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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
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

Historische Kring 
Joan de Zwart-Bloch, burgemeester
van Blaricum, opende zaterdag 15
november jl. de expositie van het
kunstcollectief Kunst op Drift in de
Historische Kring Blaricum.

De opening werd verricht door een druk
op de knop van het glas in lood kunstwerk
‘Het Wapen van Blaricum’ van Ria Van
der Mik. Tijdens de zeer geslaagde recep-
tie werd dit kunstwerk aangekocht door
de Gemeente Blaricum. Dank gaat uit
naar de Historische Kring Blaricum, die
ontzettend haar best heeft gedaan om alle
kunstwerken  prachtig uit te laten komen.

De expositie is te bezichtigen in de
Historische Kring Blaricum, Brinklaan 4a
t/m zondag 11 januari 2015. Openings-
tijden: Donderdagavond 20.00 – 22.00
uur. Zaterdagmiddag  14.00 – 16.00 uur.
Zondagmiddag 13.00 – 17.00 uur.

Tafeltennis Vitus
Het zesde team van Tafeltennisvereni-
ging Vitus (67 jaar geleden opgericht)
is kampioen geworden van de 6e klas-
se Midden-Nederland. 

Ton Sertons (81, derde van links) is een
van de spelers en was indertijd mede-

oprichter. Hij vertelde in september 2012
in hei & wei: ‘Op 21 september 1947
besloot een groepje vrienden om een
echte club te beginnen: de gebroeders
Bep en Rinus de Graaf, Henk Vos (van
de boekhandel), Henny Zeegers en de
gebroeders Joop en Ton Sertons en als
geestelijk adviseur Kapelaan de Lange.
Het halve dorp is in die 65 jaar wel lid
geweest. Nu zijn wij een bescheiden
doch gezellig clubje, maar we zijn er
nog. We spelen uiteraard nog steeds in
het gezellige Vitusgebouw vanaf het
competitiebegin medio september tot
april.’

Cadeautje 1
door Hidde van der Ploeg
Voordat ik doodmoe de deur achter me
dicht kon trekken, kwam ze me al stra-
lend tegemoet. Ik trok mijn jas uit en
dacht nog: ze is eindelijk zwanger.
‘Wat voor dag is het vandaag,’ zei ze. 
Ik probeerde te denken, maar kwam tot
niks. 
‘Sinterklaas,’ zei ze. Daar had ik niet van
terug. ‘Hij is geweest,’ zei ze. 
‘Wie,’ mompelde ik afwezig, maar dat
verstond ze gelukkig niet. ‘
Hij heeft een cadeautje voor je verstopt,’
zei ze en ik was niet zo goed of ik moest
zoeken. 
Doelloos stapte ik de kamer in. ‘Warm,’
zei ze. Voordat ik mijn stomme bek kon
opentrekken, begreep ik toch nog waar
ze het over had. 
Ik stapte naar links: ‘Lauw’. Rechts:
‘Warm.’ Na nog drie stappen stond ik
voor een schilderijtje aan de muur: een
abstract gevalletje in zwart, wit en fel
rood. ‘Verdomd aardig,’ zei ik. ‘Zeker
een echte Pieterman?’ Omdat ik de naam
rechts onder probeerde te lezen met mijn
hand tegen het glas, had ik niet eens zo
gauw in de gaten dat ze stond te snotte-
ren. 
‘Jij,’ riep ze. ‘Dat hing er al toen je bij
me kwam wonen.’ ‘Een nieuw lijstje?’
probeerde ik nog, maar ook dat was mis. 
Toen ik m’n hand terugtrok, sodemieter-
de het hele ding nog op de grond ook.
Toen zag ik dat er aan de achterkant een
doosje sigaren tegenaan was geplakt.
Dus ik zeg: ‘Verdomd aardig, ik steek er
meteen één op.’
Maar ze bleef janken.

