
Dorpswandeling
Zaterdag 12 april organiseert de
Historische Kring de jaarlijkse voor-
jaars-dorpswandeling. 
Van 14.30-16.00 uur laat de gids u het
échte Blaricum zien. De gids inventari-
seert voor vertrek welk deel van het oude
dorp u beter wilt leren kennen. Vertrek
van het onderkomen van de Kring aan de
Brinklaan 4A, waar u vanaf 14.00 uur
welkom bent voor een kopje thee/koffie.
De kosten zijn €  3,- voor niet-leden
(incl. consumptie), gratis voor leden van
de HKB. Opgeven per e-mail
info@hkblaricum.nl of telefonisch 06-
53168006.

Boomfeestdag

De derde woensdag in maart is traditio-
neel de dag van de Nationale
Boomfeestdag. Vanwege de verkiezin-
gen is de Boomfeestdag een week ver-
vroegd. In dit kader plantten op 12 maart
leerlingen van groep 8 van De
Levensboom, OBS De Bijvanck en KBS
De Bijvanck moseiken aan de Floris V
Dreef. 

Thijmen de
Ruiter brons

Ieder jaar organiseert de Nederlandse
Skivereniging de Nederlandse Kam-
pioenschappen Alpineskiën in Alten-
markt-Zauchensee (Oostenrijk). 
Blaricummer Thijmen de Ruiter (10
jaar) is lid van Alpineteam Wolfskamer
in Huizen (www.skiteamwolfskamer.nl)
en traint met dit wedstrijdteam ter voor-
bereiding op deze wedstrijdweek. Op 28
februari 2014 stond de strijd om het
Nederlands Jeugd Kampioenschap
(NJK) Alpineskiën Slalom op het pro-
gramma. In de eerste run had hij al veel
snelheid en stond hij op een knappe 6e
plek in zijn klasse. Bij de tweede en laat-
ste run is hij zo hard gegaan dat hij zelfs
drie plekken doorgeschoven is naar een
fantastische derde plek.

37e jaargang
nr. 442
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met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&&weiwei

Jochem Uytdehaage, tweevoudig
Olympisch schaatskampioen en ambas-
sadeur van Skate4AIR, heeft  een cheque
ter waarde van € 283.668 aan de
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
(NCFS) overhandigd. Dankzij 125
schaatsers die zich op 30 januari tot het
uiterste hebben ingespannen om de
Alternatieve Elfstedentocht op de
Weissensee (Oostenrijk) te volbrengen.
Met één doel: zoveel mogelijk geld inza-
melen voor onderzoek naar de ingrijpen-
de ziekte Cystic Fibrosis (taaislijmziek-
te) bij kinderen. Een levensbedreigende
erfelijke ziekte die (vooralsnog) niet te
genezen is. 

Topprestatie 
Aan deze vierde editie van Skate4AIR
deden maar liefst 10 CF-patiënten mee
die allemaal een topprestatie hebben neer-
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Skate4AIR voor Cystic Fibrosis
door Daniëlle Mouissie
125 schaatsers, waaronder dorpsgenoot Jochem Uytdehaage, schaatsten op de
Weissensee voor het goede doel: onderzoek in de strijd tegen taaislijmziekte. 

gezet. Naast Jochem deed weer een aantal
Blaricummers mee. Dit jaar wisten
Gerard Dorrepaal (Albert Heijn
Blaricum), Roel Zijlstra (oud politieman
van ons dorp) en Casper Mouissie (vader
van Jochem’s nichtje Lotte [met CF]) de
200-kilometertocht te doorstaan. Dit
onder zware omstandigheden! Gerard
heeft persoonlijk gezorgd voor een
bedrag van meer dan € 7.000! Met hulp
van zijn partner Marieke Ton, betrokken
bij Skate4AIR omdat een goede vriendin
van haar een 3-jarige dochter met CF
heeft. ‘Als ambassadeur ben ik supertrots
op hen en op alle andere deelnemers,’
aldus Jochem. ‘Ook wil ik alle donateurs,
speciaal die uit Blaricum, bedanken voor
hun bijdrage.’ Meer weten over
Skate4AIR? Meedoen aan de vijfde edi-
tie? Kijk op www.skate4air.nl en zet vrij-
dag 30 januari 2015 vast in de agenda.

