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Djelko van Es, voorzitter Blaricumse Ondernemers
Vereniging (BOV)

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Behoud van werkgelegenheid in ons dorp is voor de gezonde
toekomst van Blaricum van cruciaal belang

Telefoon: 14 035

‘Met bewondering en groot respect zie
ik bij de Blaricumse ondernemers en
winkeliers overal ludieke, creatieve en
bijzondere initiatieven ontstaan.

Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

E-mail: info@blaricum.nl
Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Telefoon: 14 035
E-mail: info@belcombinatie.nl
Website: www.belcombinatie.nl
Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

Als voorzitter van de BOV ben ik daar
uiteraard heel blij mee en trots op de
veerkracht die we met zijn allen tonen.
Er ontstaan veel nieuwe initiatieven die
ondernemerschap, moed en daadkracht
tonen. Aan u als lezer het dankbare
verzoek hen daarbij waar u dat kunt ter
wille te zijn.

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt
u tijdens de openingstijden bellen met
14 035 of maak een afspraak via
www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Wij vragen u om naast het reguliere
aanbod ook te kijken naar wat er nog
meer of anders aangeboden wordt. En
waar u dat kunt vooral gebruik te maken
van alle verfrissende ideeën, aangeboden producten en diensten van de
Blaricumse winkeliers en ondernemers.
Aan de ‘afhaaldeur’, op het web, bij de
boerderij, aan huis gebracht, op afstand
voor u geregeld, speciaal voor u gemaakt
enz. Vanuit de BOV geven wij de ondernemers informatie, en wijzen hen op de

Uw meldingen via www.blaricum.nl
of per telefoon: 14 035

Foto Peter van Rietschoten

Sociale wijkteams
middelen en ondersteuning die vanuit de
overheid daarvoor beschikbaar zijn. Wij
staan ook klaar om een luisterend oor
te bieden, en waar we dat kunnen van
advies te zijn.
Hulde verdienen die ondernemers die
naast hun eigen besognes oog blijven

houden voor de sociale omgeving en
degenen die echt hulp nodig hebben, en
niet schromen om met concrete acties
bij te springen. Ondernemen is in tweede
instantie ook vooruitzien. Aan iedere
crisis komt een einde, en we zullen ons
nu al moeten voorbereiden op de tijd
erna.’

Frans Ruijter over saamhorigheid

Ik ben een optimistisch mens en zie hele mooie dingen ontstaan
‘In navolging van de bewoners van onze goede buurgemeente Eemnes hangen we hier ook massaal de gemeentevlag uit.
Raadslid Ramona Beemsterboer heeft er een groot aantal ingekocht en ook in de Blaricumsche IJzerhandel is de vlag te koop.
Wat een blijk van saamhorigheid kunnen we op
deze wijze tentoonspreiden. Al moet ik ook een
misstand benoemen; bij makelaar Sjors Nelemans
is de vlag ontvreemd. Maar Sjors antwoordde
laconiek: “Ik heb gelijk een andere gekocht en hij
hangt weer uit. Als de dief hem ook maar uithangt, dan kan ik er mee leven.” Dat is de goede
mentaliteit, we laten ons met elkaar er niet onder
krijgen. En mooi dat ook onze twee kerken meededen om in Nederland op drie woensdagavonden
massaal de klokken te luiden. Weer een signaal
van saamhorigheid. Dat moeten we na afloop van
deze crisis vasthouden. Nu nog even figuurlijk,
maar straks hopelijk weer letterlijk. Nu en dan
kunnen we laten zien dat Blaricum één kan zijn.’
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Telefoon: 035 - 750 41 38
E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl
Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

