaricum is de voorzitter van deze
stichting. Drie jaar geleden sprak hei
& wei al eens met haar. De stichting
Solar Cooking heeft zich in de tussen-
tijd steeds verder ontwikkeld, maar
één ding is hetzelfde gebleven: Clara
Thomas is nog steeds een gepassio-
neerd pleitbezorgster van het koken
met de zon.

‘Deze kookmethode heeft enorm veel
voordelen,’ vertelt Clara enthousiast.
‘Maar het is wel echt een nieuwe
manier van koken: je moet het leren.
Instructie geven is dan ook heel belang-
rijk bij onze projecten. Maar als je het
dan onder de knie hebt... ik heb in
Afrika de heerlijkste gerechten gegeten,
bereid met niets anders dan de warmte
van de zon!’

Eemnes
Gert Jongerden is op 18 februari 1931
geboren als oudste zoon uit het huwelijk
van Isak Jongerden en Aleida van
Rouwendaal uit Eemnes. Gert trouwde
op 13 april 1962 met Gerdien de Gooijer
aan de Schapendrift 1. Op dit adres heb-
ben zij ook jaren gewoond. Later ver-
huisde het gezin Jongerden naar het
oude huis van Bart van Janus van
Meerwijk aan Angerechtsweg 3. Gert en
Gerdien maakten er met hun zoon René
een paleisje van. Zij gaven het de naam
‘Oud cadeautje’.

Rietdekkers
De familie Jongerden is al meer dan hon-
derd jaar verweven met het rietdekkervak.
Gert leerde het van zijn vader en heeft
jaren met zijn broer Arent gewerkt. Later
zijn dat twee bedrijven geworden en gaf
Gert de liefde voor dit mooie vak door
aan zijn zoon René. Naast zijn vak als
rietdekker had hij een grote passie voor
antieke auto’s en motoren. Als er geen ori-
ginele te koop waren, dan maakte hij die
zelf. Op zijn rouwkaart stond ook een
tekst die verwees naar zijn hobby: ‘Die
oude man. op die oude motorfiets, reed
mij het snot voor de ogen.’

Onverwachts
Na het overlijden van zijn vrouw
Gerdien, op 30 augustus 2009, kon Gert
de draad van het leven maar weer moei-
lijk oppakken. Op 22 september jl. is hij,
toch nog onverwachts, overleden. Zijn
crematie heeft op woensdag 29 septem-
ber in Utrecht plaatsgevonden. Wij van
hei & wei wensen zijn naasten veel
sterkte toe om dit verlies een plaats te
geven in hun verdere leven. 

Frans Ruijter

Veilig drinkwater
Het koken met de zon gebeurt met een
zogenaamde Cookit. Dit is een opvouw-
bare constructie van karton beplakt met
aluminiumfolie. De Cookit vormt een
soort schaal die het zonlicht opvangt en
weerkaatst. Hierin wordt een zwartge-
verfde lichtgewicht pan geplaatst, met
daaromheen een hittebestendige plastic
zak, die ervoor zorgt dat de warmte bin-
nen blijft en niet vervliegt. In twee, drie
uur kunnen zo complete maaltijden met
rijst, linzen of vlees bereid worden. Of
kan water gekookt worden, voor veilig
drinkwater of babyvoeding. Daarnaast
wordt er gebruik gemaakt van hooiman-
den, waarin voedsel kan nagaren en
warm gehouden kan worden, en van een
houtbesparend kooktoestel, zodat ook op
bewolkte dagen gekookt kan worden.
Met al deze maatregelen tezamen kan
een houtbesparing van zo’n 80% gereali-
seerd worden. 

Ontbossing
Houtbesparing is belangrijk, want door
ontbossing wordt het in Oost-Afrika
steeds moeilijker om aan hout te komen.
Clara: ‘Vrouwen zijn soms per dag wel
een paar uur aan het sprokkelen om vol-
doende hout bij elkaar te krijgen. In die
tijd kunnen ze geen andere dingen doen
waarmee ze nog wat geld zouden kunnen
verdienen. En, helaas, het is vaak ook
nog erg gevaarlijk voor de vrouwen.
Ondanks het sprokkelen moet er regel-
matig nog hout gekocht worden, soms
gaat bijna de helft van het maandinko-
men eraan op. Je kunt je voorstellen wat
het dan betekent als je je houtverbruik
met 80% kunt verminderen! De vrouwen
besparen op die manier direct geld.’
Mede dankzij de activiteiten van de
stichting Solar Cooking zijn inmiddels al
tienduizenden gezinnen overgestapt op
het koken met de zon. Veelal heel arme
gezinnen, voor wie de overstap direct
een verbetering van de kwaliteit van
leven betekent. 

Een nieuwe weg
Sinds het vorige interview van hei & wei
met Clara heeft zich een verandering
voltrokken binnen de SCN, die past bij
de nieuwe kijk op ontwikkelingssamen-
werking. Begon de stichting vooral met
het financieel ondersteunen en versprei-
den van de kennis over het koken met de
zon en van de Cookits, de laatste twee
jaar is de aandacht verlegd naar het ver-

In memoriam
Gert Jongerden

C.H.

Clara Thomas

Gert Jongerden



niets meer voor hem kunt doen. Zachtjes
heb ik hem op het tuinbankje gelegd met
een schepnet over hem heen, als bescher-
ming tegen de rondlopende katten. Want
al leefde hij niet meer, aan een kat gunde
ik hem niet. Enige uren later hebben we
hem in kranten gewikkeld en in de tuin
begraven, veilig voor kat en hond.
Wat is dat toch met vogels? Het komt
vaker voor dat er eentje tegen je raam
vliegt en daar in het gunstigste geval
alleen maar een grote vlek achterlaat. Zou
het komen omdat ze nog zo jong zijn en
daardoor onervaren? Misschien hebben ze
nog niet zo’n goed richtingsgevoel, of zijn
ze gewoon te onvoorzichtig. Vooral in het
voorjaar, maar soms nu ook nog wel, kun
je ze horen krijsen, de ongeruste ouders,
wanneer hun kind op de grond in elkaar
gedoken zit en dus in gevaar is.
Berg je maar wanneer je argeloos langs
de plek loopt, waar zo’n jong zit, want

Koesteren of
kattenvoer?

Een beetje ontroerd lees ik een stukje in de
Libelle over een koolmeesje dat tegen het
raam vloog en op z’n ruggetje op de grond
viel. Door toedoen van degene die dit zag
gebeuren en haar snelle handelen, door het
weer op z’n buikje te draaien, heeft dit
vogeltje het overleefd, ook mede door toe-
doen van zijn moeder die hem een grote
worm kwam brengen als troost. Dit vogel-
tje heeft geluk gehad. 
Ik moest meteen terugdenken aan de
jonge duif, die vorig jaar bij ons tegen het
raam vloog. Hij had minder geluk en brak
z’n nekje. Toen ik hem vond was het ken-
nelijk net gebeurd, want hij was nog
warm. Zo erg om zo’n mooi en rank beest-
je in je handen te houden, wetend dat je

vooral kraaienparen zijn dan erg agres-
sief en kunnen ineens aanvallen, zoals
onlangs gebeurde bij iemand in de
Bijvanck, toen die nietsvermoedend met
haar hondje liep te wandelen. Ineens
werd ze omcirkeld door twee kraaien en
in haar hoofd gepikt. Je weet dan toch
niet wat je overkomt?
Op zo’n moment zou je dit ouderpaar,
denk ik, het liefst als kattenvoer zien, ter-
wijl het natuurlijk pure bescherming en
ongerustheid van het gevleugelde stel is
geweest. Aan de andere kant gooien ze
mekaar ook met alle gemak en met veel
gestamp en gekrijs uit de dakgoot, wan-
neer ze weer eens ruzie hebben. 
Gelukkig gaat dat in de mensenwereld
wel wat genuanceerder aan toe, en dat is
maar goed ook, want anders zouden we
er met z’n allen een rommeltje van
maken.

Tiny de Wit

Op 9 oktober jl. werden de fietsen uitge-
reikt aan de winnaars van de fietsenactie
van Albert Heijn Blaricum. Gedurende
acht weken werden er dagelijks foto’s
gemaakt van klanten die op de fiets naar
de supermarkt kwamen, die hierdoor
mee konden dingen naar in totaal zestien
eigentijdse fietsen. De doelstelling van
deze actie was: hoe meer klanten op de
fiets, hoe minder parkeerproblemen. Op
de foto ziet u de zestien klanten die een
gazelle boodschappenfiets wonnen. De
hoofdprijs, een elektrische fiets, is
gewonnen door mevrouw Van Dijk uit
Blaricum. Omdat het personeel niet mee
mocht doen met de actie werd er een
extra Gazelle-fiets verloot onder het per-
soneel. Deze ging naar Karin Vos-van
Delft uit Laren. In het voorjaar wil AH
opnieuw een fietsenactie starten, samen
met de ondernemers, scholen en de
gemeente. Dit onder het motto: ‘Met
veel fietsbelgerinkel naar de winkel.’