Cadeautje 2
door Gerda Jellema
Mijn welkomskreet ‘joehoe’ galmde
door het huis. Dit was niet nodig, hij
stond mij als een kwajongen achter de
deur op te wachten. We kusten elkaar en
hij hielp mij galant uit mijn jas. Het was
sinterklaasavond en ik had een ring
gevraagd, zo een die niemand, maar dan
ook echt niemand heeft. 
Een theedoek werd voor mijn ogen
gehangen, een beetje overdreven om
geblinddoekt een klein pakje overhan-
digd te krijgen, maar vooruit, ik speelde
het spelletje mee en zowaar zijn enthou-
siasme sloeg op mij over. In de kamer
hielp hij mij richting bank. Het rook hier
een beetje vreemd en lekker warm was
het er ook niet. Hij zei: ‘Luister, het
wordt tijd voor verandering (oh mijn
god, hij heeft toch geen ander, mannen
doen wel vaker vrolijk en leuk tegen hun
vrouw als er een ‘nieuwe’ in het spel is),
jij hebt het er al zo lang over en nu vond
ik dit het moment om het te verwezenlij-
ken.’ Weg rare gedachtes!
Langzaam haalde hij de theedoek voor
mijn ogen weg. Helemaal perplext kwam
er een ‘wouw’ uit mij. Hij had de hele
kamer in mijn kleuren geschilderd:
zwart en wit met een accentje rood. Ik
sprong op en knuffelde hem bijna dood.
‘Ho, ho, rustig, de bank mag niet ver-
schuiven, alles is nog nat.’ De glaasjes
stonden al klaar, we toastten en dronken. 
Nagenietend zat ik naast hem op de
bank, ik keek hem aan en zag zijn trotse,
glunderende blik die door de kamer
ging, en dacht: ‘Goh, wat ben ik toch dol
op die man.’
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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

Workshop: Observeren en 
Signalementen onthouden

-
-

Inwoners uit Blaricum kunnen donder-

deelnemen aan de workshop ‘Obser-
veren en Signalementen onthouden’. 
Aanvang om 19.30 uur, start om 20.00 

Blaricum. Hiermee wil de gemeente en 

nog veiliger maken!

•  Hoe kunt u signalementen nog beter 

-

Aanmelden

een e-mail te sturen naar 

onder vermelding van ‘Workshop’. 

-

nieuwe bushalte aan de Zuidersingel. 
Op www.connexxion.nl vindt u infor-

NIEUWE BUSHALTE 
NABIJ BEL-KANTOOR

Inspraak-
bijeenkomst 
Mantelzorgers
In 2015 verandert er het één en ander 

de vraag: Hoe kunnen wij u als mantel-
zorger ontlasten?

-

-
-

-
waardering in 2015. 

Bent u mantelzorger?
Dan bent van harte welkom om met ons 

-

Aanmelden

van ‘aanmelden mantelzorg inspraak-
bijeenkomst’. In de mail ook graag uw 
naam vermelden. Bent u verhinderd, 

Ook dan kunt u mailen. 

Openingstijden 
rond Kerst en 
Oud & Nieuw

19 december a.s. vanaf 13.00 uur gesloten 

vervolgens:

•  Woensdag 24 december tot 13.00 uur 
open

•  Donderdag 25 december gesloten

•  Woensdag 31 december tot 13.00 uur 
open

Vastgestelde Structuurvisie en 
Beheersverordening Voorland 
Stichtse Brug

Burgemeester en wethouders van Blaricum maken bekend dat de Structuurvisie 
NL.IMRO.0376.BVOVlandSbrug.Va01 en de Beheersverordening Voorland 

Structuurvisie

daarvoor gelden. De Structuurvisie vormt hiermee het afwegingskader voor 
ontwikkelingsvoorstellen.

Beheersverordening

planologisch nog niet waren toegestaan. 

De vastgestelde Structuurvisie en de vastgestelde Beheersverordening liggen vanaf 

beheersverordening.
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•   1261 RL, het plaatsen van 
een schuur en een overkapping, inge-
komen 15 november 2014;

•   1261 KD, het vellen 
van 1 boom, ingekomen 16 november 
2014;

•  1261 GR, het vellen van  
6 bomen, ingekomen 17 november 
2014;

•   1261 BW, het vellen van 
10 bomen, ingekomen 19 november 
2014;

•  1261 GT, het plaatsen van 
een toegangspoort, ingekomen  
22 november 2014;

•   1261 TJ, het vellen van  
4 bomen, ingekomen 24 november 
2014;

•   1261 ZP, het 

ingekomen 25 november 2014;
•  

 het aanleggen 
van een moestuin, ingekomen  
26 november 2014;

•  1261 LA, het vellen 
van 2 bomen, ingekomen 26 november 
2014;

•   1261 EW, het vellen 
van 1 boom, ingekomen 26 november 
2014.