GEMEENTE
Het coronavirus beïnvloedt het
dagelijks leven van ons allemaal. In
deze speciale uitgave berichten we
u over onze gewijzigde dienstverlening, geven we informatie voor
ondernemers, ouderen en mensen
met een kwetsbare gezondheid en
vindt u andere praktische nummers
en internetadressen.
Natuurlijk niet volledig, want er is
nog veel meer en dagelijks komen er
nieuwe initiatieven bij. Kijk ook op
de website van de gemeente om de
nieuwste informatie te vinden. Of bel
gerust de gemeente via 14 035. Heeft
u vragen over het coronavirus en wat
u moet doen of juist niet doen? Dan
kunt u met het RIVM bellen, elke
werkdag van 08.00 tot 20.00 uur via
0800- 1351. In deze editie komen
ook een aantal dorpsgenoten aan
het woord met hun verhalen in deze
roerige tijden, hun initiatieven en
bemoedigende woorden.
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Else Ruizeveld-de Winter, directeur BEL Combinatie
Hartverwarmende ideeën

‘Vorige week donderdag werkte ik voor het eerst een middag thuis. Eerder was dat echt niet mogelijk. Er moest zoveel geregeld
worden. Welke dienstverlening moet doorgaan, welke kan wachten?
Hoe zorgen we dat als iemand in de
organisatie ziek wordt, er onmiddellijk
iemand het over kan nemen? Tegelijk
moesten we het voor elkaar zien te
krijgen dat zoveel mogelijk mensen thuis
konden werken, dus hadden we genoeg
veilige verbindingen met de servers
nodig. Er is geen avond geweest dat we
na het avondeten niet meteen weer aan
het werk moesten.
Mensen hebben veel vragen over hun
inkomen, over de precieze regels, over
de gemeentelijke belastingen. Soms
zaten we zelf nog te wachten op meer
duidelijkheid uit Den Haag.

Ook belangrijk was dat we de medewerkers beschermden. In het begin dachten
veel mensen dat die anderhalve meter
er niet zoveel toe deed. We hebben toen
snel plexiglazen schermen gemaakt. Nu
zijn de inwoners veel meer gewend en
weten ze hoe serieus deze epidemie
is. Eigenlijk is het nu nog vooral de wat
oudere jeugd die je in groepjes bij elkaar
ziet. Onze BOA’s spreken hen erop aan.
Belangrijker is nog dat we met onze
maatschappelijke partners nadenken
over wat er gedaan kan worden tegen
verveling. Thuis werken is voor iedereen
wennen. Zelf heb ik nu een bureautje

Marieke Ton, Albert Heijn
‘We hopen dat medewerkers en klanten gezond uit deze situatie komen,
want dat is uiteraard onze grootste zorg.
Met de eerste meldingen van besmettingen in Nederland kwam ook de eerste
melding in Blaricum en een kleine week
later barstte het hamsteren los. De eerste week was een aaneenschakeling van
onregelmatigheden en aanpassingen.
Voor onze winkel betekende dit concreet
dat de winkel lege schappen had omdat
de distributiecentra het volume niet kon
verwerken. Hierdoor werd het winkelbeeld nog leger waardoor de klanten
nog meer het gevoel kregen te moeten
hamsteren.
Wat ook meespeelde is dat er vanuit
de distributiecentra werd besloten om
alleen de belangrijke producten uit te
leveren, waardoor er voor de minder
urgente producten, bijvoorbeeld chips,
lege schappen bleven. Vrachten kwamen niet of op andere tijden, hadden
maar de helft in de wagen of hadden
tweemaal zoveel mee. Roosters werden
per dag aangepast maar iedereen heeft
zich heel flexibel opgesteld. Er kwamen
plexiglas schermen bij de kassa’s, fijn!
We kregen veel vragen, opmerkingen,
klachten en complimenten. We zijn naar
groothandels in het hele land gereden
voor toiletpapier, pasta, groente en fruit,
etc. De emoties in de winkel schoten
alle kanten op; personeel zat daar vaak
tussen, wat veel van ze heeft gevraagd.
Wat enorm hielp waren de maatregelen
die in de 2e week golden: winkelwagen

verplicht en maximaal één klant per
winkelwagen. Vanaf die dag werd het
rustiger in de winkel en kwam er regelmaat. Wat ons enorm goed heeft gedaan
zijn de lieve berichtjes van klanten.
We hebben van 07.00 tot 08.00 uur een
ouderenuurtje, een succes! We beginnen al om 03.30 uur met vullen zodat er
overdag in de winkel minder medewerkers op de vloer zijn. Maar ook overdag
en einde dag moet er worden (bij)
gevuld. Als ik terugkijk op de afgelopen
weken raak ik ontroert door de enorme
inzet en positiviteit van onze medewerkers. Er is enorm hard gewerkt; van
’s ochtends (heel) vroeg tot laat, door
sommigen twee weken lang zonder een
dag pauze. Wanneer deze crisis voorbij
is, gaan we een moment organiseren om
onze medewerkers te bedanken.’