M.T.

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl
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piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

Het ene moment voel je je zo licht als een
vlinder, het volgende ogenblik val je als
een baksteen op de grond!
Het overkwam mij toen ik op een stikdon-
kere avond, vlak voor het naar bed gaan,
nog even een rondje met onze hond liep en
een gat in de weg, veroorzaakt door ver-
zakte stenen, niet zag. Daar lig je dan met
een dubbelgeklapte en snel zwellende en
gloeiende enkel… Iets dergelijks gebeur-
de twee avonden daarvoor. Ook toen leek
de Bijvanck wel een spookdorp, omdat de
openbare verlichting was uitgevallen.
Tijdens dit laatste rondje vloog ik bijna
tegen een paal, omdat mijn hond een kat
zag en ik niet. Vast een mislukte aanslag
op mijn mobiliteit, die nu dus wel was
gelukt! Gevolg: een scheurtje in de enkel-
banden, waardoor je dan tenminste een
week met gips om je voet en halve been
zit. Uitgeschakeld… verplichte rust en dat
terwijl de vakantie net achter de rug was
en je vol energie en  plannen zat. Maar zit
een ongeluk meestal niet in een klein
hoekje?

Hulpmiddelen
Met hulpmiddelen als rolstoel, looprek en
krukken (dit laatste nog uit voorraad) denk
je dan een eind te komen, maar dat valt
tegen! Lopen lukt nog wel, maar probeer
dan maar eens naar boven of naar beneden
te gaan. Lukt niet… tenminste niet zoals
je in gedachten hebt, want op één been
kun je niet naar boven. Naar beneden is
makkelijker, tenminste… als je je handen
vrij hebt en bijvoorbeeld niet tegelijkertijd
een looprek mee wilt nemen. Dan maar
achteruit naar boven, nog de beste oplos-
sing, maar die laatste tree breekt je dan
weer de nek. Al met al een heel gedoe,
waar je eigenlijk nooit bij nadenkt, wan-
neer alles het gewoon ‘doet’!
Uiterlijke verzorging is ook al een pro-
bleem, want het gips mag niet nat worden,
dus…. niet douchen! Dat vind ik geloof ik
nog het ergste, want ’s morgens ben je toch

al wat krakkemikkeriger aan het worden
en dan is het juist heerlijk om even lekker
‘los’ te komen onder de warme straal.
Maar ja, voor alles is (bijna) een oplos-
sing, dus met een stoel bij de wastafel
(want op één been staan is haast niet te
doen) kom je ook een heel eind  en zo
word je steeds handiger in het bedenken
van oplossingen, dus ook in het hond uit-
laten… Bij het eerste rondje zelfstandig
honduitlaten met de rolstoel, zit ik al met-
een in de bosjes… hond ging harder dan
ik… het sturen van zo’n ding met één
hand is ook nog een kunst, maar met veel
manoeuvreren lukt het uiteindelijk toch
om een rondje te lopen/rijden! Totdat er op
het laatste stukje ineens een grote aan-
hangwagen op het pad staat, zodanig dat
er geen rolstoel langs kan. De eigenaar is
gelukkig zo vriendelijk om dit obstakel
aan de kant te zetten en dan, bijna thuis,
ziet mijn hond een kat! Eenmaal om m’n
as vind ik wel genoeg en dat vindt de
buurvrouw ook. Ze neemt onze Banjer
van me over en laat hem in de tuin. Einde
missie, voorlopig dan.

Aandacht en respect
Het is niet alleen maar kommer en kwel,
tenminste… als het maar voor ‘even’, is,
want wat extra aandacht in de vorm van
bezoekjes, kaarten, bloemen en sms’jes is
ook best leuk!
Maar nog meer bewondering en respect
heb ik gekregen voor mensen die altijd
aan een rolstoel gebonden zijn. Die nooit
‘even vlug’ iets kunnen doen of pakken,
maar overal bij na moeten denken. Terwijl
ik op de bank naar buiten kijk, zie ik een
prachtige vlinder op de tuintafel zitten,
doodstil, maar dan gaan de vleugeltjes op
en neer op het ritme van de wind, zo lijkt
het, en even later fladdert hij ineens weg…
Een boodschap voor mij? Hopelijk voel ik
me volgende week geen ‘baksteen’ meer,
maar meer als die vlinder…

Tiny de Wit

Vlinder of… baksteen Fietsenactie 
Albert Heijn
Blaricum

P.v.R

De winnares mevrouw Van Dijk



Tien jaar was Bob Ris bestuurslid van
het Gezondheidscentrum in Blaricum.
Hij stopte, zocht naar andere moge-
lijkheden zich maatschappelijk in te
zetten en stuitte via internet op
Samenspraak.

Die titel bleek te slaan op projecten waar-
in een vrijwilliger een uur per week het
gesprek aangaat met een anderstalige. Die
wekelijkse ontmoetingen gedurende een
periode van maximaal een jaar, bieden een
spreekvaardigheidsbijdrage in het inbur-
geringsproces. Het aantal voor deze taak
beschikbare vrijwilligers is bij lange na
niet toereikend, dus kon Bob Ris snel aan
de gang. Dat eerste jaar was zijn gespreks-
partner een vluchteling uit Iran. ‘We kwa-
men heel ver,’ kijkt hij terug. ‘Het was
leuk en nuttig. Hij krijgt nu les van de
organisatie INTOP.’ Volgens Ris zou de

De Stichting Blarickhof stelt zich ten
doel het doen bieden van geïntegreerde
eerstelijnszorg en het scheppen van de
voorwaarden daarvoor, voornamelijk ten
behoeve van de inwoners van Blaricum-
Dorp. Onder de eerste lijn wordt ver-
staan het eerste en initiële contact tussen
patiënt en behandelaar. Projecten die
voor subsidie in aanmerking willen
komen moeten gericht zijn op activitei-
ten die vernieuwing, verdieping, integra-
tie en samenhang in de zorg en de
gezondheidszorg bevorderen.
Momenteel subsidiëren wij nog uitslui-
tend projecten vanuit de initiatieven van
De Lloods. De middelen van het fonds
zijn gevormd door de netto verkoopop-
brengst van het voormalige gezond-
heidscentrum aan de Kloosterhof te
Blaricum en de rendementen uit het

organisatie onlangs, voor ons gesprek,
failliet zijn gegaan. ‘Dat zal veel inburge-
raars in moeilijkheden brengen,’ stelt hij
vast. Dat het voormalige kabinet de subsi-
die op inburgering ‘met tonnen heeft ver-
laagd’ is ook al niet vrolijk stemmend en
gaat vergezeld van de verzuchting dat ook
de Rutte-regering ‘er ongetwijfeld het mes
in zal zetten.’
Koepelorganisatie Gilde die zo’n 65 loka-
le vrijwilligersorganisaties representeert
waarbinnen 50-plussers op meerdere ter-
reinen hun kennis en ervaring kunnen
overdragen, ontwikkelde het Samen-
spraak-concept. Op basis van de ervaring
dat migranten vaak vooral communiceren
met mede-anderstaligen. Naast de formele
taalcursussen en inburgeringsprogram-
ma’s bleek er behoefte te zijn aan alle-
daags contact met Nederlandstaligen.
Inmiddels functioneert Bob Ris als
Samenspraakcoördinator voor Blaricum
en omstreken. Dat betekent de intake van
zowel vrijwilligers als belangstellende
anderstaligen. Ris: ‘Er moet bij die laatste
groep wel sprake zijn van enige basisken-
nis van onze taal, helemaal op nul begin-
nen werkt niet.’
De coördinator brengt vervolgens ook de
koppels bij elkaar en treedt op als supervi-
sor. ‘Ik weet niet hoe anderen dat doen,
maar ik neem zelf het initiatief om nu en

belegde kapitaal. Er kan geen subsidie
worden verstrekt welke direct is gerela-
teerd aan de exploitatie van de eerste
lijn. Onze voorkeur gaat uit naar het sub-
sidiëren van nieuwe initiatieven. Het pla-
fond van de uit te keren subsidies per
project is gesteld op €50.000,-. Er is een
zeker maximaal bedrag per jaar. Een
aanvraag kan slechts betrekking hebben
op één project. De aanvraag dient verge-
zeld te gaan van een concreet werkplan
en dient een toetsbaar eindresultaat te
bevatten. Bij dat werkplan hoort een
financiële onderbouwing van de eigen
inbreng en de gevraagde subsidie. 

De subsidieaanvraag moet worden inge-
diend bij de secretaris Mevr. E. Hageman
waar ook nadere inlichting zijn te verkrij-
gen (ellenhageman@hotmail.com).

