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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.

2 maal goud
voor slager Stut

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

Op de nationale vakwedstrijden in
Amsterdam heeft Slagerij Stut met
gestoofde lamsschenkel in honingthijmsaus en met zijn rookworst goud
behaald.
Ieder najaar worden er slagers vakwedstrijden gehouden in combinatie met een
vakbeurs. Slagers uit het hele land kunnen dan producten inzenden om deze te
laten keuren door een vakjury. Dit kunnen traditionele producten zijn zoals
rookworst, maar ook vernieuwende pro-

FOTO GERBE VAN DER WOUDE

Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl

Op zondag 20 november namen Wil en Kees Mellegers met een lach en een traan afscheid
van ‘hun’ Vitusgebouw. Zij willen ook langs deze weg iedereen bedanken voor de prachtige,
lekkere en bijzondere cadeaus tijdens het afscheidsfeest. En wensen Marieta Steenbeek net
zoveel plezier met het Vitusgebouw en de daarbij behorende activiteiten als zij gehad hebben.

FOTO ALBERT DEN ISEGER

Benefietavond
The Red Sun

o.a. Wimmy Hu, Junior Zegger en Gordon
& LA Voices

De jaarlijkse Benefietavond van restaurant The Red Sun heeft een totaalbedrag van 450.825,- euro opgebracht.
Die opbrengst komt ten goede aan de
Stichting Stop Kindermisbruik en The
Red Sun Kids Foundation. Met het geld
kunnen duizenden meisjes uit de prostitutie bevrijd worden.

Bibliotheek
De Larense bibliotheekleden zijn van
harte welkom om boeken en andere
materialen te komen lenen in de vestiging aan het Plein 2000 in Huizen. Bent
u aan huis gebonden of is het voor u
moeilijk of onmogelijk om naar Huizen
te komen? Stuurt u dan een e-mail en
dan gaan wij bekijken hoe wij u kunnen
‘bevoorraden’.
Voor al uw vragen en opmerkingen kunt
u terecht op telefoonnummer 5257410 of
via info@bibliotheekhlb.nl.

Aad Geervliet, een bevlogen juf,
overleden

Aad zal blijven, want zoals ze zelf ooit
zei: ‘Herinnering is het enige paradijs
waaruit je niet wordt weggestuurd.’

www.dayspamooi.nl
Restaurant
Lounge

Fa. Wed. B. Vos

Altijd Bloemen

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

www.theredsun.nl

Huizen-Naarden

een. Open van geest. Maar leed is haar
niet bespaard gebleven in haar leven.
Geenszins. Nu heeft ze haar rust gevonden. Ons dorp heeft een stukje van zijn
ziel verloren, maar de herinnering aan

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Laren-Blaricum

Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50

door Sybert Blijdenstein
Op zaterdag 19 november jl. overleed op 85-jarige leeftijd ‘juf’ Aad Geervliet.
Onze lieve Aad Geervliet, die meer dan 50 jaar les heeft gegeven, aan vele,
vele kinderen. Meerdere generaties. Wie kende haar niet?
Toen ze in 1985 met de vut ging was ze
27 jaar onderwijzeres geweest, waarvan
15 jaar op de Openbare Lagere School.
Daarna gaf ze nog tot begin dit jaar
godsdienstlessen. Meer dan een halve
eeuw met hart en ziel lesgegeven. Dit
jaar werd ze daarvoor, meer dan verdiend, Koninklijk onderscheiden. Vol
overgave wilde ze zorgen voor het kind.
Niet strak theoretisch, maar vanuit haar
rijke ervaring en invoelend. Zelf zei ze:
‘Gewoon, vanzelf gewone aandacht, van
binnenuit.’ Elk kind was voor haar
anders, ieder had een eigen, unieke persoonlijkheid. In elk kind zag zij diens of
haar kwaliteiten, die ze stimuleerde. Veel
is er bij ons blijven hangen van haar
onorthodoxe, vriendelijke, vrolijke,
maar vooral humoristische benadering
van de Bijbel. ‘Ik was een kind met de
kinderen, die leerden niet alleen van mij,
maar ik leerde ook van hen.’ Ze was liefdevol en geestig: ‘Liefde gaat nooit op,
een kilo suiker wel, ja hoor!’ Aad was
wijs, invoelend en een steun voor ieder-

www.voorma-walch.nl
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ducten zoals gestoofde lamsschenkel.
Wat de klant alleen nog maar thuis hoeft
op te warmen en lekker is met winterse
groente.
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Dorpsstraat 9d
035-5315703
Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

Christianne Calis

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
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Voornemen tijdelijke afwijking bestemmingsplan
ex artikel 5.16 Wabo
dĞŶďĞŚŽĞǀĞǀĂŶĚĞŚĞƌŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶ
ŚĞƚǁŝŶŬĞůĐĞŶƚƌƵŵŝũǀĂŶĐŬŝƐĞĞŶŽŵͲ
ŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐďŽƵǁĞŶĂĂŶŐĞǀƌĂĂŐĚ
ǀŽŽƌĚĞƟũĚĞůŝũŬĞďŽƵǁǀĂŶĚƌŝĞŶŽŽĚͲ
ǁŝŶŬĞůƐĂĂŶĚĞhŝůĞďŽƌĚ͕ƚĞŐĞŶŽǀĞƌŚĞƚ
ǁŝŶŬĞůĐĞŶƚƌƵŵĞĂůŬĞŶ͘,ĞƚĐŽůůĞŐĞ
ǀĂŶΘtŝƐǀŽŽƌŶĞŵĞŶƐŽŵŽƉŐƌŽŶĚ
ǀĂŶĂƌƟŬĞůϱ͘ϭϲǀĂŶĚĞtĞƚĂůŐĞŵĞŶĞ
ďĞƉĂůŝŶŐĞŶŽŵŐĞǀŝŶŐƐƌĞĐŚƚĞĞŶƟũĚĞͲ
ůŝũŬĞĂĨǁŝũŬŝŶŐǀĂŶŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ
ŝũǀĂŶĐŬƚŽĞƚĞƐƚĂĂŶ͘
ĞĂĂŶǀƌĂĂŐŽŵĞĞŶŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶͲ
ŶŝŶŐĞŶŚĞƚŽŶƚǁĞƌƉďĞƐůƵŝƚůŝŐŐĞŶŵĞƚ

