
SDS’99
Handbalvereniging SDS’99 uit
Blaricum (maar handbalvereniging
voor Laren, Blaricum, Eemnes en
Huizen) is voor het nieuwe seizoen op
zoek naar teamgenootjes. 
Kinderen van alle leeftijden vanaf onge-
veer 6 jaar zijn van harte welkom. Voor
informatie secretaris@sds99.nl of tel.
5383316. 

Dorpslunch
Vorig jaar is met groot succes de 1e ver-
sie van de  ‘Doe eens Wild met
Asperges’ dorpslunch in de asperge-
boerderij georganiseerd door de Lions
Laren Blaricum. De reacties waren der-
mate enthousiast dat er besloten is hier
een jaarlijkse traditie van te maken.

De dorpslunch vindt dit jaar plaats op
zondag 22 juni van 12.00 tot 15.00 uur.
Dit jaar krijgen de gasten vier heerlijke
gerechten, waarbij Blaricumse asperges
van eigen akker gecombineerd worden
met fantastisch wild uit de regio. De gas-
ten zullen bediend worden door echte
Lions. Ook zal er voor lokaal entertain-
ment gezorgd worden en er worden tij-
dens de lunch een aantal mooie items
geveild. De kosten bedragen € 45,- per
couvert en het eerste glas wijn is gratis.
Alle opbrengsten zijn voor de goede
doelen van de Lions. Voor meer info zie
de website: www.dedorpslunch.nl.
Reserveren kan via e-mailadres:
info@dedorpslunch.nl.

Autismedag 
Stichting De Droomboom organiseerde
ook dit jaar een ballonnenwedstrijd.
Op Wereld Autisme Dag, afgelopen 
2 april, kozen 250 blauwe ballonnen
het luchtruim in Laren.
Wereld Autisme Dag staat in het teken
van de kleur blauw. Over de hele wereld
worden gebouwen blauw verlicht, waar-
onder ook paleis Soestdijk, om aandacht
te vragen voor autisme. Dean, 6 jaar,
won de hoofdprijs. Zijn ballon vloog
maar liefst 346 kilometer naar Hannover.
De tweede prijs ging naar Wolfie, 6 jaar.
Zijn ballon landde in Petershagen, 292
kilometer ver. Fleur won de derde prijs.
Haar ballon legde de 67 kilometer af
naar Wezep. De winnaars kregen felici-
taties van De Droomboom-kinderen en
gingen naar huis met prachtige boeken.

37e jaargang
nr. 447

6 juni 2014w
w
w
.h

ei
en

w
ei
.n

l
O
.A
. V

O
O
R
 O
U
D
E 
N
U
M
M
ER

S 
EN

 A
R
C
H
IE
F

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

heihei&&weiwei

‘De bouw van het huis kon slechts na de
nodige tegenstand van de Blaricumse
welstandscommissie overwonnen te heb-
ben, een aanvang nemen.’ Zo staat het
beschreven onder het kopje geschiedenis
in de kadaster-aanduiding sectie A, num-
mer 2305. ‘De commissie had ernstige
bezwaren tegen het werken met goedko-
pe materialen en prefabelementen,’ aldus
diezelfde bron. ‘Op langere termijn zou
die constructie niet deugdelijk genoeg
zijn.’ Voor de sociale bewogenheid van
Rietveld die ten grondslag lag aan zijn
materiaalkeuze – en bijvoorbeeld ook
een rol speelde bij het ontwerpen van
zijn meubels – was volstrekt geen aan-
dacht. 

Achteraf
Zeker zo belangrijk was overigens de
weerstand tegen Rietvelds totaal nieuwe
compositoire opvattingen. De oorspron-
kelijkheid en schoonheid van zijn ont-
werpen werd totaal niet onderkend. Zo

mocht het pand Bloemlandseweg 3
(bekend als Huize Hildebrand; inmid-
dels een rijksmonument!), ontworpen in
1933, uiteindelijk pas in 1935 worden
gebouwd, op voorwaarde dat het pand
een beetje achteraf zou worden neerge-
zet in relatie tot de openbare weg. ‘De
overbuurman wilde niet zo’n modern
huis vlak bij het zijne,’ meldde NRC-
Handelsblad op 18 oktober 2002 in een
licht ironische terugblik. Die goede buur
ontdekte ook nog dat er een steile trap in
het huis werd geplaatst die niet in over-
eenstemming zou zijn met de regels. Het
handelde om een stalen trap.

Hendrick de Keyser
‘Lange mensen moeten altijd met hun
hoofd manoeuvreren om zich bij het op-
en aflopen van de trap niet te stoten aan
de vloer van de bovenverdieping.’ Die
laatste informatie komt van Vereniging
Hendrick de Keyser in Amsterdam. In

door Hidde van der Ploeg
In de dertiger jaren van de vorige eeuw ontwierp Gerrit Rietveld (1888-1964)
enkele Blaricumse huizen. Kenmerken van zijn stijl waren in die tijd platte
daken en strakke gepleisterde gevels die nogal eens voorzien waren van glas-
vakken. Maar dat de gemeente gelukkig was met zijn bijdrage aan het gezicht
van Blaricum zou de geschiedenis geweld aandoen.

Huize Hildebrand
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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

De enige forse ingreep was de omvang
van de garage, waarin de Amerikaanse

slee van eerdere bewoners
aanvankelijk niet paste.
De oude situatie werd her-
steld en samen met de
oorspronkelijke kleuren
van het huis – wit, zwart
en aluminium – is de
voorzijde weer onmisken-
baar een echte
Rietveldcompositie. De
opdrachtgever tot ontwerp
en bouw alsmede eerste
bewoner was Anton D.
Hildebrand (1907-1977).
Hij woonde slechts kort
op dit adres. In een vol-
gend deel van ons thema
Blaricumse huizen en/of
hun bewoners komen we

ongetwijfeld terug op deze kleurrijke
figuur.

Het eindexamencadeau

Berlijn, begin juni 1962. Een ver-
deelde stad in herstel. De muur in
aanbouw. Zittend aan de hotelbar
tuurt een Hollandse jongen som-
ber naar buiten, naar de aangren-
zende, troosteloze bouwput. Zijn
moeder zit naast hem, voldaan
glimlachend. Over een week gaan
ze weer terug naar huis. Dan moet
hij meteen in militaire dienst. Shit,
geen vrije dag meer over!

Eind vorige week had hij eindelijk
zijn eindexamen gehaald. Na jaren
zwoegen, met voorwaardelijke
overgangen en extra taken. Maar
het was gelukt. Hij had zich ver-
heugd op de ongeregelde en los-
bandige eindexamenfeesten.
Symbool van het definitief bevrijd
zijn van zijn strenge, tot dan alles
regelende moeder. Elke avond
feest, een week lang, steeds weer
bij iemand anders thuis.
Feestvieren, vooral vanwege de
meisjes. Daar waren hele leuke bij.
Het zou voor hem de ultieme week
worden.

Na de uitreiking op school was hij
met zijn bul onder de arm thuisge-
komen. Nog niet binnen of zijn
vader riep hem naar de woonka-
mer te komen. Daar, voor de antie-
ke kast, stonden zij,  zijn trotse
vader en moeder. Plechtig sprak
zijn vader hem aan: ‘Moeder en ik
willen je als beloning voor je eind-
examen een reis naar Berlijn
cadeau doen, een week, samen met
moeder.’ Moeder knikte instem-
mend. De jongen zweeg, ontzet.
Een week lang opgezadeld met je
‘oude’ moeder? Hallo! Ik moet
dadelijk in dienst. Geen eindexa-
menfeesten, geen vrijpartijen!

Een uitgeschreeuwd ‘Nee!
Begrijpen jullie dan ook nooit
iets?’ was toen nog ondenkbaar.
Gelukkig tegenwoordig wel.
Andere tijden. Gehoorzaam zeulde
de jongen een week lang achter
zijn moeder aan door Berlijn. Toch
heeft hij aan deze ‘vakantie’ een
onuitwisbare herinnering overge-
houden aan een schitterende
vrouw. Aan de onvergankelijk
mooie Nefertiti, 3300 jaar oud, in
een Berlijns museum. Hij was ver-
liefd. Weliswaar op een oude,
beschilderde houten buste. Maar
als jongen van twintig... dan moet
je toch wát?

