O.A. VOOR OUDE NUMMERS EN ARCHIEF

www.heienwei.nl

hei & wei
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.

‘Vrienden van
ASB’ zoekt
vrijwilligers

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl

(ingezonden mededeling)
De Agrarische Stichting Blaricum
bevordert het agrarisch karakter van het
dorp Blaricum, passend in het beschermde dorpsgezicht en met behoud van het
cultuurhistorisch landschap (meentgronden en enghen). Blaricum is gewoon een
geweldige plek in Het Gooi! Vooral het
oude dorp heeft nog een landelijk karakter en een pittoreske sfeer: veel boerderijen en woonhuizen, dicht op elkaar, in
een heel specifiek stratenpatroon. Er zijn
nog meer dan 30 hooibergen. Minder
dan vroeger, maar er is nog een flink
aantal boerderijen in bedrijf.
Voor zowel eenmalige als doorlopende
projecten zoekt de ASB vrijwilligers
voor meer boerderijtuinen in het dorp,
het onderhoud en beheer van het
Warandepark, de ontwikkeling van een
cultuurhistorisch wandelpad in het
Warandepark, het bijhouden van de website en het werven van donateurs. De
ASB is eigenaar van twee boerderijen en
van circa 80 hectare aan weilanden,
akker- en natuurgronden. De weilanden
(de meenten) bevinden zich voornamelijk bij ’t Harde, achter de Capitten en in
de Eemnesserpolder. De akkergronden
liggen in de enghen, aan de Noolseweg
en de Huizerweg/Bergweg. De dertien
nog actieve Blaricumse boeren houden
koeien en schapen, en doen aan paardenstalling. Op de akkers worden asperges,
maïs en rogge verbouwd, zonnebloemen
geteeld en ook het traditionele boekweit
gecultiveerd. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de levendigheid en de eigenheid van het dorp
Blaricum. U kunt u hieraan ook een bijdrage leveren, als vrijwilliger, of door
vriend te worden van de ASB. Voor
informatie en contact: tel. 5334894,
e-mail info@a-s-b.nl respectievelijk
a-s-b.nl.
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Foto: S.B.

Op de Tafelbergheide eind november 2010.

Vrijwilliger van het jaar 2010
Op donderdag 18 november j.l. werd,
in een goed gevuld Vitusgebouw, de
vrijwilliger van 2010 bekend gemaakt.
Sybert Blijdenstein ging terecht met
deze fel begeerde prijs ervandoor. Een
prijs die wij, als team van hei & wei,
hem van harte gunnen.

Foto: P.v.R.

Sybert Blijdenstein en Mariëtte Gillis met
de cheque van het Gemeenschapsfonds.
Bescheiden
Sybert is een stimulerende en enthousiasmerende eindredacteur van het dorpsblad. Hierover zegt hij zelf altijd: ‘Een
blad van en voor de Blaricummers’.
Inmiddels bekleedt hij al zeven jaar deze
functie, met groot plezier en doorzettingsvermogen. Het typeert Sybert ten
voeten uit wanneer hij zegt ‘dat niets
gelukt zou zijn zonder de toegewijde en

Happy Gifts
For
Happy Kids

enthousiaste ondersteuning van alle 23
hei & wei vrijwilligers en vooral de
twaalf redactieleden’. Hij weet de redactievergaderingen op zijn eigen rustige
wijze te leiden en heel belangrijk, op die
manier een ieder in zijn waarde te laten.
Voor humor tijdens de maandelijkse bijeenkomsten geeft hij ook voldoende
ruimte. Op deze wijze is een ieder bereid
er een schepje bovenop te doen als
Sybert dat op zijn bescheiden wijze
vraagt.
Gemeenschapsfonds Blaricum
Het Gemeenschapsfonds Blaricum stelt
al een paar jaar een geldbedrag ter
beschikking aan de vrijwilliger van het
jaar. Dit jaar bedroeg deze 1000 euro.
Dit bedrag moet besteed worden aan een
sociaal, cultureel en/of maatschappelijk
doel in Blaricum. Het is de bedoeling dat
de winnaar van dit jaar, tijdens de uitreiking van de vrijwilligersprijs in 2011,
een presentatie geeft hoe het gewonnen
bedrag besteed is.
Niet helemaal weg
Omdat zijn vrouw Marianne steeds meer
de zorg van Sybert nodig heeft, treedt hij
zich per 1 januari 2011 terug als hoofden eindredacteur. Maar gelukkig blijft hij
nog als redacteur en fotograaf betrokken
(wordt vervolgd op pag. 4)
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Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50

TANDHEELKUNDE
K L I N I E K
B L A R I C U M
Kerklaan 18 1261 JB Blaricum
Tel.: 035 - 5319064

zorg!
Uw gebit.... onze

Fa. Wed. B. Vos

www.rabobank.nl/noordgooiland

Restaurant
Lounge

Altijd Bloemen

Lunch and
Dinner
Amsterdam
T. 020-4707521
Blaricum
T. 035-5336996

www.theredsun.nl

Uw warenhuis in
Bussum

Dorpsstraat 9d
035-5315703
Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

Christiane Calis
Jelle Hoekstra

www.dayspamooi.nl

www.barneveldzaken.nl
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Zondagavondopenstellingbeleid vastgesteld
KƉϮϯŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϬŚĞĞŌŚĞƚĐŽůůĞŐĞ
ǀĂŶΘtŚĞƚǌŽŶĚĂŐĂǀŽŶĚŽƉĞŶƐƚĞůůŝŶŐͲ
ďĞůĞŝĚǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘
/ŶϮϬϭϬŝƐĞƌǀŽŽƌŚĞƚĞĞƌƐƚĚŽŽƌŚĞƚ
ĐŽůůĞŐĞǀĂŶΘtŽŶƚŚĞĸŶŐǀĞƌůĞĞŶĚ
ĂĂŶĞĞŶƐƵƉĞƌŵĂƌŬƚŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ
ůĂƌŝĐƵŵŽŵďŝũǁŝũǌĞǀĂŶƉƌŽĞĨ͕ĚĞ
ǁŝŶŬĞůƚƵƐƐĞŶϭϲ͘ϬϬƵƵƌĞŶϮϬ͘ϬϬƵƵƌŐĞͲ
ŽƉĞŶĚƚĞŚĞďďĞŶ͘ĞŽŶƚŚĞĸŶŐůŽŽƉƚĂĨ
ŝŶũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϭ͘ĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚďĞƐƚĂĂƚ
ĚĂƚĞĞŶƚǁĞĞĚĞƐƵƉĞƌŵĂƌŬƚŝŶƚĞƌĞƐƐĞ