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

Skate4AIR haalt €  283.668 op voor Cystic Fibrosis

Het dertig jaar oude
gezondheidscentrum Bij-
vanck in Blaricum is com-
pleet vernieuwd. 
Het gezondheidscentrum
heeft gedurende zeven maan-
den een grondige verbouwing
gehad en voldoet momenteel weer aan de
eisen van deze tijd. Op zaterdag 12 april

gaat het gezondheidscentrum
officieel voor het publiek
open. Tussen 11.00 en 14.00
uur kunnen bezoekers lang-
skomen in het vernieuwde
gebouw. Om 11.30 uur vindt
een ludieke opening plaats

om dit heugelijke feit te vieren.
www.gezondheidscentrumbijvanck.nl.

Gezondheidscentrum Bijvanck
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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

Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

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 

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

Leden van het college en de 

-

de handen uit de mouwen 

de Bergweg. Zo hebben ze 
onder andere de opslag van 
struiken (Prunus) en grof 

resultaat: een beter uitzicht 
op de Engh. 

V.l.n.r.:  burgemeester De 
Zwart-Bloch en wethouder 
De Joode-Baljet.

Gemeentebestuur actief voor NLdoet 

 
Stemmen per partij 2014 Zetels 2014 2010 Zetels 2010

VVD 1012 3 1159 3
Hart voor Blaricum 1368 4 1100 3

D66 684 2 517 2
PvdA 233 - 401 1
CDA 414 1 372 1

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Brede heggen, grote keien en hoge stoepen: ze maken van het oude dorp een unieke, 

In november 2013 deed de Regionale Schouwgroep - met daarin mensen met een visuele of 
motorische beperking - een schouw in het oude dorp. Geïnventariseerd werd welke hinder-

beperkingen een ware hindernisbaan.

onlangs aan wethouders Ineke de Joode-Bal-

(Sociale Zaken)is aangeboden. Wethouder 
-

-
zaamheden in het oude dorp. Het rapport is 
te lezen op www.blaricum.nl (Wonen > Zorg 

Start aanvoer grond Natuurbrug 
Laarderhoogt

-
sten gesloten. Daarbuiten kunt u 

terecht.

Rijkswaterstaat is op 24 maart ten noorden van de A1 gestart met de aanvoer 

-
keerterrein van het Tergooi ziekenhuis en duurt circa zes weken. Daarna volgt de 

voor de aanlooptaluds van de natuurbrug. 

Bereikbaarheid  
-

Om de veiligheid van alle verkeers-
deelnemers te garanderen, wordt het 

-
den van het andere verkeer. Zo komt 

waar vrachtwagens wachten op door-

Start bouw ecoducten
-

kort ook de bouw van de ecoducten over 
-

keer ondervindt hier zeer beperkt hinder 
van. Slechts voor korte periodes wordt 

kant van de weg geleid. Meer over de 

www.rws.nl/natuurbruglaarderhoogt.

Oude dorp een hindernisbaan!?

Foto: Studio Kastermans

V.l.n.r.: Wethouder De Ridder en wet-
houder De Joode-Baljet.