ŝŶŐĂŶŐǀĂŶŵĂĂŶĚĂŐϭϮĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϭ
ǀŽŽƌĚĞĚƵƵƌǀĂŶǌĞƐǁĞŬĞŶ͕ƚĞƌŝŶǌĂŐĞ͘
/ŶĚĞǌĞƉĞƌŝŽĚĞŬĂŶĞĞŶŝĞĚĞƌĚĞƐƚƵŬŬĞŶ
ŝŶǌŝĞŶďŝũĚĞďĂůŝĞŽƵǁĞŶĞŶtŽŶĞŶŝŶ
ŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞĂĂŶ
ĚĞƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱƚĞĞŵŶĞƐ͘ĞŽƉĞŶŝŶŐƐͲ
ƟũĚĞŶǌŝũŶǀĂŶŵĂĂŶĚĂŐƚͬŵǀƌŝũĚĂŐǀĂŶ
ϴ͘ϯϬʹϭϮ͘ϯϬƵƵƌ͘'ĞĚƵƌĞŶĚĞĚĞƚĞƌŵŝũŶ
ǀĂŶĚĞƚĞƌǀŝƐŝĞůŝŐŐŝŶŐŬĂŶĞĞŶŝĞĚĞƌĞĞŶ
ǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŶĂĂƌŬĞƵǌĞƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬŽĨŵŽŶͲ
ĚĞůŝŶŐŶĂĂƌǀŽƌĞŶďƌĞŶŐĞŶ͘^ĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞ
ǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŶŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞƌŝĐŚƚĂĂŶ
ŚĞƚĐŽůůĞŐĞǀĂŶďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵͲ

ĚĞƌƐǀĂŶůĂƌŝĐƵŵ͕WŽƐƚďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ,
ĞŵŶĞƐ͕ŽŶĚĞƌǀĞƌŵĞůĚŝŶŐǀĂŶ͚ǌŝĞŶƐǁŝũǌĞ
ŶŽŽĚǁŝŶŬĞůƐŝũǀĂŶĐŬ͛͘KŽŬŚĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶ
ǀĂŶĞĞŶŵŽŶĚĞůŝŶŐĞƌĞĂĐƟĞŝƐŵŽŐĞůŝũŬ͘
,ŝĞƌǀŽŽƌĚŝĞŶƚƟũĚŝŐ͕ďŝũǀŽŽƌŬĞƵƌƵŝƚĞƌůŝũŬ
ĞĞŶǁĞĞŬǀŽŽƌŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶĚĞƚĞƌŝŶǌĂŐĞ
ůŝŐŐŝŶŐ͕ĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬƚĞǁŽƌĚĞŶŐĞŵĂĂŬƚ͘
,ĞƚŝƐŶŝĞƚŵŽŐĞůŝũŬƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚƵǁǌŝĞŶƐͲ
ǁŝũǌĞŽĨǀŝĂĞŵĂŝůŬĞŶďĂĂƌƚĞŵĂŬĞŶ͘

&217$&7*(*(9(16
'ĞŵĞĞŶƚĞďĞƐƚƵƵƌůĂƌŝĐƵŵ
<ĞƌŬůĂĂŶϭϲ͕ůĂƌŝĐƵŵ
WŽƐƚďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ,ĞŵŶĞƐ
ϭϰϬϯϱ;ŽĨ;ϬϯϱͿϳϱϭϯϮϮϮͿ
ŝŶĨŽΛďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

ƵƌŐĞƌǌĂŬĞŶůĂƌŝĐƵŵ
Ěŝ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϴ͘ϯϬʹϭϮ͘ϯϬƵƵƌ

>ŽŵďŝŶĂƟĞ
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱ͕ĞŵŶĞƐ

EĂĚĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŬĂŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞǁŽŶͲ
ŶĞŶďŝũĚĞŚĞĞƌ,͘:͘D͘ĚĞ:ŽŶŐǀĂŶĚĞ
>ŽŵďŝŶĂƟĞ;ƚĞů͗ϬϯϱͲϳϱϭϯϭϲϰͿ͘

WŽƐƚďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ,ĞŵŶĞƐ
ϭϰϬϯϱ;ŽĨ;ϬϯϱͿϳϱϭϯϭϭϭͿ
ŝŶĨŽΛďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
ŵĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϴ͘ϯϬƚŽƚϭϮ͘ϯϬƵƵƌ

/:'DEd<hEdhEhKK<dZ,dsKKZsZ'EKsZEZ'/^WZ/E'͊
dŝƉƐĞŶĂĚǀŝĞƐǀŽŽƌĞŶĞƌŐŝĞďĞƐƉĂƌŝŶŐŝŶĞŶƌŽŶĚŚĞƚŚƵŝƐ

&ŽƚŽ͗^ƚƵĚŝŽ<ĂƐƚĞƌŵĂŶƐ

^ŝŶĚƐϱĚĞĐĞŵďĞƌŬƵŶƚƵďŝũŚĞƚůŽŬĞƚ
ŽƵǁĞŶĞŶtŽŶĞŶ͕ŐĞǀĞƐƟŐĚŝŶŬĂŶƚŽŽƌ
ǀĂŶ>ŽŵďŝŶĂƟĞŝŶĞŵŶĞƐƚĞƌĞĐŚƚ
ǀŽŽƌǀƌĂŐĞŶŽǀĞƌĞŶĞƌŐŝĞďĞƐƉĂƌŝŶŐŝŶ