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912
*
*

*
*

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 woensdag t/m zondag wordt er voor u 

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.
            • Vaste planten, heesters, coniferen en bomen
                  • Kamerplanten, snijbloemen en boeketten
          • Perkplanten en bloembollen
• Meststoffen, sierbestrating, tuinhout, grondsoorten in zakken of los gestort
                      Voor nieuwste aanbiedingen: www.siertuincentrumcalis.nl

Schapendrift hoek Eemnesserweg Blaricum • 035 - 531 17 01 • calis-siertuin@kpnplanet.nl

dan te informeren of de contacten goed
lopen. Zo hoor je het tijdig als er proble-
men zijn.’
Niet-westerse allochtonen vormen een
belangrijk deel van de doelgroep. Wat
bepaald niet wil zeggen dat het uitsluitend
zou gaan om vluchtelingen. Ris: ‘De cul-
tuurverschillen tussen de gesprekspartners
zijn vaak groot. Als er al eens moeilijkhe-
den ontstaan is dát vaak de oorzaak.’
‘Het is erg leuk iets te leren over een ande-
re cultuur en tegelijkertijd iemand te hel-
pen onze taal te oefenen,’ is de positieve
formulering waarmee de Gilde Samen-
spraak-folder probeert culture-wrijving te
vermijden. En tot de anderstalige richt de
folder Beter Nederlands spreken? zich
aldus: ‘Samen leven, begint met samen
spreken! Door een uurtje per week af te
spreken met de vrijwilliger (...) leert u de
Nederlandse taal én gewoonten beter ken-
nen. En leren wij over u en uw cultuur.’
Bij het maken van de afspraak met Bob
Ris, was het nog niet mijn voornemen.
Maar aan het eind van ons gesprek liet ik
me noteren als gesprekspartner in
Samenspraak. Dat er behoefte is aan vrij-
willigers op dit terrein, zal ook u inmid-
dels niet ontgaan zijn. Contact met coördi-
nator Bob Ris: 5382890. Meer informatie:
www.gilde-samenspraak.nl.

Hidde van der Ploeg

Buurtbewoners van de wijk Bijvanck-
West zijn afgelopen weken plotsklaps
geconfronteerd met het nieuwe tracé van
de HOV-lijn (Hoogwaardig Openbaar
Vervoer) tussen Huizen en Hilversum.
Via de kranten moesten zij vernemen dat
er een rode streep wordt getrokken door
de geluidswal en het achterliggende
groen. Rondom de Bijvanck wil de pro-
vincie Noord-Holland een dubbele bus-
baan aanleggen, rekening houdende met
een toekomstige lightrailverbinding. Dat
betekent een cordon van 6 tot 7 rijbanen:
dat zijn meer rijbanen dan de A27!
Hiermee worden de Bijvanck en de toe-
komstige Blaricummermeent hermetisch
afgesloten van het Oude Dorp. Volgens
de intussen opgerichte belangenorgani-
satie heeft dit plan desastreuze gevolgen
voor veiligheid, milieu en leefklimaat.
Het groene aanzien van Blaricum zal
verdwijnen en maakt plaats voor brede
stroken asfalt. Daarbij heeft dit plan

grote gevolgen voor de veiligheid op
oversteekplaatsen richting Blaricum en
Huizen. De vele fietsers/voetgangers die
dagelijks de oversteekplaatsen gebruiken
moeten 6/7 rijbanen gaan oversteken.
De veronderstelde tijdwinst en kwali-
teitsverbetering van het nieuwe HOV-
tracé worden door de belangenvereni-
ging bestreden. Daarbij weegt de aanslag
op de natuur en de veiligheid voor fiet-
sers richting Huizen en Blaricum niet op
tegen de genoemde ‘voordelen’ van dit
absurde project. De kosten van dit pro-
ject worden alleen al voor Huizen en
Blaricum geschat op 12 miljoen euro. 

Meer informatie: www.hovinhetgooi.nl.
De belangenvereniging Blaricum
Bijvanck houdt u op de hoogte. Blaricum
wees op uw hoede! 

Hans Dobber, namens belangen-
vereniging Blaricum Bijvanck

Sluiting 
zwembad 
De Biezem

Open brief aan de gemeente Blaricum

Geacht gemeentebestuur,
Tot onze grote teleurstelling hebben wij in
de media vernomen dat het zwembad De
Biezem waarschijnlijk volgend jaar gaat
sluiten. Wij vinden dit onbegrijpelijk en
menen dat er alles aan gedaan moet wor-
den om het bad open te houden. 
Het zou toch normaal zijn als de gemeen-
tebesturen van Blaricum en Eemnes hier
ook aan mee betalen, er maken immers
ook heel veel inwoners uit deze gemeen-
ten gebruik van het zwembad. 
Sporten wordt altijd aangemoedigd voor
onze gezondheid, zwemmen en aquafitten
zijn ook een heel belangrijk onderdeel
daarvan. Ik schrijf u dit mede namens
onze aquafitgroep en ook namens heel
veel enthousiaste zwemmers. 
Wij hopen en rekenen op een voor ons
allen positief besluit.
Met vriendelijke groet,

Mevrouw Henny van Aalst

(Red. Er is nog een andere brief ontvan-
gen met gelijke strekking, die bij de
redactie ter inzage ligt.)

De behoefte aan Samenspraak

Subsidiemogelijkheden voor eerste-
lijnszorg-projecten voor inwoners in
het oude dorp Blaricum (ingezonden mededeling)

Bijvanck geschokt door tracé HOV
(ingezonden mededeling)

P.v.RBob Ris



Rol van Blaricum
bij opkomst radio
Roelof Visser was een radiotechnicus
die – met name vanuit Blaricum – een
leidende rol vervulde bij de eerste ont-
wikkelingen van de radio in
Nederland. In Toentertijd 63 belichtte
zijn zoon Wim – oud-voorzitter en tot
voor kort bestuurslid van onze histori-
sche kring – de aard en problematiek
van die ontwikkelingen.

In het najaarsnummer van het tijdschrift
van de Historische Kring Blaricum volgt
het tweede deel van dit verhaal. Het geheel
is een aanvulling op de Historische Canon
Tussen Vecht & Eem met als titel ‘Het
Gooi als de bakermat van de Nederlandse
omroep’. De rol van Blaricum komt daar-
in niet aan de orde. Roelof Visser werkte
jarenlang iedere zondag om de talrijke
kerkdiensten kwalitatief zo goed mogelijk
uit te zenden. ‘We moesten daar ’s zater-
dags naartoe, de boel opstellen in de kerk
en we mochten ’s maandags pas weg,’
aldus Roelof Visser. ‘De auto’s moesten
bij de dominee in de tuin staan, die moch-
ten niet meer rijden. Zaterdag om midder-
nacht moest je klaar zijn met het opstellen
van je apparatuur, want anders werd de
kerk ontheiligd.’
‘Al die groepen begonnen langzamerhand
in te zien dat je een eigen omroep moest
hebben voor je specifieke kijk op het
leven,’ aldus Roelof Visser. ‘Het werd
allemaal streng gescheiden gehouden. De
KRO zond uit vanuit de Dominicanerkerk
in Amsterdam aan de Spuistraat en de
NCRV vanuit een kerk in de Boomberg-
laan in Hilversum. De VARA had een
café in Hilversum. Als ze uitzonden hoor-
de je de biljartballen tikken.’
Toentertijd is verkrijgbaar bij de
Historische Kring, Brinklaan 4a.
Openingstijden zaterdag 14.00 tot 16.00
uur en donderdag van 20.00 tot 21.00 uur.

Hidde van der Ploeg
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Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Een heel bijzonder museum met een
fantastische collectie schilderijen, teke-
ningen, prenten en beelden staat in onze
achtertuin, ‘Het Singer’. Het Singer
Museum is zo bijzonder omdat het
werd opgericht uit liefde voor het werk
van Larense en Blaricumse kunste-
naars.

De oprichtster is Anna Singer-Brugh
(1878-1962). Zij verzamelde samen met
haar man William Singer (1868-1943)
kunstwerken van lokale kunstenaars. Deze
kunstwerken vormen de basis van de hui-
dige collectie van het museum. Het huis,
de Wilde Zwanen, waarin het museum
gehuisvest is, lieten Anna en William in
eerste instantie bouwen als woonhuis.
Later, in 1956, schonk zij het tot museum
en concertzaal verbouwde huis met een
groot deel van haar prachtige kunstcollec-
tie aan Singer Memorial Foundation, het
huidige Singer. 
Door haar generositeit kan iedereen nu
genieten van deze unieke collectie natura-
listische en impressionistische werken die
voor een groot deel hier in het Gooi zijn
gemaakt, van plekken die wij nog steeds
kunnen herkennen. Dankzij het museum

voelen we nog bijna de aanwezigheid van
de ooit bloeiende en zo intrigerende kun-
stenaarskolonie hier in ons dorp. De ver-
zameling van het echtpaar is sindsdien
aangevuld met kunstwerken uit andere
klassiek moderne stromingen, zoals het
kubisme en expressionisme, zodat de col-
lectie van het Singer in een bredere kunst-
historische context geplaatst kan worden.