ƚŽŽŶƚŝŶĞĞŶŽŶƚŚĞĸŶŐǌŽŶĚĂŐĂǀŽŶĚͲ
ŽƉĞŶƐƚĞůůŝŶŐ͘KƉŐƌŽŶĚǀĂŶĚĞtŝŶŬĞůƟũͲ
ĚĞŶǁĞƚŬĂŶŐĞǌŝĞŶŚĞƚŝŶǁŽŶĞƌƐĂĂŶƚĂů
ǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵǀĂŶϭϱ͘ϬϬϬ
ŝŶǁŽŶĞƌƐƐůĞĐŚƚƐĠĠŶǁŝŶŬĞůŐĞŽƉĞŶĚ
ǌŝũŶ͘KŵĚĂƚĞƌŵĞĞƌŐĞŐĂĚŝŐĚĞŶŬƵŶŶĞŶ
ǌŝũŶ͕ĚŝĞŶƚŚĞƚĐŽůůĞŐĞǀĂŶǁĞŐĞĂůŐĞŵĞŶĞ
ďĞŐŝŶƐĞůĞŶǀĂŶďĞŚŽŽƌůŝũŬďĞƐƚƵƵƌĞĞŶ
ǌŽƌŐǀƵůĚŝŐĞĞŶĞǀĞŶǁŝĐŚƟŐĞĂĨǁĞŐŝŶŐ
ƚĞŵĂŬĞŶǀĂŶĂůůĞďĞůĂŶŐĞŶĞŶƚĞǌŽƌŐĞŶ
ǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚĞďĞůĞŝĚƐŽŶĚĞƌďŽƵǁŝŶŐ͘
ĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬƉƵŶƚƵŝƚŚĞƚǌŽŶĚĂŐͲ

ĂǀŽŶĚŽƉĞŶƐƚĞůůŝŶŐďĞůĞŝĚŝƐĚĂƚĚĞǌĞŽŶƚͲ
ŚĞĸŶŐǀĞƌůĞĞŶĚǁŽƌĚƚǀŽŽƌĞĞŶƉĞƌŝŽĚĞ
ǀĂŶƚǁĞĞũĂĂƌ͘ĞŶŬŽƌƚĞƌĞƚĞƌŵŝũŶǌŽƵŽŶͲ
ǁĞŶƐĞůŝũŬǌŝũŶǀŽŽƌĚĞďĞĚƌŝũĨƐǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶ
ĚĞŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌ͘ĞǀŽůůĞĚŝŐĞƚĞŬƐƚǀĂŶ
ŚĞƚǌŽŶĚĂŐĂǀŽŶĚŽƉĞŶƐƚĞůůŝŶŐďĞůĞŝĚůŝŐƚ
ŐĞĚƵƌĞŶĚĞǌĞƐǁĞŬĞŶŶĂĚĂƚŚĞƚďĞƐůƵŝƚ
ŐĞŶŽŵĞŶŝƐƚĞƌŝŶǌĂŐĞŽƉŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌ
ǀĂŶĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞ͕ůŽŬĞƚŽƵǁĞŶĞŶ
tŽŶĞŶ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱƚĞĞŵŶĞƐ͘

&217$&7*(*(9(16
'ĞŵĞĞŶƚĞďĞƐƚƵƵƌůĂƌŝĐƵŵ
<ĞƌŬůĂĂŶϭϲ͕ůĂƌŝĐƵŵ
WŽƐƚďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ,ĞŵŶĞƐ
;ϬϯϱͿϳϱϭϯϮϮϮ͕ŝŶĨŽΛďůĂƌŝĐƵŵ

ƵƌŐĞƌǌĂŬĞŶůĂƌŝĐƵŵ
Ěŝ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϴ͘ϯϬʹϭϮ͘ϯϬƵƵƌ

>ŽŵďŝŶĂƟĞ
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱ͕ĞŵŶĞƐ
WŽƐƚďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ,ĞŵŶĞƐ
;ϬϯϱͿϳϱϭϯϭϭϭ͕ŝŶĨŽΛďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
ŵĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϴ͘ϯϬƚŽƚϭϮ͘ϯϬƵƵƌ

,d^Zs/D>WhEd
tZ<d

ŽǀĞƌĚĞŽƉĞŶďĂƌĞƌƵŝŵƚĞ͘,ĞƚǀŽŽƌĚĞĞů
ǀĂŶǌŽ͛ŶĐĞŶƚƌĂĂůŵĞůĚƉƵŶƚŝƐĚĂƚŵĞůͲ
ĚŝŶŐĞŶƐŶĞůĂĨŐĞŚĂŶĚĞůĚŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶ͘
ĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐďŝũŚĞƚŵĞůĚƉƵŶƚŬƵŶͲ
ŶĞŶĚĞǀƌĂĂŐĚŝƌĞĐƚďŝŶŶĞŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ
,ĞƚŬĂŶǌŽ͛ŶĚĂŐǌŝũŶ͗ŝĞŵĂŶĚƐƚƌƵŝŬĞůƚ
ƵŝƚǌĞƩĞŶ͘ŝũǁĞƚĞŶƉƌĞĐŝĞƐǁŝĞǁĂĂƌǀŽŽƌ
ďŝũŶĂŽǀĞƌĞĞŶůŽƐƐĞƐƚŽĞƉƚĞŐĞů͕ĚĞůĂŶͲ
ƚĂĂƌŶƉĂĂůĂĐŚƚĞƌŚĞƚŚƵŝƐĚŽĞƚŚĞƚŶŝĞƚ͕Ƶ ŶŽĚŝŐŝƐ͘ŶŝƐĞƌŝĞŵĂŶĚǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ
ǌŝĞƚŐƌĂĸƟŽƉĞĞŶŐĞďŽƵǁ͙ůůĞĚĂĂŐƐĞ ĂĨĚĞůŝŶŐŶŽĚŝŐ͍ĂŶďĞƚƌĞŬŬĞŶǌĞĚŝĞĞƌ
ŽŽŬďŝũ͘ŽĚĂƚĞůŬĞŵĞůĚŝŶŐŽƉĚĞũƵŝƐƚĞ
ǀŽŽƌǀĂůůĞŶŝŶĞůŬĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͘'ĞůƵŬŬŝŐ
ŵĂŶŝĞƌǁŽƌĚƚĂĨŐĞŚĂŶĚĞůĚ͘
ŬĂŶĚĂĂƌƐŶĞůŝĞƚƐĂĂŶŐĞĚĂĂŶǁŽƌĚĞŶ͘
sŝĂŚĞƚ^ĞƌǀŝĐĞŵĞůĚƉƵŶƚKƉĞŶďĂƌĞ
ZƵŝŵƚĞ͘ŝĞƚƵĞĞŶŽŶƌĞŐĞůŵĂƟŐŚĞŝĚŽĨ
ŝŐŝƚĂĂůŐĞŵĂŬ
ŵĂŶŬĞŵĞŶƚŝŶĚĞŽƉĞŶďĂƌĞƌƵŝŵƚĞ͍h
DĞƚĚĞ^ĞƌǀŝĐĞůŝũŶǁĂƐŚĞƚĂůĞĞƌĚĞƌ
ŵĞůĚƚŚĞƚŵĂŬŬĞůŝũŬĞŶƐŶĞůǀŝĂŚĞƚĨŽƌͲ
ŵŽŐĞůŝũŬŽŵƐŶĞůƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚŵĞůĚŝŶŐ
ŵƵůŝĞƌŽƉĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁĞďƐŝƚĞ͘KĨ
ƚĞĚŽĞŶǀĂŶŽŶƌĞŐĞůŵĂƟŐͲŚĞĚĞŶŝŶ
ŚĞƚŶƵŐĂĂƚŽŵǌǁĞƌĨǀƵŝů͕ƐƚĂŶŬŽǀĞƌůĂƐƚ
ĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͘ŶƐŝŶĚƐŚĞƚŵĞůĚƉƵŶƚ
ŽĨŬĂƉŽƚǁĞŐĚĞŬ͘ĞŐĞŵĞĞŶƚĞƉĂŬƚŚĞƚ ŽŶůŝŶĞŝƐŐĞŐĂĂŶ͕ůŽŽƉƚŚĞƚŶŽŐŵĞĞƌ
ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐŽƉ͘
ŐĞƐƚƌŽŽŵůŝũŶĚ͘,ĞƚŶƵƚĞŶĚĞŶŽŽĚǌĂĂŬ
ǀĂŶŚĞƚŵĞůĚƉƵŶƚŚĞďďĞŶǌŝĐŚŝŶŵŝĚͲ
ĚĞůƐďĞǁĞǌĞŶ͗ƉĞƌũĂĂƌŬŽŵĞŶĞƌƚƵƐƐĞŶ
^ůŝŵŐĞƌĞŐĞůĚ
ĚĞϯϱϬϬĞŶϰϬϬϬŵĞůĚŝŶŐĞŶďŝŶŶĞŶ͘Ğ
,Ğƚ^ĞƌǀŝĐĞŵĞůĚƉƵŶƚǀĂŶĚĞ>ŽŵͲ
ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐƐƚƌĞǀĞŶĞƌŶĂĂƌŽŵĂůůĞ
ďŝŶĂƟĞŽŶƚǀĂŶŐƚǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŶůĂͲ
ŵĞůĚŝŶŐĞŶŽƉƚĞůŽƐƐĞŶ͘
ƌŝĐƵŵ͕ĞŵŶĞƐĞŶ>ĂƌĞŶĂůůĞŵĞůĚŝŶŐĞŶ