ƵǁǁŽŶŝŶŐ͘ĞŐĞŵĞĞŶƚĞŚĞůƉƚ
ďĞǁŽŶĞƌƐĞŶĞƌŐŝĞďĞǁƵƐƚƚĞǌŝũŶĞŶ
ĂĚǀŝƐĞĞƌƚŚŽĞǌĞŚƵŶŚƵŝƐĞŶĞƌŐŝĞͲ
ǌƵŝŶŝŐĞƌŬƵŶŶĞŶŵĂŬĞŶ͘KŽŬŬĂŶ
ŚĞƚůŽŬĞƚŽƵǁĞŶĞŶtŽŶĞŶǀĞƌƚĞůͲ
ůĞŶǁĞůŬĞƐƵďƐŝĚŝĞƐŚŝĞƌǀŽŽƌǌŝũŶ͘
tĞƚŚŽƵĚĞƌ/ŶĞŬĞĚĞ:ŽŽĚĞͲĂůũĞƚ
ǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵƐƚĞůĚĞ
ƐĂŵĞŶŵĞƚĞŵŶĞƐƐĞƌǁĞƚŚŽƵĚĞƌ
ƌĂŵtŽŶĚĞƌŐĞŵĞŶĚĞ>ĂƌĞŶƐĞ
ďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌůďĞƌƚZŽĞƐƚŽƉϱĚĞĐĞŵͲ
ďĞƌũŽŶŐƐƚůĞĚĞŶĚĞĞĞƌƐƚĞĂĚǀŝĞƐǀƌĂĂŐ
ŽǀĞƌĞŶĞƌŐŝĞďĞƐƉĂƌŝŶŐĂĂŶŚĞƚůŽŬĞƚ
ŽƵǁĞŶĞŶtŽŶĞŶ͘ĞǌĞƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐǀĂŶ

ƵƌŐĞƌǌĂŬĞŶ>ŽŵďŝŶĂƟĞ
;ϬϯϱͿϳϱϭϯϭϮϲ
ŵĂ͘ǀĂŶϭϯ͘ϯϬʹϮϬ͘ϬϬƵƵƌ

ƚĂŬĞŶǀĂŶŚĞƚůŽŬĞƚŽƵǁĞŶĞŶtŽŶĞŶŝƐ
ĠĠŶǀĂŶĚĞĂĐƟĞƐĚŝĞǀŽŽƌƚŬŽŵĞŶƵŝƚŚĞƚ
ŬůŝŵĂĂƚďĞůĞŝĚǀĂŶůĂƌŝĐƵŵ͕ĞŵŶĞƐĞŶ
>ĂƌĞŶ͘<ŝũŬǀŽŽƌŚĞƚǀŽůůĞĚŝŐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂ
ŽƉĚĞǁĞďƐŝƚĞǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͘KŶĚĞƌ
ĚĞĞĞƌƐƚĞϱϬďĞǌŽĞŬĞƌƐĚŝĞďŝũŚĞƚůŽŬĞƚ
ŽƵǁĞŶĞŶtŽŶĞŶĞĞŶǀƌĂĂŐŽǀĞƌĞŶĞƌͲ
ŐŝĞďĞƐƉĂƌŝŶŐƐƚĞůůĞŶǌƵůůĞŶƟĞŶĞŶĞƌŐŝĞͲ
ďŽǆĞŶǁŽƌĚĞŶǀĞƌůŽŽƚ͘

DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ
zŽůĂŶĚĂǀĂŶǁŝĞƚĞŶ͕
ƚĞůĞĨŽŽŶϬϯϱͲϳϱϭϯϭϳϯ͘ŵĂŝů͗
ǇŽůĂŶĚĂ͘ǀĂŶǌǁŝĞƚĞŶΛďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů

ƵƌŐĞƌůŝũŬĞ^ƚĂŶĚ
>ŽŵďŝŶĂƟĞ
ŵĂ͘ǀĂŶϭϯ͘ϯϬʹϭϲ͘ϬϬƵƵƌ
Ěŝ͘ƚͬŵǀƌ͘ϴ͘ϯϬʹϭϮ͘ϯϬƵƵƌ

DĞůĚƉƵŶƚKƉĞŶďĂƌĞZƵŝŵƚĞ
ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůŽĨ;ϬϯϱͿϳϱϭϯϭϯϭ

ŽƵǁĞŶĞŶtŽŶĞŶ
ŵĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ϴ͘ϯϬʹϭϮ͘ϯϬƵƵƌ

sĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶůŝũŶ
;ϬϯϱͿϳϱϭϯϭϮϱ
ŵĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ϵ͘ϬϬʹϭϭ͘ϬϬƵƵƌ

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning herontwikkeling
winkelcentrum De Balken in de Bijvanck
KǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƟŐĂƌƟŬĞůϯ͘ϭϮǀĂŶĚĞ
tĞƚĂůŐĞŵĞŶĞďĞƉĂůŝŶŐĞŶŽŵŐĞǀŝŶŐƐͲ
ƌĞĐŚƚ;tĂďŽͿŵĂŬĞŶďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ
ĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐďĞŬĞŶĚĚĂƚǌŝũŚĞƚ
ǀŽŽƌŶĞŵĞŶŚĞďďĞŶŽŵĞĞŶŽŵŐĞͲ
ǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐďŽƵǁĞŶƚĞǀĞƌůĞŶĞŶ
ǀŽŽƌĚĞŚĞƌŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶǁŝŶŬĞůͲ
ĐĞŶƚƌƵŵĞĂůŬĞŶĂĂŶĚĞ,ŽŽŝďƌƵŐŝŶ
ĚĞŝũǀĂŶĐŬŝŶůĂƌŝĐƵŵ͘
ĞŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐǀŽŽƌǌŝĞƚŝŶĚĞ
;ŚĞƌͿďŽƵǁǀĂŶǀŝũĨǁŝŶŬĞůƐŵĞƚĚĂĂƌŽƉ
ĚĞƌĞĂůŝƐĂƟĞǀĂŶϰϮĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶ;ƚŽͲ
ƚĂĂůǀŝĞƌďŽƵǁůĂŐĞŶͿĂĂŶĚĞ,ŽŽŝďƌƵŐ͕
ĚĞƌĞĂůŝƐĂƟĞǀĂŶĞĞŶŐĞůĚĂƵƚŽŵĂĂƚĂĂŶ
ĚĞ,ŽŽŝďƌƵŐĞŶĚĞŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶ
ŚĞƚŽƉĞŶďĂƌĞŐĞďŝĞĚŵĞƚŽŶĚĞƌŵĞĞƌ