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

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen 
•  het oprichten van 

4 woningen, ingekomen 7 maart 2014;
•  1261 JH, het uitbreiden van 

de woning, ingekomen 7 maart 2014;
•  het oprichten van 

4 woningen, ingekomen 7 maart 2014;
•  het oprichten van 

 
7 maart 2014;

•  het oprichten van 

ingekomen 7 maart 2014;
•  1261 JK, het vellen van 

8 bomen, ingekomen 10 maart 2014;
•  Achterom 12, 1261 EE, het uitbreiden 

-
vel, ingekomen 13 maart 2014;

•  Enghlaan 14, 1261 CC, het vellen van  
1 boom, ingekomen 17 maart 2014;

•  Achterom 3, 1261 EE, het bouwen van 
een poort, ingekomen 18 maart 2014;

•  1261 CX, het oprichten 
van een woning, het kappen van 3 bo-
men en het ophogen van gronden en 
aanleggen van verharding, ingekomen 
18 maart 2014;

•
lijke kaplijst), 1261 BX, Kaper (naast 
huisnummer 1), Booket (achter huis-
nummer 124), Viersloot (achter Stobbe 
22), Schouw (achter huisnummer 23), 
Plaat (voor huisnummer 30), Bussum-
merweg (voor huisnummer 31) 2 stuks, 
ingekomen 20 maart 2014.

In de hei & wei van 14 maart 2014 stond: 
‘Pastoor Jongeriusweg 1, 1261 JV, het 
oprichten van een vrijstaande woning, 
ingekomen 5 maart 2014’.
Molenveenweg 19c, het oprichten van 

 
5 maart 2014. 
De aanvragen kunnen worden ingezien 

Verleende vergunningen

Verleende 
omgevingsvergunningen
• -

•    
1261 AG, het vellen van 4 ruwe berken,  
1 spar, 1 vliegden en 2 zomereiken, 
verzonden 6 maart 2014;

•   1251 AJ, het vel-
len van 1 zomereik en 1 gewone beuk, 
verzonden 6 maart 2014;

•   post-
code niet bekend, het oprichten van  
5 woningen, verzonden 10 maart 2014;

•   1261 JM, het oprich-
ten van een woning, verzonden  
12 maart 2014;

•   1261 BD, het vel-
len van 1 Amerikaanse eik (herplant), 
verzonden 14 maart 2014;

•  Kerkpad 2A, 1261 TJ, plaatsen twee 
dakkapellen, verzonden 18 maart 2014;

•   1261 JH, het vergroten van 
een woning, verzonden 19 maart 2014.

van bouwmachines tussen 06.30 en 
07.00 uur op werkdagen en het vervoer 
van grond over de openbare weg met 
grote vrachtwagens tussen 06.30 en 
07.00 uur in de periode van 1 maart tot 
eind mei 2014 en vanaf begin augustus 
tot de oplevering van het werk eind 2014 
ten behoeve van werkzaamheden aan de 

verzonden 14 maart 2014.

Tegen de genoemde besluiten kunnen 

belanghebbenden op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) binnen 
6 weken na bekendmaking van het 

-

en wethouders. De datum van bekend-
making is per besluit aangegeven. De be-

van voorlopige voorziening indienen 

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 

agenda op www.welmon.nl.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Agenda Rondetafelgesprekken  

Agenda Rondetafelgesprekken  

Indien u deel wenst te nemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken of het woord 
wenst te voeren over een niet-geagendeerd onderwerp wordt u hiervoor van harte uitge-

In de rondetafelgesprekken kan niet gesproken worden over besluiten waartegen bezwaar 
-

drachten of aanbevelingen van personen, of over een onderwerp waarover een klacht ex 

-

Agenda Rondetafel-
gesprekken 6 mei 2014

De agenda van de rondetafelgesprek-

niet in de hei & wei. U kunt de agenda 
-

site www.blaricum.nl 
(Gemeentehuis – Gemeenteraad – 
Rondetafelgesprekken)

-
keling van het winkelcentrum De Balken. De uitvoering van het plan verloopt helaas 
niet soepel, waardoor de bouw niet kan starten. De Vereniging van Eigenaren (VVE) 
van het winkelcentrum wil niet langer op de herontwikkeling  wachten en vraagt of de 
gemeente het openbare gebied rondom het winkelcentrum wil renoveren. Het college 

(Concept, variant gebakken klinkers) en hiervoor middelen ter beschikking te stellen.

