
Repair Café
Een stofzuiger die hapert, een wekker
die het niet meer doet, of een broe-
knaad die nodig hersteld moet wor-
den? Ook al heb je dan zelf niet de
kennis of de spullen om dit te repare-
ren, gooi het niet weg! 
Op 11 januari om 10.00 uur wordt door
wethouder Lia de Ridder het Repair Café
Blaricum geopend. Het Repair Café
vindt plaats in De Malbak.De reparaties
worden gratis uitgevoerd, alleen voor de
onderdelen moet worden betaald. 

Wa(k)ker
Buurt Preventievereniging Wa(k)ker
heeft dit jaar een uniek kerstbomen-
evenement georganiseerd op de akker
Witzand van Boereblij. 
De leden van deze buurtpreventievereni-
ging konden een kerstboom uitzoeken,
die ter plekke werd uitgespit en met de
huifkar gratis werd thuisbezorgd. Onder
het genot van een glaasje glühwein,
warme chocolademelk of een kop snert
werden ook de sociale contacten in de
buurt weer eens aangehaald. 

OBB steunt 
dierenasiel Crailo
De leerlingen van de OBB hebben zich
de afgelopen maand ingezet om zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor het
dierenasiel Crailo in Hilverum. 
In dierenasiel Crailo verblijven zo’n 35
honden, 150 katten en diverse andere
kleine huisdieren. Het dierenasiel is géén
gesubsidieerde overheidsinstelling voor
huisdierenzorg, en de dagelijkse kosten
worden hoofdzakelijk gefinancierd met
contributies en giften. Extra inkomsten
zijn hard nodig. De leerlingen van de

OBB hebben geld ingezameld door het
doen van een heitje voor karweitje, het
zingen van kerstliederen en er was een
tentoonstelling met verkoop van schilde-
rijen. 
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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

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

P        

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

Joke (1956) is een van de drie dochters
van Peter Lanphen en Jopie van den
Bergh, beiden kinderen van dit dorp.
Naast haar studie hielp zij mee in het
bedrijf van haar ouders en was zij vijf
jaar stand-by stewardess bij de KLM.
Daarna vestigde zij zich hier in 1987 als
huisarts en ging haar meeste aandacht uit
naar de praktijk. 

Ook ontwikkelde zij zich tot een krach-
tig bestuurder. Zo was zij van 1990 tot
1992 het eerste vrouwelijke bestuurslid
van de Landelijke Huisartsen Vereniging
(LHV), daarna in 1992 bestuurslid en in
1995 voorzitter van de Koninklijke
Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst (KNMG), waarna zij in

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
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www.seniorbanking.nl
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Afscheid van Joke Lanphen
Door Sybert Blijdenstein
Op 28 december 2013 nam Joke Lanphen, op een buitengewoon druk bezochte
receptie, officieel afscheid als huisarts. Haar opvolger, naast Katerijne Slot, is
sinds 1 januari jl. Garrett Raven.

vele besturen, raden van toezicht en
commissies zitting nam, onder andere in
de Raad voor de Volksgezondheid &
Zorg, ziekenhuizen Alkmaar en
Amersfoort, Omring, ZonMw, een van
de eerste toetsingscommissies euthana-
sie en het Nationaal Plan Zeldzame
Ziekten (NPZZ).

Nu is zij vicevoorzitter van de ZonMw-
commissie ‘Op één lijn’ – over het beter
organiseren in de eerste lijn – en is ze
voorzitter van HartVaatHAG, medisch
directeur van de zorggroepen in de regio
en lid van de Registratiecommissie
Geneeskundige Specialisten. Joke is
getrouwd met de architect Menno
Ongering. Zij hebben twee zonen.