Maar om dit fantastische cadeau van de
Singers in stand te kunnen houden moet er
veel gebeuren, zoals het onderhoud van de
collectie. Daarom is in 1961 een Stichting
in het leven geroepen: De Vrienden van
het Singer Museum. Wanneer je graag wil
helpen dit unieke museum met haar prach-
tige collectie te behouden kan je Vriend
van het Singer worden. Dan gaan niet
alleen de deuren van het Singer gratis voor
je open, er worden ook interessante activi-
teiten georganiseerd waardoor het extra
leuk is om geregeld naar het Singer te
komen. Eén daarvan zal ik u nu noemen:
De Artotheek.
Twee keer per jaar kunt u in het Singer
kunst komen lenen. Een speciale commis-
sie verzamelt werk van hedendaagse pro-
fessionele kunstenaars die bereid zijn een

kunstwerk (dat aan
een aantal criteria
moet voldoen) uit te
lenen. Zo kunt u als
‘Vriend’ thuis van
een kunstwerk genie-
ten, en als u er na een
half jaar geen
afscheid van kunt
nemen, kunt u het werk in principe kopen.
Bij het organiseren van de Artotheek zijn
ook de deelnemende kunstenaars gebaat,
voor hen is het een welkome gelegenheid
om hun werk aan belangstellenden te
tonen. De Artotheek duurt twee dagen.
Binnenkort kunt u komen kijken.
Zaterdag 6 november (15.00-17.00 uur) is
de preview. Op deze middag zijn veel kun-
stenaars aanwezig en kunt u rustig een
keuze maken. Op zondag 7 november
(17.00-19.00 uur) wordt het werk uitge-
leend. Bent u geen Vriend van het Singer,
maar wilt u graag een kunstwerk lenen?
Geen probleem, u kunt ter plaatse Vriend
van het Singer worden (80 euro p.j. p.p.,
120 euro p.j. p. fam.).

Harriet Stoop-de Meester, 
commissielid Stichting Vrienden van het

Singer Museum

en contrabassist Mark Dekker. Ze ging in
1998 studeren aan de HKU. Jessica kreeg
les van niemand minder dan Lydia van
Dam, Denise Jannah, Gé Titulaer, Mark
Murphy, Josée Koning en Annemarie
Maas. In 2001 won ze met een unaniem
juryrapport de Rein Heij Jazz Award op
het Rhine Town Jazzfestival. Naast de
geldprijs die ze kreeg mocht ze bij het
bekende jazzlabel Munich Records een
demo opnemen. Een jaar later werd ze
genomineerd voor de Anjerprijs van het
Prins Bernhard Cultuurfonds nadat ze
met succes haar eindexamen aan het con-
servatorium had gedaan. In 2007 debu-
teerde Jessica met haar single They can’t
take that away from me. In 2008 zag haar
live-dvd I wish you love het licht, welke
zij tijdens een jazzconcert in de Herman
Krebbers Theaterzaal in Ede had opgeno-
men. Het Kunstcafé is op vrijdag 5
november voor iedereen gratis toeganke-
lijk. Aanvang 20.00 uur.

Nol van Bennekom / 
Stichting De Blaercom

De derde editie
van het Kunstcafé
van dorpshuis De
Blaercom biedt
vrijdag 5 novem-
ber twee opmer-
kelijke ingrediën-
ten. Voor één van
de twee, de verto-
ning van de voor
het Gouden Kalf

genomineerde korte animatiefilm Red-
End and the seemingly Symbiotic
Society wordt samengewerkt met de
Stichting Kunst en Cultuur Blaricum.
Het tweede onderdeel is een optreden
van de bekroonde jazzvocaliste Jessica
Koomen.
Dorpshuis De Blaercom, dat een (parti-
culiere) stichtingsvorm heeft, is blij met
de samenwerking met de Stichting
Kunst en Cultuur, die niet alleen een van
de doelgroepen is, maar ook kan helpen
bijdragen de kunsten dichter bij de
Blaricumse bevolking te brengen.
De film, die voor het Gouden Kalf is

genomineerd in de categorie beste korte
film, is een bijzondere animatiefilm van
vijftien minuten. De jury zegt daarover
onder meer: ‘Vanuit de kleurrijk vorm-
gegeven wereld wordt de kijker terugge-
worpen op existentiële vragen over de
samenleving en het individu. Daarmee
kun je van de zorgvuldig gemaakte film
niet alleen genieten, deze biedt zich ook
aan als vertrekpunt voor reflectie.’
De film is gemaakt door oud-
Blaricummer Robin Noorda en Bethany
de Forest. De filmmakers zullen zelf uit-
leg geven over hun werkstuk. Ook zal de
film The Making of worden vertoond.
Boeiend is om te
zien hoe complex
het maken van
een animatiefilm
is. 
Zangeres Jessica
Koomen komt
met pianist Jan
Willem van Delft

Uit liefde voor het Singer

Eervolle nominatie voor het Gouden Kalf
Kunstcafé De Blaercom met bijzondere film en Jessica Koomen

Jessica Koomen  

Foto: Rinke
Heederik

Inbreng rommelmarkt
Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast opruimen? Goed idee, want
u kunt uw goederen weer inbrengen voor
de Rommelmarkt 2011, die traditiege-
trouw plaatsvindt op de Blaricummerie
op Koninginnedag. U kunt uw spullen
brengen naar Rie Rigter, Eemnesserweg
4, Blaricum. Groot meubilair, zitbanken,
koelkasten, matrassen e.d. gelieve u niet
te brengen.



Gemeentebestuur Blaricum
Kerklaan 16, Blaricum
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Tel: 035 - 751 32 22
info@blaricum

Burgerzaken Blaricum
Maandag t/m vrijdag 
08.30 -  12.30. Dinsdag ook
van 18.00 - 20.00 uur

Kantoor BEL Combinatie
Zuidersingel 5, Eemnes
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Tel: 035 - 751 31 11

Het kantoor van de 
BEL Combinatie is voor
publiek geopend van ma. t/m
vr. van 8.30 - 12.30 uur.

Burgerzaken, 
kantoor BEL Combinatie
De afdeling burgerzaken is
ook geopend op
maandag(avond) 
van 13.30 - 20.00 uur.

De afdeling Vergunning en
Handhaving is ook geopend
op maandagmiddag 
van 13.30 - 15.30 uur.

Afdeling Belastingen:
Tel: 035 - 751 31 28

Meldpunt Openbare
Ruimte:
Tel: 035 - 751 31 31

Vergunningenlijn:
Tel: 035 - 751 31 25
op werkdagen  
van 9.00 - 11.00 uur.

Deze, en overige publicaties 
zijn te bekijken op
www.blaricum.nl

Aanvragen om omgevingsver-
gunningen (reguliere voorbe-
reidingsprocedure)

• Fransepad 14, 1261 JE, het kap-
pen van 1 boom, ingekomen 1
oktober 2010;

• Driftlaan 18, 1261 JJ, het kappen
van een beuk in de voortuin,
ingekomen 11 oktober 2010;

• Noolseweg 31, 1261 RB, het kap-
pen van 2 bomen, ingekomen 13
oktober 2010;

• Matthijssenhoutweg 33d, het kap-
pen van een boom, ingekomen 15
oktober 2010;

• Bij de Berg 5, 1261 XN, het kap-
pen van 5 bomen, ingekomen 15
oktober 2010;

• Matthijssenhoutweg 33d, 1261

CK, het kappen van 1 boom, inge-
komen 15 oktober 2010;

• Koggewagen 38, 1261 KC, het kap-
pen van 1 boom, ingekomen 25
oktober 2010;

• Wetering 122, 1261 NK, het wijzi-
gen van de indeling, ingekomen
15 oktober 2010;

• Fransepad 58, 1261 JG, het onder-
kelderen van de woning, ingeko-
men 13 oktober 2010;

• Ruyschendaal 1, 1261 XL, het ver-
wijderen en afvoeren van diverse
asbesthoudende materialen, inge-
komen 14 oktober 2010;

• Ruyschendaal 26, 1261 XL, het
verwijderen van asbesthoudende
materialen, ingekomen 14 okto-
ber 2010;

• Erfgooiersdreef sectie C nummer

2890, het bouwen van een techni-
sche ruimte, ingekomen 22 okto-
ber 2010.

Het is nog niet bekend of deze aan-
vragen in behandeling kunnen wor-
den genomen en/of de vergunnin-
gen worden verleend. De aanvragen
kunnen worden ingezien bij de
Balie Vergunningen. Het indienen
van een bezwaar- of beroepschrift is
pas mogelijk nadat op de aanvraag
is beslist. Deze besluiten worden
onder de rubriek ‘Verleende vergun-
ningen’ bekendgemaakt. 