-

Een memo plus Jaarverslag Veiligheid 2013 en het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 

De volgende onderwerpen staan op de 
agenda:

• Sociaal Domein
•  Veegronde aanpassing gemeenschap-

De stukken zijn te raadplegen via de 
gemeentelijke website www.blaricum.nl 
(Gemeentehuis – Gemeenteraad – Raads-
vergadering). De raadsvoorstellen liggen 
ter inzage bij de balie in het gemeentehuis 
van Blaricum.

Agenda 
Raadsvergadering

Gemeentehuis, 

      



U kunt uw spullen voor de rommelmarkt
op Koningsdag brengen naar Eemnesser-
weg 4. Geen groot meubilair. Dit jaar
vindt de voorverkoop voor de Blaricum-
merie aan de Eemnesserweg 4 al op
zaterdag 12 april plaats dit in verband
met Pasen en de meivakantie.

Rommelmarkt

Blaercom Goedkope rijbewijskeurin-
gen. Senioren, chauffeurs met rijbewijs
C/D/E en overige automobilisten die
voor verlenging van hun rijbewijs moe-
ten worden gekeurd, kunnen hiervoor
terecht via Goedkope Keuringen op 3
april, 8 mei en 5 juni in Blaercom. Voor
informatie en een afspraak: 085-
4883616. Zelf een datum reserveren op
website: www.goedkopekeuringen.nl.
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 25,-,
medisch (alle leeftijden) € 25,-, C/D/E 
€45,- en taxipas €45,-. Voordat u naar
de keuring gaat dient er eerst een Eigen
Verklaring met Geneeskundig Verslag
gekocht te worden. Het keuringsformu-
lier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar
bij de gemeente en via internet op
mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
Lezingen van Het Theosofisch
Genootschap op 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. Kunstcafé data: 
4 april en 2 mei. Aanvang 20.00 uur.
Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op
prijs gesteld, zodat de kwaliteit van de
avond op een hoog niveau kan blijven. 
De Malbak 29 maart van 19.30-21.30
uur een sportieve disco voor kinderen
van 9 t/m 12 jaar in (Y)our Place!
Kaartjes kosten € 3,50 incl. pauze-
drankje (limonade). 

Info: www.jongversa.nl/yourplace of
Irene Vos : ivos@versawelzijn.nl of 06-
33103836. 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.
Zaterdag 29 maart van 10.00 tot 14.00
uur is het weer zover: een 2e hands kin-
derkleding- en speelgoedbeurs nieuwe
stijl! Je huurt een tafel en je verkoopt je
eigen spullen. Na afloop neemt ieder
zijn/haar eigen spullen mee. Info: 
kledingbeursmalbak@gmail.com. Voor
de koersbalgroep op donderdagmorgen
van 10.00-12.00 uur wordt gezocht naar
enthousiaste spelers. De kosten zijn 
€7,75 per maand. Info: tel. 5262902 of
gvliet@versawelzijn.nl. 
GeheugenHuis het inloop- en ontmoe-
tingscentrum voor en door mensen met
(beginnende) geheugenproblemen en
hun mantelzorgers. Dinsdag- of donder-
dagochtend tussen 9.30-12.30 uur
(wijkcentrum De Draaikom, Draaikom
2, Huizen). Info: tel. 5288260 of tel.
5288275, e-mail: 
geheugenhuis@versawelzijn.nl en
www.versawelzijn.nl/geheugenhuis. 
Brinkhuis Schilderskring (vrij tekenen
en schilderen) in het atelier op dinsdag

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.hkblaricum.nl.
De Trappenberg tot 2 april verkoopten-
toonstelling, Ed Nolens schilderijen,
David Newman aquarellen en Dirk van
der Kraan keramiek. 
Info: www.kunstroutetrappenberg.nl. 
Rosa Spier Huis t/m 6 april tentoon-
stelling van schilderijen en tekeningen
van Els ter Horst en ruimtelijk werk van
Liesbeth Pallesen. Dagelijks tussen
10.00-16.00 uur. 