ĚĞĂĂŶůĞŐǀĂŶĐĂ͘ϵϵƉĂƌŬĞĞƌƉůĂĂƚƐĞŶ
ƌŽŶĚŽŵŚĞƚǁŝŶŬĞůĐĞŶƚƌƵŵ͘ĞďŽƵǁ
ǀĂŶĚĞǁŝŶŬĞůƐ͕ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶĞŶ
ŐĞůĚĂƵƚŽŵĂĂƚŬƵŶŶĞŶĂůůĞĞŶŵŽŐĞůŝũŬ
ǁŽƌĚĞŶŐĞŵĂĂŬƚĚŽŽƌĂĨƚĞǁŝũŬĞŶǀĂŶ
ŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶĞǆĂƌƟŬĞůϮ͘ϭϮ
ǀĂŶĚĞtĂďŽ͘
ĞĂĂŶǀƌĂŐĞŶŽŵǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐ͕ŚĞƚŽŶƚͲ
ǁĞƌƉďĞƐůƵŝƚ͕ŚĞƚƐƚĞĚĞŶďŽƵǁŬƵŶĚŝŐĞ
ƉůĂŶĞŶĚĞƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞŽŶĚĞƌďŽƵǁŝŶŐ
ůŝŐŐĞŶŵĞƚŝŶŐĂŶŐǀĂŶŵĂĂŶĚĂŐϭϮ
ĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϭǀŽŽƌĚĞĚƵƵƌǀĂŶǌĞƐ
ǁĞŬĞŶ͕ƚĞƌŝŶǌĂŐĞ͘/ŶĚĞǌĞƉĞƌŝŽĚĞŬĂŶ
ĞĞŶŝĞĚĞƌĚĞƐƚƵŬŬĞŶŝŶǌŝĞŶďŝũĚĞďĂůŝĞ
ŽƵǁĞŶĞŶtŽŶĞŶŝŶŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶ
ĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞĂĂŶĚĞƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞů
ϱƚĞĞŵŶĞƐ͘ĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶǌŝũŶǀĂŶ

_GHFHPEHU_ZHHN_*HPHHQWHQLHXZV

ŵĂĂŶĚĂŐƚͬŵǀƌŝũĚĂŐǀĂŶϴ͘ϯϬʹϭϮ͘ϯϬ
ƵƵƌ͘,ĞƚƐƚĞĚĞŶďŽƵǁŬƵŶĚŝŐĞƉůĂŶĞŶ
ĚĞƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞŽŶĚĞƌďŽƵǁŝŶŐǌŝũŶ
ƚĞǀĞŶƐƚĞƌĂĂĚƉůĞŐĞŶǀŝĂĚĞǁĞďƐŝƚĞ
ǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵ
ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

ƌĞĂĐƟĞŝƐŵŽŐĞůŝũŬ͘,ŝĞƌǀŽŽƌĚŝĞŶƚƟũĚŝŐ͕
ďŝũǀŽŽƌŬĞƵƌƵŝƚĞƌůŝũŬĞĞŶǁĞĞŬǀŽŽƌ
ŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶĚĞƚĞƌŝŶǌĂŐĞůŝŐŐŝŶŐ͕ĞĞŶ
ĂĨƐƉƌĂĂŬƚĞǁŽƌĚĞŶŐĞŵĂĂŬƚ͘,ĞƚŝƐŶŝĞƚ
ŵŽŐĞůŝũŬƵǁǌŝĞŶƐǁŝũǌĞƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚŽĨǀŝĂ
ĞŵĂŝůŬĞŶďĂĂƌƚĞŵĂŬĞŶ͘

'ĞĚƵƌĞŶĚĞĚĞƚĞƌŵŝũŶǀĂŶĚĞƚĞƌǀŝƐŝĞ
ůŝŐŐŝŶŐŬĂŶĞĞŶŝĞĚĞƌĞĞŶǌŝĞŶƐǁŝũǌĞ
ŶĂĂƌŬĞƵǌĞƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬŽĨŵŽŶĚĞůŝŶŐŶĂĂƌ
ǀŽƌĞŶďƌĞŶŐĞŶ͘^ĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŶ
ŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞƌŝĐŚƚĂĂŶŚĞƚĐŽůůĞŐĞ
ǀĂŶďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐǀĂŶ
ůĂƌŝĐƵŵ͕WŽƐƚďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ,ĞŵŶĞƐ͕
ŽŶĚĞƌǀĞƌŵĞůĚŝŶŐǀĂŶ͚ǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŚĞƌͲ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǁŝŶŬĞůĐĞŶƚƌƵŵŝũǀĂŶĐŬ͛͘
KŽŬŚĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶǀĂŶĞĞŶŵŽŶĚĞůŝŶŐĞ

sŽŽƌĚĞŚĞƌŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶŚĞƚǁŝŶŬĞůͲ
ĐĞŶƚƌƵŵǁŽƌĚƚŐĞĞŶĞǆƉůŽŝƚĂƟĞƉůĂŶĞǆ
ĂƌƟŬĞůϲ͘ϭϮǀĂŶĚĞtĞƚƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞŽƌͲ
ĚĞŶŝŶŐǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚŽŵĚĂƚŝŶŚĞƚǀĞƌŚĂĂů
ǀĂŶŬŽƐƚĞŶŝƐǀŽŽƌǌŝĞŶĚŽŽƌŵŝĚĚĞůǀĂŶ
ĞĞŶĂŶƚĞƌŝĞƵƌĞŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ͘
EĂĚĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŬĂŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞǁŽŶͲ
ŶĞŶďŝũĚĞŚĞĞƌ,͘:͘D͘ĚĞ:ŽŶŐǀĂŶĚĞ
>ŽŵďŝŶĂƟĞ͕ƚĞů͗ϬϯϱͲϳϱϭϯϭϲϰ͘

