
Koninklijke
onderscheiding 
Uw persoonlijke reisadviseurs Carina en
Desiree, aangesloten bij de onafhankelij-
ke reisorganisatie Travel Counsellors,
vieren feest nadat het bedrijf werd
bekroond met de Queen’s Award For
Enterprise. In Groot-Brittannië is dit de
hoogste koninklijke onderscheiding voor
zakelijk succes. 

Tijmen en
Monique Vos
In het Singer Museum voor de ‘Molen
van Blaricum’ van Mondriaan:
Tijmen en Monique Vos (van Henk
van Driekus de Meelmuis) in hun
Blaricumse klederdracht. 

Tijmens lagere school heeft Monique en
Tijmen gevraagd Nederland te vertegen-
woordigen tijdens een themaweek annex
jaarfeest. Het moet naast klompen, kle-
derdracht en kaas ook over molens en
bekende Nederlandse schilders gaan.
Monique en Tijmen wonen in Duitsland.

Nieuw
Blaricum is een droombedrijf rijker.
Het is dan ook heerlijk slapen in een
droomtentje van het bedrijf Soeze. 
Deze veilige kinderklamboes bieden niet
alleen bescherming tegen muggen maar
zijn ook gewoon heel erg leuk om in te
slapen.  Kijk voor meer informatie op
www.soezekids.com.
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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

Caroline Visser, eerstegraads docente
tekenen/schilderen en kunstgeschiede-
nis, woonde in Blaricum en had daar een
studio. Ze gaf schilderlessen en maakte
zelf schilderijen en tekeningen. Naast
haar werk hield zij zich bezig met het
lezen van spirituele boeken en het vol-
gen van spirituele cursussen. ‘Ik had
mijn leven lang al verlangd naar “meer”
dan het leven leek te kunnen bieden,
maar had bijna de hoop opgegeven dat
het zou bestaan. Het bestaat op Hawaii!’
Maui voelde voor haar als thuiskomen.

Magische plek
Caroline is destijds naar het spirituele
eiland Maui, Hawaii, vertrokken om zich
vijf jaar later te vestigen op de Big Island
van Hawaii, waar ze nu een biologische
farm heeft en mensen ontvangt als gast
en vanwaar ze diverse activiteiten aan-
biedt. Dit stuk grond heeft een sterk
Hawaiiaans karakter en is als een
sprookjesland bebouwd. Geen elektrici-

teit maar solar en veel organische agri-
cultuur. Het ligt op ongeveer tien minu-
ten lopen van de baai waar de dolfijnen
komen. Dit eiland heeft een noorder-
breedtegraad van 19,5; precies dezelfde
graad waarop de meeste piramides zijn
gebouwd. Een van de meest magische
plekken ter wereld.

Dolfijnen en wilde natuur
Op Hawaii zwemt Caroline veel met dol-
fijnen. Caroline: ‘Ik heb geleerd hoe ze
te vinden, aan te roepen, naar ze te luis-
teren, en ze bij me te houden. Ik kan me
heel goed afstemmen op de dolfijnen en
laat me altijd door hen leiden. Ik heb
ontdekt wat de beste manier is om met ze
te zwemmen.’ Ze is intensief in de leer
geweest bij sjamanen en heeft zich ver-
diept in de geneeskrachtige planten op
Hawaii. Ze deelt haar kennis met haar
gasten en de resultaten zijn volgens
Caroline vaak opmerkelijk.

door Gerda Jellema en Caroline Visser
In hei & wei nummer 198 van mei 1997 stond een stuk over Caroline Visser,
getiteld ‘Over walvissen redden en ’n Blaricumse visser op Maui’. Zij zette
zich in voor de grijze walvis die werd bedreigd door de chloorindustrie in
Mexico’s San Ignatio Bay. Haar inzet werd beloond. Prins Bernhard nam het
over en de habitat van de walvissen werd gered.

Caroline Visser op Hawaii
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DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

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

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

Ik heb al tien jaar een biologische farm,
melk mijn eigen geiten
en maak allerlei kazen.
Kruiden en groentes,
ongekookte melk en
kifer, turmeric, alles is
om me heen. Nu organi-
seer ik dus alweer een
tijdje reizen en workex-
change (Healing
Journey with Mother
Earth) voor anderen,
die net als ik zoeken
naar “meer”, en ik voel
me zeer dankbaar, elke

dag, dat ik dit mag doen.’

Mooi voorjaar?

Ja, zou best kunnen, als je alleen
naar de natuur kijkt. Al vroeg in
maart werd het zonnig warm en
begonnen bomen en struiken uit
te lopen. Voorjaarsbloemen ble-
ven niet achter. Kikkers bralden
luid een record aan dril bij
elkaar. Meer lammeren werden
er geboren dan vorig jaar. ‘Twee
per ooi, heel best’ liet Lambert
Vos trots weten. Onze dorpse,
zongebruinde voorjaarssmoeltjes
overtroffen bijna die van de
wintersporters.

Maar was dit voorjaar wel zo
mooi? Ik aarzel, terugdenkend
aan 4 november 1956, die som-
bere dag in mijn jeugd, waarop
het Russische leger Budapest
van alle kanten binnenviel
om de volksopstand aldaar neer
te slaan. Wereldwijd heerste er
angst. Weer een oorlog? In gods-
naam niet.
Het westen hield zich afzijdig.
Gevolg: Hongarije werd weer
ingelijfd als een Russische vazal-
staat. In 1968 werd op dezelfde
hardhandige manier door de
Russen een einde gemaakt aan
de Praagse Lente. Dit overden-
kend voelen de recente ontwikke-
lingen in Oekraïne niet goed.
Dat land wil meer vrijheid, meer
naar Europa. Het verjaagde in
een korte, doch heftige opstand
de Russisch gezinde, zichzelf ver-
rijkende president. Rusland rea-
geerde bliksemsnel met het
annexeren van de Krim en het
opstellen van zijn leger dicht
langs de grenzen van Oekraïne.
Dreigt er een herhaling van
1956 en 1968? De Rus spreekt
nu met twee tongen: Lavrov
preekt de-escalatie, terwijl Poetin
het oosten van Oekraïne alvast
‘Novorossija’ noemt en militair
ingrijpen niet uitsluit.
Hopelijk is op dit moment de
druk wat afgenomen en wordt de
volgende cynische grap niet
bewaarheid: ‘Hoewel Oekraïne
de afgelopen weken het nieuws
heeft beheerst kan 64 procent
van de Amerikaanse studenten
dat land niet aanwijzen op de
kaart. Poetins commentaar daar-
op: binnenkort kan niemand dat
meer.’ Mag ik desondanks gelo-
ven dat het gezonde verstand
overwint en het toch
een mooi voorjaar wordt?

Column
door
Sybert Blijdenstein
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Biologische farm
Caroline: ‘Ik ben nu
meer een heler van het
lichaam geworden; 17
jaar ben ik al weg en ik
heb steeds voedsel en
gezondheid als het
belangrijkste in mijn
leven ervaren. 17 jaren
steeds gestudeerd daar-
in, uitgeprobeerd en
inmiddels weet ik vele
ziekten te genezen. Ik
ben dus ook niet verze-
kerd; ga nooit naar
dokters, doe alles zelf. 

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

door Marjolijn Schat
De Citotoetsen zijn inmiddels weer
achter de rug en dus is het tijd om de
groepen 8 van de Blaricumse basis-
scholen weer eens in het zonnetje te
zetten. Aan het woord: Annemei
Begeer.

Op welke school zit je?
Ik zit in groep 8a van de OBB.

Wat vind je leuk aan school, 
wat minder?
Minder leuk aan school vind ik rekenen,
ik heb daar soms wel moeite mee. Ook
krijgen we op sommige dagen wel heel
veel werk om te maken, en dan moet je
hard werken om het allemaal af te heb-
ben aan het einde van de dag. Leuk aan
school is de gymles. Ook spelling en taal
is wel OK. Maar het allerleukste vind ik
dat ik iedere dag mijn vriendinnen zie.
We hebben altijd heel veel lol en kletsen
veel. Daarom zijn de pauzes de aller-
leukste momenten van de lesdag. 

Met wie woon je in een huis?
Ik woon samen met mijn vader, moeder
en mijn zusje Jiqi. Ook hebben wij twee
honden; Guard en Cracker. En een hele
lieve poes, Kleintje heet ze.