Foto Peter van Rietschoten

gezet in de slaapkamer. Mijn kinderen zijn
negen en twaalf en die weten: als ik daar
zit, dan ben ik echt niet te storen. Als ik
van die kamer af kom, dan ben ik er weer.
Dat gaat gelukkig prima en het verschilt
natuurlijk niet van wat ze kennen als ik
op kantoor zit. Ook thuis is verveling iets
waar we wat op moeten verzinnen.
Wat ik hartverwarmend vind, zijn alle
initiatieven in de dorpen. Mensen hebben echt veel voor elkaar over. Er zijn
meer mensen die hulp aanbieden, dan
mensen die het nodig hebben. Dat is een
veilig idee.’

Anne Hildebrand,
Health Center FIT

Foto BEL combinatie

INKOMEN EN
WERK
Inkomen

‘We worden hard geraakt in deze tijd. We
vormen met het vaste team en de lesinstructeurs een hecht bedrijf en we zetten
onze schouders eronder. Zo verzorgen
we nu online-lessen, gemaakt door onze
eigen instructeurs. We houden uiteraard
ook nauw contact met onze leden. Wij
missen de drukte en gezelligheid, maar
zij ook! En qua inkomsten: we kiezen
voor incasseren en compenseren. We
hopen hierbij op de loyaliteit van onze
leden en zullen later compenseren door
kortingen op de contributie, tegoedkaarten voor lessen en andere compensatieregelingen. Met creatieve oplossingen
komen we een heel eind!

ZZP’er Sharon
Kuipers, pedicure
‘Ik ben nu ruim drie jaar bezig met mijn
pedicurepraktijk en zou dit jaar voor het
eerst het urencriterium van 1225 uur halen… nu kom ik waarschijnlijk voor geen
enkele regeling in aanmerking. Ik heb me
toch maar aangemeld bij het ZZP-loket
en probeer me er maar niet al te druk
om te maken en hoop dat deze periode
niet te lang gaat duren. Ik geniet van
het feit dat mijn gezin gezond is en het
zonnetje schijnt. Mijn klanten hebben
echt alle begrip, heel fijn. Mijn voorraad
handschoenen en mondkapjes heb ik
uiteraard gedoneerd.’

Op landelijk niveau is inmiddels
een aantal maatregelen genomen
om de gevolgen voor bedrijven
zoveel mogelijk te beperken. Sinds
16 maart 2020 kunt u gebruikmaken van de verruiming van de
zogenoemde borgstelling middenen kleinbedrijf (BMKB). Daarnaast
kunnen ondernemers werktijdverkorting aanvragen (regeling
ministerie van SZW) en uitstel van
betaling/verlaging voorlopige aanslag van belastingen aanvragen bij
de Belastingdienst.

Zelfstandigenloket
Bent u zelfstandig ondernemer en
heeft u vragen over regelingen als
gevolg van het coronavirus?
U kunt terecht bij het zelfstandigenloket in Hilversum, het aanspreekpunt voor alle zelfstandige
ondernemers in de regio Gooi en
Vechtstreek. Een van de maatregelen die dit loket voor zelfstandig
ondernemers aanbiedt, is een
inkomensondersteuning voor drie
maanden via de Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) die niet
terugbetaald hoeft te worden. U
kunt zo’n aanvraag online (met
uw DigiD) indienen. Informatie:
hilversum.nl (bovenaan de pagina
staat een link ‘hulp voor ondernemers’).
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Onderwijs en jongeren
Claire en Odyl, diploma gehaald