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

Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunningen
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ

ͻƵƐƐƵŵŵĞƌǁĞŐϰϭĂ͕ϭϮϲϭ͕ŚĞƚ
ƵŝƚǀŽĞƌĞŶǀĂŶǁĞƌŬŽĨǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶ
;ŐƌŽŶĚĞŐĂůŝƐĞƌĞŶĞŶŽƉŚŽŐĞŶͿ͕ŝŶŐĞŬŽͲ
ĂŶǀƌĂŐĞŶŽŵŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌͲ
ŵĞŶϮϱŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϭ͖
ŐƵŶŶŝŶŐĞŶ;ƌĞŐƵůŝĞƌĞǀŽŽƌďĞƌĞŝͲ ͻ,ƵŝǌĞƌǁĞŐϮϯĞŶϮϱ͕ϭϮϲϭ^͕ŚĞƚǀĞƌͲ
ĚŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞͿ
ĂŶĚĞƌĞŶĞŶĂĂŶůĞŐŐĞŶǀĂŶϯƵŝƚǁĞŐĞŶ
ĞŶŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶǀĂŶϯƚŽĞŐĂŶŐƐƉŽŽƌͲ
ͻdŽƌĞŶůĂĂŶϰϴ͕ϭϮϲϭ'͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶ
ƚĞŶĞŶĞĞŶůŽŽƉƉŽŽƌƚ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϲ
ǀĂŶϮďŽŵĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϭϴŶŽǀĞŵďĞƌ
ŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϭ͖
ϮϬϭϭ͖
ͻŝĞƌǁĞŐϭϰ͕ϭϮϲϭ>͕ŚĞƚďŽƵǁĞŶǀĂŶ
ͻĞĂŵϮϲ͕ϭϮϲϭ<^͕ŚĞƚǀĞƌǁŝũĚĞƌĞŶ
ĞĞŶŬĞůĚĞƌ;ůĞŐĂůŝƐĂƟĞͿ͕ϮϴŶŽǀĞŵďĞƌ
ĂƐďĞƐƚŚŽƵĚĞŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶ
ϮϬϭϭ͖
ϮϭŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϭ͖
ͻǁĂůƵǁĞŶǁĞŐϰĂ͕ϭϮϲϭ':͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶ
ͻ<ĞƌŬƉĂĚϰ͕ϭϮϲϭd:͕ŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶǀĂŶ
ǀĂŶϮďŽŵĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϵŶŽǀĞŵďĞƌ
ĞĞŶĚĂŬŬĂƉĞůĞŶĞĞŶŝŶƚĞƌŶĞǀĞƌďŽƵͲ
ϮϬϭϭ͖
ǁŝŶŐ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϭŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϭ͖
ͻDĞůŬǁĞŐϭϬ͕ϭϮϲϭ's͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶϰ ͻůďĞƌƐƚǀĞĞŶϳ͕ϭϮϲϭsW͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶ
ϭďŽŽŵ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϵŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϭ͖
ďŽŵĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϭŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϭ͖
ͻsůŝĞŐǁĞŐϭϮ͕ϭϮϲϭ'>͕ŚĞƚƐůŽƉĞŶǀĂŶϮ ͻĞŝƐĞůϱ͕ϭϮϲϭs͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶϭ
ďŽŽŵ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϵŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϭ͖
ďŝũŐĞďŽƵǁĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϮŶŽǀĞŵďĞƌ
ͻ'ĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵ͕ŬĂĚĂƐƚƌĂĂůƐĞĐƟĞ
ϮϬϭϭ͖
ŶƵŵŵĞƌϯϳϴϯ͕ďĞŬĞŶĚĂůƐŚĞƚƉĞƌĐĞĞů
ͻ,ŽŽŝďƌƵŐϮ͕ϰ͕ϲ͕ϴ͕ϭϬĞŶϭϮ͕ϭϮϲϭDs͕
ŽƉĚĞŚŽĞŬǀĂŶĚĞĂƉŝƩĞŶǁĞŐĞŶĚĞ
ŚĞƚŐĞŚĞĞůƐůŽƉĞŶǀĂŶϱǁŝŶŬĞůƉĂŶĚĞŶ
^ĐŚĂƉĞŶĚƌŝŌ͕ŚĞƚŽƉƌŝĐŚƚĞŶǀĂŶĞĞŶ
ĞŶϭƉŝŶĂƵƚŽŵĂĂƚ͕ŚĞƚŽƉƌŝĐŚƚĞŶǀĂŶ
ǁŽŶŝŶŐ͕ĞĞŶďŝũŐĞďŽƵǁĞŶŚĞƚĂĂŶůĞŐͲ
ϰϮĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶ͕ϱǁŝŶŬĞůƉĂŶĚĞŶ
ŐĞŶǀĂŶĞĞŶƵŝƚǁĞŐ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϯϬ
ĞŶϭƉŝŶĂƵƚŽŵĂĂƚ͕ŚĞƚŽƉƌŝĐŚƚĞŶǀĂŶ
ŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϭ͘
ϯƟũĚĞůŝũŬĞǁŝŶŬĞůǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶĞŶŚĞƚ
ŽƉƌŝĐŚƚĞŶǀĂŶĞĞŶŽŶďĞŵĂŶĚĞůŽĐĂƟĞ
ŐĞůĚĂƵƚŽŵĂĂƚ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϯŶŽǀĞŵďĞƌ ĞĂĂŶǀƌĂŐĞŶŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞǌŝĞŶ
ďŝũĚĞĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘,ĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶ
ϮϬϭϭ͖
ǀĂŶĞĞŶďĞǌǁĂĂƌͲŽĨďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌŝƐ
ͻ,ƵŝǌĞƌǁĞŐϳϳĂ͕ϭϮϲϭs͕ŚĞƚǀĞƌŐƌŽͲ
ƉĂƐŵŽŐĞůŝũŬŶĂĚĂƚŽƉĚĞĂĂŶǀƌĂĂŐŝƐ
ƚĞŶǀĂŶĞĞŶďŝũŐĞďŽƵǁ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϰ
ďĞƐůŝƐƚ͘
ŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϭ͖