Waar zou je later graag zelf willen
wonen?
Ik wil later nog steeds in Blaricum
wonen. Ik vind het een heel gezellig
dorp en ik denk niet dat ik er ooit weg
wil. Maar ik wil het liefst dat al mijn
vriendinnen er ook blijven wonen.

Wanneer heb je voor het laatst heel
hard moeten lachen?
Ik lach heel veel, samen met mijn vrien-
dinnen. Vanavond heb ik mijn verjaar-
dagsfeestje. Ik ga slapen in een grote tent
in de tuin met mijn beste vriendinnen. Ik
weet zeker dat ik de hele avond en nacht
heel hard moet lachen. Dus deze vraag
kun je me beter morgen stellen. 

Heb je hobby’s?
Tennis vind ik heel erg leuk. Ik tennis al

jaren met een aantal meiden, we lessen
samen en spelen samen competitie. Ook
zit ik op schilderles, erg leuk. 

Wat is je grootste blunder?
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk niet
dat ik wel eens een heel grote blunder
gemaakt hebt. Wel kleine blunders zoals
vader tegen mijn moeder zeggen. 

Hoe ziet je leven er volgend jaar om
deze tijd uit?
Dan zit ik op de middelbare school. Ik ga
naar Laar en Berg, tweetalig onderwijs.
Ik heb er onwijs veel zin in. Denk wel
dat ik best hard moet werken.

Wat zou je graag nog een keer willen
meemaken?
Alle leuke dingen die ik tot nu toe heb
meegemaakt! 

Wat denk je dat je over 10 jaar doet?
Ik hoop dat ik dan dierenarts ben, het
liefst hier in Blaricum. 

Groep 8 in de schijnwerpers

Info: www.magic-in-paradise.nl, tel. 0018083287356 en e-mail: magical@maui.net.



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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
Huisbrand
Industrie
Centr. verwarming
Aanmaakmaterialen
Blokken
Stookolie voor
centr. verwarming
en huishaarden
BENZINE
Mengsmering
Motoroliën

 
  
 

  
  
  

Remedial teaching
lezen, rekenen, taal

Torenlaan 5, 1261GA Blaricum
www.lrt.nu

Maud Goedhart
Daniëlle de Wit

telefoon 06 21288318
telefoon 06 53405907
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www.vogelinterieurs.nl

René Kleinveld naar de essentie

door Gerda Jellema
De openingspagina van de website van René Kleinveld (1956), kunstenaar,
laat gelijk zien wat zijn passies zijn. De iconische weergave van een boom
geeft aan hoe hij zijn beelden en schilderijen benadert. De tekst onder deze
boom is van Keith Jarret, zijn favoriete pianist. Een ogenschijnlijke eenvou-
dige pagina met veel zeggenschap.

René Kleinveld,
geboren in Bussum,
woonde jaren in
Naarden en is negen
jaar geleden neerge-
streken in Blaricum.
Hij is opgeleid aan
de Akademie voor
Beeldende Vorming
Amersfoort. Naast
zijn kunstenaars-
schapwerkt hij voor
een grote Belgische
drukkerij. René is
zowel kunstzinnig
als commercieel
bezig, dit houdt hem
in balans; ‘Ik wil
weten wat er in de
“echte” wereld
gebeurt en me niet
opsluiten als een
eenling, ik wil men-
sen zien, eropuit
kunnen gaan.’ Hij houdt deze twee
werelden gescheiden. Zijn vrouw en hij
hebben twee zoons en drie honden,
waarvan er één net puppy’s heeft gekre-
gen.

Terug naar de essentie
René: ‘Ik ben een muziekfanaat met een
grote voorliefde voor jazz en moderne
en klassieke pianomuziek.’ Toen zijn
zoon hem vroeg of hij op drumles kon,
zijn ze samen gegaan, zoonlief is inmid-
dels afgehaakt, maar René drumt er nog
lustig op los. Als hij iets onderneemt
gaat hij er helemaal voor. Een bezoek
aan een pianoconcert zorgde voor een
reeks schilderijen met piano’s, vleugels
voor de serie ‘Grand PianoWorks’. Hij
diepte het onderwerp helemaal uit. Hij
werkt voornamelijk in olie, past zijn
gereedschap zonodig aan en hanteert
raamwissers, rubber kwasten en gewone
kwasten. Momenteel is hij met een serie
vogels bezig, uit dikke staalplaten
gezaagd, waarbij hij tegen de grenzen
van het te hanteren materiaal aanloopt.
In zijn werk brengt hij het onderwerp tot
zijn essentie terug, zodat wat hij wil
laten zien tot uitdrukking kan komen.

Kunst en ondernemen
Ondanks dat René niet aan de weg 
timmert heeft hij geëxposeerd in 
diverse galeries, onder andere via
www.galeriehouwers.nl en 
http://eksteeninart.com/art/ en werkt hij

in opdracht. René ontwierp het beeld De
dappere dokter: ‘Een prijs voor artsen
die geen maximale maar optimale zorg
leveren.’ René is aangesloten bij de
Gooise Kunstkring, een platform voor
hedendaagse kunst en cultuur. René:
‘Wat me hier aanspreekt is de diversiteit,
er zijn schilders, muzikanten, dichters
etc. bij aangesloten.’ Momenteel doen 20
deelnemers van deze kring mee aan het
project ‘De kunst van het ondernemen’.
20 kunstenaars zijn gekoppeld aan 20
ondernemers, de kunstenaar verbeeldt de
visie van de onderneming. René is
gekoppeld aan PIAS Rough Trade
Distribution bv, Kees van Weijen, een
distributeur van internationale en natio-
nale recordlabels, waaronder Armin van
Buuren, Caro Emerald en Kinderen voor
Kinderen. In juli moet het kunstwerk
klaar zijn. De ondernemers stellen in
oktober de kunstwerken in hun bedrijf
tentoon, waarna in november een over-
zichtstentoonstelling zal zijn in het raad-
huis van Hilversum.

René Kleinveld
René Kleinveld maakt kunstwerken die
een rust uitstralen en waar de woorden
van Anton Friedrich Webern, een
Oostenrijks componist, ‘Kunst moet het
vermogen hebben om een gedachte in de
helderste, eenvoudigste, dat wil zeggen
begrijpelijkste vorm te gieten’ helemaal
op van toepassing zijn. 
Info: www.renekleinveld.nl. 

‘Moordfamilie’
bij Toneel
Blaricum

De Toneelvereniging Blaricum heet u
van harte welkom vanaf 19.30 uur in
het Vitusgebouw aan de Kerklaan 10

te Blaricum. 

De voorstellingen beginnen om 
20.15 uur. Kaarten kunt u reserveren 

via de website 
www.toneelverenigingblaricum.nl
of via telefoonnummer: 06-22196851.

De Toneelvereniging Blaricum brengt
9 en 10 mei de voorstelling ‘Moord-
familie’ van Jo Snoeren. Hiervoor
heeft de toneelvereniging Joep
Sertons, bekend van GTST, gevraagd
om de regie op zich te nemen. 

Joep, geboren en getogen in Blaricum,
heeft o.a. de hoofdrol in de Engelstalige
dramaserie Foreign Affairs in Argentinië
vertolkt, maar is natuurlijk in Nederland
bekend van hoofdrollen in vele televisie-
series, zoals Westenwind, Spijkerhoek en
GTST. ‘Moordfamilie’ is een echt
moordmysterie in een puissant rijke
familie, gebracht met een vrolijke noot,
zodat er toch veel te lachten valt.

Kris Wildervank, getrouwd met de niet zo
aantrekkelijke Gerda, dochter van de
zeer vermogend hoteleigenaar Ewout
van Sassenheim, die tijdens een vakantie
in Zwitserland verongelukt is. Boze ton-
gen beweren echter dat zijn vrouw Iduna
hem hierbij een handje geholpen heeft.
Zijn lichaam is nog steeds niet gevonden
en dat vinden moeder en dochter niet
prettig, omdat het testament dan niet
geopend kan worden.. Dit is het begin
van spannende ontwikkelingen met ver-
rassende wendingen.
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Joep Sertons 



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
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Binnen het kader van die brede interesse
nam schaatsen de eerste plaats in.
Gedurende zijn jongere jaren kwam het
nog met een zekere regelmaat voor dat er
een Elfstedentocht werd gereden.
‘Daaraan meedoen was vanaf mijn
jeugdjaren een hartenwens.’ Vooral voor
de opmerkelijke tocht in 1963 had hij
graag de ijzers ondergebonden, maar dat
kon niet als twaalfjarige.