Overige 
vergunningaanvragen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•   1261 

reeds verleende vergunning voor het 
oprichten van appartementen (30 stuks 

-

Verleende vergunningen

•   1261 JJ, het vellen van  
-

ber 2014;
•   1261 RN, het vellen van  

 
17 november 2014;

•   (postcode nog 

 
17 november 2014;

•   (postcode nog 

 
17 november 2014;

•   1261 AH, het 
vellen van 1 esdoorn, 1 spar, 3 gewone 

 
20 november 2014;

•   1261 CT, 
-

den 20 november 2014;
•   1261 PL, het vellen 

2014;
•   1261 CR, het vel-

len van 1 douglasspar en 1 gewone 
-

ber.

door burgemeester en wethouders
•  Het innemen van een standplaats in de 

aan de Dorpsstraat voor de verkoop 
van groente en fruit op de donderdag 

 
24 november 2014.

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de 

-

-

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

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 

HEEFT U AL EEN 

De publieksbalies werken op afspraak. 

vertellen wat u mee moet nemen. 
U kunt een afspraak maken via 
www.blaricum.nl (‘loket’, ’direct digi-

14 035 (maandag t/m donderdag 

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken, ingevolge het 

wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad van Blaricum op 11 november 2014 

Periode van terinzagelegging 
Het vastgestelde bestemmingsplan, de 

raadsvoorstel en het besluit, liggen 

en Wonen in het kantoor van de BEL 

kunt hier terecht op maandag, dinsdag 
en donderdag van 08.30 tot 12.30 uur en 
op afspraak. Tevens is het bestemmings-
plan te raadplegen via www.blaricum.nl 

Beroep 
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan 

-

bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EZ in Den 
Haag. Voor het indienen van een beroep-

Voorlopige voorziening
-

voornoemde Afdeling. Ook voor een 

verschuldigd. 

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking 

-

-
spraak is ingediend, wordt de inwerking-
treding van het besluit opgeschort tot 

beslist. 

Beeldkwaliteitplan 

tevens het beeldkwaliteitplan vastge-

Hiermee wordt het beeldkwaliteitplan 
onderdeel van de welstandsnota van Bla-
ricum. Hiertegen staan geen rechtsmid-
delen open.

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

www.welmon.nl.

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit

Vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan 
‘Tergooi Blaricum’
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WELZIJN/CULTUUR
Radio 6FM Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter.
De Malbak Rijbewijskeuringen: 12
december, 22 december,7 januari en
vervolgens eens per 2 weken. Wilt u
meer informatie over deze rijbewijskeu-
ring, of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op met het afspraken-
bureau (9.00-18.00 uur): 0516-514574
of 06-14716543. Online afspraak
maken:http://rijbewijskeuringen.wix.
com/rijbewijskeuringen. Laatste dins-
dag van de maand, 15.30-18.30 uur
Eigen potje koken voor kinderen van 9-
12 jaar. Info en aanmelden bij Miranda
van Neerbos. Tel. 06-33103836 of 
e-mail mneerbos@versawelzijn.nl.
Iedere donderdag, 15.30-17.00 uur acti-
viteiten voor meiden van 9 t/m 12 jaar in
Girls Place (Y)our Place! Info:
www.jongversa.nl/yourplace of e-mail
Miranda van Neerbos mneerbos@versa-
welzijn.nl of 06-33103836. Iedere don-
derdag, 13.30-16.00 uur klaverjassen of
een ander spel. Info: Greetje van der
Vliet tel: 5262902. Iedere woensdag van