DĞůĚŝŶŐĚŽĞŶ
tŝůƚƵĞĞŶŵĞůĚŝŶŐĚŽĞŶ͍,ŽƵĚĚĂŶĚĞ
ŐĞŐĞǀĞŶƐǀĂŶĚĞůŽĐĂƟĞǁĂĂƌƵŵĞůĚŝŶŐ
ǀĂŶǁŝůƚĚŽĞŶ͕ďŝũĚĞŚĂŶĚ͘
ͻ'ĂŶĂĂƌƵǁŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁĞďƐŝƚĞ͖
ͻǀŝĂ͚>ŽŬĞƚ͛ŐĂĂƚƵŶĂĂƌ͚DĞůĚŝŶŐĞŶĞŶ
ŬůĂĐŚƚĞŶ͖
ͻƌĞĐŚƚƐǀŝŶĚƚƵĚĞůŝŶŬŶĂĂƌŚĞƚĨŽƌŵƵͲ
ůŝĞƌ͖
ͻŚŝĞƌŬƵŶƚƵŚĞƚĨŽƌŵƵůŝĞƌŝŶǀƵůůĞŶ͕ĞŶ
ŵĞƚĞĞŶĚƌƵŬŽƉĚĞŬŶŽƉǀĞƌƐƚƵƌĞŶ͘

ĞŶŝĞƵǁũĂĂƌƐƌĞĐĞƉƟĞǀĂŶĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵŝƐŽƉĚŽŶĚĞƌĚĂŐ
ϲũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϭŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ͕
<ĞƌŬůĂĂŶϭϲ͘
sĂŶϮϬ͘ϬϬƚŽƚϮϮ͘ϯϬƵƵƌǌŝũŶĂůůĞ
ŝŶǁŽŶĞƌƐ͕ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶĞŶďĞĚƌŝũǀĞŶ
ǁĞůŬŽŵǀŽŽƌŚĞƚƵŝƚǁŝƐƐĞůĞŶǀĂŶ
ŶŝĞƵǁũĂĂƌƐǁĞŶƐĞŶ͘

Grote commissie

ĂĐƟǀŝƚĞŝƚƚĞǁŝůůĞŶƚŽĞůŝĐŚƚĞŶ͘ĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ
ǁĞůŬĞďĞŽŽƌĚĞĞůĚŵŽĞƚĞŶǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌ
ĚĞ>ͲĐŽŵŵŝƐƐŝĞZƵŝŵƚĞůŝũŬĞ<ǁĂůŝƚĞŝƚ
ǁŽƌĚĞŶƉĂƐǀŽŽƌŐĞůĞŐĚĂĂŶĚĞǌĞĐŽŵŵŝƐͲ
ƐŝĞƐǁĂŶŶĞĞƌĚƵŝĚĞůŝũŬŝƐĚĂƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ
ƉůĂŶŽůŽŐŝƐĐŚǁĞŶƐƚŵĞĞƚĞǁĞƌŬĞŶ͘

/ĞĚĞƌĞĚŝŶƐĚĂŐʹŝŶĚĞŽŶĞǀĞŶǁĞŬĞŶʹ
ŝŶŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱ
ŝŶĞŵŶĞƐ͘
ĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶǌŝũŶŽƉĞŶͲ
ďĂĂƌ͘tĂŶŶĞĞƌƵďŝũĚĞǌĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶ
ĂĂŶǁĞǌŝŐǁŝůƚǌŝũŶ͕ďĞŶƚƵǀĂŶŚĂƌƚĞ
ǁĞůŬŽŵ͘ĐŚƚĞƌŝŶƐƉƌĞŬĞŶƟũĚĞŶƐĚĞǌĞ
ǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶŝƐŶŝĞƚƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶ͕ƚĞŶǌŝũƵ
ǀĂŶƚĞǀŽƌĞŶƚĞŬĞŶŶĞŶŚĞĞŌŐĞŐĞǀĞŶƵǁ

sŽŽƌĞǀĞŶƚƵĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞĂŐĞŶͲ
ĚĂŬƵŶƚƵĠĠŶǁĞƌŬĚĂŐǀŽŽƌĚĞǀĞƌŐĂĚĞͲ
ƌŝŶŐƚƵƐƐĞŶϵ͘ϬϬĞŶϭϭ͘ϬϬƵƵƌƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚ
ĐŽŶƚĂĐƚŽƉŶĞŵĞŶŵĞƚĚĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶͲ
ůŝũŶ͕ƚĞůĞĨŽŽŶ;ϬϯϱͿϳϱϭϯϭϮϱ͕ŽƉƟĞϭ͘Ğ
ĂŐĞŶĚĂǀŽŽƌĚĞŐƌŽƚĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐƚĂĂƚ
ŽŽŬĠĠŶǁĞƌŬĚĂŐǀŽŽƌĚĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐŽƉ
ĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁĞďƐŝƚĞ͘

/ĞĚĞƌĞĚŝŶƐĚĂŐʹŝŶĚĞĞǀĞŶǁĞŬĞŶʹ
ŝŶŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱ
ŝŶĞŵŶĞƐ͘

_GHFHPEHU_ZHHN_*HPHHQWHQLHXZV

ŵĂ͘ǀĂŶϭϯ͘ϯϬʹϮϬ͘ϬϬƵƵƌ

ƵƌŐĞƌůŝũŬĞ^ƚĂŶĚ
>ŽŵďŝŶĂƟĞ
ŵĂ͘ǀĂŶϭϯ͘ϯϬʹϭϲ͘ϬϬƵƵƌ
Ěŝ͘ƚͬŵǀƌ͘ϴ͘ϯϬʹϭϮ͘ϯϬƵƵƌ

DĞůĚƉƵŶƚKƉĞŶďĂƌĞZƵŝŵƚĞ
ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůŽĨ;ϬϯϱͿϳϱϭϯϭϯϭ

ŵĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ϴ͘ϯϬʹϭϮ͘ϯϬƵƵƌ
ŵĂ͘ŽŽŬǀĂŶϭϯ͘ϯϬʹϭϱ͘ϯϬƵƵƌ

sĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶůŝũŶ
;ϬϯϱͿϳϱϭϯϭϮϱ
ŵĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ϵ͘ϬϬʹϭϭ͘ϬϬƵƵƌ

,ĞĞŌƵǀƌĂŐĞŶ͕ŽĨǁŝůƚƵĞĞŶŵĞůĚŝŶŐ
ůŝĞǀĞƌƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚĚŽĞŶ͍ĂŶŬƵŶƚƵŽŽŬ
ďĞůůĞŶŵĞƚŚĞƚ^ĞƌǀŝĐĞŵĞůĚƉƵŶƚ͗;ϬϯϱͿ
ϳϱϭϯϭϯϭ͕ďĞƌĞŝŬďĂĂƌŽƉǁĞƌŬĚĂŐĞŶǀĂŶ
ϴ͗ϬϬƚŽƚϭϲ͗ϬϬƵƵƌ͘

;ǀͬŚǁĞůƐƚĂŶĚƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞͿ

Kleine commissie

;ϬϯϱͿϳϱϭϯϭϮϲ

ŽƵǁĞŶĞŶtŽŶĞŶ
tĞǀƌĂŐĞŶƵŽŽŬƵǁĞŝŐĞŶŐĞŐĞǀĞŶƐŝŶ
ƚĞǀƵůůĞŶ͘ŽŬƵŶŶĞŶǁĞƵĞĞŶďĞǀĞƐƟͲ
ŐŝŶŐƐƚƵƌĞŶĂůƐǁĞƵǁŵĞůĚŝŶŐŚĞďďĞŶ
ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͕ĞŶƵĞǀĞŶƚƵĞĞůďĞŶĂĚĞƌĞŶ
ǀŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͘

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Nieuwjaarsreceptie

ƵƌŐĞƌǌĂŬĞŶ>ŽŵďŝŶĂƟĞ

Nieuwe
inzamelkalenders
/ŶĚĞĐĞŵďĞƌŽŶƚǀĂŶŐĞŶĂůůĞŚƵŝƐͲ
ŚŽƵĚĞŶƐƚǁĞĞŶŝĞƵǁĞŝŶǌĂŵĞůŬĂůĞŶͲ
ĚĞƌƐŝŶĚĞďƌŝĞǀĞŶďƵƐ͘hŽŶƚǀĂŶŐƚ
ĞĞŶƚǁĞĞũĂĂƌůŝũŬƐĞŬĂůĞŶĚĞƌǀŽŽƌ
ϮϬϭϭͲϮϬϭϮǀŽŽƌĚĞŐƌŝũǌĞĞŶŐƌŽĞŶĞ
ŵŝŶŝĐŽŶƚĂŝŶĞƌ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚŬƌŝũŐƚƵĚĞ
ŬĂůĞŶĚĞƌǀŽŽƌĚĞŝŶǌĂŵĞůŝŶŐǀĂŶƉůĂƐͲ
ƟĐǀŽŽƌŚĞƚŬŽŵĞŶĚĞũĂĂƌ͘,ĞƚŬĂŶ
ǌŝũŶĚĂƚƉůĂƐƟĐǀĂŶĂĨϮϬϭϭďŝũƵŽƉĞĞŶ
ĂŶĚĞƌĞĚĂŐŝŶŐĞǌĂŵĞůĚŐĂĂƚǁŽƌĚĞŶ
ĚĂŶŝŶϮϬϭϬ͘
sĂŶĂĨϭũĂŶƵĂƌŝŬƵŶƚƵĚĞŶŝĞƵǁĞŝŶǌĂͲ
ŵĞůĚĂŐĞŶĞŶŬĂůĞŶĚĞƌƐďĞŬŝũŬĞŶŽƉĚĞ
ǁĞďƐŝƚĞǀĂŶĚĞ'͗ǁǁǁ͘ŐĂĚ͘Ŷů͕ǀŝĂ
͚ŽƉŚĂĂůƐĐŚĞŵĂŚƵŝƐŚŽƵĚĞůŝũŬĂĨǀĂů͛͘

*(0((17(1,(8:6

Ontvangen aanvragen
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ

ĂŶǀƌĂŐĞŶŽŵŽŵŐĞǀŝŶŐƐͲ
ǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ;ƌĞŐƵůŝĞƌĞ
ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞͿ

 ƵƐƐƵŵĞƌǁĞŐϯϳ͕ϭϮϲϭ͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶ

ǀĂŶϲďŽŵĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϯŶŽǀĞŵďĞƌ
ϮϬϭϬ͖
 ŽƐůĂĂŶϯ͕ϭϮϲϭ͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶϮ
ďŽŵĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϯŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϬ͖
 ĞŝƐĞůϮ͕ϭϮϲϭs͕ŚĞƚǀĞƌǁŝũĚĞƌĞŶǀĂŶ
ĂƐďĞƐƚŚŽƵĚĞŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽͲ
ŵĞŶϮϮŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϬ͖
 EŽŽůƐĞǁĞŐϯϵ͕ϭϮϲϭ͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶ
ǀĂŶϭďŽŽŵ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϰŶŽǀĞŵďĞƌ
ϮϬϭϬ͖
 ZŽƚŽŶĚĞǁĞŐϭϬ͕ϭϮϲϭ'͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶ
ǀĂŶϰďŽŵĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϯŶŽǀĞŵďĞƌ
ϮϬϭϬ͖
 ŽƐůĂĂŶϱ͕ϭϮϲϭ͕ŚĞƚǀĞƌŶŝĞƵǁĞŶ
ǀĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϲŶŽǀĞŵͲ
ďĞƌϮϬϭϬ͘

ĂŶǀƌĂŐĞŶŽŵŽŵŐĞǀŝŶŐƐͲ
ǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ;ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞͿ
 ŽƌƉƐƐƚƌĂĂƚϭϱ͕ϭϮϲϭ^͕ŚĞƚǁŝũǌŝŐĞŶ

ǀĂŶĚĞŐĞǀĞůĞŶŝŶƚĞƌŶƐůŽƉĞŶǀĂŶĞĞŶ
ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĞǁŽŶŝŶŐ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϰ
ŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϬ͘
,ĞƚŝƐŶŽŐŶŝĞƚďĞŬĞŶĚŽĨĚĞǌĞĂĂŶǀƌĂŐĞŶ
ŝŶďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞŶŽŵĞŶ
ĞŶͬŽĨĚĞǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶǁŽƌĚĞŶǀĞƌůĞĞŶĚ͘
ĞĂĂŶǀƌĂŐĞŶŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞǌŝĞŶďŝũ
ĚĞĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘,ĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶǀĂŶ
ĞĞŶďĞǌǁĂĂƌͲŽĨďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌŝƐƉĂƐŵŽͲ
ŐĞůŝũŬŶĂĚĂƚŽƉĚĞĂĂŶǀƌĂĂŐŝƐďĞƐůŝƐƚ͘ĞǌĞ
ďĞƐůƵŝƚĞŶǁŽƌĚĞŶŽŶĚĞƌĚĞƌƵďƌŝĞŬ͚sĞƌͲ
ůĞĞŶĚĞǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͛ďĞŬĞŶĚŐĞŵĂĂŬƚ͘