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 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

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Rijkswaterstaat werkt aan de Natuurbrug 
Laarderhoogt over de A1, bij Laren. Door 
de komst van de natuurbrug veranderen 
de fietsroutes op deze plek. Er komt een 
fietspad over de nieuwe natuurbrug, 
en het recreatieve fietspad Prinses 
Julianalaan – Naarderstraat verdwijnt. 
Het fietspad tussen Crailo en de Larense 
Manege was al vanaf november 2013 
overdag afgesloten. En vanaf begin 
januari zijn vier fietspaden ten noorden 
van de A1 voor kortere of langere tijd 
(deels) afgesloten.
 
Twee definitieve afsluitingen 
Vanaf maandag 6 januari is het recre-
atieve fietspad Prinses Julianalaan – 
Naarderstraat definitief afgesloten (zie 
afbeelding, blauwe route). De route 
zal straks over de nieuwe natuurbrug 
lopen (zie afbeelding, gele route). Vanaf 
vrijdag 17 januari wordt het fietspad 
tussen de Naarderstraat en de parallel-
weg definitief afgesloten. In de nieuwe 
situatie komt dit fietspad langs de afrit 
te liggen. Tot eind 2014 worden fietsers 
omgeleid via de Naarderstraat/Lange 
Wijnen/Hector Treublaan. Het zuidelijke 

fietspad langs de Naarderstraat, tussen 
Langewijnen en de Tergooiziekenhui-
zen wordt tijdelijk in twee richtingen 
gebruikt. 
 
Twee tijdelijke afsluitingen 
Vanaf dinsdag 7 januari tot en met vrij-
dag 10 januari 2014 wordt het fietspad 
op de Naarderstraat (ter hoogte van 
nummer 93) afgesloten. Dit omdat de 
inrit wordt verbreed voor het gebruik 
als bouwuitrit. Fietsers worden omge-
leid via het fietspad aan de andere kant 
van de Naarderstraat. Van maandag 
13 januari tot en met donderdag 
16 januari 2014 kan er niet worden 

gefietst op een klein deel van het 
fietspad aan het noordelijke deel van 
de Naarderstraat. Fietsers moeten daar 
afstappen. Dit omdat op het terrein van 
de Tergooiziekenhuizen (op de plek van 
de ambulancepost) een tijdelijke bouw-
uitrit wordt aangelegd. 
 
Beter en veiliger
De gemeenten Blaricum en Laren ver-
beteren ook meteen de verkeerssituatie 
ter plekke. Zo worden de verkeerslich-
ten aangepast, en ook de voorsorteer-
vakken vanaf de afslag. Straks kunnen 
voetgangers en fietsers beveiligd - met 
verkeerslichten - oversteken. 

Komst natuurbrug heeft gevolgen voor fietsers

GEMEENTEDIENSTEN 
STARTEN 6 JANUARI 
OM 10.00 UUR
Op maandag 6 januari 2014 starten 
de gemeentediensten iets later dan 
normaal: om 10.00 uur.Op deze afbeelding staan de nieuwe fietsroutes (geel), de fietsroutes die verdwijnen (blauw) en de fietsroutes die blijven bestaan 

(rood). De pijlen op de routes geven de rijrichting aan. 

Nieuwjaars-
receptie 
Op maandag 6 januari 2014 houdt de 
gemeente Blaricum de nieuwjaars-
receptie. 

U bent van harte welkom om samen 
het glas te heffen en nieuwjaars-
wensen uit te wisselen. De receptie 
is in het gemeentehuis van Blaricum 
(Kerklaan 16) van 20.00 tot 22.30 uur.

Artist impressie



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen 
In de hei & wei van 20 december 2013 is 
de volgende aanvraag gepubliceerd:

•  diverse locaties, het vellen van  
9 bomen (gemeentelijke kaplijst),  
ingekomen 29 november 2013.