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning (regulie-
re procedure) 
• Voor de activiteit slopen:

Ruyschendaal 1, 1261 XL, het ver-
wijderen van asbesthoudende
materialen, verzonden 22 oktober
2010;

• Voor de activiteit bouwen: Prof.
Van Reeslaan 26a, 1261 CT, het
plaatsen van een looppoort en
een inrijpoort, verzonden 22 okto-
ber 2010.

Bouwvergunningen
• Dotterbeemd 2, 1261 TL, het ver-

anderen en vergroten van de
woning, verzonden 13 oktober
2010;

• Wallandlaan 3, 1261 CX, het plaat-
sen van een bijgebouw, verzon-
den 13 oktober 2010.

Kapvergunningen
• De Dam 9, 1261 KR, 1 gewone

berk, verzonden 15 oktober 2010;
• De Noord 8, 1261 ML, 1 zomereik

(herplant), verzonden 19 oktober
2010;

• Bij de Berg 9, 1261 XN, 1 fijnspar,
verzonden 19 oktober 2010;

• Buizerd 94, 1261 SV, 1 grove den,
verzonden 19 oktober 2010;

• Buizerd 118, 1261 SU, 1 conifeer,
verzonden 19 oktober 2010;

• Stichtseweg 2, 1261 TA, 1 conifeer,
verzonden 19 oktober 2010;

• De Staken 38, 1261 LD, 1 wilg, ver-
zonden 19 oktober 2010.

Overige vergunningen 
door burgemeester 
• ontheffing van het sluitingsuur

aan The Red Sun, gevestigd op de
Huizerweg 3, voor de nacht  van 7
november op 8 november 2010
van 0.00 tot 01.00 uur, verzonden
8 oktober 2010.

Hier staan besluiten vermeld, waar-
tegen belanghebbenden op grond
van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) een bezwaarschrift kunnen
indienen. De besluiten met bijbeho-
rende stukken liggen ter inzage bij de
Balie Vergunningen. Iedereen die
meent door een of meerdere van
bovengenoemde besluiten recht-
streeks in zijn belang te zijn getrof-
fen, kan binnen zes weken na de
bekendmaking van het betreffende
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en
wethouders. De datum van bekend-
making is per besluit aangegeven. 

Degene die een bezwaarschrift
indient, kan – als spoedeisende
belangen gelden – een verzoek tot
het treffen van voorlopige voorzie-
ning indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank
Amsterdam (Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam). Voor een dergelijk ver-
zoek brengt de rechtbank griffierecht
in rekening.

Van de kapvergunningen mag geen
gebruik worden gemaakt voor het
moment dat de bezwaar- of beroeps-
termijn is verstreken of beslist is op
een verzoek om een voorlopige voor-
ziening.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

BEL-COMMISSIE
RUIMTELIJKE
KWALITEIT 

(v/h welstandscommissie)

Kleine commissie
Iedere dinsdag  - in de even
weken - in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.

Grote commissie
Iedere dinsdag - in de oneven
weken - in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes. 

De commissievergaderingen zijn
openbaar. Wanneer u bij deze
vergaderingen aanwezig wilt
zijn, bent u van harte welkom.
Echter inspreken tijdens deze
vergaderingen is niet toegestaan,
tenzij u van te voren te kennen
heeft gegeven uw activiteit te
willen toelichten. Activiteiten
welke beoordeeld moeten wor-
den door de BEL-commissie
Ruimtelijke Kwaliteit worden
pas voorgelegd aan deze com-
missies wanneer duidelijk is dat
de gemeente planologisch wenst
mee te werken. 

Voor eventuele informatie over
de agenda kunt u één werkdag
voor de vergadering tussen 9.00
en 11.00 uur telefonisch contact
opnemen met de Vergunningen-
lijn, telefoon (035) 75 13 125,
optie 1. De agenda voor de grote
commissie staat ook één werk-
dag voor de vergadering op de
gemeentelijke website.



Bouwvergunning
• Houtwal 25, 1261 BC, het plaatsen

van twee toegangspoorten, verzon-
den 20 oktober 2010.

De besluiten met bijbehorende stuk-
ken liggen ter inzage bij de Balie
Vergunningen. De hierna genoemde
belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na bekendmaking van het des-
betreffende besluit een beroepschrift
indienen. De datum van bekendma-

king is de verzenddatum en is per
besluit aangegeven. 
Het beroepsrecht hebben de belang-
hebbenden die:
a. een zienswijze hebben ingebracht

tegen het ontwerp van het besluit;
b. bezwaar hebben tegen wijzigingen

die in het besluit zijn aangebracht
ten opzichte van het ontwerp van
het besluit;

c. aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen zienswijzen

MET ONTHEFFING VERLEENDE VERGUNNINGEN

  

te hebben ingebracht tegen het
ontwerp van het besluit.

Een beroepschrift dient te worden
gericht aan de Rechtbank Amsterdam
(Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam).
Degene die een beroepschrift indient
kan – als spoedeisende belangen gel-
den – een verzoek tot het treffen van
voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de recht-
bank. 

Burgemeester en wethouders van
Blaricum hebben op grond van
artikel 2:9 van de Algemene
plaatselijke verordening Blaricum
2010 de volgende gebieden aan-
gewezen waar het verboden is
om als straatmuzikant op te tre-
den:  het winkelgebied in het
oude dorp, te weten de
Dorpsstraat en de Torenlaan bij
de Albert Heijn en het winkel-
centrum De Balken in de
Bijvanck. 

Burgemeester en wethouders van
Blaricum hebben op grond van arti-
kel 2:10B van de Algemene plaatse-
lijke verordening Blaricum 2010
regels vastgesteld voor voorwerpen
op de weg die zonder vergunning
geplaatst kunnen worden.

Burgemeester en wethouders van
Blaricum hebben op grond van arti-
kel 2:25 van de Algemene plaatselij-
ke verordening Blaricum 2010 regels

vastgesteld voor optochten waar
geen aparte vergunning meer
voor nodig is. 

De besluiten en de regels liggen
met ingang van de dag van deze
publicatie gedurende een termijn
van zes weken ter inzage in het
BEL kantoor aan de Zuidersingel
5 in Eemnes. 

VERBOD OPTREDEN STRAATMUZIKANTEN

Burgemeester en wethouders van
de gemeente Blaricum hebben
besloten om een parkeerplaats ten
behoeve van:
- Brinklaan 13
- Buizerd 3
- ’t Schaar 4

te reserveren als gehandicaptenpar-
keerplaats voor het motorvoertuig
van de bewoner/bewoonster van
genoemd perceel. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na deze
bekendmaking een bezwaarschrift
indienen bij de burgemeester en
wethouders van de gemeente
Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH EEM-
NES. Voor nadere informatie over
het besluit kunt u contact opnemen
met mevrouw E. van der Hulst, tele-
foonnummer 035-7513374.

AANWIJZEN 
GEHANDICAPTEN-
PARKEERPLAATS

Het college van Blaricum deelt mee,
dat de raad in haar vergadering van
21 september 2010 mandaat heeft
verleend aan het algemeen bestuur
van Welstand en Monumenten
Midden Nederland om namens hen
de leden te benoemen van de BEL-

commissie Ruimtelijke Kwaliteit, de
leden van de klankbordgroep en de
vervangingsleden.
Het besluit ligt ter inzage bij de balie
Vergunningen in het kantoor van de
BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te
Eemnes.

BEKENDMAKING MANDAATBESLUIT AAN
HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WMMN

Burgemeester en wethouders van
Blaricum maken bekend dat de
gemeenteraad in haar vergadering
van 21 september 2010 heeft beslo-
ten de verordening Inburgering 2010
vast te stellen. De verordening
Inburgering bevat het gemeentelij-
ke beleid over de inburgering. 

De verordening is met terugwerken-
de kracht op 1 januari 2010 in wer-
king getreden.

Een kopie van de verordening ligt
vanaf heden gedurende drie weken ter
inzage in het kantoor van de BEL
Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes.

VERORDENING INBURGERING 
VASTGESTELD

De raad heeft in haar openbare
vergadering van 19 oktober 2010
3e wijziging op de Legesveror-
dening 2010 vastgesteld:

Deze verordening treedt in wer-
king met terugwerkende kracht
vanaf 1 oktober 2010 en bevat
legestarieven in het kader van de
omgevingsvergunning (Wabo).

De bovenvermelde verordening
is per heden opgenomen in een
door de gemeente algemeen
verkrijgbaar gestelde uitgave en
ligt voor eenieder ter inzage. Op
verzoek kunt u, tegen betaling
van de leges, een afschrift van
de verordening(en) ontvangen.
De verordeningen zijn ook te
raadplegen/downloaden op de
website van de gemeente
Blaricum: www.blaricum.nl. De
ingangsdatum van de heffing
van de verordening is 1 oktober
2010.

Informatie: BEL Combinatie,
Cluster Heffen en Waarderen,
telefoonnummer: 035-7513128. 