Column
door
Sybert Blijdenstein
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2000 restaureerde die vereniging als
eigenaar het pand grondig, maar op
basis van historische
gronden, en werd de
steile trap gespaard.
Toentertijd ging de
gemeente in op het
bezwaar van de over-
buur en stuurde een
inspecteur. Kort voor
diens komst liet
Rietveld even een min-
der steile, houten trap
plaatsen die daarna
weer werd verwijderd.

Amerikaanse auto
Vereniging Hendrick
de Keyser kocht
Bloemlandseweg 3 in
2000. ‘Sterk verwaar-
loosd, maar er is weinig veranderd aan
het pand,’ luidde toen de kwalificatie.

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

Nederlands bekendste harpiste Lavinia
Meijer zal samen met pianist en compo-
nist Michiel Borstlap een bijzonder con-
cert verzorgen. Op het proramma staan
werken van Ludovico Einaudi, Philip
Glass en Michiel Borstlap.

Het concert wordt gehouden ten behoeve
van het Saint Francis’ Hospital in Katete,
Zambia. Met de beoogde netto-
opbrengst van het Zomerconcert 2014
wordt de afdeling fysiotherapie gereno-
veerd. Wilde Ganzen draagt bij door de
opbrengst te vermeerderen met maar
liefst 55% premie. Tevens controleert
Wilde Ganzen de projecten op duur-
zaamheid en transparantie. (Voor meer
informatie: www.wildeganzen.nl.)

Op de website van de stichting
www.zomerconcert.nl vindt u meer
informatie over het komende
Zomerconcert en de reeds uitgevoerde
concerten, zo ook informatie over het
Saint Francis’ Hospital in Zambia en de
gerealiseerde projecten.

E-tickets
Kaarten à €  29,50 zijn te bestellen via de
website www.zomerconcert.nl en ook te
koop bij de apotheken in Laren en
Blaricum. 

Diner bij ‘Rust Wat’
Bezoekers die tijdens het concert bij res-
taurant ‘Rust Wat’ willen dineren, dienen
vóóraf via de website een e-ticket à 
€  29,50 te bestellen (of bij de apotheek
te kopen) en mee te nemen als toegangs-
bewijs. Bij de dinerprijs is de toegangs-
kaart tot het concert NIET inbegrepen. 

Parkeren 
Parkeren kan uitsluitend op het parkeer-
terrein bij zwembad De Biezem aan de
Eemnesserweg in Laren (naast de hoc-
keyvelden).
Pendelbusjes van het parkeerterrein naar
‘Rust Wat’ à €  2,- (retour).
In verband met de beperkte parkeermo-
gelijkheden wordt bezoekers verzocht
zoveel mogelijk per fiets te komen.

Zomerconcert ‘Rust Wat’ 
Ook dit jaar vindt het traditionele Zomerconcert plaats bij de vijver van
restaurant ‘Rust Wat’ in Blaricum en wel op vrijdag 20 juni om 20.15 uur. 
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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

Gesprek met de burgemeester
Door Adrie van Zon

Burgemeester, u nam in maart
afscheid van de leden van de gemeen-
teraad 2010-2014. Wat is er in die peri-
ode allemaal in Blaricum gereali-
seerd?

In die vier jaar zijn er heel wat zaken tot
stand gekomen die van wezenlijk belang
zijn voor de gemeente. In 2010 moesten
we de installatie van de nieuwe raadsle-
den in het Vitusgebouw doen. Inmiddels
hebben we weer een eigen gemeentehuis
inclusief vier startersappartementen en
een vrijesectorappartement. Aan het
Herman de Klerkhof werden ook star-
terswoningen opgeleverd. Het Wingerd-
terrein werd bebouwd. De topflats in de
Bijvanck kwamen er, evenals de appar-
tementen aan het Burgemeester
Tydemanplein. In de dorpsboerderij
kwamen drie afzonderlijke woningen.
De nieuwe Malbak kwam gereed. De
Blaercom kreeg een facelift. Het groen,
de bestrating en de openbare ruimte in de
Bijvanck werden aangepakt en de
Randweg-Oost kreeg nieuw asfalt en
gedeeltelijk een nieuwe inrichting.
Nederheem kreeg na lang en succesvol
onderhandelen een voorlopige nieuwe
eigenaar en de Blaricumse reddingsbri-
gade werd feestelijk omgevlagd tot
KNRM-station. Wat onze bestuurskracht
aangaat zijn we met glans geslaagd.
Aansluitend hebben we een landelijk
congres georganiseerd om dat te vieren.
Er werden in de raad ook heftige discus-
sies gevoerd en drie onderwerpen sprin-
gen eruit: de HOV (hoogwaardig open-
baar vervoer), de brandweer en natuur-
lijk de bestuurlijke toekomst van de
Regio Gooi en Vechtstreek.

Democratische legitimatie. Volgens de
burgemeester van Naarden in een stuk-
je vorig jaar in de Gooi- en Eemlander
zijn gemeenten met minder dan 20.000
inwoners ondemocratisch omdat kleine
gemeenten steeds meer samenwerkings-
verbanden aangaan, waarin de raadsle-
den weinig te vertellen hebben en op die
manier de democratische legitimatie in
gevaar komt. 

Met ingang van 1 januari 2013 is het
gewest Gooi en Vechtstreek herijkt. Het
algemeen bestuur en het dagelijks
bestuur van – inmiddels – de regio Gooi
en Vecht, werden zwaar afgeslankt en de
organisatie wordt op dit moment omge-
vormd van een dienstenorganisatie naar
een programmagestuurde organisatie,
waarbij de gemeenteraden conform hun
uitdrukkelijke wens het eerste en het
laatste woord hebben. De democratische
legitimatie van de negen deelnemende
gemeenten vindt in die raden plaats. De
portefeuillehouders vanuit die negen
raden leggen rechtstreeks verantwoor-
ding af aan hun gemeenteraad. De wet-
houders zitten daar als vertegenwoordi-
gers van hun gemeenten en moeten
steeds terugkoppelen. Hierdoor neemt de
invloed van de gemeenten enorm toe. 

Hoe is de stand van de regionale toe-
komstvisie?

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
praten over drie fases. Op korte termijn
de fusie van Bussum, Naarden en
Muiden (1 januari 2016). Op middellan-
ge termijn samenwerking of fusie van de
BEL-gemeenten met Huizen of met
Hilversum. Op lange termijn zien ze het
ontstaan van Gooistad of Gooiland.

Blijkens het onderzoek dat in opdracht
van de provincie is verricht door de
zogenaamde ‘verkenners’ dienen
Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes een
intensief en niet vrijblijvend samenwer-
kingsverband aan te gaan, waarmee de
opmaat wordt gegeven voor een moge-
lijke fusie van deze gemeenten over 3 à
4 jaar, dan wel een opgaan van deze
gemeenten op lange termijn in een nog
grotere nieuwe gemeente. Dat zou dan
Gooistad of Gooiland kunnen zijn. De
provincie heeft over deze aanbevelingen
advies gevraagd van de gemeenten. In
verband met de huidige coalitieonder-
handelingen zal uitstel nodig zijn om te
reageren. Uitgangspunt daarbij is wel dat
een nieuwe coalitie hier niet anders
tegenaan kijkt dan in de afgelopen
gemeenteraad. De vier BEL-gemeenten
hebben vorig jaar uitgesproken dat ze
hun gemeenten zelfstandig willen hou-
den. Die verkenners plaatsen enkele
kanttekeningen over de BEL-samenwer-
king. De gedachten achter onze samen-
werking was om onze zelfstandigheid te
ondersteunen en zoveel mogelijk onze
eigenheid en eigen identiteit te handha-
ven. De verkenners vinden dat de BEL-
gemeenten meer hetzelfde beleid moeten
voeren. Wanneer dat niet gebeurt is het
volgens hen de vraag wat de meerwaar-
de is van de BEL-combinatie.