Ter verduidelijking volgt hieronder een 
specificatie van de soort bomen en de 
locaties, zoals vermeld in bovenstaande 
aanvraag:
• 1 berk ter hoogte van Rongen 1;
•  3 lariksen ter hoogte van Bergweg 14 

(achterzijde perceel);
•  1 zuileik ter hoogte van Huizerweg 65;
•  1 acacia op de hoek Oranje Nassaulaan 

– Koningin Emmalaan;
•  1 den ter hoogte van Bussummerweg 31;
•  1 haagbeuk op de Rongen ter hoogte 

van Scheimel 31 (achterzijde perceel);
•  1 haagbeuk op de Rongen ter hoogte 

van Scheimel 19.

Voor (inhoudelijke) informatie over deze 
aanvraag kunt u contact opnemen met 
de heer A. Roodhart van de afdeling 
Aanleg & Beheer op 035 – 751 32 72.
Alle aanvragen kunnen worden ingezien 
bij de balie Vergunningen. Het indienen 
van een bezwaar- of beroepschrift is pas 
mogelijk nadat op de aanvraag is beslist. 

Verleende vergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Verleende 
omgevingsvergunning
•  Veurhuis 31, 1261 KM, het vellen van  

1 ceder, verzonden 13 december 2013;
•  Bierweg 24, 1261 BL, het vellen van  

1 Amerikaanse vogelkers, verzonden  
13 december 2013;

•  Schapendrift 76, 1261 HS, het vellen 
van 1 acacia, 1 paardenkastanje en       
4 Amerikaanse eiken, verzonden  
13 december 2013;

•  Hooibrug 9, 1261 MV, het plaatsen 
van een noodapotheek gedurende één 
maand tijdens verbouw van de apo-
theek, verzonden 16 december 2013;

•  Vliegweg 16, 1261 GL, vergroten van 
de woning, verzonden 16 december 
2013;

•  Huizerweg 53, 1261 AT, het vellen van  
1 berk (herplant), verzonden 16 de-
cember 2013;

•  Capittenweg 18, 1261 JM, het vellen 
van 2 fijnsparren en 1 grove den,  
verzonden 16 december 2013.

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) bin-
nen 6 weken na bekendmaking van het 
betreffende besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij burgemeester 
en wethouders. De datum van bekend-
making is per besluit aangegeven. De be-
sluiten met bijbehorende stukken liggen 
ter inzage bij de balie Vergunningen. 

Degene die een bezwaarschrift indient 
kan tevens een verzoek tot het treffen 
van voorlopige voorziening indienen 
bij de Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen.
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BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit
Iedere dinsdag - in de oneven weken - 
in het BEL-kantoor,  Zuidersingel 5 in 
Eemnes. Kijk op: www.welmon.nl

Het college van Blaricum heeft besloten om de wijziging in de Gemeenschap-
pelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2014 vast te stellen. In deze 
regeling is vastgelegd hoe besluitvorming binnen de veiligheidsregio is georgani-
seerd. 

Het betreft een wijziging in de bestaande regeling van de negen gemeenten in de 
regio waarin is vastgelegd hoe over belangen, taken en bevoegdheden met be-
trekking tot brandweerzorg en crisisbeheersing (onder andere bevolkingszorg en 
geneeskundige zorg) wordt besloten. Ook is in de gemeenschappelijke regeling 
vastgelegd op welke wijze de financiële bijdragen vanuit de gemeenten verdeeld 
zijn.

De regeling treedt in werking op 1 januari 2014. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de heer T. Vermeulen, beleidsmedewerker Openbare orde 
en veiligheid, telefoon 035 – 751 32 52.

WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 
VEILIGHEIDSREGIO GOOI EN VECHTSTREEK

Meld ‘t en de gemeente herstelt ‘t
Losse stoeptegel? Overhangend groen, 
straatverlichting stuk? Als u het meldt, 
kan de gemeente het herstellen. Een 
melding doen kan telefonisch, via het 
gemeentelijke nummer 14 035. Maar 
melden kan natuurlijk ook online, via 
de website www.blaricum.nl 
 
U geeft bij uw melding door wat er aan 
de hand is, en ook waar. Wilt u via inter-
net een defect melden aan de straatver-
lichting? Dan is het belangrijk dat u niet 
alleen de exacte locatie doorgeeft, maar 
ook het nummer van de lantaarnpaal 
en uw telefoonnummer. Dan kan uw 
gemeente de lantaarnpaal in kwestie 
snel vinden en repareren, en u zonodig 
informeren over de voortgang. Namens 
uw gemeente hartelijk dank voor uw 
melding!