WELZIJN/CULTUUR
BEL-kantoor Lunchpauzeconcerten 3e
donderdag van de maand. Aanvang
12.30 uur, afloop 13.15 uur, zaal open
om 12.00 uur. Toegang € 10,- incl.
broodje en koffie/thee: 17 april David
Mannesse - piano, 15 mei Lodewijk
Crommelin - piano en 19 juni Lisette
van de Loo - piano.
Experience Centre adres Deltazijde 3,
12 april van 11.00-15.00 uur informatie-
markt over De Blaricummermeent.
Info:  www.blaricummermeent.nl. 
PC Helpdesk Bent u 50+, zit u met een
probleem met uw PC, tablet, iPad?
Advies van maandag tot vrijdag tussen
10.00-12.00 uur in het Brinkhuis. Info:
www.pchelpdeskbel.nl. 

van 13.30-16.30 en van 19.30-22.30
uur. Info en aanmelden 
cursusbureau@versawelzij.nl of tel.
6299838. Rechtswinkel, juridische
vragen snel beantwoord, elke maan-
dagavond van 19.30 tot 20.30 uur kunt
u binnenlopen. 50+ leest voor aan
peuters van 2 t/m 4 jaar, elke vrijdag-
ochtend tussen 11.00 en 11.30 uur.
Gooische V rouwen Zaken (GVS)
organiseert een bijeenkomst op 15 mei
van 11.00-14.00 uur, kosten per bij-
eenkomst €19,75, inclusief koffie en
lunch. Info en reserveren:
reserveren@hartvanlaren.nl, tel.
7513991. 
Windvang 10 Cursus ‘Druk van de
ketel’ op 7, 14 en 21 april van 19.30-
21.30 uur. Kosten €90,-.
Aan de hand van Servan Schreibers
‘Uw brein als medicijn’ gaat u leren in
hectische situaties rustig te blijven en
uw energie doelgericht te benutten.
Aanmelden en info via Bernard
Ligtenberg, tel. 5316849.

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. Laren tel.
5382612. 
Info: www.bibliotheekhlb.nl. 
11 april, tijdens de Nationale tuinont-
werpdag, kunnen leden van de biblio-
theek een gratis advies over ontwerp
en inrichting van de tuin krijgen.
Vooraf opgeven is nodig, via de web-
site.

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

Kopij aanleveren en informatie: 
redactie@heienwei.nl 
tel. 06-50593402 of 06-25098485
Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma, Marjolijn Schat
Correctie: Satyamo Uyldert en Piet Niks
Webbeheer: Satyamo Uyldert en Ria Bulten- 
van der Mik
Redactie: Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen,
Helena ter Haar, Gerda Jellema, Aty
Lindeman, Elisabeth Loudon, Robert Molijn,
Daniëlle Mouissie, Hidde van
der Ploeg, Frans Ruijter, Adrie van Zon
Medewerkers: Anneke Bruggeman,
Linda Eggenkamp, Nico de Gooijer, Christa
Hogenkamp, Corryn de Vrieze
Foto’s: Peter van Rietschoten en
Gerbe van der Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink,
e-mail: gesink@solcon.nl
Voor tarieven zie www.heienwei.nl
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Pim Baljet
Secretariaat: Jacqueline Gesink,
e-mail: gesink@solcon.nl
Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer,
e-mail: ristbrouwer@hotmail.com
Banknr. NL67 RABO 0126 6372 96 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl
Hei & wei niet 
ontvangen?