Elfstedenkruisjes
In 1985 en ’86 ging het dan eindelijk los
en in 1992 volgde voor Marc nog een
derde tocht. Als ons gesprek is gevorderd
tot die belevenissen, komen de drie
Elfstedenkruisjes uit de kast. Daarbij
bleef het noodgedwongen, maar het rij-
den van die drie tochten had meer losge-
maakt dan gekoesterde herinneringen
aan langdurig afzien met als beloning
het triomfantelijke finishen bij terugkeer
in Leeuwarden. In ons gesprek komt het
allemaal weer terug in zijn herinnering:
het wijde Friese land met die eindeloze
vaarten en onafzienbare meren, de bijna
liefdevolle betrokkenheid van al die
bewoners van Sloten, Hindeloopen,
Dokkum enzovoort.

Hunkering
De hunkering naar ieder jaar zo’n uitput-
tende dag in een naar outsiders toe echt
niet te visualiseren decor, neemt in de
loop der jaren echt niet af. Daar valt niets
aan te veranderen, ondanks alternatieve
tochten en al helemaal niet door rondjes
te draaien op overdekte 400-meterbanen.
Nee, dan is een Elfstedentocht op de
fiets nog veruit te verkiezen. Vooral als
iedere winter de hoop dat het eindelijk
weer eens ‘aon gaet’ genadeloos de
bodem wordt ingeslagen. Tot die conclu-
sie kwam Marc van der Sluijs ook zo’n
veertien jaar geleden. ‘Met het fietsen
ben ik begonnen in 2000,’ telt hij terug.
‘Er is een jaar tussenuit gevallen door de
gekkekoeienziekte die op het platteland
leidde tot verplaatsingsbeperkingen. En
in mei 2012 heb ik het hele traject in vijf
dagen lopend afgelegd.’

Elfstedenbrevet
Schaatsen, fietsen en lopen hebben in
Friesland ieder hun eigen organisatie die
iedereen, die aangeeft de Elfstedentocht
officieel te willen volbrengen – inschrij-

ving en alles wat daarbij verder komt kij-
ken – begeleidt. Twee van die organisa-
ties kunnen onbeperkt aan de slag.
Beiden ontlenen ze hun bestaansrecht
voor een belangrijk deel aan de ongewis-
heid van de beperkingen die gelden voor
de derde poot: de Koninklijke Friesche
Elfsteden. De routeovereenkomsten
behelzen uiteraard het aandoen van de
klassieke elf steden. Dat die routes niet
helemaal parallel lopen behoeft geen uit-
leg, dat daardoor de afstanden licht
afwijken van elkaar evenmin: schaatsen
200 kilometer, fietsen 240 kilometer en
wandelen 209 kilometer. De drie organi-
saties hebben elkaar gevonden in het
samen beheren van een Elfstedenbrevet
voor hen die de tocht hebben volbracht

via alle drie de disciplines. In de loop der
jaren is het brevet uitgereikt aan zo’n
1400 sporters. Op vrijdag 21 maart van
dit jaar kwamen daar in het provincie-
huis in Leeuwarden weer 30 bikkels en
twee bikkelientjes bij. Het zal inmiddels
niemand verrassen dat Marc van der
Sluijs een van hen was.

door Aty Lindeman-Strengholt
Hans Brölmann vertelt. Vertelt over
jaren werk, met veel toewijding, met
veel kennis van zaken. Ook over zijn
medewerkers die met hart en ziel
bezig waren met het ontstaan van een
heel bijzonder boek.

Dit boek gaat wel degelijk bijzonder
worden en bovendien geheel op
Blaricum geïnspireerd.  Hans Brölmann
startte al weer lang geleden het project
‘een boek over de Blaricumse
Erfgooiersboom’. Hij verzamelde brie-
ven, inventariseerde, zocht werktekenin-
gen op, foto’s, facturen, knipsels… Hij
begon vervolgens te schrijven en Sacha
Buddingh werd redacteur, die buitenge-
woon veel werk verzette. Er zijn heel
veel foto’s waartussen de tekst gevoegd
zal worden. In de loop der jaren is het
vele materiaal bewaard in koffers en
dozen en uiteindelijk is in 2008 het echte
werk begonnen.

Gerardus Lanphen (1932-2009) 
oftewel Gar
Want om hem gaat het allemaal. De
vriendelijke artiest, tekenaar en beeld-
houwer van bijzondere klasse. In het
Singer Museum te Laren werd in 1971-
1972 een succesvolle ten-
toonstelling georganiseerd
‘1000 jaar Erfgooiers’.
Gradus was evenals zove-
len enthousiast en hij was
dat in het bijzonder over de
‘affiche’, gemaakt door
Eppo Doeve. Daar werd hij
in eerste instantie door
geïnspireerd. Er zat een
idee in zijn hoofd, dat hij
onmiddellijk ging uitwer-
ken. Zo makkelijk was dat niet,  er moest
veel geregeld worden. Maar er kwam een
dag, dat hij met al zijn gereedschap aan ’t
beitelen ging aan een reusachtige boom!
Hulp had hij van Goos Zwanikken van de
bekende houtfirma Van Dijk uit Laren.
Die regelde alles voor Gradus. Heel bij-
zonder. Het was een boom die opgehaald
moest worden uit Noord-Frankrijk, uit
het bos ‘Forêt du Nouvion’. 

Eén wens
Onder de hooiberg bij de Lindenhoeve in
Laren werkt Gar Lanphen vervolgens vol
vreugde en ijver aan zijn grote opgave.
Het groeide tot een echt kunstwerk en
veel later werd de ‘boom’ aangekocht
door de Gemeente Blaricum op initiatief
van enkele dorpelingen, waaronder grote

Marc van der Sluijs Elfstedenbrevet

door Hidde van der Ploeg
‘Als kind was ik gek op voetbal, schaatsen, hardlopen en noem maar op,’ kijkt
fysiotherapeut Marc van der Sluijs (62) ver terug. ‘Ondanks dat ik klein was
ging dat me allemaal gemakkelijk af.’

inzet van burgemeester Le Coultre. Gar
had één wens: zijn boom moest en zou in
Blaricum komen. In het begin werd de
boom dan ook voor de Dorpskerk
geplaatst. En daar stapt Hans Brölmann
het verhaal binnen. Hij kwam met het
idee de boom in brons te laten gieten. Hij
nam contact op met een bekende brons-
gieter. Natuurlijk was er geld nodig.
Daartoe werden er 517 kleine brozen
boompjes gegoten, die gretig aftrek von-
den. (Uiteraard is er nergens mee een te
krijgen, dus is het nu een çollectors item.)
Het Prins Bernhard Cultuurfonds doneer-
de een flink bedrag en iedereen werd
enthousiast, zo ook Commissaris De Wit.

Het boek
Alles zorgvuldig gedocumenteerd is er
nu een boek in de maak. Vele handen
maken goed werk en zo is Sandra
Mouton de vormgever, Rudolf Redeker
heeft alles gedigitaliseerd,  en Ruud

Mascini, dé intermediair,
hulp bij alles om het uit-
voerig materiaal bijeen te
krijgen en te verwerken
tot een prachtig stuk
Blaricums cultuur.  Ook
de fotografe Marja van
Hest was een ware steun
en toeverlaat. Zo’n boek is
een kwestie van interesse
en liefde voor onze dorpse
geschiedenis. Er wordt

een beperkt aantal van gedrukt en voor
ieder die zo’n bonzen beeldje heeft is het
een relikwie.

Op een mooie dag
Op een mooie dag - 18 mei 1985 - is de
boom geplaatst, een heel karwei.
Gebronst-en-wel in het midden van het
dorp. Natuurlijk gepaard gaande met een
feestje. Daar staat hij nu te staan en al
het dorpsleven fladdert er rondomheen.
Gar Lanphen zou dat prachtig hebben
gevonden. Wij glimlachen er tevreden
om.

Het boek zal gepresenteerd worden
door Carel van Hest in de Orangerie
van het Singer Museum op 17 mei a.s.,
de verjaardag van Gradus Lanphen.