Kerstboominzameling
Begin 2014 gaat de kerstboominzameling in gewest Gooi 
en Vechtstreek weer van start. Tussen donderdag 9 januari 
en donderdag 16 januari 2014 rijden aparte inzamelwagens 
namens de GAD rond om de kerstbomen op te halen. Deze 
goed herkenbare kerstboomauto’s rijden in die periode door 
Blaricum en Laren (Huizer en Blaricummer Bijvanck). 

Zorg dat uw kerstboom vóór 07.30 uur – zonder versiering en zonder pot of houten 
kruis – aan de weg ligt. De GAD kan niet garanderen dat te laat aangeboden kerst-
bomen nog dezelfde dag worden opgehaald. Namens de GAD alvast hartelijk dank 
voor uw medewerking!

Bel 14 035 voor vragen aan uw 
gemeente

Sinds 1 oktober 2011 kunt u als inwoner en of ondernemer één centraal telefoon-
nummer bellen voor antwoord op uw vragen: 14 035 (Let op: U dient alleen 14 035 
in te toetsen, dus zonder een getal ervoor). 

Het gaat om een vast nummer, dat volgens het lokale tarief te bellen is, ook vanaf een 
mobiele telefoon. Vanuit het buitenland, met Skype en via sommige providers is het 
niet mogelijk 14 035 te bellen. Daarom blijft het hoofdnummer 035 - 751 32 22 
vooralsnog in gebruik. Beide telefoonnummers zijn bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.



U kunt uw spullen voor de rommelmarkt
op Koningsdag brengen naar Rie Rigter,
Eemnesserweg 4, Blaricum. Geen groot
meubilair.

Inbreng 
rommelmarkt

10.00-12.00 uur bij de PC Helpdesk in
het Brinkhuis advies inwinnen. Info:
www.pchelpdeskbel.nl. 
Blaercom Lezingen van Het
Theosofisch Genootschap op 6 februari
De betoverende illusie der vormen, 11
maart Reïncarnatie, een logische
gedachte? 10 april Wat is nu toch de
waarheid over wie en wat we zijn? 15
mei Verandering is de enige constante
en op 19 juni Waar je tegen strijdt, blijft
bestaan. Aanvang 20.00 uur. Info: 06-
12025743 en www.theosofie.net. 22
januari 20.00-22.00 uur cursus
Literatuur en 29 januari 19.30-22.00 uur
lezing over Lopen naar Santiago de
Compostella. Aanmelden via
www.volksuniversiteitlaren.nl. 
De Malbak Eigen potje koken vindt
plaats op de laatste dinsdag van de
maand van 15.30-18.30 uur voor kinde-
ren van 9-12 jaar. Kosten € 3,75 
per keer. Info en aanmelden bij Irene
Vos: tel. 06-33103836, e-mail:
ivos@versawelzijn.nl. Elke donderdag-
middag ‘meidenmiddag’ (Girls Place)
van 16.00-18.00 uur. Voor meiden van 9
t/m 12 jaar. Info: tel. 52562902. Cursus
schilderen door Marloes Eerden. 10
ochtenden of avonden. Start 14 januari.
Info: tel. 5250807, www.docart.nl of 
docart@worldonline.nl. Woensdag 15
januari start om 10.00 uur de cursus
Kunstgeschiedenis van de middeleeuwen.
De lessen worden gegeven door kunsthis-
torica Diana Kostman. U kunt zich voor
de cursus aanmelden bij de docente via
email diana.kostman@gmail.com of tel.
8884795.