VASTSTELLING
GEMEENTELIJKE 
VERORDENING

VOORTGANG RECONSTRUCTIE RAND OOST EN ‘T MERK 

De werkzaamheden
lopen volgens planning.
Afgelopen weekend is het
kruispunt Stichtseweg
van nieuw asfalt voor-
zien. Begin deze week is
de belijning aangebracht.
In de week van 1 novem-
ber (volgende week) wor-
den de nieuwe verkeers-
installaties geplaatst. 

Als de weersomstandig-
heden geen parten gaan
spelen, zullen de werk-
zaamheden voor de eer-
ste fase volgens planning
eind november afgerond
worden. 

Foto: Peter van Rietschoten



Op sommige bermen laat de gemeen-
te het blad liggen, zodat deze als
natuurlijke bemesting kan dienen.

Service aan de burger
Tijdens de bladcampagne kunt u
maximaal 1m3 bladafval meegeven
aan de gemeentewerkers. De voor-
waarden zijn: 
• Bladafval aanbieden op de dag

voordat de gemeente in uw straat
bezig is;

• Blad zo dicht mogelijk op een hoop
geveegd aan de rijbaan deponeren;

• Grof tuinafval, zoals takken, moe-
ten verwijderd worden – de machi-
nes kunnen hierdoor beschadigd
raken.

De Bevoegd Opsporings Ambte-
naren (BOA’s) van de BEL
Combinatie en handhavers van de
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst
(GAD) zullen tijdens de bladcam-
pagne controleren op deze boven-
staande zaken.

Particulier bladafval 
opruimen
Een alternatief is om blad in de
groenbak te gooien of, bij grote hoe-
veelheden, dit naar een van de
GAD-scheidingsstations te brengen
(Bussum, Hilversum of Huizen).
Composteren op uw eigen compost-
hoop is natuurlijk ook een prima
oplossing voor uw overtollige blad.

Bladcampagne 2010 in de Gemeente Blaricum
BEL COMBINATIE BUITENDIENST START OP MAANDAG 15 NOVEMBER

Op 15 november aanstaande start de
jaarlijkse bladcampagne. De mede-
werkers van de buitendienst van de
BEL Combinatie beginnen dan met
het bladvrij maken van de straten,
pleinen, wegen en fietspaden in
gemeente Blaricum. Afhankelijk
van de weersomstandigheden duren
de werkzaamheden zes tot acht
weken. 

Route bladcampagne
De route van de bladcampagne is als
volgt: 
- Bijvanck week 46 en 47;
- Dorp week 48 t/m 50;
- Crailo week 51;
- Dorp (vervolg)week 52 en 1. 

Alle vrijwilligers van Blaricum
in het zonnetje
In het Vitusgebouw wordt op don-
derdag 18 november aanstaande
weer een vrijwilligersavond gehou-
den. Doel is om het belang van vrij-
willigerswerk te benadrukken en
alle vrijwilligers uit Blaricum, die
stilletjes achter de schermen zoveel

VRIJWILLIGERSAVOND IN BLARICUM 

Afvoerputten en kolken
Ondanks de inzet van de BEL-mede-
werkers kunnen kolken en afvoer-
putten af en toe verstopt raken.
Inwoners kunnen een handje hel-
pen door het blad bij de kolken en
afvoerputten weg te scheppen. Zijn
er na de bladcampagne nog steeds
verstopte kolken of afvoerputten,
dan kunt u dit telefonisch of via de
website melden.

Informatie over de bladcampagne
BEL Combinatie Gemeentewerf: tel.
7513131.

draaiende houden, eens extra in het
zonnetje te zetten.

Vrijwilliger van het jaar 2010
Tijdens deze avond wordt de vrijwil-
liger van het jaar 2010 gekozen. Ook
wordt er een aanmoedigingsprijs
uitgereikt. Deze aanmoedigingsprijs
is bedoeld voor vrijwilligers onder

de 25 jaar die nu al veel vrijwilli-
gerswerk doen en deze aanmoedi-
gingsprijs goed kunnen gebruiken
dan wel verdienen.  

Wij willen alle vrijwilligers in
Blaricum van harte uitnodigen om
bij deze avond aanwezig te zijn in
het Vitusgebouw, Kerklaan 10 in

Blaricum. De avond begint om 20.00
uur en zal tot ongeveer 22.30 uur
duren. De zaal is open om 19.30 uur. 

Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met Marja Brandjes
van de BEL Combinatie, telefoon
035 7513 158 of per mail
marja.brandjes@belcombinatie.nl  

Veel mantelzorgers combineren hun
mantelzorgtaken met werk. Speciaal
voor hen is er de training Werk &
Mantelzorg in balans, van Versa

Mantelzorgondersteuning. Een infor-
matieve en praktische training die
helpt om werk en zorg te combine-
ren, zonder zelf uit balans te raken. 

De training biedt de mantelzorgers
praktische hulp bij vragen als: hoe
krijg ik meer inzicht in mijn tijdsin-
deling? Hoe maak ik mijn mantel-
zorg bespreekbaar op de werkvloer?
Hoe zorg ik dat de combinatie werk
en mantelzorg mogelijk blijft? Naast
de training is er vanaf november een
contactgroep voor de werkende man-
telzorgers.

De training start meerdere malen per
jaar bij Versa Mantelzorgondersteu-
ning en bestaat uit vier bijeenkom-

sten en een terugkombijeenkomst.
Mantelzorgers kunnen zichzelf aan-
melden, of de training via de werkge-
ver aanvragen. De training start
meerdere keren per jaar. De training
Werk & Mantelzorg in balans wordt in
de regio aan verschillende werkge-
vers aangeboden. In overleg kan de
werkgever de kosten op zich nemen.

Meer informatie over Werk en
Mantelzorg vindt u op 
www.versawelzijn.nl/mantelzorg.
Of bel: 06 502 161 81

Voor starters op de woningmarkt is
het niet makkelijk om in Blaricum
geschikte en betaalbare woonruimte
te vinden. Veel van hen wijken daar-
om uit naar een andere gemeente.
Daar wil de gemeente Blaricum iets
aan doen. De gemeente is onder
andere van plan te onderzoeken of de
bestaande plannen – zoals De
Blaricummermeent – voldoen aan de
wensen van de starters die buiten
Blaricum een huis hebben gekocht.
Verder wil de raad wil graag weten
hoeveel mensen serieus overwegen
om terug te keren naar de gemeente
Blaricum, en wat hun wensen zijn.

Een andere mogelijkheid voor men-
sen die terug willen, is het Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap
(CPO). Bij een CPO kopen particulie-
ren in groepsverband een bouwkavel
met woonbestemming. Hiervoor vor-
men zij een stichting of vereniging

zonder winstoogmerk, die als
opdrachtgever naar architect en aan-
nemer van het project optreedt.
Uiteindelijk worden de woningen dus
in groepsverband gerealiseerd. CPO
kan beschouwd worden als een vari-
ant op de traditionele kavelbouw. Het
voordeel is dat er geen kosten voor
een projectontwikkelaar zijn, en dat
men van A tot Z betrokken is bij de
bouw van het eigen huis. Wethouder
Posthumus wil geïnteresseerden in
CPO actief ondersteunen.

Wilt u weer in Blaricum komen
wonen en bent u geïnteresseerd in de
plannen van de gemeente? Dan helpt
u ons door uw interesses op woonge-
bied door te geven. Dat kan door een
mail met uw naam en telefoonnum-
mer te sturen. U ontvangt dan van
ons het interesseformulier. 
Uw mail kunt u sturen naar: 
terugnaar@blaricum.nl. 

TRAINING VOOR WERKENDE MANTELZORGERS 

TERUG NAAR BLARICUM?



Jaarlijks controleert de gemeente
Blaricum haar bomen. Met name
bomen met een verhoogd risico
worden extra gecontroleerd. Uit de
laatste controle, uitgevoerd door
Boomtotaalzorg van Jaarveld/van
Scherpenzeel, is gebleken dat een
groot deel van de 79 wilgen langs de
Laagwatersloot in de Blaricumse
Bijvanck zijn aangetast door water-
merkziekte. 

Watermerkziekte is te herkennen
aan het van bovenaf terugsterven
van takken in de kroon. De ziekte
leidt na enkele jaren tot het afster-
ven van de boom. De verspreiding
van watermerkziekte kan vrijwel
niet worden tegengegaan. De ver-
wachting is dan ook dat binnen
enkele jaren alle bomen zijn aange-
tast door watermerkziekte. 

Vanuit het oogpunt van boomveilig-
heid moeten de bomen worden ont-
daan van dood hout. Er is voor geko-
zen de bomen te kandelaberen. Dit
houdt in dat de hoofdtakken voor
een groot deel worden ingekort.
Hierdoor kunnen de bomen er
uiterlijk gezond uit blijven zien en
blijft het huidige beeld enigszins
behouden. 