De decentralisatie van zorgtaken moet
per 1 januari aanstaande zijn beslag
krijgen. Is Blaricum er klaar voor?

We zijn nog niet helemaal klaar. Er is
door de gemeenteraad een groot bedrag
beschikbaar gesteld om de zaak goed
voor te bereiden. Er wordt hard aan
gewerkt om de invoering op tijd te reali-
seren. We starten een uitvoerig commu-

nicatietraject om onze inwoners te infor-
meren over wat ze van de gemeente kun-
nen verwachten.

In de Blaricummermeent wordt ge-
bouwd. Gaat het de goede kant op?

De bouw in de Blaricummermeent loopt
op dit moment erg goed. We verkopen
veel. De markt is wel veranderd maar er
zit beweging in. Er wordt hard aan
gewerkt.

Het nieuwe theaterprogramma seizoen
2014/2015 is uit. Het jaarprogramma is
gratis af te halen bij de theater- en muse-
umkassa. De losse kaartverkoop gaat 
9 juni van start. Reserveer snel voor voor-
stellingen zoals: Moesson met Kitty
Courbois en Bram van der Vlugt, Koningin
Juliana met Annet Malherbe, cabaret van
Pieter Derks of Freek de Jonge.



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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Koffie drinken

door Frans Ruijter
Het zal een jaar of tien geleden zijn
dat ik, op een feest in Blaricum, de in
Blaricum geboren Lies Raven ont-
moette. Zij was een nicht van het feest-
varken. We raakten aan de praat en zij
vertelde dat ze al jaren in Woudenberg
woonde. Nu wil het toeval dat dit op de
route ligt die ik in de zomer graag op
de racefiets afleg. 

We spraken daarover, waarop zij voor-
stelde dat ik een keer koffie zou komen
drinken. ‘Prima,’ zei ik. ‘Morgenochtend
om half elf ben ik er.’ Het leek erop dat
dit bij Lies niet zo geloofwaardig over-
kwam, want net voor zij huiswaarts keer-
de, kwam ze naar me toe en vroeg nog-
maals: ‘Wanneer kom je nu koffie drin-
ken?’ Mijn antwoord was wederom:
‘Morgenochtend om half elf.’

Niet verwacht
De volgende ochtend om vijf over half
elf belde ik bij haar aan. Lies was totaal
verbaasd en zei: ‘Jeetje, dat had ik niet
verwacht zeg.’ Met de woorden: ‘Een
man een man, een woord een woord’ kon
ik mijn bezoek kracht bijzetten. Het
bleef niet bij die ene keer dat ik er koffie
heb gedronken, meerdere keren ben ik
bij haar geweest. Zij kreeg van een ach-
ternicht de hei & wei opgestuurd. We
zaten nog maar amper aan de koffie of ik
kreeg de nodige vragen voorgelegd.
Soms had ze de vragen zelfs opgeschre-
ven, zodat ze niets kon vergeten. Want ze
wilde alles, maar dan ook alles van
Blaricum weten. ‘Want eens een
Blaricummer, altijd een Blaricummer’
was haar devies. Deze koffiepauzes
waren dan ook vaak ruim bemeten wat
tijd betreft, maar net als voor Lies waren
ze mij ook heel dierbaar.

Jeugd
Lies vertelde honderduit over haar jeugd,
die niet altijd leuk voor haar is geweest.
Zij werd geboren aan de Molenveenweg
19 en was enig kind. Haar moeder over-
leed op 35-jarige leeftijd en zij was toen
nog maar ruim 7 jaar oud. Haar vader
hertrouwde vrij snel maar het klikte niet,
op zijn zachtst gezegd, tussen haar en de
tweede vrouw van haar vader. Deze peri-
ode in iemands leven moet eigenlijk een
van de mooiste en onbezorgdste zijn,
maar dat is het voor haar absoluut niet
geweest. Met tranen in haar ogen kon ze
er na al die jaren nog maar moeilijk over
praten. 

Terug in Blaricum
Misschien was dat wel de reden dat Lies
daarom zelf snel trouwde, maar dat
huwelijk werd geen succes en liep uit op
een echtscheiding. Ze vond gelukkig
weer een liefde, namelijk Bob Zwart.
Met Bob verhuisde ze naar Woudenberg.
Samen met Bob heeft Lies nog mooie en
gelukkige jaren gekend. Bob overleed in
1999. Na het overlijden van Bob heeft ze
nog heel veel vrijwilligerswerk gedaan,
voornamelijk voor het Leger des Heils in
Bussum. Want met naald en draad was
zij een ware kunstenares. 
De laatste jaren ging haar geestelijke
gezondheid achteruit. Helaas voor haar
belandde ze in een verzorgingshuis, waar
zij liefdevol werd verpleegd. Daar is zij
dan ook op 9 april 2014 overleden. Op
15 april is zij bij Bob begraven, op de
Algemene Begraafplaats van Blaricum
De Woensberg. Lies Raven, van
Lammert ‘de Bolle’, zoals haar vader in
Blaricum genoemd werd, is 83 jaar
geworden.

Op welke school zit je?
Ik zit op de Bernardus in groep 8.

Wat vind je leuk aan school, wat min-
der?
Gym is mijn lievelingsvak. Spelling is
ook leuk. En natuurlijk dat ik al mijn
vriendinnen iedere dag zie. We hebben
een hele leuke groep
met 30 kinderen en
meester Guus en juf
Esther.

Met wie woon je in
een huis?
Ik woon in huis met
mijn vader, moeder,
mijn broer Tijmen,
die vorig jaar ook in
deze rubriek stond,
en mijn jongere
broertje Martijn. We
hebben een heel
leuke en lieve hond,
Gamble.

Waar zou je later
graag zelf willen
wonen?
Ik wil later nog steeds in Blaricum
wonen. Blaricum is een mooi dorp, niet
al te druk en veel ruimte. Ik wil hier
later wel in een huis met een grote tuin
wonen. 

Wanneer heb je voor het laatst heel
hard moeten lachen?
Ik was laatst bij een vriendin aan het
logeren, samen met nog een jongen. Hij
viel om 1.00 uur in slaap. Om 2.00 uur
kregen mijn vriendin en ik vreselijke
honger. We zijn stiekem naar de keuken
gegaan en hebben vla gepakt. We kre-
gen zo de slappe lach. We hebben in
bed de vla opgegeten en moesten bij
iedere hap vreselijk hard lachen en
onze slaapgenoot werd er niet eens
wakker van. 

Heb je hobby’s?
Ik speel hockey bij de Larensche
Hockeyclub. Ook tennis ik bij BLTC.
Ik speel altijd competitie, in de zomer
en in de winter. Hockey en tennis vind
ik allebei heel erg leuk. Ik doe ook
altijd mee aan het schoolvoetbal.
Verder teken ik heel graag. Misschien
krijgen we de piano van mijn opa en

oma en dan wil ik graag piano leren
spelen. 

Wat is je grootste blunder?
Ik speelde eens een keer mee in een
toneelstuk in de kerk. En ik was mijn
tekst tijdens de voorstelling vergeten.
Alle kinderen stonden te fluisteren dat

ik aan de beurt was, maar ik wist het
echt niet meer. Ik keek naar de hulp-
moeder die ons hielp met de tekst maar
die zei helemaal niets. Uiteindelijk
ging het toneelstuk gewoon verder zon-
der dat ik mijn tekst gezegd had. Ik
voelde me zo vreselijk.

Hoe ziet je leven er volgend jaar om
deze tijd uit?
Volgend jaar zit ik op het Alberdingk
Thijm College in Hilversum. Samen
met mijn beste vriend, dan kunnen we
samen fietsen. Ik vind het heel leuk om
nieuwe kinderen te ontmoeten. Ik denk
wel dat het hard werken wordt, veel
huiswerk.

Wat zou je graag nog een keer willen
meemaken?
Wat mij heel erg leuk lijkt om nog een
keer te doen, is om te zweven in een
hele grote fles. Zoals in de reclame van
Coca-Cola. 