Marlien Hammink, locatiedirecteur OBB

‘Middelbare scholen zijn dicht. Alle leerlingen krijgen afstandsonderwijs. Ze werken
vanuit huis, achter de laptop, met de webcam aan. En dat is best lollig. Soms neemt
iemand vanuit bed of in pyjama deel aan de les. Of ouders en huisdieren die door
het beeld lopen en voor de hele klas te zien zijn. 24 maart werd bekend dat het
centraal schriftelijk eindexamen niet doorgaat. Wij zijn nu geslaagd op basis van onze
schoolexamencijfers. Heel bizar.
Natuurlijk ben je blij, maar het is ook raar: geen examenfeestjes, geen examenreis,
opeens vakantie, maar zonder dat je leuke dingen kunt doen met vrienden. Hopen dat
de examenstunt en de diploma-uitreiking wel door kunnen gaan!’

‘Alle scholen zorgden ervoor
dat kinderen op school op
konden halen wat ze nodig
hadden om thuis te werken en
gingen direct over op afstandsonderwijs. Dat houdt in dat
leerkrachten, meestal vanuit
huis, via de computer lesgeven
aan hun leerlingen. Op de OBB
maken ongeveer tien kinderen
gebruik van de noodopvang.
Zij doen mee met het afstandsonderwijs, maar dan gewoon
in de klas. Het gaat goed, maar
het is wel heel gek rustig nu
in het gebouw. We missen de
leerlingen!’

Inge Rozema, Banjer
‘Banjer zorgt nu voor de voor- en buitenschoolse opvang voor ongeveer acht kinderen en vangt twee kleintjes op bij het kinderdagverblijf en verzorgt de noodopvang
van de kinderen van het eigen personeel.
We proberen ze zoveel mogelijk te leren om wat verder uit elkaar te blijven en we
kunnen nu wel makkelijker met wat kinderen naar de hei of met grote papier-maché
bouwwerken aan de slag. De kinderen vinden het wel jammer dat ze met zo weinig
zijn.’
Berenjacht; in het hele land
staan duizenden beren voor
de ramen, zodat kinderen
knuffels kunnen zoeken
als ze even een frisse neus
halen. In de Blaricummermeent doet men volop mee
aan deze actie

Foto Peter van Rietschoten
Leerkrachten van KBS Bernardus overhandigen de
lespakketten aan de ouders

JEUGD EN GEZIN
Jeugd en Gezin heeft een speciale pagina voor ouders met betrouwbare informatie over opgroeien en opvoeden in tijden van
corona. https://www.jggv.nl/ nieuws/ouderschap-en-corona/?bron=1647.
Jeugd en Gezin, 035 - 692 63 50 info@jggv.nl

Ouderen
Netty Kramers, manager Torenhof

Ria, 82 jaar, alleenstaand, Blaricum Dorp

‘Natuurlijk vinden de bewoners het niet fijn dat ze geen bezoek mogen ontvangen, dat er geen (klein)kinderen geknuffeld kunnen worden. Dat geldt ook voor de
familie. We zoeken creatief naar allerlei mogelijkheden om het voor de bewoners zo
aangenaam als mogelijk te maken. De maaltijden worden bijvoorbeeld verspreid in
het restaurant en de huiskamers geserveerd. Zodat bewoners toch, zij het in kleinere
groepjes en op 1,5 meter afstand van elkaar, samen kunnen eten. Om toch contact te
hebben met familie helpen we bij het beeldbellen. En ook vanuit het dorp is er veel
aandacht. Onlangs heeft IJssalon de Hoop ijs gebracht. Heerlijk! Kinderen hebben
speciaal voor de bewoners tekeningen gemaakt en van de Blaricumsche boekhandel
kregen we paketten met tijdschriften.’