Mocht tijdens de werkzaamheden
blijken dat één of meerdere bomen
zo slecht zijn dat behoud niet moge-
lijk is, dan zullen deze na overleg
met de gemeente Blaricum geheel
verwijderd worden. Voor de werk-
zaamheden wordt door de gemeente
Blaricum vergunning verleend (art.
4.3.2 APV zie ook art. 4.3.1 lid 2). 

De werkzaamheden worden in week
46 uitgevoerd door de firma
Bleekemolen Bomen uit Eemnes.

GROOT DEEL WILGEN LANGS 
DE LAAGWATERSLOOT ZIEK

GOUDEN KEURMERK 
WOON- EN ZORGCENTRUM TORENHOF 

Foto: Studio Kastermans

Afwezig: de heer Van Vegten

In de vergadering van de raad van
Blaricum van 19 oktober 2010, 

heeft het college medegedeeld
dat:
• van het eerste deelplan

Blaricummermeent aan het
eind van het jaar 71 woningen
in aanbouw zullen zijn;

• het bestemmingsplan Bijvanck
vanaf 4 oktober 2010 van
kracht is geworden,

heeft de raad unaniem besloten
tot:
• het vaststellen van de agenda

zonder het punt “opheffen
reserve verkoopopbrengsten
gronde/panden”. (reeds beslo-
ten in een extra vergadering op
4 oktober j.l);

• het vaststellen van de notulen
van de openbare vergaderin-
gen van 21 september 2010
(gewijzigd) en van 4 oktober
(2010);

• het stellen van de verslagen
van de rondetafelgesprekken
van 12 oktober 2010 (gewij-
zigd) en van 14 oktober 2010
(gewijzigd);

• het bekrachtigen van de
geheimhouding van de projec-
trapportage centrumplan
Bijvanck Vlek B 2de kwartaal
2010 (dd 15 september 2010) en
de projectanalyse De
Blaricummermeent van sep-
tember 2010;

• de benoeming van een voorzit-
ter van de rondetafelgesprek-
ken;

• de benoeming van een fractie-
vertegenwoordiger;

• beëdiging van fractievertegen-
woordigers. Ten overstaan van
de voorzitter hebben 6 fractie-
vertegenwoordigers de
eed/belofte afgelegd;

• het vaststellen van het
Integraal veiligheidsplan
Blaricum 2011 – 2015 conform
het voorstel. Een motie, inge-
diend door de PvdA waarin het
college wordt verzocht te kij-
ken naar mogelijkheden om
twee keer per jaar een veilig-
heidsmarkt te organiseren
heeft de instemming gekregen
van de meerderheid van de
raad. Een motie, ingediend
door het CDA, om de aanleg
van een fietspad aan de
Bergweg/Meentweg naar voren
te halen is door de meerder-
heid van de raad niet overgeno-
men;

• het vaststellen van de 2de
bestuurlijke voorgangsrappor-
tage Blaricum 2010;

• het vaststellen van het reken-
kameronderzoek betreffende
integriteitsbeleid;

• de herbenoeming van leden
van de Rekenkamercommissie
en de verlenging van de samen-
werkingsovereenkomst con-
form het voorstel;

• het vaststellen van de leges
tarieven Wabo conform het
voorstel.

De voorzitter sloot rond 22:15 uur
de vergadering.

Een uitgebreide weergave is te
lezen in de notulen die binnen-
kort beschikbaar komen.

Paul de Groot, Griffier

Wethouder Gijs van Loef reikte dins-
dag 19 oktober jongstleden het
Gouden Keurmerk van de zorg-
branche uit aan Woon- en
Zorgcentrum Torenhof in Blaricum.
Hiermee laat de Torenhof zien
ruimschoots te voldoen aan de kwa-
liteitscriteria die de branche stelt
aan zorg- en welzijnsintellingen. 

Wethouder welzijn Gijs van Loef:
“Het management is terecht trots op
de medewerkers en vrijwilligers.
Dankzij hun deskundigheid en erva-
ring is niet alleen het keurmerk
behaald, maar is het bovendien ook
nog eens een gouden keurmerk
geworden”.

Branchekeurmerk
Het Gouden Keurmerk is een keur-
merk voor de zorgbranche. De crite-
ria voor het keurmerk zijn opgesteld
door Stichting Perspekt in nauwe
samenwerking met zorgaanbieders,
cliëntenorganisaties, beroepsvereni-
gingen en zorgverzekeraars. Het
keurmerk gaat vooral over cliëntge-
richte onderwerpen en kwaliteit,
zoals leef- en zorgklimaat, informa-
tieverstrekking, melding incidenten
cliënten, cliëntdossiers, medicijnen,
voeding en veiligheid. 

Stichting Perspekt is in 2003 opge-
richt met als doel vanuit cliënten-
perspectief bij te dragen aan onder
andere kwaliteitsverbetering en
maatschappelijke profilering van
organisaties op de terreinen zorg,
welzijn en wonen. 

Sterke punten
Eerder dit jaar heeft de Stichting
Perspekt de Torenhof getoetst aan
de criteria voor het zorgkeurmerk.
In hun beoordeling noemen zij als
sterke punten onder andere: 
• Het informatiemateriaal (zowel

de brochure als de map voor
nieuwe bewoners) ziet er ver-
zorgd uit en bevat duidelijke
informatie. 

• De intake en de opnameprocedu-
re verlopen zorgvuldig. 

• Medewerkers besteden tijd en
aandacht aan nieuwe bewoners
om hen zich thuis te laten voelen.

• Er is een grote diversiteit aan dag-
bestedingsactiviteiten voor bewo-
ners beschikbaar. 

• De Torenhof is een aantrekkelijk
woon- en werkgebouw 

• Op de locatie is veel aandacht
voor de veiligheid van bewoners.

RAAD – 19 OKTOBER 2010 

Als aan u onlangs een bouwvergun-
ning is verleend dan kunt u binnen-
kort een bezoekje verwachten van
ambtenaren van de BEL
Combinatie. Zij komen foto’s maken
van de vorderingen van de bouw-
werkzaamheden. De periode voor
het maken van de foto’s loopt vanaf
halverwege november 2010 tot half
januari 2011.

De ambtenaren hebben een legiti-
matiebewijs bij zich van de gemeen-
te. U kunt hierom vragen. Om de
(nieuwe) situatie zo goed mogelijk
te kunnen fotograferen, hebben de
ambtenaren soms toegang tot het

perceel nodig. Zij zullen u dan om
toestemming vragen.

Mocht u vragen hebben of willen
controleren of degene die bij u foto’s
komt maken daadwerkelijk bij de
BEL Combinatie werkt, dan kunt u
tijdens kantooruren bellen met
Cluster Heffen en Waarderen, tele-
foonnummer 035-7513128.

BOUWWERKZAAMHEDEN OP DE FOTO 



Zondag 7 november 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema
Zondag 14 november 10.00 uur
Ds. Rudolf Steenstra

Tijdens de kerkdiensten is er een crèche
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). De
jeugdkapel voor jongeren van 12-18
jaar komt één maal per veertien dagen
bijeen in de kelderruimte van de
Dorpskerk, behalve tijdens de schoolva-
kantie. Zie ook 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

Protestantse Gemeente

Blaricum

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Dorpsagenda
‘Dutch Utopia. Amerikaanse kunste-
naars in Nederland 1880-1914’; t/m 5
dec. ‘Door de Wol geverfd, weverijen in
Laren’; t/m 27 maart 2011 ‘Singer
Memorial collection. Hoogtepunten uit
eigen verzameling.’ Info: tel. 5393939
en singerlaren.nl.

WELZIJN 
Collecte KWF Kankerbestrijding afde-
ling Blaricum bracht €9.841,27 op.
Collecte Nierstichting in Blaricum-
Dorp bracht €4.749,26 op. 
Collectanten 2011 gezocht, bel Marijke
Oort, tel. 5388277.
Bingomiddag in De Malbak op zondag
31 okt. en 21 nov. van 14.00-17.00 uur.
Leuke prijzen. Info: Gerdine de Groot,
tel. 8885905, 06-284288930.
Tweedehands verkoop in De Malbak
op 6 nov. 10.00-17.00 uur, heren-,
dames- en kinderkleding, schoenen, tas-
sen, stoffen, sieraden etc. Info: tel.
8885905 en 06-284288930.  
Cursus ‘Makkelijk Slapen’ ontspan-
ningstechnieken gemakkelijk in slaap
komen en ononderbroken nachtrust.
Vrijdag 5, 12 en 19 nov. 9.30-11.30 uur.
Kosten €50,- incl. boekje. Opgeven en
info bij Bernard Ligtenberg, tel.
5316849.
Mantelzorgmiddag in De Malbak, 7
nov. 13.00-17.00 uur. Smartlappenkoor
De Blaerders. Lezing door imker.
Muziek Henny Vos. Loterij. Hapjes en
drankjes. Info: Yvonne Beekman, tel.
5264253.
Loslaten in Verbinding, lezing in De
Blaercom, maandag 8 nov. 20.00 uur
door Denise van de Ven (spiritueel
coach) en Ineke Smit Uitvaartverzor-
ging. Bewust, in overgave sterven.
Uitvaart passend bij de levensstijl van
de overledene. Opgeven:
denise@rainbowdolphinspirit.nl en 
info@inekesmit.nl, tel. 0294-707308,
06-20015751 en 06-54661799. 
Info: rainbowdolphinspirit.nl en 
inekesmit.nl.
S.W.O.-BEL: nieuwe cursussen in De
Blaercom. Zie ook hei & wei no. 353.
PC Helpdesk Laren, 15 nov. presentatie
maken fotoalbum. Opgave: tel.
5316054, of 5312977. 
Info: swobel.org.nl.
VersaWelzijn Mantelzorgcafé in De
Lloods, Meentweg 37, elke 2e dinsdag-
avond v.d. maand 19.30-21.30 uur. Op 9
nov. Aaltje van Zweden over Stichting
Papageno. Info: Versa Mantelzorgon-

N.B. De LOKALE WEBSITES kunt u
onder dezelfde naam vinden op
www.heienwei.nl.