Wat denk je dat je over 10 jaar doet?
Over 10 jaar ben ik aan het studeren.
Maar ik weet nog niet wat ik wil stude-
ren.

Groep 8 in de schijnwerpers
door Marjolijn Schat

Aan het woord: Nanette van Kogelenberg

Rugby Club 
’t Gooi 

Zowel de Turven (7- en 8-jarigen) als de
Benjamins (9- en 10-jarigen) zijn 11 mei
Nederlands kampioen geworden. 
Rugby Club ’t Gooi sluit daarmee het
jeugdseizoen af. ‘Het was een fantastisch
seizoen met veel nieuwe jeugdleden,’ aldus
Sacha van Hilst, trainer en coach van de
Benjamins. ‘Ze speelden het NK ontzettend
goed samen als team. Echt een prestatie!’
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tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat

Het bedrijf is al in 1870 opgericht in
Groningen. In 1924 kwam het familiebe-
drijf naar het Gooi. Via Bussum vestigde
het zich in 1927 aan de Kamerlingh
Onnesweg 127 in Hilversum. Deze
Jacob Spakman had drie dochters en zes
zonen. Eén ervan begon een stukadoors-
bedrijf in Holten in Overijssel. Een
andere zoon kwam aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog in Duitsland om
het leven. De
vier andere
zonen gingen bij
hun vader in de
zaak werken.

Werk in over-
vloed
In 1962 overleed
Jacob Spakman.
Zijn zoon Roel
Spakman emi-
greerde naar
Australië en Ties
Spakman begon
een eigen stuka-
doorsbedrijf aan
de Simon
Stevinweg in
Hilversum. Er
was werk in
overvloed. Door
de wederop-
bouw zijn er
duizenden huizen door hen van strakke
gepleisterde muren voorzien. Een zoon
van deze Ties Spakman is Willem
Spakman die, na het behalen van alle
benodigde papieren, zich in 1974 in
Blaricum als stukadoor vestigde. Hij was
in 1970 gaan stukadoren om op deze
wijze onder de militaire dienstplicht uit
te komen. Willem trouwde in 1972 met
de Blaricumse Marion Rokebrand. Na
een paar jaar in een soort tuinhuisje
gewoond te hebben aan de Capittenweg
bij Jan ‘Coen’ de Jong, werd een nieuw
huis betrokken aan de Koggewagen,
waarvandaan het bedrijf floreerde. Door
hard te werken en met de slogan ‘De
kwaliteit gaat voor de prijs’ werd een
grote klantenkring opgebouwd. Zowel
voor particulieren als voor aannemers
werd gewerkt. In de ‘toptijd’ had het
bedrijf tien medewerkers. Als Erkend
Leerbedrijf werden ook altijd leerling-
stukadoors opgeleid.

Grote impact
In het begin van de tachtiger jaren van de
vorige eeuw werd het werk minder. Er
werd zelfs uitgeweken naar zijn familie
in Holten, om maar aan het werk te blij-
ven. Van 1985 tot 2010 ging het super-
goed met het bedrijf. Veel werk werd
collegiaal weggezet, vaak naar familie,
en andersom werd er ook werk naar
Willem zijn bedrijf doorgespeeld. Op 13
november 2011 brak echter de grote
brand uit bij houthandel Van Dijk in

Laren. Willem had hier een werkplaats,
waar naast gereedschap ook veel trek- en
gietmallen van de Silberlingcollectie
(negentiende-eeuws architect) lagen
opgeslagen, bedoeld om ornamenten op
plafonds mee te maken. Deze gingen
allemaal verloren. Het heeft heel wat
werkuren gekost om die te maken. De
impact hiervan was enorm. Gelukkig
lagen er heel veel steigers, machines en

ander materiaal op een grote klus bij het
Fletcher Hotel in Huizen, die daardoor
gespaard gebleven zijn. 

Internationaal 
Dertien jaar geleden werd het
‘Neerlandsch Stucgilde’ opgericht. Doel
hiervan is om het stukadoorsvak, voor-
namelijk de oude technieken die dreig-
den verloren te gaan, door te geven aan
komende generaties. Willem was één
van de eerste leden, na door een ballota-
gecommissie beoordeeld te zijn.
Tegenwoordig bestaat er ook een 3-jari-
ge hbo-opleiding, waarna je je ‘meester-
stukadoor’ mag noemen. Dit allemaal
om van de laatste ontwikkelingen in zijn
vak op de hoogte te blijven. Dit tekent de
echte vakman. Ook over de landsgrenzen
werd er werk geleverd. In Italië, op het
eiland Giglio, werd er voor een klant uit
Laren de hele villa gestukadoord door
een medewerker. In 1994 kreeg hij een
opdracht in Rusland; dit mooie klusje
gunde hij aan zijn jongste broer en een
medewerker, die toen bij hem werkten.
Het meeste werk werd echter gelukkig in
de eigen regio verricht.

De crisis 
Ook het bedrijf van Willem kreeg te
maken met de recessie, die de bouw trof
in de laatste jaren. Aannemers gingen
failliet, waardoor niet al het gedane werk
werd betaald. Helaas moest er tot groot
verdriet van Willem en Marion afscheid
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‘Stukadoren zit in onze genen’

door Frans Ruijter
Dit zijn de woorden van Willem Spakman, stukadoor in hart en nieren. Willem en zijn vrouw Marion Spakman-
Rokebrand, in Blaricum beter bekend als ‘Marion van Jan van Jan Gijzen’, runnen het bedrijf al veertig jaar. 

genomen worden van hun medewerkers,
waarvan er één al 20 jaar in dienst was.
Zelf kan Willem nog aan het werk blij-
ven bij vooral particuliere klanten, maar
nu, na ruim veertig jaar, vindt Willem
het mooi geweest en stopt hij volgend
jaar op z’n 65ste. Twee zonen van
Willem en Marion, Erik
(Stukadoorsbedrijf E. Spakman het
Gooi) en Peter (Stukadoorsbedrijf Peter

Spakman) nemen dan
het stokje over. Zij
zijn de vijfde genera-
tie Spakman in het
stukadoorswereldje.
Ook zij hebben
alweer kinderen, wie
weet komt er een
zesde generatie, maar
dat zal de tijd leren. 

Schilderen
Het bedrijf Spakman
Blaricum heeft tien-
tallen jaren in bijna
alle verenigingsbla-
den in Blaricum
geadverteerd, zo ook
in ons eigen dorps-
blad hei & wei.
Hiermee wilden ze
uitstralen dat zij in
Blaricum horen en
dat is ook zo. Willem,

maar ook Marion, hebben keihard
gewerkt om dat te bereiken. Willem
heeft nog een groot talent: hij schildert
namelijk zeer verdienstelijk.
Verschillende werken hangen bij hen in
huis. Daarnaast maakt hij beelden van
specie en kalk. Dit talent was al sluime-
rend aanwezig, want zijn opa was ook
een gerenommeerd kunstschilder, dus
wie weet… Wij zullen de advertentie van
hen missen in hei & wei, maar wensen
Willem en Marion alle goeds in hun ver-
dere leven, want dat verdienen zij. 

De familie Spakman: Erik met Luka, Marion en Willem, Peter met Romeo
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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.
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Op een dag ...

door Corryn de Vrieze-Brandenburg
... fiets ik via de Naarderweg, waar je aan weerszijden alle veranderingen in
de natuur kunt waarnemen, richting Boissevainweg. Opeens valt mijn oog
op een robuuste naaldboom. U ook wel eens opgevallen? Bij navraag blijkt
dit een Atlantische of Atlasceder te zijn. Van oorsprong komt deze ceder uit
het Atlasgebergte, vertelt Ronald Beskers mij, en zijn ze vaak in tuinen en
parken geplant.

Deze cederboom is
omstreeks 1920
geplant en heeft het
geluk om op zíjn erf
te staan, want de
heer Beskers is een
groot natuurliefheb-
ber. Hij is o.a.
betrokken geweest
bij de oprichting van
de Vogelwerkgroep
Het Gooi en
Omstreken en is in
deze zeer belangrij-
ke organisatie nog
steeds actief. Ieder
jaar worden er meer
dan 100 nestkasten
gecontroleerd en de
jongen geteld en vaak geringd.
Hachelijke, betoverende, maar ook soms
angstige momenten maak je mee. Dit
alles ter glorie van de vogelstand.
Enthousiaste leden kunnen ze zeker nog
gebruiken!