Van hout naar brons
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In de crisisjaren (jaren dertig van de
vorige eeuw) liet slager Paarelberg door
architect Juffer sr. het huidige pand ont-
werpen. Het werk werd uitgevoerd door
de aannemers Wiema en Gerrit Schram
uit Blaricum. Totale bouwkosten: zegge
en schrijve 12.000 gulden. De familie
Paarelberg kwam uit Westwoud en was
op deze plaats tien jaar eerder al een sla-
gerij begonnen. De heer Paarelberg is
plotseling overleden in 1955 waarna zijn
vrouw verhuisde naar de Dotterbeemd.
De slagerij werd overgenomen door de
familie Glas. Toen zij in 1964 hiermee
stopte, kwamen Harry en Gemma Stut in
dit pand het slagersvak uitoefenen. Nu
dus vijftig jaar geleden. Daar willen we
als hei & wei wel eens meer van weten. 

1964
Harry en Gemma kwamen beiden uit een
slagersfamilie. De vader van Harry had
een slagerij in Amsterdam, maar Harry
wilde graag voor zichzelf beginnen.
Gemma kwam uit een slagersfamilie in
Utrecht. Het lijkt wel toeval dat ze, tus-
sen deze beide
grote plaatsen,
in Blaricum hun
slagerij begon-
nen. Wat voor
hen nieuw was,
was het zoge-
naamde ‘horen’:
de bestelling
opnemen bij de
klant, in de zaak
klaarmaken en
dan bezorgen.
Harry zei: ‘Als
ik 500 gulden
omzet, stop ik
met horen.’ Dat
gebeurde al heel
snel, de klanten
bleven trouw
komen. Harry
was toen 28 en
Gemma was 21
en zij hadden de
ambitie om er
iets van te gaan maken. Dat is ze gelukt
ook. In hetzelfde jaar, in 1964, werd er
ook getrouwd. Zij kregen twee zonen,
Paul en Edwin.

Symbolisch
Zoon Paul wilde ook graag slager wor-
den. Na zijn diensttijd heeft hij bij zes
verschillende slagerijen gewerkt. Zo kon
hij het vak goed leren, want het zijn de
vreemde ogen die dwingen, aldus een
oud en wijs gezegde. In 1992 kwam Paul
bij zijn vader Harry in de zaak. Hij kreeg
alle ruimte om zich verder te ontwikke-
len. In 1998 nam hij de zaak over, dat
gebeurde heel symbolisch. De naam op
de gevel naast de ingang werd veranderd

van ‘H.W.J. Stut’ naar ‘Paul Stut’. Dat is
nu ook alweer zestien jaar geleden.
Harry en Gemma gingen aan de
Bergweg wonen. Paul betrok de woning
boven de zaak.

Slachten
Vroeger gebeurde het slachten in de
slachtruimte bij de slagerij, maar door
steeds hogere eisen van de overheid
komt het vlees nu van het slachthuis. Het
is wel altijd vlees dat door Paul is uitge-
zocht en ingekocht en de boeren weten
wanneer het echt een koe voor Stut is.
Het is daarom niet verwonderlijk dat er
vele landelijke prijzen zijn gewonnen,
vooral voor de vleeswaren en voor de
worsten. Want nog steeds is de filosofie:
kwaliteit leveren en daar achter blijven
staan. Op deze wijze is slagerij Stut als
enige ambachtelijke slager in het dorp
overgebleven.

Toekomst
Paul Stut, nu 47 jaar, heeft samen met
Marieke Wulffelé twee dochters, Ilse en

Lieke. Zij wonen
nu op de Driftlaan.
De slagerij van
Paul Stut heeft der-
tien medewerkers.
Op de vraag hoe
Paul de toekomst
ziet, antwoordt hij:
‘Er zullen altijd
mensen blijven die
het ambachtelijk
bereiden van vlees
voorstaan en willen
hebben.’ Hij ver-
volgt: ‘Mensen
wennen aan de
smaak en kwaliteit,
zij willen ook
graag horen en zien
dat het goed is.’
Zijn motto daar-
voor is: ‘Bij jezelf
blijven en met je
tijd meegaan.’ Op
vrijdag 16 mei en

zaterdag 17 mei zijn er vanwege het vijf-
tigjarig jubileum verschillende activitei-
ten bij de slagerij aan de Schoolstraat.
Onder andere het raden van het gewicht
van de koe Sonja van zorgboerderij ’t
Werckpaert. Hier zijn leuke en smakelij-
ke prijzen mee te winnen. Er zijn ook
verschillende proeverijen, o.a. warme
beenham met asperges en barbecuespe-
cialiteiten. Ook de kinderen zullen niet
vergeten worden. Kortom, er is op die
twee dagen veel te doen in de
Schoolstraat. 

Wij van hei & wei wensen Paul Stut met
zijn medewerkers een mooi jubileumfeest
toe en nog heel veel succesvolle jaren.

Stef st
aat altijd paraat 

en maakt je h
oefijz

ers op
 maat..!!!
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‘Stut uw slager’ 50 jaar in Blaricum 

door Frans Ruijter
In de hei & wei van september 2004, nummer 278, heb ik een artikel geschre-
ven met de tekst Van ‘Vleeschhouwerij’ tot Ambachtelijke Slagerij. Dit artikel
ging toen over de geschiedenis van het pand Schoolstraat 2a. Het pand waar
nu ‘Stut uw slager’ alweer een halve eeuw gevestigd is.

Schoolvoetbal

Afgelopen 16 april is het succesvolle
schoolvoetbaltoernooi op de velden
van BVV’31 afgesloten met de finales,
met als inzet het kampioenschap van
de BEL-gemeenten.

Onder de bezielende leiding van
BVV’31-icoon Roel van Slegtenhorst en
Marian van Dooren namens de school-
voetbalcommissie is men vanaf 19 maart
met de voorronden in de weer geweest
om voor veel voetbalplezier te zorgen.
16 april was het dan zover en met een
portie gezonde rivaliteit werd er door de
finalisten gestreden om het kampioen-
schap. Bij de spelertjes van groep 3 en 4
werd de OBB zowel bij de meisjes als de
jongens kampioen van de BEL. Bij de
groepen 5 en 6 ging deze titel bij de jon-
gens naar Binckhorst-St. Jan E1. Bij de
meisjes won de Bijvanckschool E1. De
winnaars van groep 7 en 8 waren de
Gooische school bij de jongens en de
OBB D1 bij de meisjes. Marieke Ton van
AH Blaricum reikte samen met Roel de
prijzen uit die namens hoofdsponsor van
het schoolvoetbal AH Nederland
beschikbaar waren gesteld. Alle finale-
teams gaan tevens door naar de finale
Gooinoord op de velden van sv Huizen.
Het was dit jaar de laatste maal voor
Roel en Marian, zij geven de organisatie
door aan de jongere generatie.
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Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912
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Oorlogsherinneringen van 
Bertus van den Bergh 1940-1945

door Sybert Blijdenstein
In hei & wei van mei vorig jaar vertelde Bertus van den Bergh, van de smede-
rij, al over de Tweede Wereldoorlog. Hoe hij als 15-jarige met een paardenkar
melk reed door ’t Gooi, met onder in de melktank wapens voor het verzet.
Maar Bertus maakte nog heel wat meer mee. Hier volgt een deel daarvan. We
geven Bertus (85) het woord: 

1939-1943
Na de mobilisatie in 1939 werden paar-
den gevorderd door het Nederlandse
leger. De paarden waar wat mee was,
bleven thuis. De gezonde paarden wer-
den gestald in de boerderij van Jacob
(Co) de Jong en van Jacob Kuyer. Die
moesten opnieuw beslagen worden.
Extra werk voor de smederij van mijn
vader. Het personeelsbestand werd van
drie man verhoogd naar zes. Keihard
werd er gewerkt, soms tot diep in de
nacht. 

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers ons
land binnen. Na vijf dagen volgde de
capitulatie en daarna bezetting. Al vrij
snel ging alles in de winkels op de bon.
Aanvankelijk was er nog best wat te
koop. Maar in de loop der jaren kwam er
schaarste en werd de honger voelbaar.
Mijn vader begon de boeren, als hij hun
paarden had beslagen of ander werk voor
hen had gedaan, daarvoor koren, melk of
vlees te vragen. Ook voor het personeel.

Vanaf 1941 werd op de lagere school
Duitse taalles verplicht gesteld. Die les
werd gegeven door leraar Cor
Rokebrand. In 1943 vorderden de
Duitsers onze school. De lessen werden
verplaatst naar de schuur van Stad en
Lande van Gooiland en naar enkele
boerderijen. Het schoolmateriaal werd
met paard en wagen door Jozef Rigter
verhuisd, geholpen door enkele boeren. 