Historische Kring Blaricum 15 janua-
ri van 13.30-15.30 uur workshop
Levensverhalen schrijven. Aanmelden
en info: Karin van der Raad,
ka.raad@planet.nl, tel. 5422730 of Vera
ten Broeke-Abels, tel 06-53168006.
Bijvanck Winterpicknick 11 en 12
januari tentoonstelling kunstenaars in
De Malbak en op 12 januari een nieuw-
jaarsmarkt op het Burgemeester
Tydemanplein.
GeheugenHuis het inloop- en ontmoe-
tingscentrum voor en door mensen met
(beginnende) geheugenproblemen en
hun mantelzorgers. U kunt op dinsdag
of donderdagochtend langskomen tus-
sen 9.30-12.30 uur (wijkcentrum De
Draaikom, Draaikom 2, Huizen). Info:
Henk Jolink, tel. 5288260 of Rianne
Sturkenboom, tel. 5288275, e-mail:
geheugenhuis@versawelzijn.nl,
www.versawelzijn.nl/geheugenhuis en
twitter: @VersaGeheugenhs. Ook nieu-
we vrijwilligers zijn van harte welkom.
Brinkhuis Schilderskring (vrij tekenen
en schilderen) in het atelier op dinsdag
van 13.30-16.30 en van 19.30-22.30
uur. Info en aanmelden 
cursusbureau@versawelzij.nl of tel.
6299838. Gooische Vrouwen Zaken
(GVS) organiseert bijeenkomsten op 23
januari, 20 maart en 15 mei 11.00-14.00
uur, kosten per bijeenkomst € 19,75,
inclusief koffie en lunch. GVS richt
zich op vrouwen die nieuwsgierig en
ondernemend zijn. Vrouwen die bij wil-
len blijven op het gebied van de laatste
trends en ontwikkelingen. Info en reser-
veren: reserveren@hartvanlaren.nl, tel.
7513991. Of praat mee op de facebook-

EXPOSITIES
Historische Kring Blaricum t/m 19
april tentoonstelling van de werken van
de Blaricumse schilder Sal Meijer.
Donderdag van 20.00-22.00 uur en
zaterdag van 14.00-16.00 uur. Info:
www.histkringblaricum.nl.
Singer de tentoonstelling: ‘Dwars door
Frankrijk’ van Henri Le Sidaner, t/m
januari 2014. Info: www.singerlaren.nl.
Tandheelkunde Kliniek Blaricum t/m
31 januari 2014 expositie van fotograaf
Juliette Erkelens. De expositie is te
bezoeken tijdens de openingstijden van
de kliniek. 
Info: info@juliette-erkelens.nl of 06-
24230544 en www.juliette-erkelens.nl.
BEL-ART t/m januari 2014 expositie
Pépé Grégoire en Willem van Spronsen,
locatie: BEL-kantoor. Ma. t/m do. 8.30-
17.00. Vrij 8.30-13.00 uur. 
Trappenberg t/m 8 januari verkoopex-
positie van schilderijen van Martin van
den Broeck en Lia Verkaik en keramiek
van Nicole Wolstenholme. Info:
kunstcommissietrappenberg@gmail.com.
Rosa Spier Huis t/m 2 februari exposi-
tie van het werk van oud-leerlingen van
de rijksacademie (1972-1977).
Dagelijks tussen 10.00-16.00 uur. Info:
www.rosaspierhuis.nl.

WELZIJN/CULTUUR
Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter. 
PC Helpdesk Bent u 50+, zit u met een
probleem met uw PC, tablet, iPad? U
kunt op maandag tot vrijdag tussen

pagina van GVS. De Acteerwinkel van
Astrid Frederique Cattel start op 9
januari met een lesuur voor pubers
(kinderen van groep 1, 2 en 3 tot 15
jaar) van het voortgezet onderwijs.
Voor een gratis proefles in het
Brinkhuis kunt u bellen met 06-
52036158 (Astrid Cattel) of mailen
aan: de-acteerwinkel@kpnmail.nl.
Cursus Muziek op schoot, vanaf 31
januari voor kinderen vanaf 4 maan-
den tot 4 jaar. 
Info: www.deacteerwinkel.nl. 30
januari van 20.00-22.00 uur Wat zijn
de do’s en de don’ts van netwerken
door communicatiedeskundige Bea
Kuijs. Info en reserveren: 
www.bibliotheekhlb.nl. 
BVV’31 tombola loten kopen via
www.bvv31.nl.