Cadeaus van liefde
ĞĐĞŵďĞƌŝƐĚĞƟũĚǀĂŶĐĂĚĞĂƵƚũĞƐ
ŬŽƉĞŶĞŶŐĞǀĞŶ͘'ĞĞĨĚŝƚũĂĂƌŽŽŬĞĞŶƐ
ĐĂĚĞĂƵƐǀĂŶůŝĞĨĚĞĂĂŶũĞŬŝŶĚĞƌĞŶ͊,ŽĞ
ǌŝĞŶĚŝĞďŝũǌŽŶĚĞƌĞ͚ĐĂĚĞĂƵƚũĞƐ͛ĞƌƵŝƚ͍
sŽŽƌůĞƵŬĞ͕ƉƌĂŬƟƐĐŚĞŽƉǀŽĞĚƟƉƐŽǀĞƌĚŝƚ
ŽŶĚĞƌǁĞƌƉŬƵŶũĞŬŝũŬĞŶŽƉ
ǁǁǁ͘ĐũŐďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů͘

sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞĞŶĂĚǀŝĞƐŽǀĞƌ
WŽƐŝƟĞĨKƉǀŽĞĚĞŶŬƵŶũĞƚĞƌĞĐŚƚďŝũŚĞƚ
,ĞƚĞŶƚƌƵŵǀŽŽƌ:ĞƵŐĚĞŶ'ĞǌŝŶ͕
'ĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐĐĞŶƚƌƵŵĚĞ>ůŽŽĚƐ͕
DĞĞŶƚǁĞŐϯϳ͕ƚĞů͘ϬϲͲϱϭϯϲϬϭϴϲ͕
ĞͲŵĂŝůŝŶĨŽΛĐũŐďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů͘

'E'ZK&dh/E&s>/E<KDEDEE
sĂŶĂĨϮϮĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϭƚŽƚĞŶŵĞƚ
ϳŵĂĂƌƚϮϬϭϮŚĂĂůƚĚĞ'ĞǁĞƐƚĞůŝũŬĞ
ĨǀĂůƐƚŽīĞŶŝĞŶƐƚ;'ͿŐĞĞŶŐƌŽĨ
ƚƵŝŶĂĨǀĂůŽƉ͘/ŶĚŝĞƉĞƌŝŽĚĞŬƵŶŶĞŶ
ŽŽŬŐĞĞŶĂĨƐƉƌĂŬĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞŵĂĂŬƚ
ǀŽŽƌŚĞƚŽƉŚĂůĞŶǀĂŶŐƌŽĨƚƵŝŶĂĨǀĂů͘

ĞƌĞĚĞŶŚŝĞƌǀŽŽƌŝƐĚĂƚĚĞĞƌǀĂƌŝŶŐ
ŚĞĞŌŐĞůĞĞƌĚĚĂƚĚĞŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚ
ƚƵŝŶĂĨǀĂů͕ĚŝĞŝŶĚĞǌĞƉĞƌŝŽĚĞǁŽƌĚƚ
ĂĂŶŐĞďŽĚĞŶ͕ǌĞĞƌŐĞƌŝŶŐŝƐ͘ĞĞĞƌƐƚĞ
ŽƉŚĂĂůƌŽŶĚĞŝŶŚĞƚŶŝĞƵǁĞũĂĂƌǀŝŶĚƚ
ƉůĂĂƚƐŽƉϴŵĂĂƌƚϮϬϭϮ͘

Verleende
vergunningen
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
sĞƌůĞĞŶĚĞĂĂŶǀƌĂŐĞŶŽŵŽŵŐĞͲ
ǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶǁĞůŬĞǀĂůůĞŶ
ŽŶĚĞƌĚĞƌĞŐƵůŝĞƌĞǀŽŽƌďĞƌĞŝͲ
ĚŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ͻDŽůĞŶǀĞĞŶǁĞŐϭϮ͕ϭϮϲϭd'͕ŚĞƚ
ŬĂƉƉĞŶǀĂŶϭĮũŶƐƉĂƌ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϯ
ŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϭ͖
ͻĞƌŐǁĞŐϮϮ͕ϭϮϲϭyy͕ŚĞƚŽƉƌŝĐŚƚĞŶǀĂŶ
ĞĞŶǁŽŶŝŶŐ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϰŶŽǀĞŵďĞƌ
ϮϬϭϭ͖
ͻĞĂŵ͕ϭϮϲϭ<^͕ŚĞƚǀĞƌǁŝũĚĞƌĞŶǀĂŶ
ĂƐďĞƐƚŚŽƵĚĞŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶƵŝƚĚĞǁŽͲ
ŶŝŶŐ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϵŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϭ͘

KǀĞƌŝŐĞǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ
ĚŽŽƌďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ
ͻKŶƚŚĞĸŶŐǀĂŶŚĞƚƐůƵŝƟŶŐƐƵƵƌǀŽŽƌ
ŚĞƚũĂĂƌϮϬϭϮĂĂŶDŽĞŬĞ^ƉŝũŬƐƚƌĂ͘s͕͘
dŽƌĞŶůĂĂŶϭϬ;ϭϮϲϭ'ͿǀŽŽƌŚĞƚŐĞͲ
ŽƉĞŶĚŚĞďďĞŶǀĂŶŚĞƚŚŽƌĞĐĂďĞĚƌŝũĨŝŶ
ĚĞŶĂĐŚƚĞŶǀĂŶĚŝŶƐĚĂŐŽƉǁŽĞŶƐĚĂŐ͕
ǁŽĞŶƐĚĂŐŽƉĚŽŶĚĞƌĚĂŐĞŶĚŽŶĚĞƌͲ
ĚĂŐŽƉǀƌŝũĚĂŐƚŽƚϬϭ͘ϬϬƵƵƌ͛ƐŶĂĐŚƚƐ͕
ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϮŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϭ͘

ĚŽŽƌďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ
ͻ,ĞƚŝŶŶĞŵĞŶǀĂŶĞĞŶƐƚĂŶĚƉůĂĂƚƐŶĂďŝũ
ĚĞŵƵǌŝĞŬƚĞŶƚĂĂŶĚĞŽƌƉƐƐƚƌĂĂƚǁĞͲ
ŬĞůŝũŬƐŽƉĚĞǁŽĞŶƐĚĂŐŽĐŚƚĞŶĚŝŶϮϬϭϮ
ƚĞŶďĞŚŽĞǀĞǀĂŶĚĞǀĞƌŬŽŽƉǀĂŶǀŝƐͲĞŶ
ǀŝƐƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϰŶŽǀĞŵďĞƌ
ϮϬϭϭ͘
,ŝĞƌďŽǀĞŶƐƚĂĂŶďĞƐůƵŝƚĞŶǀĞƌŵĞůĚ͕ǁĂĂƌͲ
ƚĞŐĞŶďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶŽƉŐƌŽŶĚǀĂŶ
ĚĞůŐĞŵĞŶĞǁĞƚďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ;ǁďͿ
ďŝŶŶĞŶǌĞƐǁĞŬĞŶŶĂďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐǀĂŶ
ŚĞƚďĞƚƌĞīĞŶĚĞďĞƐůƵŝƚĞĞŶŐĞŵŽƟǀĞĞƌĚ
ďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŬƵŶŶĞŶŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũďƵƌͲ
ŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ͘ĞĚĂƚƵŵǀĂŶ
ďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐŝƐƉĞƌďĞƐůƵŝƚĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ͘
ĞďĞƐůƵŝƚĞŶŵĞƚďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶ
ůŝŐŐĞŶƚĞƌŝŶǌĂŐĞďŝũĚĞĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶͲ
ŐĞŶ͘
ĞŐĞŶĞĚŝĞĞĞŶďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶƚ
ŬĂŶƚĞǀĞŶƐĞĞŶǀĞƌǌŽĞŬƚŽƚŚĞƚƚƌĞīĞŶǀĂŶ
ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũĚĞ
ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶƌĞĐŚƚĞƌǀĂŶĚĞZĞĐŚƚďĂŶŬ
ŵƐƚĞƌĚĂŵ͘


Nieuwjaarsreceptie

^>h/d/E'

ĞŶŝĞƵǁũĂĂƌƐƌĞĐĞƉƟĞǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ
ůĂƌŝĐƵŵǀŝŶĚƚƉůĂĂƚƐƚŽƉĚŽŶĚĞƌĚĂŐϭϮ
ũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϮǀĂŶϮϬ͘ϬϬƚŽƚϮϮ͘ϯϬƵƵƌŝŶ
ŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ͕<ĞƌŬůĂĂŶϭϲ͘hďĞŶƚ
ǀĂŶŚĂƌƚĞǁĞůŬŽŵŚŝĞƌďŝũĂĂŶǁĞǌŝŐƚĞǌŝũŶ͘

KƉŵĂĂŶĚĂŐϮϲĚĞĐĞŵďĞƌ
;ϮĞ<ĞƌƐƚĚĂŐͿǌŝũŶĂůůĞŐĞŵĞĞŶƚĞĚŝĞŶͲ
ƐƚĞŶŐĞƐůŽƚĞŶ͘

'DEd/E^dE

BEL-commissie
Ruimtelijke Kwaliteit
/ĞĚĞƌĞĚŝŶƐĚĂŐͲŝŶĚĞŽŶĞǀĞŶǁĞŬĞŶ
ͲŝŶŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱŝŶ
ĞŵŶĞƐ͘<ŝũŬǀŽŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞ
ĂŐĞŶĚĂŽƉǁǁǁ͘ǁĞůŵŽŶ͘Ŷů͘

KƉŵĂĂŶĚĂŐϮũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϮǌŝũŶĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞĚŝĞŶƐƚĞŶƚŽƚϭϬ͘ϬϬƵƵƌ
ŐĞƐůŽƚĞŶ͘
ĞůŽŬĞƩĞŶƵƌŐĞƌǌĂŬĞŶǌŝũŶǌŽĂůƐ
ŐĞďƌƵŝŬĞůŝũŬƚŽƚϭϯ͘ϯϬƵƵƌŐĞƐůŽƚĞŶ͘
,ĞƚůŽŬĞƚďƵƌŐĞƌǌĂŬĞŶǀĂŶĚĞ>
ŽŵďŝŶĂƟĞŝƐŽƉĚĞǌĞĚĂƚƵŵŐĞŽƉĞŶĚ
ǀĂŶϭϯ͘ϯϬͲϭϴ͘ϬϬƵƵƌ͘