Verleende vergunningen
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ

KŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ;ƌĞŐƵͲ
ůŝĞƌĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞͿ

ǌŽŵĞƌĞŝŬĞŶϭŐĞǁŽŶĞďĞƌŬ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ
ϯϬŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϬ͖
 ƵŝǌĞƌĚϰϮ͕ϭϮϲϭ^d͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶ
ϭĐĞĚĞƌĞŶϭŐƌŽǀĞĚĞŶ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϯϬ
ŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϬ͖
 >ƵĚĞŶǁĞŐϯϰ͕ϭϮϲϭst͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶ
ǀĂŶϮƐƉĂƌƌĞŶ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϯϬŶŽǀĞŵďĞƌ
ϮϬϭϬ͘

hŝƚǁĞŐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ
 ƵƐƐƵŵŵĞƌǁĞŐϮϬ͕ϭϮϲϭ͕ŚĞƚ

ǀĞƌƉůĂĂƚƐĞŶǀĂŶĞĞŶƵŝƚǁĞŐ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ
ϯϬŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϬ͖
 &ƌĂŶƐĞƉĂĚϮϲ͕ϭϮϲϭ:͕ŚĞƚǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ
ǀĂŶĞĞŶƵŝƚǁĞŐ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϭĚĞĐĞŵͲ
ďĞƌϮϬϭϬ͘

WssĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ

Ğ'ĞǁĞƐƚĞůŝũŬĞĨǀĂůƐƚŽīĞŶŝĞŶƐƚ
;'ͿŐĞĞŌƵĞŶŬĞůĞƟƉƐǌŽĚĂƚƵǁŵŝŶŝͲ
ĐŽŶƚĂŝŶĞƌŽŽŬƟũĚĞŶƐĚĞǁŝŶƚĞƌƐĞƚĞŵͲ
ƉĞƌĂƚƵƌĞŶŐŽĞĚŐĞůĞĞŐĚŬĂŶǁŽƌĚĞŶ͘


'&dͲĐŽŶƚĂŝŶĞƌŶŝĞƚ;ŐĞŚĞĞůͿ
ůĞĞŐ

ĞǀŽůŐĞŶĚĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶŬƵŶƚƵƚƌĞīĞŶ͗
 >ĞŐůĞŐĞĞŝĞƌĚŽǌĞŶ͕ƉƌŽƉƉĞŶŬƌĂŶƚĞŶͲ
ƉĂƉŝĞƌŽĨǌĂĂŐƐĞůŽƉĚĞďŽĚĞŵǀĂŶ
ĚĞŵŝŶŝĐŽŶƚĂŝŶĞƌ͖
 ŽĞŚĞƚĂĨǀĂůǌŽĚƌŽŽŐŵŽŐĞůŝũŬŝŶĚĞ
ĐŽŶƚĂŝŶĞƌ͖
 ^ƚĂŵƉĂĨǀĂůŶŝĞƚ;ƚĞŚĂƌĚͿĂĂŶ͖͘
 WůĂĂƚƐĚĞĐŽŶƚĂŝŶĞƌŽƉĞĞŶďĞƐĐŚƵƩĞ
ƉůĂĂƚƐƵŝƚĚĞǁŝŶĚŽĨŝŶĞĞŶƐĐŚƵƵƌŽĨ
ŐĂƌĂŐĞ͖
 sƵůĚĞŐƌŽĞŶĞĐŽŶƚĂŝŶĞƌĞĞƌƐƚŵĞƚ

ĚŽŽƌďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ
 ŚĞƚŚŽƵĚĞŶǀĂŶĞĞŶŚĂƌĚůŽŽƉǁĞĚƐƚƌŝũĚ
ϰĞŶϴŬŵŽƉϭϲũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϭǀĂŶϭϯ͘ϬϬ
ƚŽƚϭϲ͘ϬϬƵƵƌ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϱŶŽǀĞŵďĞƌ
ϮϬϭϬ͘
Aangepaste openingstijden
ĚŽŽƌďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ
 ŚĞƚŝŶŶĞŵĞŶǀĂŶĞĞŶƐƚĂŶĚƉůĂĂƚƐǀŽŽƌ  ,ĞƚtŵŽͲůŽŬĞƚŝƐŐĞƐůŽƚĞŶŽƉǀƌŝũĚĂŐϮϰ
ĚĞǀĞƌŬŽŽƉǀĂŶŽůŝĞďŽůůĞŶŽƉĚĞǌĂƚĞƌͲ
ĚĞĐĞŵďĞƌĞŶǀƌŝũĚĂŐϯϭĚĞĐĞŵďĞƌ͘
ĚĂŐĞŶŝŶĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϬĞŶŽƉϯϬĞŶ
 ƵƌŐĞƌǌĂŬĞŶŚĞĞŌŐĞĞŶĂǀŽŶĚŽƉĞŶͲ
ϯϭĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϬǀŽŽƌŚĞƚǁŝŶŬĞůͲ
ƉĂŶĚĂĂŶĚĞdŽƌĞŶůĂĂŶϴ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϯϬ
sZKZE/E'tDKͲ
ŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϬ͘
,ŝĞƌƐƚĂĂŶďĞƐůƵŝƚĞŶǀĞƌŵĞůĚ͕ǁĂĂƌƚĞͲ
ŐĞŶďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶŽƉŐƌŽŶĚǀĂŶ
ĚĞůŐĞŵĞŶĞǁĞƚďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ;ǁďͿ
ĞĞŶďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŬƵŶŶĞŶŝŶĚŝĞŶĞŶ͘
ĞďĞƐůƵŝƚĞŶŵĞƚďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶ
ůŝŐŐĞŶƚĞƌŝŶǌĂŐĞďŝũĚĞĂůŝĞsĞƌŐƵŶͲ
ŶŝŶŐĞŶ͘/ĞĚĞƌĞĞŶĚŝĞŵĞĞŶƚĚŽŽƌĞĞŶŽĨ
ŵĞĞƌĚĞƌĞǀĂŶďŽǀĞŶŐĞŶŽĞŵĚĞďĞƐůƵŝƚĞŶ
ƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐŝŶǌŝũŶďĞůĂŶŐƚĞǌŝũŶŐĞƚƌŽĨͲ
ĨĞŶ͕ŬĂŶďŝŶŶĞŶǌĞƐǁĞŬĞŶŶĂĚĞďĞŬĞŶĚͲ
ŵĂŬŝŶŐǀĂŶŚĞƚďĞƚƌĞīĞŶĚĞďĞƐůƵŝƚĞĞŶ
ŐĞŵŽƟǀĞĞƌĚďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũ
ďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ͘ĞĚĂƚƵŵ
ǀĂŶďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐŝƐĚĞǀĞƌǌĞŶĚĚĂƚƵŵĞŶ
ŝƐƉĞƌďĞƐůƵŝƚĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ͘