Dorpsagenda

worden in verband met de ritjes van de
rolstoelen. En een extra lift zou bijzon-
der praktisch zijn. En er wordt ook al
lang gedacht aan een openslaande deur
naar het terras achter bij de Lawei. Een
jeu de boules-baantje? Enfin, genoeg
voor een verlanglijstje, maar het tekent
de opgewekte geest rond Torenhof, dat
steeds verbetert. Veel mensen voelen
zich tevreden en gelukkig in een periode
van hun leven, waar het wel eens wat
minder gaat en zoals Brigitta zegt:
‘Iedere dag is de moeite waard.’

In april bestaat Torenhof 12½ jaar. Dit
jubileum wordt uitgebreid gevierd
met allerlei feestelijkheden van 8 tot
en met 11 april. Huidige, oud-mede-
werkers en vrijwilligers zijn van harte
welkom en natuurlijk worden de
bewoners in het zonnetje gezet! De
jubileumweek wordt afgesloten tij-
dens een lunch met alle 100-jarigen
door mevrouw De Zwart-Bloch, bur-
gemeester van Blaricum. Voor meer
informatie over het programma: tel.
6464700.

En dat is nogal wat. In ons dorp zoemt
het van meningen, van opmerkingen en
er zijn vele vragen omtrent de toekomst
van ‘ons Torenhof’. Er is in de laatste
halve eeuw ook heel wat gebeurd met
het prachtige plekje aan de Torenlaan,
waar eens De Beukelaar stond en vervol-
gens Torenhof werd gebouwd.

Veranderingen in de lucht
De Raad van Bestuur van Vivium heeft
besloten dat Torenhof wordt omgevormd
tot ‘somatisch verpleeghuis’, voor men-
sen met een indicatie ZZP 6 en 8
(ZorgZwaartePakket). Voor mensen met
lichamelijke problemen – maar géén
psychische aandoeningen – die veel
ondersteuning en verzorging nodig heb-
ben. Zorg en ondersteuning worden
geregeld naar persoonlijke wensen en
behoeften. Men kan op ieder gebied zorg
en ondersteuning krijgen. 
Onder zorgpakket 6 vallen behandelingen
en verpleging en indien nodig zorg van
een verpleegkundige, een fysiotherapeut,
een ergotherapeut of een psycholoog.

Thuisgevoel
De huidige bewoners weten hoe plezie-
rig het is om in Torenhof te wonen. Ze
zullen prettig verrast zijn als ze te zijner
tijd alle veranderingen mogen aanschou-
wen. Brigitta van Dam zit vol plannen,
bijgestaan door inventieve medewerkers,
evenals de cliëntenraad. In de loop van
dit najaar zullen er lichte verbouwingen
zijn. Voor een groter restaurant, een rui-
mere keuken en waarschijnlijk ook een
serre aan de voorkant. ‘Het gaat een

droomhuis worden,’ zegt ze vol overtui-
ging. In huis zijn veel voorzieningen,
zoals een ruimte voor allerlei activitei-
ten, een gezellig winkeltje met van-alles-
en-nog-wat, en een kapper. Er is altijd
wel wat gezelligs, een bijzondere attrac-
tie met dikwijls leuke muziek. Daar staat
Torenhof om bekend.

Liefdevolle handen
Vele zijn er! De verpleging, de directe
verzorgenden, het vakbekwame keuken-
personeel en… de wel honderd vrijwilli-
gers die op zeer verschillende gebieden
hun krachten inzetten. Zonder vrijwilli-
gers kan het eigenlijk nergens op de
wereld lekker lopen en zo ook in
Torenhof.
En wensen? Ja, die zijn er altijd wel. De
paden zouden mooi betegeld moeten

Torenhof – een fris jasje, een nieuw bloesje
door Aty Lindeman-Strengholt
Brigitta van Dam, facilitair manager van Torenhof,  Johanneshove en Stichtse Hof is een bijzonder en zeer toegewijd
mens. Wanneer je haar iets vraagt, kijkt ze even ernstig en geeft dan voor honderd procent duidelijk en eerlijk ant-
woord op alles wat je weten wilt. 