In 1943 vertrok ik naar de ambachts-
school in Hilversum, samen met acht
andere jongens. We reisden op en neer
met de tram, de ‘Gooische Moordenaar’.
Een jaar later ging de Ambachtsschool
dicht. Mijn vader had toen werk voor mij
geregeld op de boerderij van Gijs Calis.
Niet voor geld maar voor maaltijden. Zo
was in ons grote gezin van negen kinde-
ren een mond minder te voeden. 

Op een zondag hielden de Duitsers een
razzia op de Tafelberg, in het restaurant
en bij Kooij. Drie mannen werden opge-
pakt en op de trein naar Duitsland gezet.
Jan Calis, broer van Gijs, was daar ook

bij. Maar Jan ontsnapte. Hij sprong uit
de rijdende trein tussen Hilversum en
Utrecht. Zulke razzia’s waren er helaas
vaker in ons dorp. Dan vluchtten de
mannen naar ’t Harde of het moeras in
van het Valse Bosje, in de Venen.

1944-1945
Mijn broer Harry moest, na twee jaar
arbeidsdienst hier, ook naar Duitsland.
Mijn vader nam het heft in handen. Hij
liet in het station Bussum Harry’s trein-

kaartje ‘voor vertrek’ afstempelen. De
volgende dag nam hij Harry in alle stilte
mee naar een onderduikadres, bij een
boer in Soest. Omdat het daar niet veilig
bleek vertrok Harry na twee weken naar
Achterveld, naar een andere boer. Daar
kon hij blijven tot de bevrijding. Toen
pas zagen wij hem terug. Gezond en wel.

Op een zondag werd onze smederij
gevorderd door de Duitsers, om zelf hun
paarden te beslaan. Dat deden kapitein
Schmidt en soldaat Fried. Elke dag
waren ze bezig. Bepaald zachtzinnig
gingen ze niet te werk. Als een paard niet
stilstond werd het eerst goed afgedroogd
en dan geranseld, of geslagen met een
ijzeren stang of hamer. ’s Avonds kwam
Fried, verder een brave jongen, vaak bij
ons voor een kop koffie of chocolade-
melk. Regelmatig nam hij ‘Kuchen’ of
vis mee, een welkome hap met die groei-
ende voedselschaarste. 

‘Volgend jaar zal ik jullie graag de rest
van mijn oorlogsherinneringen vertel-
len. Niet alles in één keer. Anders wordt
het teveel,’ aldus Bertus.

Het perceel grond is gelegen aan de
rechterzijde van de weg, vlak voor het
Blaricumse strand.
De grond is bijzonder vruchtbaar en ligt
vlak tegen een kikkerpoel aan, waar veel
bijen en vlinders voorkomen, naast
andere kleine dieren. De bovengrond van
de tuin is al geheel opengewerkt en er
zijn takkenrelingen aangelegd van wil-
gentenen. Tevens lage wallen als wind-
kering en afscheiding. De tuin ligt aan
een sloot met schoon water, dat gebruikt
wordt voor de bevochtiging van de tuin. 

Een bloeiende moestuin
De bedoeling is een zeer veelzijdig aan-
bod van producten te gaan verbouwen:
aardappelen, groentes (ook ouderwetse
zogenaamde vergeten groente), fruit,

kruiden en ook bloemen.
Naast biologische tuinbouw wordt ook
gedeeltelijk gebruik gemaakt van perma-
cultuur. De oprichters van de stichting
hebben jarenlang praktische kennis en
kunde opgedaan in moestuinen. Zij heb-
ben een netwerk opgebouwd om zaden,
pootgoed, planten en struiken uit te wis-
selen met andere projecten in het land.
De bedoeling is om in korte tijd een
bloeiende moestuin op te bouwen, waar
niet alleen erg gezond voedsel groeit,
maar die ook mooi is om te zien, met
leuke afwisselende paden en vooral veel
bloemen.

Informatie over de tuin en de stichting
via e-mail: hennyspruijt@zonnet.nl. 

Stichting Moestuin
Blaricummermeent van start

door Henny Spruijt
Op 10 februari jongstleden is met de
gemeente Blaricum een overeenkomst
getekend om met een vrijwilligers-
stichting een moestuin te openen op de
Blaricummermeent. De stichting
beoogt voedsel te gaan produceren
voor Blaricumse inwoners, die van de
voedselbank gebruikmaken. De vrijwilligers werken belangeloos op de biologi-
sche moestuin met eigen gereedschap en materiaal.

In oktober gaat dorpsgenote Berthy Blom in samenwerking met AMREF Flying
Doctors een 6-daagse fietstocht maken door Kenia. Berthy vormt samen met haar
moeder een team. Ieder team moet de verplichte grens van  € 10.000,-  halen. Deze
grens willen Berthy en haar moeder overstijgen. Ze zoeken dus financiële steun maar
zeker ook steun in natura is welkom! Denk hierbij aan sportdranken en fietskleding.
Voor steun en meer informatie zie de site van Kenya Classic:
www.kenyaclassic.nl/brains-for-kenya.

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Ook bij restaurant/camping De Woens-
berg (onderdeel van Paasheuvelgroep)
kan je genieten van een wijntje en trou-
wens ook van eten. Deze Woensberg ligt
zowel in Huizen als in Blaricum. Voor de
ondernemers betekent dit overigens dat
ze zowel met de regelgeving van Huizen
als die van Blaricum te maken hebben.
De Woensberg ligt mooi, heeft een
beschut terras en wordt omzoomd door
bomen. Vanaf deze plek is de Blaricumse
natuur te voet en op de fiets binnen
handbereik. Bezoekers komen uit alle
windstreken, en ook Blaricummers die
hun tent willen uitproberen weten De
Woensberg te vinden.

Camping en meer
De horecamanager Marcel en zijn mede-
werkers doen al veel, maar willen meer.
Zij zijn er niet alleen voor de camping
met al zijn faciliteiten zoals kampeer-
plaatsen, trekkershutten en groepsacco-
modaties, maar zoals Marcel zegt: ‘We
willen ook graag Blaricummers laten
merken dat er meer te halen valt op de
Woensberg dan men denkt.’ Je kunt bij-
voorbeeld ook langsgaan voor een high
wine of een high beer. Speciaal voor De
Woensberg wordt op het
Augustijnenklooster Sint Stefanus in
België speciaal bier gebrouwen en op de
flessen prijkt het Woensberg-etiket. En
ze werken samen met de Gooische

Brouwerij. Producten proberen ze zoveel
mogelijk lokaal te betrekken. Denk bij-
voorbeeld aan de honing van de plaatse-
lijke imkervereniging. En de Blaricumse
asperges. 

Woensberg en Blaricum
Ook voor andere activiteiten kun je bij
De Woensberg terecht. Marcel: ‘Er is een
speeltuintje en voor kinderen zijn er ani-
matieweken gedurende het hoogseizoen,
ook hier kunnen Blaricumse kinderen
aan meedoen.’ Het restaurant verzorgt
feesten en partijen e.d. zonder huurprijs,
maar met een minimale omzetgarantie en
er is een aparte ruimte voor bijvoorbeeld
workshops. Marcel heeft veel plannen,
waaronder het organiseren van een
streekmarkt. Camping De Woensberg is
geschikt voor zowel jong als oud, voor
kampeerders en omwonenden. Door con-
tacten te leggen met ondernemende
Blaricummers wil Marcel laten zien dat
camping De Woensberg een toegevoegde
waarde voor de Blaricumse gemeenschap
kan zijn. 

De Woensberg meer dan alleen 
kamperen

door Gerda Jellema
De Woensberg is een opgeworpen heuvel van 22,3 meter hoog. De heuvel
Woensberg ligt in Huizen en grenst aan Blaricum. Woensberg zou verwijzen
naar de Germaanse god Wodan die op het hoogste deel van de godenwereld
woonde zodat hij alles kon overzien. En waar hij genoot van zijn wijntje. Eten
deed hij niet volgens kunst-en-cultuur.infonu.nl. 

Blaricum toen...