Nestkasten
In deze schitterende boom met zijn wijd-
uitstaande takken, waar de naalden in
kransen bijeen zitten op korte takjes, en
glimmend staande kegels, hangt een
uilenkast waar regelmatig een bosuil
nestelt. Over de grootte en de plaatsing
van de nestkasten raakt de heer Beskers
niet uitgepraat, zoals over een boomkle-
ver die graag op de voorgrond treedt, ter-
wijl een boomkruiper het liefst achteraf
broedt. Bonte vliegenvangers gaan voor
een open zonnig plekje en koolmezen
zitten weer graag in het donker. Niet
alleen de plek, maar ook de grootte en
het model van de kast zijn belangrijk.
Hoe meer kasten, hoe meer broedsels!

Blaricummerheide
Nadat ik een diepe buiging heb gemaakt
voor deze blikvangende Atlantische
ceder en Ronald bedank voor de enthou-
siaste verhalen, fiets ik verder en zie in
de verte de schapen op onze
Blaricummerheide rustig hun kostje bij-
eenscharrelen. Wat een bijzonder tafe-
reel is dat toch altijd weer. Bovendien

valt het mij op dat er veel bezoekers aan-
wezig zijn bij de schaapskooi van het
Goois Natuurreservaat. Het blijkt dat
elke zondag tussen 14.00 en 16.00 uur
natuurgidsen uitleg geven over een
diversiteit aan onderwerpen, zoals bij-
voorbeeld schapen, lammetjes, Schotse
Hooglanders of heide-insecten. En iede-
re laatste zondag van de maand is er
knutselen voor de kinderen. Wat een
geweldig initiatief!

Bermafval
Maar wat ziet mijn oog aan de linkerkant
van het fietspad? De berm ligt vol afval.
Dat kan toch niet waar zijn? Wie doen
dat toch? Gelijk een vuilniszak opge-
haald en het zwerfafval opgeruimd. U
zult zeggen, je ruimt toch niet ander-
mans afval op? Ik doe het allereerst voor
de dieren, want plastic waait gemakke-
lijk in sloten, kanalen en rivieren. Zo
belandt het in de oceanen waar het uit-
eindelijk in vogel- en vissenmagen ein-
digt. Bovendien vinden we een schone
leefomgeving toch normaal? Net las ik
trouwens dat als iedere burger iedere dag
een stuk zwerfvuil opruimt, Nederland
binnen drie dagen schoon is. Een vast
agendapunt bij scholen, verenigingen en
gemeente? Toch ondertussen genoten
van het heidelandschap dat links en
rechts van de Boissevainweg een onder-
deel is van ons prachtige dorp Blaricum.

Hij ging naar de Bernardusschool en
volgde een opleiding tot gediplomeerd
vliegtuigmonteur in Scheveningen. Maar
het leven had andere plannen voor hem:
zijn vader overleed plotseling en hij werd
geacht in diens schildersbedrijf
Machielses opvolger te worden, samen
met zijn twee broers. Zijn hele werkza-
me leven heeft hij daar met veel plezier
gewerkt en eigenlijk doet hij dat nog
steeds. Je hoeft namelijk maar op te bel-
len voor een klus en hij staat direct voor
je klaar met verf en kwasten. ‘Maar ik
ben tegenwoordig wel wat selectiever
hoor,’ zegt hij met een lach.

Historische Kring
Bezig is hij altijd al geweest. Eerst werd
hij bestuurslid van M.C.C. (Muziekclub
Crescendo Laren), en hij werd in 1982
bij de oprichting lid van de Historische
Kring Blaricum. Want schilderen, in
welke vorm dan ook, was zijn grote lief-
de en het boeide hem steeds meer. Bij de
Kring werd hij een duizend-
poot voor alles wat er maar te
doen was: huismeester zijn,
tentoonstellingen opbouwen,
rondleidingen geven en het
gezellige en prachtige pandje
onderhouden. En... praten.
Vooral praten met iedereen die
op zijn pad komt. Omdat hij
van alles wat afweet, kan je
werkelijk altijd bij hem
terecht. Lid van verdienste
dus!

Blaricum 
Hij heeft Blaricum zien veran-
deren van boerderijendorp:
huizen met bedrijf en dieren,
tot wat ze nu boerderettes noe-
men, wat absoluut niets meer
te maken heeft met een boe-
renbedrijf. ‘Je kunt die huizen
ook bijna niet meer zien door
de hoge heggen, die vroeger
niet hoger kwamen dan 70
centimeter,’ vertelt hij.
Burgemeester Tydeman zei
altijd: ‘Het is een groene loop-
graaf geworden...’ Dat we in
ons dorp toch best een aardig

cultureel leven hebben, vindt hij prach-
tig. ‘Iedereen zou lid moeten zijn van het
een of ander. De Oranjevereniging, de
Historische Kring of de
Toneelvereniging. Maar wat denk je van
de Kunstroute in september, hei & wei,
de Dag van het Werkpaard, het nieuwe
Concours Hippique? Er gebeurt hier best
veel.’ Blaricum is altijd een kunstmin-
nend dorp geweest. Niet iedereen is dat,
maar de interesse is heel breed, en Bep
vindt het heerlijk om met al die mensen
te werken en van gedachten te wisselen.
Tja, er zijn ook wel wat minpuntjes,
hoor. ‘Er zijn echt minder sociale con-
tacten tussen de mensen. Ze rijden je bij-
voorbeeld op hun fiets voorbij met een
telefoontje aan hun oor of zeggen hele-
maal niets. Over de grote auto’s heb ik
het niet eens. Een beetje lekker klesse-
bessen is er ook niet vaak meer bij.
Iedereen heeft het te druk.’
Nou, bij Bep is dat gelukkig niet het
geval. Gezellig!

Klompje goud – Beppie

door Aty Lindeman-Strengholt
Hij is vlug als water, je ziet hem hier, je ziet hem daar, en van alles weet hij
wel wat Blaricums te vertellen. En goed ook! Gijsbertus Machielse, net 75
jaar geworden. Geboren en getogen in ons dorp, waar hij dan ook iedereen
kent. Hij zit vol herinneringen: oorlog, bevrijding, – eerste chocola van de
Canadezen, pinda’s, sinaasappels. Hij lacht als hij erover praat.

De Atlantische of Atlasceder op het erf aan de Naarderweg



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

Na de middelbare school in Den Haag
volgde hij de opleiding aan de
Koninklijke Academie voor Beeldende
Kunsten in Den Haag. Sinds 1986 woon-
de hij in Blaricum, samen met zijn
vrouw Christine, met wie hij twee doch-
ters had, en de laatste jaren in Laren. Zijn
grote passie was de luchtvaart. Vliegen
zat in zijn bloed: hij bezat 15 jaar een
vliegbrevet. In opdracht van Fokker
schilderde hij de complete vloot van alle
111 Fokkervliegtuigen. Ook werkte hij
in opdracht van prins Bernhard en de
generale staf. 

Hij verzorgde afbeeldingen in tijdschrif-
ten zoals Aviation History, Panorama,
Kijk, Fokker en KLM. Al hadden leger-
voertuigen, sportwagens, landschappen,
huizen en huisdieren ook zijn belangstel-
ling, het waren toch zijn vliegtuigschil-
derijen die leidden tot zijn grote bekend-
heid. Zijn werkwijze was gericht op het
perspectivisch exact weergeven van
vliegtuigen in complexe vlieg- en
gevechtssituaties, daar waar de fotoca-
mera tekortschoot. Zie ook bijgaand
schilderij van een Fokker D-XXI, in
luchtgevecht boven De Kooi op 10 mei
1940. 