EVENEMENTEN & KUNST
Kunstcafé De Blaercom, op vrijdag 5
nov. 20.00 uur, film en jazz. Zie artikel
‘Eervolle nominatie etc.’ elders in dit
blad. 
Smartlappenband Hollands Verdriet
uit Groningen, in Vitusgebouw, 6 nov.
21.00-1.00 uur, met Peter van
Wijngaarden uit A’dam. Organisatie:
Vrienden van de Korenbloem. 
Voor kaarten en info: 
vriendenvan dekorenbloem.nl.
Wijnproefavond op vrijdag 12 nov., in
oude dorp, van 19.00-22.00 uur. Info:
blaricumpromotie.nl
Honingkeuring, maandag 8 nov. 20.00
uur door de Vereniging tot bevordering
der bijenteelt Laren/Blaricum in de
Blokhut aan de Smeekweg in Laren.
Info: Bart Vos, tel. 5316239, 06-
20502746. 
Galerie De Vlierhove: t/m 7 nov. Onno
Boerwinkel, pastelschilderijen Anja
Vosdingh Bessem, beelden ‘La Dolce
Vita III.’ Info: vlierhove.nl.
BEL-kantoor Eemnes, BEL-Art, tot
11 nov. expositie: Elize van der Werff
(schilderijen, sieraden etc.), Hannah
Winsemius (schilderijen) en Jikke
Meijhuis (beelden). Werkdagen van
8.30 tot 17.00 uur.
Blaricum in de dertiger jaren, film-
avond van de Historische Kring
Blaricum op donderdag 4 nov. 20.00
uur, Brinklaan 4a. Beperkt aantal gratis
kaarten voor leden, afhalen op zaterdag-
middag 14.00-16.00 uur. 
Torenhof, in nov. expositie van Ria van
der Mik, glas in loodkunst.
Trappenberg, tot 24 nov. expositie van
Rineke Wartena en Iris van Keulen
(schilderijen). Op werkdagen 9.00-
17.00 uur, ’s zondags op tel. verzoek.
Info: tel. 6929600.
Galerie Bianca Landgraaf: t/m 13 nov.
expositie ‘Het spel van de natuur’ van
Jolien Kramer (tekeningen), Nora
Tholhuysen (schilderijen) en Hans
Rikken (beelden), van 20 nov. t/m 6
febr. ‘Winterparade’, groepstentoonstel-
ling, met o.a. Miriam Jacobs en Menno
du Gardijn (schilderijen) en Peter
Hiemstra (beelden). Zomertuin 11,
Hamdorffcomplex. Info: tel. 5335987
en galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 16 jan.

dersteuning, tel. 5314514 en 
versawelzijn.nl.
Vivium Services, diverse cursussen,
info: tel. 5395259 of 6924495, 
vivium.nl en viviumservices.nl.
St. Antonius Cardicare, Kloosterhof,
Blaricum, zaterdag 20 november Open
Dag van 10.00-15.00 uur. Feestelijke
viering eerste verjaardag. Gratis choles-
terol en bloeddruktest, miniconsult, uit-
leg en maken eigen hartecho, minile-
zing hartritmestoornissen en reanimatie
door Dr. Eric Wever, etc. Meer info:
antoniuscardicare.nl.
MEE nu ook op dinsdagavond tot 20.00
uur telefonisch bereikbaar voor mensen
met een beperking of chronische ziekte,
voor consultatie en advies, tel. 0900-633
6363. Chatten: elke werkdag 9.00-17.00
(dinsdag tot 20.00) uur via mee-ugv.nl.

BIBLIOTHEEK HLB 
In Laren en Huizen: ‘Nederland leest
2010’ van 22 okt. t/m 19 nov. Leden
krijgen ‘De grote zaal’ van Jacoba van
Velde cadeau. Jubileumfeest, 6 nov. In
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410. Op
2 nov. 20.00-22.00 uur Lezing Maarten
van Rossem. Op 3 nov. 10.30-12.30 uur
lezing ‘De kracht van verbeelding’ door
drs. Diana Kostman. Op 16 nov. 20.00-
22.00 uur lezing door schrijfster Rosita
Steenbeek over haar boek ‘De laatste
vrouw’. Op 17 nov. inloopochtend
‘Stermandala tekenen’. Kunstuitleen,
intekenen voor aanschaf kunstwerk 
met 10% korting per e-mail:
kunstuitleen@bibliotheek.nl. 
In Laren, St. Janstraat 27a, tel.
5382612. Op 3 nov. 20.00-22.00 uur
lezing door vertaalster Millenniumtrilo-
gie, Tineke Jorissen. Op 4 en 25 nov.
19.30 uur Biblioscoop. Op 5 nov. literai-
re en muzikale avond met Maartje en
Gerard Wortel. Op 9 nov. 20.00-22.00
uur interview met schrijfster Berthe
Meijer over haar boek  ‘Leven na Anne
Frank’. Op 14 nov. 14.00 uur Documen-
taire Festival Laren. Kidsbios op 17 nov.
14.30 uur. Entreeprijzen en kaarten reser-
veren, zie bibliotheekhlb.nl. en 
gooisebibliotheken.nl. Bij mobiliteits-
problemen: Bibliotheek-aan-huis!
Lidmaatschap vereist, info: tel. 5257410.

DIVERSEN
Kaarsgaren Tuinarchitectuur. 
Info: paul-kaasgaren.nl
Dutch Party Company. 
Info: partyverhuurgooi.nl 

Kopij 
Heeft u iets te melden over uw club, 
vereniging, evenement of andere zaken
in Blaricum of heeft u als Blaricummer
iets meegemaakt dat de vermelding
waard is? Laat het ons weten: 
redactie@heienwei.nl. Houd het kort!

DEADLINE KOPIJ 
dec.no. 355 (dik) is 12 nov. a.s.
Verschijnt op 26 en 27 nov. a.s.
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hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00
uur
Eucharistieviering of Woord 
en Communieviering. 
Op zondag 7 en 21 november 
Kindernevendienst.
Door de week: 
Donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.

Bijzonderheden:
Maandag 1 november 19.15 uur
Viering van Allerheiligen.
Dinsdag 2 november
19.00 uur: Rozenkransgebed.
19.15 uur: Viering van Allerzielen:
Gedachtenis van alle overleden gelovigen.
Woensdag 3 november 10.00 uur 
Seniorenmis waarna koffiedrinken.
Donderdag 11 november 18.00 uur
Sint Maarten, optocht.
We starten voor de kerk en lopen door de
straten. We eindigen de optocht in de pas-
torietuin, waar we rond de vuren met
elkaar delen wat we hebben meegenomen.

Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, 
of Pastor C. Lavaleije, Kerklaan 19,
1261 JA Blaricum. Tel. 5383153. 
E-mail stvitusblaricum@hetnet.nl. Zie
ook de website www.vitusblaricum.nl.

Familieberichten
Geboorten
18-09-2010 Amelle Maria Sara

Helena Grader
28-09-2010 Eline Mae Gravesteijn
04-10-2010 Jennifer Huijser
11-10-2010 Thijs Gerrit Alexander

Voorink
Getrouwd
01-10-2010 Erik Jan Wiechers, en:

Rozemarijn de Jong
50 jaar getrouwd
01-10-2010 Jan en Peti van Campen-

de Lange
Overleden
22-09-2010 Mieke Calis-Lanphen,

geb. 01-05-1924

Hei & wei niet
ontvangen?

Of heeft u een vraag over de bezor-
ging, of een beschadigd exemplaar ontvan-
gen stuur dan een e-mail naar 
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei & wei bezor-
ging’. U kunt op werkdagen ook bellen
met 035-5316520.

22-09-2010 Gert Jongerden, 
geb. 18-02-1931

07-10-2010 Joke van Mill-van
Houten, 
geb. 29-04-1925