Fransepad 
De boerderij van Meeuwis Raven (1865-1939). Toen hij overleed zette Gerrit
Schram (een Huizer knecht die bij hem werkte) het bedrijf voort. Ze noem-
den hem ook wel: Gerrit van Meeuwis. Dit mooie plaatje hangt nu in de

dagverzorging van Vivium. Deze is gevestigd in de ‘Nieuwe Wingerd’ aan de
Molenweg 29. Daar dient het voor de mensen die er komen als herinnering
aan het Blaricum uit hun jeugd. Tevens dient het als akoestische verbete-
ring in die ruimte. Het geluid klinkt nu veel minder hol, zodat het commu-
niceren daar een stuk prettiger is. Met dank aan de Historische Kring

Blaricum die de foto’s beschikbaar heeft gesteld. Er hangt nog een andere
foto, maar daarover volgende keer meer. 

Aangeleverd door Frans Ruijter

Carin Francken @Carin Francken
Staat mijn Traute van de Veer die 1 van mijn
lievelingsjurken zo repareerde in @heienwei.

Lieneke Bekkema @lieneke77
Inkersvereniging Blaricum zaait 
proefveldjes in op Wachtend land in de
Blaricummermeent.

Barbara Mulder @barbara_rtvnh
En kweker Marielle BAkker is dus echt
apsergekoningin van Blaricum. Opa en
vader gingen haar voor.

Voor ideeën en info: 
tel. 5382481 (op werkdagen), 
06-16325613 en e-mail 

m.esser@paasheuvelgroep.nl. 
Info: www.woensberg.nl. 
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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

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw 
A.J. van den Berg-Postma

Mevrouw A.J. van den Berg-Postma 
kreeg ter gelegenheid van Koningsdag 
een Koninklijke onderscheiding. De Bla-
ricumse is benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau vanwege haar ruim 
40-jarige inzet voor kinderen, jongeren 
en verstandelijk gehandicapten in haar 
kerkgemeente. 

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch reikte 

onderscheiding behorende oorkonde 
en versierselen uit. De uitreiking vond 
plaats in het Blaricumse gemeentehuis.

Op zaterdag 26 april jongstleden hield 
de gemeente een ‘Oranjetoost’ voor alle 
Blaricummers die in het (recente) verleden 
een Koninklijke onderscheiding hebben 
gekregen. Zij waren uitgenodigd om samen 
met het gemeentebestuur en de Oranjever-

van Koningsdag. 

Tientallen Blaricummers hebben in de afge-

-

de gedecoreerden de gelegenheid elkaar te 
ontmoeten.

Blaricumse Oranjetoost

Op donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) en 

gemeentediensten gesloten. Daarbuiten kunt 

DIAMANTEN 
HUWELIJK ECHTPAAR 
BORGERS-KLASING

Gemeentediensten 
29 en 30 mei gesloten

Foto: Studio Kastermans

Foto: Peter van Rietschoten

Het echtpaar Borgers-Klasing was 
zaterdag 3 mei jongstleden 60 jaar 
getrouwd. Ter gelegenheid van dit dia-
manten huwelijk bracht burgemeester 
Joan de Zwart-Bloch hun een bezoek.
Mevrouw Borgers-Klasing is geboren 
in Bandoeng (Java) en de heer Borgers 

-
nen op een sportclub in Nederlands-
Indië (huidig Indonesië). Dat was in 
de periode dat de heer Borgers in de 
haven van Jakarta werkte. Mevrouw 
Borgers-Klasing werkte toen voor het 
Hoge Commissariaat der Nederlanden. 
Ze trouwden in Indonesië, een week 
voor hun vertrek naar Nederland. Het 

-
den ze naar Blaricum. Hier wonen  de 
heer en mevrouw Borgers-Klasing nog 
steeds met veel plezier, en weten zich 
omringd door de aandacht van hun 
drie kinderen en kleinkind. 

Foto: Studio Kastermans

Overzicht 

-

-



02 | 9 mei 2014 | week 19 | Gemeentenieuws

GEMEENTENIEUWS

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

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen
•  Raat 17, 1261 LX, het vellen van 2 bo-

men, ingekomen 16 april 2014;                          
•  Ruyschendaal 1, 1261 XL, het plaatsen 

van een tuinpoort, ingekomen 17 april 
2014;

•  Huizerweg 4, 1261 AW, het plaatsen 
van een LED-reclamezuil, ingekomen 
22 april 2014;

terrein Stad en Lande 
ruiters, het oprichten van een overdek-

van 63 bomen, ingekomen  
22 april 2014;

•  Torenlaan 60a, 1261 GG, het bouwen 
van een dakkapel op het achterdakvlak 

-
men 25 april 2014;

•  Koning Willem III laan 12 en 12A,  
1261 AD, het vellen van 42 bomen, 
ingekomen 25 april 2014;

•  Brinklaan 3, 1261 ER, het aanbrengen 
van dakvensters in een monument, 
ingekomen 25 april 2014;

•  Bloemlandseweg 8, 1261 BA, het 
vergroten van de woning, ingekomen 
29 april 2014;

•  Stam 17, 1261 PZ, het vergroten van de 
dakkapel op het achterdakvlak, ingeko-
men 29 april 2014.

De aanvragen kunnen worden ingezien 

• Huizerweg 4, 
van de gevel en de indeling, verzonden 
16 april 2014;

• Huizerweg 4a,
van de gevel, verzonden 16 april 2014;

• Buizerd 32, 1261 SR, het vellen van  
1 ruwe berk, verzonden 16 april 2014;

 1261 JJ, het vellen van  
1 douglas, verzonden 16 april 2014;

• Verloren Engh 3, 1261 CP, het vellen van 
1 hemlockspar, verzonden 17 april 2014;

• Achterom 3, 1261 EE, het plaatsen van 
3 poorten, verzonden 23 april 2014;

• Laantje van Loeber 1-7,  postcode niet 
bekend, het oprichten van 4 woningen, 
verzonden 23 april 2014;

• Bart van der Lecklaan 1-7,  postcode 
niet bekend, het oprichten van 4 wo-
ningen, verzonden 23 april 2014;

• Vliegweg 12, 1261 GL, het plaatsen (in 
stand houden) van diverse bouwwer-
ken, verzonden 24 april 2014;

• Noolseweg 16b, 1261 ED, het vellen van 
1 zomereik, verzonden 24 april 2014;

• Bussummerweg 30, 1261CA, het vellen 
van 1 douglas, verzonden 24 april 2014;

 1261 HS, het ver-
anderen en vergroten van de woning, 
verzonden 28 april 2014;

• Jutmannen 4, 1261 CV, het oprichten van 
een woning, verzonden 29 april 2014.

Geweigerde kapvergunning
 1261 JJ, het vellen van 1 

bruine beuk, verzonden 16 april 2014.

Ingetrokken 
omgevingsvergunningen:
• Tweede Molenweg 49, 1261 HB, het 

plaatsen van een dakkapel, intrek-

2014;
• Oude Renbaan 35, 1261 VS, het 

intrekkingsbesluit verzonden op  

• Middenweg 15, 1261 EZ , het oprich-
-

• Stachouwerweg 17, 1261 HT, het 
vergoten van de woning en bouwen 
van een garage en berging, intrekkings-

Het intrekken van de omgevingsver-
gunningen gebeurt op grond van het 

de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht.

Drank- en Horecawet
door burgemeester 
• vergunningen voor het uitoefenen 

‘Blushing’ aan de Huizerweg 4 (1261 
AW), verzonden 29 april 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.

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit
Iedere dinsdag - in de oneven weken - in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 

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

-
gingsverordening is op 22 april 2014 bekendgemaakt in het elektronisch gemeen-
teblad (2014, nr. 22342) van de gemeente Blaricum. Deze is te raadplegen via de 

kracht op 27 maart 2014 in werking. 

Verordening voorzieningen wethouders, 
raadsleden en commissieleden 2008 

Verleende vergunningen
Verleende 
omgevingsvergunningen

WIJZIGING TARIEVEN-
TABEL LEGES-
VERORDENING 2014

van burgemeester en wethouders 
besloten om het tarief voor de aan-

op € 38,45, het tarief voor het niet 
overleggen van een oud reisdocu-
ment te laten vervallen en het tarief 
voor het verstrekken van gegevens 

te stellen op € 7,50. 

bekendgemaakt in het elektronisch 
gemeenteblad (2014, nr. 20863) van 
de gemeente Blaricum. 
U kunt het raadplegen via de website 

INTREKKEN 
BELEIDSREGELS

Burgemeester en wethouders van 

op 15 april 2014 hebben besloten 

(vastgesteld op 10 augustus 1993) 
in te trekken. Dit besluit treedt per 
direct in werking.