Nationaal Milititair Museum
Een omvangrijk deel van zijn werk was
te zien in het onlangs gesloten Militaire
Luchtvaart Museum in Soesterberg.
Inmiddels is ons door de conservator
bevestigd, dat de gehele collectie van
Serge Stone meegaat naar het nieuwe
Nationaal Militair Museum (zie
www.nmm.nl, en op Facebook en
Twitter), ook in Soesterberg, dat in okto-
ber a.s. wordt geopend. U kunt meer over
Serge lezen in het eerdere interview
‘Serge Stone, kunstschilder’ door Conny
Rector in hei & wei no. 277 van augus-
tus 2004. Te lezen op www.heienwei.nl
onder ‘vorige nummers’.

De redactie van hei & wei wenst
Christine en de haren heel veel sterkte
met het verwerken van het verlies van
Serge, voorwaar een buitengewoon mens.

Serge Stone, vliegtuigschilder, 
overleden

door Sybert Blijdenstein
Op 10 maart jl. overleed op 74-jarige leeftijd, na een moedig gedragen ziek-
bed, onze bekende oud-dorpsgenoot Serge Stone, één van Nederlands grootste
vliegtuigschilders. Serge was een vriendelijk, innemend mens. Gemakkelijk
benaderbaar, belangstellend en betrokken. Hij werd geboren in 1939 in Elsene
bij Brussel als zoon van een Russische vader, een beroemd fotograaf, en een
Nederlandse moeder. Vormgeving zat in zijn genen.

Blaricum toen...

Hoek Huizerweg - Naarderweg
Zoals vorige keer beloofd, behandelen we nu de andere foto die hangt aan
de Molenveenweg 19 in de dagverzorging van Vivium, de Nieuwe Wingerd.
Hierop staat links het pand van drogist Koopmans en in het midden het
latere Ruimzicht, nu Bellevue. De eigenaar was Jacob Vos (1884-1953).

Bijna alle Blaricumse verenigingen vergaderden daar. In de volksmond was
het ook: Het café van Jacob Vos. Daarna kwam Theo Ruigrok erin en nu

zwaait Loets Drent er verschillende jaren de scepter. Daarnaast was de bak-
kerij en de latere lunchroom van Enzlin gevestigd. Hij kwam van de kolo-

niebakkerij aan de Torenlaan. Enzlin kocht het pand in 1906. 
Later werd het Zaal Faber. Daarna nam de platenbusiness er bezit van, als

opnamestudio. De hele Nederlandse top is er over de vloer geweest. 
Rechts zijn nog de rails van de Gooise tram te zien. 

Aangeleverd door Frans Ruijter.

Loes Kotoun �@Loes_Kotoun
IJssalon De Hoop in Blaricum is da
bomb!  Je staat er zonder morren voor in
de rij. 

Rosmarijn Boender �@postboe
Hoe zwaar is koe Sonja? Bij SlagerijStut,
50 jaar in Blaricum. We hebben een gooi
gedaan, ergens tussen 550-750 kg?

Edward de Vrieslentsch �@denieuwsjager
Onthulling monument Erfgooier Hendrik
Smit in Blaricum.

Oud-dorpsgenoot Serge Stone, één van
Nederlands grootste vliegtuigschilders

De Fokker D-XXI, in luchtgevecht boven
De Kooi op 10 mei 1940
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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

Geslaagde BEL-Veteranendag 

Voor de zesde keer werd vrijdag 23 mei jongstleden door de drie BEL-gemeenten een Veteranendag georganiseerd. 

-
-

Tweede Pinksterdag gesloten.

Afvalinzameling 
rond Pinksteren

(2e Pinksterdag) zijn alle gemeente-
diensten gesloten. 

Daarbuiten kunt u gewoon op de 

al een afspraak gemaakt? Dat kan 
via www.blaricum.nl of bel 14 035 

MINISTER BLOK BEZOEKT DE BLARICUMMERMEENT Gemeentediensten 
9 juni gesloten

-
-

te samen met ontwikkelaars, beleggers, 

-

De minister was onder de indruk van 
de gevarieerde woningbouw, het groen 
en de ruime opzet in De Blaricum-

wonen, werken en recreëren sprak hem 

omgesprongen met de veranderende 
woningmarkt. “Opvallend dat met een 

van crisis lukt woningen te ontwikkelen 
en te verkopen. Juist door niet in één en heel goed naar de wensen van de 

consument te luisteren. Om deze reden 

heb ik er vertrouwen in dat het goed 
komt met De Blaricummermeent”, 
aldus Stef Blok.
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V.l.n.r.: wethouder Smit, burgemeester De Zwart-Bloch en minister Blok. 
Foto: Studio Kastermans

Na ontvangst en welkomstwoord door 
burgemeester De Zwart-Bloch stapten de 
veteranen in de legervoertuigen en huif-

drie BEL-gemeenten. 

van de last post en het zingen van het 
Wilhelmus, kon onder het genot van 

concert van koperensemble Fanfare-

herleven. 

geslaagde dag!
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aanvragen om 

•   1261 JJ, het vellen van  
1 boom, ingekomen 16 mei 2014;

•   1261 JL, het vellen 
van 1 boom, ingekomen 16 mei 2014;

•  Stobbe 19, 1261 PM, het vellen van  
2 bomen, ingekomen 20 mei 2014;

•  Dokter Catzlaan 2b, 1261 CG, het 
vellen van 1 boom, ingekomen 21 mei 
2014;

•  Laantje van Israels 1 t/m 7 (De Blari-
 het oprichten van  

4 bungalow woningen, ingekomen   
22 mei 2014;

•   1261 HN, het vellen 
van 26 bomen, ingekomen 28 mei 
2014;

•  1261 BX, het vellen 

De aanvragen kunnen worden ingezien 

•  1261 BZ, het 

verzonden 16 mei 2014;
•   1261 BK, het oprichten 

een tuin, verzonden 21 mei 2014;
• 1261 XL, het plaatsen 

van een poort, verzonden 21 mei 2014;
•   1261 HM, het vellen 

van 2 eiken, verzonden 27 mei 2014;
•  1261 HM, het vellen 

van 7 berken, verzonden 27 mei 2014.

In de hei & wei van 23 mei 2014, onder 
-

opsommingsteken ‘vliegdien’ dit moet 
-

ken stond ‘Bussummerweg 11’ dit moet 

door burgemeester 
•  Vergunning voor het organiseren van 

-

2014 van 19.00 tot 24.00 uur op het 
-

renlaan, verzonden 23 mei 2014;
•  Vergunning voor het organiseren van 

tot 20.00 uur op het grasveld op de 
Hengelaar, verzonden 23 mei 2014;

•  Vergunning voor het organiseren van 
het evenement ’Kring- en menwed-

2014 op het terrein van ’t Harde aan de 
Meentzoom, verzonden 27 mei 2014.

door burgemeester 

-
 

tot 16.00 uur, verzonden 23 mei 2014;
•  Vergunningen voor het uitoefenen en 

Red Sun’ aan de Huizerweg 3, verzon-
den 23 mei 2014;

•  Vergunningen voor het uitoefenen en 
 

 
weg 151, verzonden 26 mei 2014.

de Dorpsstraat van de Middenweg tot 

24.00 uur.

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de Alge-

 
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 

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

-

bekend dat op 20 mei 2014 de gemeen-
teraad van Blaricum de ‘Verordening 
leerlingenvervoer gemeente Blaricum 

-
zigde) verordening treedt in werking 

intrekking van de huidige ‘Verordening 
leerlingenvervoer gemeente Blaricum 
2011’.

Door de aanpassingen in de verorde-

het leerlingenvervoer voor leerlingen 

worden beperkt. De gedachte vanuit het 
kabinet is dat deze leerlingen zelfstandig 
naar school kunnen reizen. In de nieuwe 
verordening worden hun rechten daar-

Alleen als de leerling niet zelfstandig 
met het openbaar vervoer kan reizen, 

leerlingenvervoer.

Aanvragen voor het leerlingenvervoer 

-
toetst. Ouders/verzorgers wordt dan ook 

gebruik worden gemaakt van de huidige 
regelgeving en het leerlingenvervoer.