 ĞŝƐĞůϮ͕ϭϮϲϭs͕ŚĞƚǀĞƌǁŝũĚĞƌĞŶǀĂŶ

ĂƐďĞƐƚŚŽƵĚĞŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͕ǀĞƌǌŽŶͲ
ĚĞŶϯϬŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϬ͖
 ƌĨŐŽŽŝĞƌƐĚƌĞĞĨϯϭƚͬŵϯϵ͕ŚĞƚ
ďŽƵǁĞŶǀĂŶĞĞŶƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞƌƵŝŵƚĞ͕
ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϬ͖
 ^ĐŚĂƉĞŶĚƌŝŌϵϲ͕ϭϮϲϭ,^͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶ
ǀĂŶϲǌŽŵĞƌĞŝŬĞŶĞŶϭŐĞǁŽŶĞďĞƵŬ
;ŚĞƌƉůĂŶƚͿ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϱŶŽǀĞŵďĞƌ
ϮϬϭϬ͖
 Ğ^ƚĂŬĞŶϯϰ͕ϭϮϲϭ>͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶ
ǀĂŶϭďĂůŬĂŶĚĞŶĞŶϭŐĞǁŽŶĞďĞƌŬ͕
ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϯϬŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϬ͖
 ,ĂǀŝŬϭϬ͕ϭϮϲϭ^͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶϭ

Wintertips voor de minicontainer

ĞŐĞŶĞĚŝĞĞĞŶďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶƚ͕
ŬĂŶʹĂůƐƐƉŽĞĚĞŝƐĞŶĚĞďĞůĂŶŐĞŶŐĞůĚĞŶʹ
ĞĞŶǀĞƌǌŽĞŬƚŽƚŚĞƚƚƌĞīĞŶǀĂŶǀŽŽƌůŽƉŝͲ
ŐĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũĚĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶͲ
ŐĞŶƌĞĐŚƚĞƌǀĂŶĚĞZĞĐŚƚďĂŶŬŵƐƚĞƌĚĂŵ
;WŽƐƚďƵƐϳϱϴϱϬ͕ϭϬϳϬtŵƐƚĞƌĚĂŵͿ͘
sŽŽƌĞĞŶĚĞƌŐĞůŝũŬǀĞƌǌŽĞŬďƌĞŶŐƚĚĞ
ƌĞĐŚƚďĂŶŬŐƌŝĸĞƌĞĐŚƚŝŶƌĞŬĞŶŝŶŐ͘
sĂŶĚĞŬĂƉǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶŵĂŐŐĞĞŶŐĞͲ
ďƌƵŝŬǁŽƌĚĞŶŐĞŵĂĂŬƚǀŽŽƌŚĞƚŵŽŵĞŶƚ
ĚĂƚĚĞďĞǌǁĂĂƌͲŽĨďĞƌŽĞƉƐƚĞƌŵŝũŶŝƐ
ǀĞƌƐƚƌĞŬĞŶŽĨďĞƐůŝƐƚŝƐŽƉĞĞŶǀĞƌǌŽĞŬ
ŽŵĞĞŶǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐ͘

s/^Z
>Z/hDs^d'^d>
ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐǀĂŶ
ůĂƌŝĐƵŵŵĂŬĞŶďĞŬĞŶĚĚĂƚĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚĚĞsĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐ
tŵŽͲĂĚǀŝĞƐƌĂĂĚůĂƌŝĐƵŵŚĞĞŌ
ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘ĞsĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐtŵŽͲ
ĂĚǀŝĞƐƌĂĂĚƚƌĞĞĚƚϭϵĚĞĐĞŵďĞƌ
ϮϬϭϬŝŶǁĞƌŬŝŶŐĞŶůŝŐƚƚĞƌŝŶǌĂŐĞŝŶ
ŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞ
ĂĂŶĚĞƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱŝŶĞŵŶĞƐ͘
ĞsĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐtŵŽͲĂĚǀŝĞƐƌĂĂĚ
ůĂƌŝĐƵŵŝƐŽŽŬŽƉǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů
ƚĞƌĂĂĚƉůĞŐĞŶ͘

ǌǁĂĂƌĚĞƌ'&dͲĂĨǀĂůĞŶĚĂĂƌŶĂŵĞƚ
ůŝĐŚƚĞƌĂĨǀĂů͕ǌŽĂůƐďůĂĚĞŶŐƌĂƐ͘
Ğ'ĚŽĞƚĞƌĂůůĞƐĂĂŶŽŵŚĞƚůĞŐĞŶ
ǀĂŶĚĞĐŽŶƚĂŝŶĞƌƐŐŽĞĚƚĞůĂƚĞŶǀĞƌůŽͲ
ƉĞŶ͘ůƐŚĞƚĚŽŽŝƚ͕ŬŽŵĞŶĚĞĐŚĂƵīĞƵƌƐ
ŽƉĚĞǌĞůĨĚĞŝŶǌĂŵĞůĚĂŐŵŽŐĞůŝũŬŶŽŐ
ĞĞŶŬĞĞƌůĂŶŐƐŽŵƵǁŵŝŶŝĐŽŶƚĂŝŶĞƌ
ĂůƐŶŽŐƚĞůĞŐĞŶ͘


sĂƐƚŐĞǀƌŽƌĞŶĚĞŬƐĞů

dŝũĚĞŶƐĚĞǁŝŶƚĞƌŵĂĂŶĚĞŶŬƵŶŶĞŶ
ĚĞŬƐĞůƐǀĂŶĚĞŵŝŶŝĐŽŶƚĂŝŶĞƌŽŽŬ
ǀĂƐƚǀƌŝĞǌĞŶ͘ŝƚŬƵŶƚƵǀŽŽƌŬŽŵĞŶĚŽŽƌ
ŚĞƚĚĞŬƐĞůǀĂŶĚĞĐŽŶƚĂŝŶĞƌŽƉĞĞŶ
ŬŝĞƌƚĞůĂƚĞŶƐƚĂĂŶ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŵĞƚ
ĞĞŶƐƚŽŬũĞĞƌƚƵƐƐĞŶ͕ǌŽĚĂƚĚĞǀŽĐŚƟŐĞ
ĚĂŵƉŬĂŶŽŶƚƐŶĂƉƉĞŶ͘

ƐƚĞůůŝŶŐŽƉŵĂĂŶĚĂŐϮϬĞŶŵĂĂŶĚĂŐ
ϮϳĚĞĐĞŵďĞƌ͘,ĞƚůŽŬĞƚŝƐĚŝĞĚĂŐĞŶ
ŐĞŽƉĞŶĚǀĂŶϭϯ͘ϯϬƚŽƚϭϴ͘ϬϬƵƵƌ͘