Het innemen van een standplaats 
-

-
ning Blaricum 2010.

BEL-veteranendag 
2014
Op vrijdag 23 mei aanstaande organise-
ren de drie BEL-gemeenten voor de zesde 
keer een bijeenkomst voor alle veteranen 
die in Blaricum, Eemnes en Laren wonen. 
De veteranendag begint dit jaar in het ge-
meentehuis van Blaricum. De ontvangst 
is vanaf 10.30 uur.  
Alle veteranen in de BEL-gemeenten die 

-

Bent u een veteraan in één van de BEL-
gemeenten, maar staat u niet ingeschre-

dan vóór maandag 12 mei contact op met 
het bestuurssecretariaat van Blaricum: 
bestuurssecretariaat@blaricum.nl of tel. 
035 – 751 32 25.
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Op 22 mei 2014 kiezen 400 miljoen Europeanen een nieuw Europees Parlement 
voor de periode 2014-2019. Ook u kunt uw stem uitbrengen. Waar kunt u stem-
men en wat neemt u mee? 

Stembureaus

1  Gemeentehuis  Kerklaan 16 h  
2  de Blaercom  Schoolstraat 3 h  
3  de Torenhof  Torenlaan 22 h  

h  
h  

De stembureaus met h zijn toegankelijk voor mensen met lichamelijke beperkingen

Wat neemt u mee als u stemt?  

Meer informatie 
-

Nummer Aanduiding stembureau  Adres stembureau

Stemmen voor het Europees Parlement 

Om zeer snel bij u te kunnen zijn, 
hebben we zogenaamde TS2 
voertuigen aangeschaft. Dit zijn 
kleine, snelle interventie-
voertuigen met het formaat van 
een bestelbus waarmee we 
makkelijker door het verkeer 
komen. Deze zijn bemand door 
twee personen die bij een 
melding binnen één minuut op 
weg zijn. De TS2 is ook makke-
lijker door het verkeer te 
manoeuvreren waardoor we 
sneller ter plaatse zijn om het 
incident te verkennen, een plan 
te maken of direct te blussen.

Geen tijd te verliezen
Waar u normaal gesproken langer 
zou moeten wachten op het 
standaardteam van zes personen, 
wordt u voortaan sneller 
bijgestaan. Uit onderzoek is 
gebleken dat het werkt. Met  
een score waar brandweerman 
Jos Kok van tevoren niet van had 
durven dromen: “Overal waar we 
komen krijgen we tegenwoordig 
complimenten. De mensen zien 
dat we er het verschil mee 
maken.” 

Voortaan zijn we
sneller bij u

Gooi en Vechtstreek

Meer weten over 
de veranderingen bij 
uw brandweer? Kijk op  
nieuwrood.nu

Uw brandweer
verandert
We worden sneller, slimmer 
en sterker met één belangrijk 
doel: een brandveilige regio 
met minder incidenten, 
minder schade en minder 
slachtoffers. 

Nieuw Rood. Samen voor een
brandveilige regio Gooi en Vechtstreek

de Eemnesserweg en de Blaricummertollaan. De werkzaamheden duren naar ver-

voor doorgaand autoverkeer, behalve voor bestemmingsverkeer. De eerste week 
staan op diverse plekken verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden. 
Omleidingsroutes worden ter plaatse met borden aangegeven. Verkeer dat via de 
A27 naar Blaricum rijdt wordt geadviseerd de afrit Huizen/Blaricum te nemen.

Wat gaat er gebeuren op de Eemnesserweg/Blaricummertollaan?
• De maximumsnelheid gaat van 50 km naar 30 km; het verbod op vrachtverkeer 

-

-
kapt (zoals ook in februari 2014), en daarna vervangen. 

als tolweg. 
-

seerhavens.
-

pad wordt verlicht en ook de kruispunten.
• De gemeente vervangt waar nodig de vuilwaterriolering en legt onder de hele 

-
-

-
meerd over de werkzaamheden en de voortgang ervan.

Werkzaamheden Eemnesserweg 
en Blaricummertollaan

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Korte toets ‘Het duurzaamheidsbeleid van de BEL-gemeenten’
• Vaststellen Verordening leerlingenvervoer gemeente Blaricum 2014

• Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

aanbestedingen Blaricum 2013

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

Agenda Raadsvergadering
Dinsdag 20 mei 2014, aanvang 20.00 uur 
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes

Van 9 mei (20.00 uur) tot en met 12 mei (05.00 uur) worden ter hoogte van 

-

AFSLUITING OP- EN AFRITTEN A1
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Vraag van de maand

‘Hoe leer ik mijn kind een 
goede vriend(in) te zijn?’
Het ene kind wisselt voortdurend van vriendjes. Terwijl het andere kind maar 

vrienden te hebben! Je leert veel over jezelf en je omgeving door met vrienden om 
te gaan. Maar soms is vriendschap voor kinderen best ingewikkeld. Hoe maak je 
vrienden? Wat doe je als je vriend bazig is? Of ineens niet meer je vriend wil zijn? 
Als ouder kunt u aanmoedigen, coachen, sturen en steunen in alle vaardigheden 

Waar kunt u aan denken?
Maak normen en waarden binnen vriendschap bespreekbaar. Praat met elkaar over 

een ruzie met uw kind en help uw kind oplossingen te bedenken hiervoor. Laat uw 
kind de oplossing uitproberen en vraag hoe het is gegaan. Hier leert een kind meer 
van dan wanneer u het als ouder meteen zelf oplost door met een andere ouder of 

grenzen nodig zodat ze weten wat er van ze verwacht wordt en hoe ze zich moeten 

Draag hem of haar dan voor als ontvanger van een lintje bij de algemene deco-

gemeente binnen zijn. 

-
dingen aan vooraf. U kunt een plaatsgenoot voordragen via een aanvraagformulier, 

haar advies, voor 1 oktober 2014 sturen naar de Commissaris van de Koning in de 

-

 
Tussentijdse gelegenheid

Informatie en aanvraagformulier

bestuurssecretariaat, telefoon: 035 – 751 32 25. Het aanvraagformulier kunt u ver-

Voordragen Koninklijke 
onderscheiding in 2015

Maar liefst 80 procent van alle aanhoudin-

de alertheid van omstanders. Wie ’s nachts 

niet aarzelen om 112 te bellen. Naast goed 

om het inbraakrisico te verkleinen.

Tips om het risico op inbraak te 
verkleinen:
1. Controleer het hang- en sluitwerk op 

defecten en sluit alle ramen en deuren 
goed af. Inbrekers maken nog wel eens 

binnen te klimmen;

3. Laat niet zien dat u weg bent. Plak dus 

zet geen afwezigheidbericht op uw 

4. Als de tafel van buitenaf zichtbaar is, 

suikerpot op plaatsen zodat het net 

planten weg voor het raam;

neerleggen op plaatsen waar deze van 
buitenaf niet zichtbaar is;

-

8. Laat iemand uw gras maaien en vraag 
de buren hun (tweede) auto op uw 
oprit te parkeren;

houden en laat de buren weten waar u 
te bereiken bent;

andere dingen waar op geklommen 
kan worden;

11. Maak van uw woning geen etalage; 
plaats LCD-schermen of computer/

12. Zorg dat u geen geld, waardevolle 
papieren en of sieraden thuis laat. In 

13. Binnendeuren niet afsluiten, kostbaar 

meubilair ook niet. Extra schade wordt 
daarmee voorkomen;

computer en kopieer ze naar een USB-

-
ken;

eigendommen snel terug gevonden 

Verdachte situatie

-
mer want hoe sneller u belt, hoe sneller 

1. Ziet u iets dat u niet vertrouwt of bent u 

onterechte melding dan geen melding.   

kenmerken van voertuigen en men-
sen.

 » Noteer zo veel mogelijk details. 

is niet genoeg. ‘Een mollige, kleine 

begint met XJ-06’ is een melding waar 
we direct iets mee kunnen. 

-

 » Bel 0900-8844. 

genoteerd. 
4. Wilt u een volledig anonieme melding 

 » Bel Meld Misdaad Anoniem via 
0800-700. 

 Dit nummer kunt u ook bellen voor 
anonieme meldingen ‘op heterdaad’. 