De volledige tekst van de verordening 
ligt vanaf 21 mei 2014 gedurende 12 we-

Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt het 

van 08.30 tot 12.30 uur. 
Ook kunt u het vanaf 1 augustus 2014 
inzien op www.blaricum.nl

Aangepaste verordening leerlingenvervoer

Verleende vergunningen
Verleende 

RECTIFICATIE 
JAARREKENING 2013

In tegenstelling tot eerdere pu-

en wethouders bekend dat vanaf 

2014) tot aan de behandeling door 

Gemeentewet, voor een ieder ter 
inzage ligt:

-
slag 2013;

•  de accountantsverklaring, zoals 
 

Gemeentewet en
•  het verslag van bevindingen, 

 
lid 4 Gemeentewet.

-

Kerklaan 16 in Blaricum en in het 

de Zuidersingel 5 in Eemnes. 
Ook kunt u de stukken inzien op 
www.blaricum.nl
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Waarom een convenant?

-

ook veel waardering voor de inzet en 

tonen. Om dit samen goed te kunnen 

hierin van elkaar mogen verwachten. 

-
handel en worden nieuwe verenigingen 

hebben ondertekend.

Rol Buurtpreventie-
verenigingen

-

•  Betrekken om de saamhorigheid en 
sociale controle te vergroten;

-
len rond inbraak, diefstal, overlast en 
vandalisme;

wanneer iets afspeelt dat verdacht is.

Door de inzet van onder andere buurt-

meldingen worden gedaan en kan de 

optreden. Op deze manier werken alle 

Zelf een buurtpreventie-
verenigingen oprichten? 

Ondertekening 
Convenant buurtpreventie

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
en burgemeester Elbert Roest van 
de gemeente Laren kregen zater-

‘Van Hout naar Brons’ uitgereikt. 
De trotse auteur Hans Brölmann 
overhandigde hen de eerste 
exemplaren als dankbetuiging voor 
de rollen die beide gemeenten 

-
koming van het boek. Zie ook 
www.blaricum.nl

Burgemeesters ontvangen boek 
over Erfgooiersboom

Foto: Marja van Hest

-
genomen ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Deze daling van de criminaliteit 

het Veiligheidsbeeld Midden-Nederland.

Woninginbraken
Het aantal woninginbraken is in de 

dezelfde periode in 2013. Onder het 
begrip “woninginbraken” vallen zowel 
de mislukte pogingen tot inbraak als de 
geslaagde pogingen. Opvallend is dat 
het aantal pogingen licht is toegenomen 
en het aantal geslaagde pogingen fors is 

Veelvoorkomende criminaliteit
Het aantal auto-inbraken is ten opzichte 

het regionaal gemiddelde auto-inbraken 

is gedaald van 12 naar 6 en de vernielin-

Geweld

eerste vier maanden van 2014 gestegen 

Jeugd
Ten opzichte van 2013 is het aantal mel-

ondernomen. 

Veiligheidsbeeld 
januari – april 2014 Blaricum 

-

-
dateerde bevoegdheden op het werkterrein van Burgerzaken, zoals staat omschre-

Ondermandaat afdeling publiek

U hoort steeds vaker 
twee sirenes in de straat 

Nieuw Rood. Samen voor een brandveilige 
regio Gooi en Vechtstreek

We worden sneller, slimmer en sterker met één belangrijk doel: 
een brandveilige regio met minder incidenten, minder schade en 
minder slachtoffers. Door 24-uurs bezetting op de kazerne en de 
aanschaf van nieuwe snelle voertuigen (TS2), zijn we voortaan 
binnen één minuut op pad. Het kazerneteam gaat voorop en 
wordt – als het nodig is – zo snel mogelijk gevolgd door hun 
collega’s. U hoort in dat geval dan ook twee sirenes in de straat.

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

Uw brandweer verandert

Gooi en Vechtstreek
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houdt Energie Besparen Gooi en Vecht 
de eerste energiebespaarbeurs ‘Het 
Nieuwe Wonen’. Op de beurs kunt u 

om uw woning energiezuiniger te ma-
ken. Daarnaast presenteren regionale 

van energiebesparende maatregelen 

aandacht voor subsidies en leningen. 

U bent tussen 16.00 tot 21.00 uur van 
harte welkom in de centrale hal van 
het MBO College Hilversum, Arena 

-

mee te nemen. 

www.energiebesparengenv.nl 

Energiebespaarbeurs Het Nieuwe Wonen

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 uitgenodigd en kunt u dit vooraf melden (uiterlijk maandag, 12.00 uur) bij de 

In de rondetafelgesprekken kan niet gesproken worden over besluiten waartegen 

keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, of over een onderwerp waar-

ingediend.

Dit agendapunt is gereserveerd voor de Blaricumse burger die een niet geagendeerd 
onderwerp met de raad wil bespreken.

Eind maart 2014 hebben de colleges het plan van aanpak Sociaal Domein vastgesteld, 

taken in het sociaal domein. De raden hebben in april budget voor de uitvoering van 
het plan van aanpak beschikbaar gesteld. Een van de eerste producten uit het plan 

-
vat een aantal kaders voor het sociaal domein die ter vaststelling aan de raden wordt 

-

 
“Vaak komen mensen naar de Wmo-con-

-
beeld: de mevrouw die woonruimte zoekt 

wat is er dan aan de hand? Want vaak 
schuilt er nóg een vraag achter zo’n vraag. 

zoon thuis niet meer aan kan. Dat er schul-

mevrouw wel adviseren. Dat ze naar de 

Maar ik vraag ook: hoe gaat het nou met 

Informeren en adviseren. Dat is nu al 
-

met middelen en zorg. Dat doen we op 
basis van de huidige Wet maatschappe-

vervoersproblemen. Of schuldhulpver-
lening of thuishulp. Vanaf 2015 is er een 
nieuwe, uitgebreidere Wmo. Gemeenten 

-
-

ren. Behalve voor verpleeghuiszorg. 

Gemeenten worden dus hét loket voor 

wat is de vraag precies, wat kan iemand 
nog zelf, wat kan de omgeving en hoe 
is iemand het best geholpen? Dat kan 
alleen in een gesprek. Dat doen we nu 

al. Maar dat werken we nog verder uit, 
zodat we precies díe ondersteuning 

onze inwoners. Met als resultaat dat 
mensen niet meer van loket naar loket 

Franca Bruyninckx  is een van de Wmo-
consulenten van de gemeenten Huizen, 
Laren en Blaricum.

Problemen of vragen? Ga in gesprek met uw gemeente  

Telefoonnummer: 035 – 526 60 92, e-mail: wmoloket@huizen.nl

spreekuur op woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur.

-
gen van 09.00 tot 12.30 uur). Telefoonnummer: 035 - 528 12 47.

GA MET UW VRAGEN NAAR 
HET WMO-LOKET BLARICUM:

De gemeente gaat niet alleen over paspoorten en ver-
-

Agenda Raadsvergadering

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Jaarverslag en Jaarrekening 2013 gemeente Blaricum
• Kadernota 2015 gemeente Blaricum 

Agenda Rondetafelgesprekken 

Uw gemeente:

Hét loket
voor al uw
(zorg)vragen

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.