10.00-12.00 uur het Creatief Café. Info
en aanmelden bij initiatiefneemster en
gastvrouw: Gonny Slop, tel. 5261065.
Brinkhuis Elke maandagavond, 19.30-
20.30 uur Rechtswinkel. Drie keer per
maand op zondag, 14.00-16.30 uur
Schilderskring in Laren o.l.v. Marijke
Kaarsgaren. Info en aanmelden: cursus-
bureau@versawelzijn.nl of tel. 035-
6299838.
Oosterlichtkerk in Huizen. Veel
Bijvanck-Blaricummers zijn gericht op
deze kerk. Onder de naam Spirit in the
Village worden diverse activiteiten
georganiseerd. 
Info: www.protestantshuizen.nl/ooster-
licht.
Kerstbomen in de Akker 2014 6-17
december. Bijzondere kerstevenemen-
ten voor bedrijven op twee verrassende
locaties: Bos tussen Blaricum – Huizen
en Kerstbomenbos tussen Huizen –
Naarden. Info, offerte of reservering tel.
06-47240810, 
e-mail maarten@zmaakt.nl of op web-
site www.zmaakt.nl.   
Charles Dickens Theater P.C. van den
Brinkweg 11, Laren. Kerstvoorstelling
A Christmas Carol met Scrooge zondag

EXPOSITIES
Singer t/m 11 januari 2015 Raoel Dufy.
Info: www.singerlaren.nl. 
De Trappenberg verkoopexpositie tot
13 januari van Hester van Dapperen,
Ottilie van Dapperen-Ballot & Wouter
van Dapperen. 
Info: www.kunstroutetrappenberg.nl. 
Historische Kring Blaricum t/m 11
januari ‘Kunst op Drift’. Info: Theo
Vrugt tel. 06-54353109. Openingstijden
donderdag van 20.00 tot 22.00 uur,
zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur en zon-
dag van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
Rosa Spier Huis t/m 7 december ten-
toonstelling Henny van Grol, beelden
en tekeningen en Alex Verduijn den
Boer, tekeningen. Info: www.rosaspier-
huis.nl.
BEL-Art Expositie t/m 14 januari.
Tijdens deze expositie is een samenwer-
kingsverband te zien van dichter Gerard
Beentjes en schilder Vera Bruggeman
en beelden van Michiel Linders. De ten-
toonstelling is te bezichtigen in de hal
van het BEL-Kantoor tijdens kantoor-
uren, behalve op vrijdagmiddag.

14 en 21 december aanvang 14.00 uur.
Entree: € 12,50 (inclusief koffie en
thee in de pauze). Aanmelden via: 
dickens@ziggo.nl of tel. 8872376. 
Info: www.dickenstheater.nl. 

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. Iedere derde
woensdag van de maand inloopoch-
tend van 10.45-12.00 uur. Donderdag
11 december 20.00 - 22.00 uur lezing
van Mariët Meester over haar nieuwe
roman Hollands Siberië. Toegang: 
€ 8,50 (niet leden), € 7,50 (leden) en
€ 6,50 (Vrienden van de bibliotheek
en Leden Humanistisch Verbond).
Iedere vrijdag 13.30 uur Taalcafé voor
anderstaligen, info: 
www.gildegooinoord.nl/Samenspraak
Laren tel. 5382612. Mini-college
20.00-22.00 uur: Bewegen voor een
beter brein van hoogleraar Erik
Scherder. Kaarten a € 7,50 zijn ver-
krijgbaar bij boekhandel Appelboom,
Naarderstraat 10a Laren en de biblio-
theekvestiging van Laren. Reserveren
en 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,
Hidde van der Ploeg, Frans Ruijter, 
Adrie van Zon
Correctie: 
Piet Niks
Foto's:
Peter van Rietschoten, Gerbe van der Woude
Medewerkers:
Anneke Bruggeman, Linda Eggenkamp, Nico
de Gooijer, Corryn de Vrieze, Daniëlle
Mouissie
Webbeheer:
Satyamo Uyldert, Ria Bulten-van der Mik
Advertentie- en sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink
E-mail: jacqueline@gesink.com
Voor tarieven, adverteren en sponsoring 
zie onze 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
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 
werkdagen ook bellen met 5316520.
Oplage: 4500

www.heienwei.nl

Zaterdag 13 december is het Repair
Café Blaricum weer actief. De activitei-
ten zullen ook dit keer plaatsvinden in
zorgcentrum Torenhof.