Woninginbraken voorkomen

Verdachte situatie? Bel 112 
-

gen. Het wordt hen soms wel erg gemakkelijk gemaakt met openstaande ramen en 



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. 
Blaercom 5 juni goedkope rijbewijs-
keuringen. Senioren, chauffeurs met rij-
bewijs C/D/E en overige automobilisten
die voor verlenging van hun rijbewijs
moeten worden gekeurd, kunnen hier-
voor terecht via Goedkope Keuringen.
Voor informatie, tarieven en een
afspraak: 085-4883616. Lezingen van
Het Theosofisch Genootschap op 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. 
De Malbak 10 mei van 10.00-13.00 uur
Repair Café Blaricum. Iedere donderdag
van 15.30-17.00 uur, voor meiden van 9
t/m 12 jaar in (Y)our Place!: Girls Place!
Info: www.jongversa.nl/yourplace, Irene
Vos: ivos@versawelzijn.nl en tel. 06-
33103836. De laatste dinsdag van de
maand van 15.30-18.30 uur Eigen potje
koken voor kinderen van 9-12 jaar.
Kosten €  3,75 per keer. Info en aanmel-
den bij Irene Vos: tel. 06-33103836, e-
mail: ivos@versawelzijn.nl. Iedere
woensdag van 10.00-11.30 uur het

Mamacafé voor aanstaande moeders of
moeders van kinderen van 0 tot 4 jaar
oud. 
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
van 13.30-16.30 en van 19.30-22.30 uur.
Info en aanmelden 
cursusbureau@versawelzij.nl of tel.
6299838. Rechtswinkel, juridische vra-
gen snel beantwoord, elke maandag-
avond van 19.30 tot 20.30 uur. Elke
vrijdagochtend tussen 11.00 en 11.30
uur 50+ leest voor aan peuters van 2
t/m 4 jaar. 15 mei van 11.00-14.00 uur
Gooische Vrouwen Zaken (GVS), kos-
ten € 19,75, inclusief koffie en lunch.
Info en reserveren: 
reserveren@hartvanlaren.nl, tel. 7513991. 
Rotaryclub Laren-Blaricum het Groot
Dorpsdiner zondag 25 mei (het goede
doel: waterzuiveringsinstallaties in

EXPOSITIES
De Trappenberg t/m 14 mei verkoop-
expositie van de schilder Frits Klein.
Info: www.kunstroutetrappenberg.nl. 
Rosa Spierhuis t/m 9 juni expositie van
het werk van Femia Morselt en Taeke de
Jong. Dagelijks geopend van 10.00-
16.00 uur. Info: www.rosaspierhuis.nl.
Singer t/m 18 mei Mauve tot Mondriaan.
Info: www.singerlaren.nl/museum. 
BEL–Art t/m 4 juni tentoonstelling met
schilderijen van Erni de Kort en Han
Schoon en sieraden van Loes Vogel-
Mater, maandag t/m donderdag van
8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30-13.00
uur. Toegang gratis.
Open Ateliers Laren 10 en 11 mei.
Info: www.atelierroutelaren.nl.

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: 15 mei
Lodewijk Crommelin - piano en 19 juni
Lisette van de Loo - piano.
Radio 6FM Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter. 

Cambodja) op de Larense Brink. Info
en inschrijven: www.dorpsdiner.nl. 
Fietsgilde voor het rooster en informatie
over de tochten zie www.fietsgilde.nl.
Asperges in de akker 24 mei t/m 5
juni. Info: www.hetaspergediner.nl.
Blauwe Dolfijn 17 en 18 mei 2014, van
10.00-16.00 uur, reiki 1 cursus. Locatie:
Yogacentrum Surya, Logger 8, 1276 BR
Huizen. Kosten voor 2 dagen €  125,00,
incl. drankjes e.d., excl. lunch. Opgeven
via: info@blauwedolfijn.eu en tel. 06-
23479334.

BIBLIOTHEEK
Dyslectische kinderen kunnen nu 
ook luisterboeken streamen op 
tablet of smartphone, gratis via
http://www.superboek.nl. Iedereen die
in het bezit is van een OV-chipkaart
kan in het Brinkhuis en in de
Bibliotheek Huizen terecht voor het
laden van reisproducten en voor het
activeren van automatisch opladen.
Huizen tel. 5257410. 16 mei van
20.00 t/m 2200 uur: Bert Wagendorp
zal door journalist en programmama-
ker René Roodheuvel worden geïnter-
viewd over zijn roman Ventoux. 
Laren tel. 5382612. 
Info 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

Kopij aanleveren en informatie:
redactie@heienwei.nl,
tel. 06-50593402 of 06-25098485 
Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma, Marjolijn Schat
Redactie: Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen,
Aty Lindeman, Elisabeth Loudon, Robert
Molijn, Daniëlle Mouissie, Hidde van der
Ploeg, Frans Ruijter, Adrie van Zon.
Correctie: Satyamo Uyldert, Piet Niks
Foto's:
Peter van Rietschoten, Gerbe van der Woude
Medewerkers:Anneke Bruggeman, Linda
Eggenkamp, Nico de Gooijer, Corryn de
Vrieze
Webbeheer:
Satyamo Uyldert, Ria Bulten-van der Mik
Advertentie- en sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink
E-mail: gesink@solcon.nl
Voor tarieven zie adverteren en sponsoring
elders op deze website
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Pim Baljet 
Secretariaat: Jacqueline Geesink
E-mail: jacqueline@gesink.com
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, tel . 035-5316520
Oplage: 4500

www.heienwei.nl

Hei & wei niet 
ontvangen?

Vanaf donderdag 15
mei weer open t/m
vrijdag 11 juli 2014.
Na de zomervakan-
tie (bij goed weer)
open tot oktober. De
openingstijden zijn
op donderdag en

vrijdag van 10.00-17.00 uur. Voor kopje
koffie/thee met eigengemaakte taart, een
gezellige koffieochtend, lunch of high-
tea en info: Els Hessels tel. 0625326949.
Adres: Schapendrift 1b.

Aimée van ’t Hoff 

Koningsdag 2014 op de OBB was een groots succes! Om half 9 ging de school van start
met een heerlijk ontbijt op het schoolplein, voorafgegaan door het zingen van het
Wilhelmus. De kleinsten werden bij het ontbijt begeleid door de oudsten en dat gaf een
leuke en gezellige sfeer. Na het ontbijt begonnen de sportieve activiteiten. 

Familieberichten
Geboren
01-01-2014 Chloë de Blom
16-01-2014 Oliver Schaffelaars
07-02-2014 Thijs Johannes Stefan

van den Brink
08-02-2014 Naoufel Azzahhafi
15-02-2014 Silveijn van der Heijden
24-02-2014 Sophie Elisabeth Maria

van den Bergh
02-03-2014 Pieter Aage de Vries
04-03-2014 Giuseppe Rolf van den

Breemer
05-03-2014 Lisanne Vayen van Dijk
08-03-2014 Emmanuel Quirijn Felix

Xavier Beele
26-03-2014 Laura Maria Carmen

Esteban Hilhorst
28-03-2014 Eleanor Anna Renes

Huwelijken
25-01-2014 Teunis Christinus

Bouwer, en: Henriette
Francisca Adriana Korz

24-02-2014 Andreas Hendrikus
Petrus Bakker, en:
Patricia Aimée Melanie
Nijst

Overleden
28-03-2014 Clemens Stephanus

Duurland, 
geboren 26-12-1930

31-03-2014 Johannes Gijsbertus
Hendrikus van der
Zwaan, 
geboren 28-07-1948

01-04-2014 Franciscus Leonardus
Maria (Frans)
Rokebrand, 
geboren 11-04-1929

06-04-2014 Elizabeth Johanna (Bep)
de Boer-Bakker, 
geboren 13-05-1930

25-04-2014 Jacobus (Jaap) Henricus
Maria Schaapherder,
geboren 02-08-1946

Dorpsagenda
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In Gooijers Erf

Koningsspelen OBB

Aimée van ’t Hoff, jeugd windsurftalent
van 16 jaar uit Blaricum, leerling in 4 vwo-
van de Huizermaat, heeft zich met een 10e
plek op het EK Windsurfen Bic Techno293
op 26 april gekwalificeerd voor vertegen-
woordiging van Nederland op de Jeugd
Olympische Spelen welke deze zomer
plaatsvinden in Nanjing (China). Mail uw kopij naar: redactie@heienwei.nl. 

Kopij