Middag- en avondopenstelling op BEL-kantoor


ĞŵŝĚĚĂŐͲĞŶĂǀŽŶĚŽƉĞŶƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶ
ƵƌŐĞƌǌĂŬĞŶǀŝŶĚƚƉůĂĂƚƐŽƉĠĠŶůŽĐĂƟĞ͕
ŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌŝŶĞŵŶĞƐ͘ůůĞŝŶǁŽͲ
ŶĞƌƐǀĂŶĚĞůĂƌŝĐƵŵ͕ĞŵŶĞƐĞŶ>ĂƌĞŶ
ŬƵŶŶĞŶŽƉŵĂĂŶĚĂŐƚƵƐƐĞŶϭϯ͘ϯϬĞŶ
ϮϬ͘ϬϬƵƵƌǀŽŽƌƵƌŐĞƌǌĂŬĞŶƚĞƌĞĐŚƚŝŶ
ŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌ͘sŽŽƌŚĞƚĂĂŶǀƌĂŐĞŶǀĂŶ
ƌĞŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶ;ƉĂƐƉŽŽƌƚĞŶŝĚĞŶƟƚĞŝƚƐͲ
ŬĂĂƌƚͿŝŶĚĞĂǀŽŶĚƵƌĞŶ;ϭϴ͘ϬϬʹϮϬ͘ϬϬ
ƵƵƌͿŵŽĞƚĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬǁŽƌĚĞŶŐĞŵĂĂŬƚ
ŽƉƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌϬϯϱͲϳϱϭϯϭϮϲ͘
ĞŶĐŽŵƉůĞĞƚŽǀĞƌǌŝĐŚƚǀĂŶĚĞŽƉĞŶŝŶŐƐͲ
ƟũĚĞŶŝƐƚĞǀŝŶĚĞŶŽƉĚĞǁĞďƐŝƚĞ͘

Agenda meningvormendeen besluitnemende raadsvergadering
ŝŶƐĚĂŐϭϰĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϬ͕ϮϬ͘ϬϬƵƵƌ
>ͲŬĂŶƚŽŽƌ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱƚĞĞĞŵŶĞƐ
ĞŚĂůǀĞĚĞǀĂƐƚĞĂŐĞŶĚĂƉƵŶƚĞŶƐƚĂĂŶĚĞ
ǀŽůŐĞŶĚĞŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶŽƉĚĞĂŐĞŶĚĂ͗
 ĞůĂƐƟŶŐǀĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐĞŶϮϬϭϭ
 ĂŶƉĂƐƐŝŶŐůŐĞŵĞŶĞƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞ
ǀĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐůĂƌŝĐƵŵϮϬϭϬ
 /ŶŬŽŽƉͲĞŶĂĂŶďĞƐƚĞĚŝŶŐƐďĞůĞŝĚϮϬϭϬ
 ĐĐŽƌĚĞƌĞŶϮďĞŐƌŽƟŶŐƐǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶ
Ŷ͘Ă͘ǀ͘ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ>ŽŵďŝŶĂƟĞŝŶǌĂŬĞ

͚ƌĞĐŚƚŵĂƟŐŚĞŝĚ͛
 sĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐŶĂĂŵŐĞǀŝŶŐĞŶŶƵŵŵĞͲ

ƌŝŶŐ;ĂĚƌĞƐƐĞŶͿ
 >ĞŐĞƐǀĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐůĂƌŝĐƵŵϮϬϭϭ
 DŽƟĞǀƌĞĞŵĚĂĂŶĚĞŽƌĚĞŝŶŐĞĚŝĞŶĚ

ĚŽŽƌW͕WǀĚĞŶďĞƚƌĞīĞŶĚĞ,Ks
hŬƵŶƚĚĞƐƚƵŬŬĞŶƌĂĂĚƉůĞŐĞŶŽƉĚĞŐĞͲ
ŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁĞďƐŝƚĞǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů͘
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R.K.

Parochie

St. Vitus Blaricum
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag
11.00 uur
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering.
Door de week:
Donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
De diensten van 24 december a.s en verder staan in het Kerstnummer van hei &
wei, dat 23 december a.s. verschijnt.
Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije,
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum.
Tel. 035-5383153.
E-mail stvitusblaricum@hetnet.nl. Zie
ook de website vitusblaricum.nl.

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Eindredactie:
Sybert Blijdenstein
Eindredactie (dunne versie): Gerda Jellema
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of
aan S.H. Blijdenstein, William Singerweg 13,
1261 EH Blaricum, tel.: (035) 5383893
Redactie: Ria Bulten, Christa Hogenkamp,
Gerda Jellema, Karin Maas, Daniëlle Mouissie,
Hidde van der Ploeg, Henny Radstaak,
Conny Rector, Frans Ruijter, Satyamo Uyldert,
Tiny de Wit, Adrie van Zon.
Medewerkers: Linda Eggenkamp, Nico de
Gooijer, Aty Lindeman, Piet Niks, Corryn de
Vrieze. Foto’s: Peter v. Rietschoten, Sybert
Blijdenstein en Gerbe v.d. Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel.: (035) 531 31 62,
e-mail: gesink@solcon.nl
Voor tarieven zie www.heienwei.nl
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Pim Baljet
Secretariaat: Jacqueline Gesink,
e-mail: gesink@solcon.nl
Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer, tel. (035) 531 09 84
Banknr. 12.66.37.296
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 035-5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

Familieberichten
50 jaar getrouwd
22-11-2010 Betty en Jan Post-Puyk
Overleden
23-11-2010 Vincentius (Vincent)
Theodorus Joannes
Baptista Saalbrink,
geb. 15-05-1945
(in memoriam volgt)

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 035-5316520.

Protestantse

Gemeente

Blaricum
Zondag 12 december 10.00 uur
Ds. Bert Berkhof.
Vrijdag 17 december
17.00 – 19.00 uur Kerstmusical.
20.00 uur Poëtisch Kerstconcert.
Zaterdag 18 december 19.00 uur
Kerstmusical.
Zondag 19 december
10.00 uur Ds. Jan Rinzema.
15.00 uur Kinder Kerstmusical
(zie Dorpsagenda)

Kerkdiensten
Evangeliegemeente De Rivier: elke zondagmorgen 10.00 uur dienst in de aula van
de Basisschool De Levensboom in de
Bijvanck. Iedereen, ook kinderen welkom.
Koffie en thee na afloop. Info tel. 5252804
en evangeliegemeentederivier.nl.
Torenhof: Protestantse diensten: 1e en
3e woensdag van de maand, 10.00 uur.
Katholieke diensten: 2e en de 4e, en
eventueel 5e woensdag van de maand
om 10.00 uur. Iedereen welkom!

Frans Ruijter

De diensten van 24 december a.s en verder, staan in het Kerstnummer dat 23
december a.s. verschijnt.

Kopij

Tijdens de kerkdiensten is er een crèche
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). De
jeugdkapel voor jongeren van 12-18 jaar
komt één maal per veertien dagen bijeen
in de kelderruimte van de Dorpskerk,
behalve tijdens de schoolvakantie. Zie
ook protestantsegemeenteblaricum.nl.

Zon op en onder: op 10 december 2010
om 08.37 uur respectievelijk 16.29 uur,
en op 31 december a.s. om 08.48 uur respectievelijk 16.38 uur.