Vanaf 10.00 uur kunt u daar terecht met
niet goed functionerende huishoudelijke
apparatuur en beschadigde kleding. Het
enthousiaste team van reparateurs zal
haar best doen om u tevreden naar huis
te laten gaan. Het Repair Café duurt tot
13.00 uur Na 12.30 uur worden geen
reparaties meer aangenomen. De repara-
ties worden kosteloos uitgevoerd. Wel
wordt een vrijwillige bijdrage in de daar-
voor bestemde bus op prijs gesteld.

Dorpsagenda

Verrassingscadeau voor pastor Cuno

Torenhof zoekt vrijwilligers

Repair Café

In Vivium Torenhof genieten bewoners
van allerlei activiteiten. Deze activitei-
ten zijn mogelijk dankzij het enthousi-
asme van vrijwilligers. 

Steeds vaker spelen persoonlijke wensen
van bewoners een rol en om die wensen
in te kunnen willigen is Torenhof op
zoek naar meer vrijwilligers! Wilt u uw
gevoel voor gastvrijheid delen? Dan is
uw inzet in het restaurant meer dan wel-

kom! Of heeft u meer met de digitale
snelweg? Dan kunnen de bewoners uw
kennis goed gebruiken bij het omgaan
met hun laptop, computer of iPad. Liever
een spelletje? Elke vrijdagmiddag is het
meedoen belangrijker dan winnen! En
als u graag boodschappen wilt doen met
enkele bewoners, bent ook u van harte
welkom! 
Voor meer informatie tel. 6464700 of 
e-mail c.kok@vivium.nl. 

Op maandagmiddag 17 november
werd er door de katholieke basis-
scholen KBS de Bijvanck en
KBSBernardus vanaf 13.00 uur een
verrassingsdienst in de Vituskerk
voor Cuno Lavaleije georganiseerd. 

Pastor Cuno werd naar de KBS
Bernardus gelokt en van daaruit onder
begeleiding van de kinderen, teamle-
den en ouders van de Bernardus op
feestelijke wijze naar de Vituskerk gebracht. Daar werd hij opgewacht door alle
kinderen, leerkrachten en ouders van KBS de Bijvanck. In de kerk was er een ver-
rassingsprogramma. Dit programma duurde ongeveer een uur.
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Kerstbomen leegverkoop, vers uitzoeken op de akker bij Mariëlle Bakker, Naarderweg 44-46 Blaricum. Open tussen Sint en Kerst woe t/m zondag 10.00 -
17.00 uur. Tel. 06-39187895 en info@boereblij.nl. 

Amnesty
De Verklaring van de
Rechten van de Mens
(UVRM) werd op 10
december 1948 aangeno-
men door de VN en deze
verklaring geldt nog steeds
als algemene morele en juri-
dische standaard.

Helaas worden mensenrechten nog vaak
niet gerespecteerd en daarom voert de
Amnesty groep Blaricum, Eemnes en
Laren rond die dag wederom actie voor

politieke- en gewetensgevange-
nen. U kunt een kaart sturen aan
politieke- of gewetensgevange-
nen en/of schrijft u een brief
naar overheden. Amnesty zorgt
voor voorbeeldbrieven en heeft
kaarten om een groet te verstu-

ren. Info: www.bel.amnesty.nl. 

U bent van harte welkom op onze 
jaarlijkse schrijfavond op 
donderdag 11 december, 

Vitusgebouw, van 20.00 – 21.30 uur

Veranderingen in
de zorg
Vanaf 2015 gaat veel zorg naar
gemeenten. Wat gaan Blaricum,
Eemnes en Laren doen? De BEL-
gemeenten organiseren daarover twee
informatie- en inspraakbijeenkom-
sten, op 8 en 10 december. 

Dus heeft u bijvoorbeeld een vraag over
huishoudelijke hulp of de zorg voor uw
kind? Bent u mantelzorger of medewer-
ker van een zorginstelling? Of heeft u
een goed idee voor uw gemeente? Dan
bent u van harte welkom. Aanmelden
hoeft niet, u kunt zo binnenlopen.   

Wanneer en waar?
Maandagavond 8 december, 19.15 tot
21.00 uur in de BEL Combinatie,
Zuidersingel 5 in Eemnes.
Woensdagmiddag 10 december, 14.15
tot 16.00 in De Hilt, Hasselaarlaan 1C in
Eemnes.  
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