Tandheelkunde kliniek Blaricum,
Kerklaan 18 t/m 10 augustus fotograaf
Rachel Nieborg met Girls ‘N’ Guns.
Info: www.art.rachelnieborg.com en
www.tandartsblaricum.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: 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. 
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 Elke donderdagavond t/m 28
augustus aanvang 20.00 uur, graag aan-
wezig om 19.45 uur, zomeravondbridge
georganiseerd door Bridgeclub ‘De
Bridgegooiers’. Niet leden €  2,00 maxi-
maal € 20,00 voor de hele zomer 
(= 15 x).
De Malbak 14 juni Repair Café van
10.00-13.00 uur. 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 aanmelden 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@versawelzijn.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. 
Fietsgilde voor het rooster en informatie
over de tochten zie www.fietsgilde.nl.
In Gooijers Erf t/m vrijdag 11 juli
2014. Na de zomervakantie (bij goed

EXPOSITIES
De Trappenberg tot 25 juni verkoopex-
positie van de schilder Heleen van
Lynden. Te bezichtigen op werkdagen
van 9.00-18.00, ’s zaterdags gesloten, ’s
zondags van 13.30-18.00 uur. 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 31 augustus tentoonstellin-
gen Droomkunst, een nog nooit vertoon-
de sprookjesachtige wereld van schil-
derkunst, fotografie en tekeningen van
rond 1900 en 2000 en de nieuwste serie
schilderijen In der Luft van beeldend
kunstenaar Frank van Hemert. Info:
www.singerlaren.nl. 
Studio 2000 Dorpsstraat 9 B/C t/m 4
juli tentoonstelling van Jan Sluijters met
schilderijen en werken op papier waar-
van enkele tientallen niet eerder in de
openbaarheid verschenen. Openings-
tijden: van dinsdag t/m zaterdag van
13.00-17.00 uur. 
Info: www.studio2000.nl.
Historische Kring Blaricum t/m 20
september de expositie ‘Schoonmaken’,
een bonte verzameling van schorten,
schoonmaakmiddelen, gebruiksvoor-
werpen, schilderijen en foto’s van wel-
eer. Openingstijden: zaterdag van 14.00
tot 16.00 uur en donderdag van 20.00
tot 22.00 uur.

weer) open tot oktober. De openings-
tijden zijn op donderdag en vrijdag
van 10.00-17.00 uur. Voor kopje kof-
fie/thee met eigengemaakte taart, een
gezellige koffieochtend, lunch of high
tea en info: Els Hessels tel. 06-
25326949. Adres: Schapendrift 1b.
Restaurant De Woensberg 21 juni
Spaanse avond, aanvang 19.00 uur.
Reserveren noodzakelijk:  06-16325613
of info@restaurantdewoensberg.nl. 
Landgoed de Lieberg Openlucht-
theater. 15 juni 12.00 uur koffieconcert
met brasband en om 15.00 uur familie-
voorstelling ‘t Wonderezeltje. 17 aug-
ustus om 12.00 uur koffieconcert met
Markus Blaaskwintet en om 15.00 uur
een familievoorstelling Oren op steel-
tjes van opera Anders. Op 31 augustus
koffieconcert met BUE en om 15.00
uur familievoorstelling Belle en het
beest. Informatie en route:
www.gooisopenluchttheater.nl.
EHBO Vereniging Reanimatie – AED
cursus. Voor 9 en 19 juni zijn nog enke-
le plaatsen vrij. Het zijn 2 lessen van 2
uur (ochtend, middag of avond). De
kosten bedragen €  19,50 inclusief certi-
ficaat en lesmateriaal. Voor info en aan-
melden: ehboblaricum@hotmail.com
of tel. 5250277. 

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. Laren tel.
5382612. Info www.bibliotheekhlb.nl. 

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
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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
Hei & wei niet ontvangen?
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 
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Van deskundige zijde werd mij geadvi-
seerd om te beginnen met flink wat sla
en andijvie te planten. Dat was goed
voor de grond. Na een aantal weken
waren de planten geschikt voor con-
sumptie, maar wat doe je met 50 sla- en
andijvieplanten? Dagenlang hebben we
ervan gegeten, maar een week lang
dezelfde groente gaat tegenstaan. Vrouw
en kinderen dreigden met hongerstaking
als ik nog één keer met andijvie aan-
kwam. Dan maar ermee de buurt op.
Mijn groente vond gretig aftrek maar na
een paar dagen werd ook bij de buren de
animo allengs minder. Als ze me met
m’n groente zagen aankomen gaven ze
niet meer thuis. 

En nu nog, na zoveel jaren ervaring,
gebeurt het dat ik een overvloedige
oogst van sla of andijvie heb. Gelukkig
kan ik ook hier wel wat kwijt in de
buurt, maar het enthousiasme voor mijn
eenzijdig aanbod vermindert gaandeweg
na een paar dagen. Bovendien vergt het
schoonmaken van onze verse groenten
veel meer tijd dan de kant-en-klaarspul-
len van Albert Heijn. De tuinopbrengst
is ook afhankelijk van slakken, rupsen
en ander ongedierte. We gebruiken geen
bestrijdingsmiddelen, waardoor lang
niet alles lukt. Broccoli, zo gezond, is
kwetsbaar, evenals bloemkool. Toch ben
ik er vorig jaar in geslaagd om twee
prachtige bloemkolen op tafel te bren-
gen.

Dit zijn allemaal triviale zaken waar nog
mee te leven valt. Maar wat me laatst is
overkomen overtreft alles. Sla, andijvie,

rode kool, spitskool, kapucijners, rucola
kwamen door het warme weer al mooi de
grond uit. ’s Morgens loop ik altijd eerst
even naar mijn moestuintje. En wat zie
ik op een mooie zondagochtend begin
april? Een KONIJN dat vrolijk bezig was
om m’n laatste prille groente op te eten.
Van m’n koolplanten restten nog wat
pietluttige stronkjes, de snijbiet was
helemaal verdwenen, maar m’n hart brak
bij de aanblik van het restant van de
jonge slaplantjes: wat armzalige steel-
tjes. Nu pas begreep ik ten volle de ernst
van het gedicht ‘Jonge sla’ van Rutger
Kopland. 

Jonge sla
Alles kan ik verdragen,
het verdorren van bonen,
stervende bloemen, het hoekje
aardappelen, kan ik met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in.
Maar jonge sla in september
net geplant, slap nog, 
in vochtige bedjes, nee.

Maar hoe kom ik af van broer konijn?
Weer de buurt op. Maar niemand weet
van het konijn af. Het is een prachtig
zwart beestje, maar razendsnel. Het laat
zich niet vangen. Ten einde raad heb m’n
tuintje zo goed en zo kwaad mogelijk
met gaas afgezet en weer nieuwe plantjes
gepoot. Het konijn is in de buurt en
scharrelt in bermen en tuinen. Maar ik
ben er nog steeds niet gerust op. Het is
nog maar de vraag of we komend sei-
zoen wel voldoende onbespoten groente
binnenkrijgen.

Familieberichten
Geboren
03-04-2014 Françoise Martine

Juléanne Dieudonnée
Matthes

02-05-2014 Jack Kobus Peter Visser
07-05-2014 Maivi Felien Ehlert
07-05-2014 Mila Sophie Elkerbout
15-05-2014 Charlotte Sophie Jasmijn

van der Spek

Huwelijken
16-04-2014 Uunco Marcel Cerfontain

en Alexandra Dorland

Overleden
09-04-2014 Elizabeth Karolina (Lies)

Zwart-Raven, 
geboren 25-02-1931

10-04-2014 Evertdiena Maria (Diny)
de Graaf-Wildenburg,
geboren 05-05-1923

28-04-2014 Anna Jansje Helena
Bouland-Verschut, 
geboren 23-12-1920

06-05-2014 Teunis Egbert (Ton)
Hogeboom, 
geboren 18-06-1938

09-05-2014 Jacobus Nicolaas de Wit,
geboren 03-02-1943

18-05-2014 Jacoba Rokebrand-
Schouten, 
geboren 03-12-1936

23-05-2014 Eleonora (Noortje)
Bernadine Caviet-
Hibbeln, 
geboren 03-11-1921

Dorpsagenda

Jonge sla

Mail uw kopij naar: redactie@heienwei.nl. 

Kopij

door Adrie van Zon
In mijn geboortedorp had vroeger vrijwel iedereen een groen-
tetuin. Zodra ik de kans kreeg begon ik zelf ‘groente te ver-
bouwen’ zoals dat zo mooi heet. Bij ons huis in onze vorige
woonplaats lag een mooi lapje grond, geschikt als moestuin. 
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Pasfoto Laren
Pasfoto Laren, een vertrouwd adres
voor vele Blaricummers, is verhuisd
naar het gebouw van Johanneshove
aan de Eemnesserweg 42 in Laren. 
Openingstijden: di t/m vrij van 9.00 tot
17.00 uur, zat van 9.00 tot 13.00 uur.
Voor info zie www.pasfotolaren.nl.