‘Jammer vind ik het dat ik mijn dochters niet kan zien. Één werkt in het AMC en de
andere heeft een winkel. Zij komen te veel mensen tegen. Ik maak van de nood een
deugd; de tuin wordt opgeknapt en er wordt schilderwerk gedaan. Verder probeer ik
iedere dag een stuk te lopen, vaak met een vriendin op 1,5 meter afstand. We nemen
brood en een flesje wijn mee en gaan in de zon zitten. In februari startte mijn reis
naar Nepal waar ik drie maanden zou blijven. Ik zat een paar dagen in Kathmandu
en ik heb nog een tracking naar Langtang kunnen doen, voordat de grens daar dicht
ging en ik besloot om naar huis te gaan. Gelukkig op tijd thuis voordat reizen zo goed
als onmogelijk werd. Langtang ligt op ruim 4000 meter hoogte en ik kon dit aan, ook
al was het soms zwaar, ik presteer dat allemaal nog op mijn leeftijd, waarschijnlijk is
mijn longcapaciteit prima en ik voel me ook prima. Ik hou me aan de regels en vier
voorlopig nog steeds het leven.’

Hidde, 86 jaar, alleenwonend, Bijvanck
‘Er gebeurt niet zoveel. Ik ben zeer voorzichtig en een beetje angstig en als de dood
dat ik het zal krijgen. Als iemand in mijn buurt het zou hebben dan krijg ik het ook.
’s Ochtends doe ik met de gymoefeningen op tv mee, dit duurt zo’n tien minuten. Ik
kijk sowieso veel tv. Gelukkig komt mijn hulp nog langs, samen met haar man zodat
ze niet zolang hoeven te blijven, ik ga dan uit hun buurt. Zij zijn nog banger dan ik.
De boodschappen worden verzorgd door mijn dochter, die laat het brengen en ze
worden voor het keukenraam gezet. Ik probeer echt alle contacten te vermijden,
meer kan ik niet doen. Mijn auto staat onder een boom en is erg vies geworden,
nu wil ik naar de wasstraat, ik zal eens zien of dit zonder contacten kan. Dat ik met
zoiets bezig ben. Als je auto wassen al een probleem is. Het zijn onzekere tijden en
niet makkelijk ook al doet mijn familie zijn best.’
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ELKAAR HELPEN
Zonder bezoek slaat eenzaamheid sneller toe. Er zijn veel mensen die hulp en
aanspraak willen bieden. Kijk op www.nietalleen.nl, op gewoonmensen
diemensenwillenhelpen.nl/ of op www.nlvoorelkaar.nl U kunt ook bellen met
MAX Luisterend oor: 0900 - 0767, ANBO: 0348 - 46 66 66 of met het Rode Kruis:
070 - 445 58 88. Ook staan bij Versa Welzijn vrijwilligers klaar om boodschappen te doen, medicijnen te halen of vragen te beantwoorden. Aarzel niet en bel
gerust: 035 - 623 11 00. Kijk ook op www.versawelzijn.nl In de BEL-gemeenten is
Anneke Bijleveld van Versa Welzijn degene die mensen die hulp of aanspraak nodig hebben, kan koppelen aan mensen die wat willen doen. Zij is te bereiken via
06 – 493 771 71 of abijleveld@versawelzijn.nl

GEMEENTENIEUWS

Adeline Kuiken, Burenhulp
Samen voor elkaar

‘Ik ben vrijwilliger bij Burenhulp, speciaal in deze periode opgericht voor de kwetsbare mensen en ouderen in Blaricum Dorp.
Ik doe dit samen met zes andere dames, iedereen heeft een aantal straten waar we
verantwoordelijk voor zijn. Met veel plezier halen en bezorgen wij boodschappen
voor de doelgroep en leveren die bij de deur af. Ook veel enthousiaste dorpsbewoners hebben zich als vrijwilliger gemeld. Drie dagen verzorg ik de boodschappen voor
mijn “wijk”. En mijn hele gezin draait mee. Mijn dochter Amélie en mijn man doen
ook om de beurt boodschappen, mijn zoon Elias van 10 jaar sorteert de boodschappen in de juiste kratjes en mijn zoon Boaz van 13 jaar houdt de administratie bij.’