BIBLIOTHEEK
Tot en met 25 januari is er de
VakantieBieb, een app met een selec-
tie van populaire boeken voor in de
vakantie.
Huizen tel. 5257410. 31 januari pre-
sentatie van Annette van de Vegte van
haar poëzieschilderijen. Vanaf 19.00
kan men binnenlopen, de toegang is
gratis. Haar werken zijn van 7 t/m 31
januari te zien in de bibliotheek.
Laren tel. 5382612. 2 februari 14.30-
15.30 uur een muzikale-vertelvoor-
stelling voor peuters en kleuters van 2
t/m 6 jaar door Magali de Fremery en
Nicky ten Bosch rondom het kinder-
boek Oh nee, niet weer een boek! Info
en reserveringen: 
www.bibliotheekhlb.nl. 

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

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders
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Hei & wei is een tweewekelijkse uitga-
ve. Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl. 

Kopij

Hei & wei niet 
ontvangen?

Dorpsagenda

Er is ruimte voor veel persoonlijke aan-
dacht omdat er maximaal 4 kinderen per
dag aanwezig zijn. Naast gezonde voe-
ding biedt de opvang aan de
Molenveenweg 9 een huiselijke sfeer.

Nelleke Alders heeft het diploma MBO 2
en Kinder EHBO  en de kindjes zijn door
haar onder goed toezicht. Voor informa-
tie kunt u contact opnemen met tel.
8877373 en 06-22116857. 

Als lijsttrekker is Manon Jongeling
gekozen. Zij was de afgelopen jaren al
actief voor Hart voor Blaricum. Zij volgt
Carien Bölger op; die was sinds de
oprichting van Hart voor Blaricum in
2002 actief in de raad. Zij heeft na 8 jaar
fractievoorzitterschap aangegeven een
stap terug te doen om ruimte te geven
voor nieuwe mensen en daarmee voor
een vernieuwende inbreng in de raad.

Manon Jongeling is medeoprichter van
Hart voor Blaricum, was raadslid van
2002 tot 2006 en daarna bestuurslid. Zij
is al jarenlang voorzitter van de maande-
lijkse rondetafelgesprekken die plaats-
vinden ter voorbereiding van de gemeen-
teraad. In het dagelijks leven is zij werk-
zaam in de management consultancy. 
Op plaats twee staat een nieuw 
gezicht: Arnoud van Mancius, mede-
eigenaar/directeur van een klokkenbe-

drijf. Op de derde plaats staat Satyamo
Uyldert, die al 8 jaar raadslid is. Hij is
psycholoog met een astrologisch advies-
bureau. Verder staan op de kieslijst naast
bekende ook nieuwe gezichten met nieu-
we innovatieve ideeën.

Verrassingsgebeurtenis
Op 14 januari is er een nieuwjaars-ver-
rassings-gebeurtenis in het Vitusgebouw,
waar iedereen vanaf 20.00 uur welkom is.

Kinderopvang Duimelotje
Vanaf november 2013 is kinderopvang Duimelotje in Blaricum gestart.
Duimelotje biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 

Hart voor Blaricum
Tijdens de ledenvergadering op maandag 16 december in Blaercom is de kan-
didatenlijst vastgesteld voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen op
19 maart 2014. De lijst is een afspiegeling van de diversiteit van de Blaricumse
bevolking.

Manon Jongeling
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Het Warandepark bij ochtend
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