(vervolg van pag. 1)
bij hei & wei. Ook heeft hij in korte tijd
zijn opvolgster Gerda Jellema ingewerkt.
Dit is op zich bijzonder te noemen
omdat, zoals hij het zelf omschrijft, in het
bezit is van een ‘lastig verantwoordelijkheidsgevoel’. Maar altijd heeft hij het
gedaan met als doel het peil van hei &
wei op een steeds hoger niveau te brengen. Uit de vele reacties die wij van de
lezers ontvangen, kunnen wij concluderen dat dit ook is gelukt. Dit kan natuurlijk alleen als je wilt streven naar perfectie. Sybert, namens het hele team van hei
& wei hartelijk dank voor de zeven
mooie jaren van samenwerking.

Foto: S.B.

William Singerweg

Heeft u iets te melden over uw club,
vereniging, evenement of andere zaken
in Blaricum, laat het ons weten via
redactie@heienwei.nl. Maximaal 175
woorden. Wij beslissen over plaatsing,
eventueel ingekort. In het Kerstnummer
357 van 23 dec. 2010 alleen opname van
voormelde
mededelingen
indien
geschikt voor de Dorpsagenda. Deadline
kopij no. 359 (dik): 7 januari, verschijnt
op 21 januari 2011.

Dorpsagenda
N.B. De LOKALE WEBSITES kunt u
onder dezelfde naam vinden op
www.heienwei.nl. In onderstaande
websites is voortaan www. weggelaten.
FEESTDAGEN
Kerstbomen uitzoeken op de akker bij
Mariëlle Bakker. Ingang: zandpad tussen Naarderweg 44 en 46. Van wo. 8
dec. t/m vrij. 24 dec. a.s. Alleen op wo.,
vrij., zat. en zon. 10.00-17.00 uur.
Bomen in een pot (tot 1,5 m) bij De
Boerenblij aan de Angerechtsweg 11,
tel. 5387138.
Kerstmarkt
Zorgboerderij
’t
Werckpaert (voor de 7e keer!) op zat.
11 en zon. 12 dec. 12.00-17.00 uur. Met
o.a. een levende kerststal. Gebr.
Dooyewaardweg 3, Blaricum. Info:
werckpaert.nl.
Kerstbingo bij BVV ’31 op 17 dec.
20.00 uur in clubhuis a.d. Schapendrift.
Open 19.30 uur. Ook voor niet-leden.
Mooie prijzen.
Torenhof, kerstmarkt op 17 dec.
14.00-17.00 uur. Kinderen kunnen zich
laten schminken!
Kerstbingo Malbak op 19 dec. 14.0017.00 uur. Ook kinderbingo voor partijtjes op woensdagmiddag. Info:
Gerdine de Groot, 06-28428893
Madeline Kookt! Kookworkshops in
dec. Groepjes tot 6 personen, do. & vrij.
18.00-22.00 uur, zat. & zon. 12.0015.00 uur. Mediterraan drie gangendiner maken. Recepten mee naar huis.
Kosten: € 50,-. Opgeven bij Madeline:
06-53612339, lind3844@planet.nl.
CONCERTEN & EXPOSITIES
Blaricums Gemengd Koor met kerstconcert op za. 18 dec. 20.00 uur in de
Johanneskerk, Naarderstraat, Laren.
Magnificat van Charles Gounod, Missa

van Michael Haydn, Cantique van
Gabriel Fauré en Engelse en Franse
kerstliederen. Solist: Annemieke
Jansen, sopraan, pianist: Karina
Kantarova, dirigent Lex Barten; toegang
vrij; info: bgk-koor.nl.
Dorpskerk, Poëtisch Kerstconcert op
vrij. 17 dec. 20.00 uur door het koor het
Wachteroctet Amersfoort o.l.v. Peter
den Ouden, met traditionele kerstmuziek uit Engeland, Duitsland, Nederland
en Frankrijk. Ds. Jan Rinzema met
Nederlandse en Vlaamse kerstgedichten. Tevens samenzang. Glühwein na
afloop. Toegang vrij.
Dorpskerk, Kinderkerstmusical ‘Kerst
op zijn kop’ op za. 18 dec. 19.00 uur en
zo. 19 dec. 15.00 uur, o.l.v. Evelien
Viertelhausen en Margreet Veerman,
door ca. 50 kinderen. Toegang vrij.
Galerie Bianca Landgraaf: t/m 6 febr.
‘Winterparade’, groepstentoonstelling,
met o.a. Miriam Jacobs en Menno du
Gardijn (schilderijen) en Peter Hiemstra
(beelden). Zomertuin 11, Hamdorffcomplex. Info: tel. 5335987 en
galeriebiancalandgraaf.nl.
Galerie De Vlierhove: van 10 t/m 12
december expositie van werk uit particuliere collectie van Anton Heyboer.
Diverse kunstenaars, schilderijen
en bronzen beelden. Weekendexpositie
vrij. 10 dec. 15.00 uur, zat. 11 en
zo. 12 dec. 14.00-17.00 uur. Info:
vlierhove.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 16 jan.
‘Dutch Utopia. Amerikaanse kunstenaars in Nederland 1880-1914’; t/m 27
maart 2011 ‘Singer Memorial
Collection, Hoogtepunten uit eigen
verzameling’. Info: tel. 5393939 en
singerlaren.nl.
BEL-Art Expositie: Bob ten Hoope,
‘Greep uit zijn werk van 1945 tot heden’

t/m 19 jan., op werkdagen 8.30-17.00
uur. Kantoor BEL Combinatie,
Zuidersingel 5 in Eemnes.
WELZIJN
Peuterspeelzaal Blaricum. Voor
kinderen van 2 tot 4 jaar. Op alle dagen.
Ochtendgroep 8.30 -11.45 uur. Info:
speelzaalblaricum.nl
Versa Welzijn: Mantelzorgcafé (De
Loods) en spelmiddag volwassen (De
Blaercom) zie h & 355. V.a. di. 14 dec.
13.30 uur wekelijks Stitch & Bitch,
brei- etc.café. Info/opgeven: tel.
5312977, lmooij@versawelzijn.nl.
Info: versawelzijn.nl.
Vivium Services met cursussen in De
Blaercom: Gordon herh.training (zie
h&w 355), Workshop Kleur- &
Kledingadvies, 22 jan. 14.00-17.00 uur.
Opgeven tel. 5395259, 6924495 en
viviumservices.nl. Info vivium.nl.
Hatha Yoga & Mindfulness cursus in
De Blaercom, v.a. 6 dec. elke maandagmorgen om 9.15 en 10.45 uur. Info:
Hans ten Have, tel. 6948656 of j.m.tenhave@ziggo.nl.
BIBLIOTHEEK HLB
In Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410:
1 dec. lezing ‘De decemberfeesten in de
kunst’, Diana Kostman, 10 dec.
Kunstborrel met Glühwein, tot 12 dec.
poëzievertaalwedstrijd. In Laren, St.
Janstraat 27a, tel. 5382612: 13 dec.
19.30 uur Biblioscoop; 15 en 29 dec.
14.30 uur Kidsbios; tentoonstelling
schilderijen van Stefania Vicario t/m 8
jan. 2011. Entreeprijzen en kaarten
reserveren, zie bibliotheekhlb.nl. en
gooisebibliotheken.nl. In Laren
en Huizen: Mobiliteitsproblemen?
Bibliotheek-aan-huis! Lidmaatschap
vereist, info: tel. 5257410.