Afhalen en bezorgen
Chinees Indisch restaurant Peking Wetering 35-39. Afhalen, liefst na telefonische
bestelling. www.pekingblaricum.nl 035 - 526 13 58
Cucina da Bruno Dorpsstraat 1. Afhalen, www.dabruno.nl 035 - 887 56 66
Hotel Bellevue restaurant Huizerweg 11. Bezorgen en afhalen,
www.bellevueblaricum.nl 035 -538 23 82
Johnny’s Pizzeria en Steakhouse Hooibrug 8. Via thuisbezorgd.nl, 035 – 544 57 46
Snackbar De Balken Hooibrug 6. Bezorgen en afhalen, www.debalken.nl 035 – 526
38 09
Traiteur Chapeau Huizerweg 1. Bezorgen, www.chapeaublaricum.nl 035 – 531 56 93
IJssalon De Hoop Huizerweg 10. Afhalen, www.ijssalondehoop.nl 035 – 538 34 90

Odilia Lamme, doktersassistente
huisartsenpraktijk Bijvanck
‘We hebben het druk! De praktijk wordt
veelvuldig gebeld, veel mensen zijn
bang, ongerust. Begrijpelijk. Als je griepachtige verschijnselen hebt, wil je graag
weten of je het coronavirus hebt of
niet! Of wil je weten of je met bepaalde
klachten wel naar je werk kan. De praktijk zit verder “op slot”. Er mogen geen

patiënten zonder afspraak naar binnen.
Het spreekt vanzelf dat gezondheidsproblemen die wel beoordeeld moeten
worden, behandeld blijven worden. Het
team werkt keihard, de samenwerking
onderling is prima en men is ondersteunend naar elkaar toe. Waar nodig
worden taken van elkaar overgenomen.’

Gemeentelijke belastingen
Vragen over gemeentelijke belastingen, de WOZ, kwijtschelding en vragen over uitstel van betaling kunnen per mail worden gesteld via info@blaricum.nl Telefonisch
contact is ook mogelijk. Als u dat in de mail aangeeft, wordt u teruggebeld. Als de
maatregelen van het Kabinet daarin tekortschieten, kan voor de gemeentelijke
belastingen om uitstel van betaling worden verzocht bij de Invorderingsambtenaar.
Uiteraard zullen deze verzoeken met de nodige souplesse worden behandeld.

GEWIJZIGDE DIENSTVERLENING IN DE
BEL-GEMEENTEN
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30 – 12.30 uur.
´s Middags zijn wij gesloten. Uiteraard blijven wij telefonisch bereikbaar.

Wanneer een afspraak
verzetten of annuleren?
• Heeft u een afspraak in het gemeentehuis en last van verkoudheid,
hoesten of koorts? Dan vragen wij u
om thuis te blijven.
• Voor alle reeds gemaakte afspraken
geldt: kunt u deze verzetten? Heel
graag!
• Hoe kunt u uw afspraak annuleren?
Wanneer online gemaakt: annuleer
dan via de link in uw afspraakbevestiging.
Wanneer telefonisch gemaakt:
annuleer dan telefonisch via telefoonnummer 14 035.

Wanneer wél een afspraak?
• Wanneer uw rijbewijs binnen 14
dagen verloopt óf inmiddels al verlopen is.
• Als u uw reisdocument op dit moment ook écht daadwerkelijk nodig
heeft.
• Wanneer u de verlenging van uw
paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs al meer dan 2 maanden geleden
bij ons hebt ingediend. Binnen 3
maanden na de aanvraagdatum
moet u het document ophalen.
Anders wordt deze helaas vernietigd.

• Kan de afspraak die u hebt ook telefonisch? Dan verzoeken wij u dit te
doen.

Goed om te weten
• Op dit moment is het alleen mogelijk
een afspraak in te plannen voor geboorten en overlijden. Voor overige
diensten die niet kunnen worden
uitgesteld, kunt u contact opnemen
met 14 035. Wij maken dan samen
met u een afspraak.
• Een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) kunt u ook digitaal aanvragen,
website van Justis.
• Omdat we tijdelijk in kleinere teams
werken, kan het zijn dat u wat langer
moet wachten. Dit geldt ook voor
onze telefonische bereikbaarheid.
• Wij verzoeken u zoveel mogelijk via
pin te betalen.
• Houd de website in de gaten voor de
laatste ontwikkelingen.

Geboorteaangiften online
Aangiften voor een geboorte kunt
u online doen
https://iburgerzaken.blaricum.nl/
gaas-web/server/continue/
StartGeboorte#burgerzaken
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