Zullen we afspreken?
sĂŶĂĨϭũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϮǁĞƌŬĞŶĚĞƉƵͲ
ďůŝĞŬƐďĂůŝĞƐǀĂŶůĂƌŝĐƵŵ͕ĞŵŶĞƐĞŶ
>ĂƌĞŶŽƉĂĨƐƉƌĂĂŬ͘ĂƚĚŽĞŶǁĞŽŵ
ĞĞŶǀĂƐƚĞƟũĚĂĨƚĞƐƉƌĞŬĞŶǁĂĂƌŽƉǁĞ
ƵŚĞůƉĞŶ͘KŽŬŬƵŶŶĞŶǁĞƵƉƌĞĐŝĞƐ
ǀĞƌƚĞůůĞŶǁĂƚƵŵĞĞŵŽĞƚŶĞŵĞŶĂůƐƵ
ĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬŚĞĞŌ͘ŽŬŽŵƚƵŶŝĞƚǀŽŽƌ
ŶŝĞƚƐ͊

sĞƌŐĞĞƚĚĂĂƌŽŵŶŝĞƚĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬƚĞ
ŵĂŬĞŶĂůƐƵŶĂĂƌŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐŽĨ
>ͲŬĂŶƚŽŽƌŬŽŵƚ͘
ĂƚŬĂŶƟũĚĞŶƐŬĂŶƚŽŽƌƵƌĞŶǀŝĂ
ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌϭϰϬϯϱŽĨǀŝĂ
ĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁĞďƐŝƚĞ
ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů͘
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Vrijdag 16 december, 20.30 uur in de
Dorpskerk Poëtisch Kerstconcert Barbers
& Bishops o.l.v. Frank de Ruyter en m.m.v.
Ds. Jan Rinzema, gedichten.

PreventieConsult start in
De Lloods
Eind 2011 bestaat het
gezondheidscentrum De
Lloods vijf jaar.
Ter gelegenheid van dit eerste lustrum starten de huisartsen in
De Lloods:
Marius Beltman, Marijke van
Daelen & Elsbeth Willems en Joke
Lanphen & Katerijne Slot met het
PreventieConsult.
Het PreventieConsult bestaat uit een risicotest en (zo nodig) een vervolgonderzoek om mensen op te sporen die moge-

lijk een verhoogd risico lopen
op het krijgen van hart- en
vaatziekten, diabetes of nierschade. Alle patiënten tussen
45 en 65 jaar krijgen een schriftelijke
uitnodiging van de huisarts om deel te
nemen aan het PreventieConsult, in de
loop van de komende maanden.
Ontvangt u een uitnodiging van uw huisarts om de test te doen?
Grijp de kans en ontdek of u risico loopt.
Met vragen hierover kunt u terecht bij
de huisartsassistenten.

Nieuw in Blaricum
Gooische Hond. Puppycrèche in
huiselijke kring, puppycursus en puppycoaching.
Gooische Hond verzorgt de opvang en
opvoeding van puppy’s in de leeftijd van
10 weken tot en met ongeveer 6 maanden. Gooische Hond is een speciale service, omdat puppy’s bijzondere zorg
nodig hebben. Als gediplomeerd kynologisch instructeur heeft Mariska
Neuwirth van haar hobby haar beroep
gemaakt.
Info: info@gooischehond.nl of bezoek de
website www.gooischehond.nl.

Spreekbeurt Odyl

Tergooi kiest

Odyl hield in groep 5 van de OBB een
spreekbeurt over Albert Heijn. Ze vertelde over de geschiedenis ervan en
natuurlijk over het filiaal in Blaricum.

Hilversum wordt hoofdlocatie van
Tergooiziekenhuizen. Het ziekenhuis zal
daar onderdeel worden van het te bouwen zorgpark. Dit moet in 2018 gereed
zijn. Locatie Blaricum wordt na 2018
poli- en dagkliniek. De twee afdelingen
spoedeisende hulp blijven tot dan open.

Toen het filiaal heropend werd, mocht zij
als kleutertje, samen met schoolgenootjes,
het lint doorknippen. Odyl gaat graag naar
Albert Heijn: je kunt er dingen proeven,
vaak voor leuke dingen sparen en komt er
altijd bekenden tegen. En met Sinterklaas
is het altijd extra leuk: Schoen zetten, taaipoppen versieren, met Sinterklaas op de
foto en lekkere crêpes eten.
Aan Gerard Dorrepaal van Albert Heijn
in Blaricum, vertelde ze dat ze haar
spreekbeurt over Albert Heijn had
gehouden en daar een 9,5 voor had
gekregen. Hij vond dat heel knap en
nodigde Odyl uit voor een rondleiding
door Albert Heijn. Hij liet het kantoor,
de kantine, de opslagruimte en zelfs de
– ijskoude! – koelruimte zien. Aan het
eind kreeg ze ook nog een supergrote
kartonnen Albert Heijn Superdieren-oli-

‘t Werckpaert

Deze foto van de 1ste Albert Heijn-winkel
winkel, gebruikte Odyl als één van de afbeeldingen voor haar powerpointpresentatie.

fant mee naar huis. Ontzettend leuk!
Odyl geeft de Albert Heijn in Blaricum
nu zéker een goede beoordeling op
http://www.ah.nl/klantenpanel, want zij
vindt dit gewoon de beste Albert Heijn
van heel Nederland!

kerstmarkt woensdag 14 december
van 13.00 tot 17.00 uur
Verkoop van kransen en kerststukjes,
kinderknutselen, wafels bakken
en de dieren in de stal.
Adres: Gebr. Dooyewaardweg 3

Torenhof
Torenhof is op zoek naar een gastvrouw
of gastheer voor iedere vrijdagmiddag.
Info: Claudine Kok tel.:6464700 of
c.kok@vivium.nl

Dorpsagenda
N.B. De lokale websites kunt u vinden
op www.heienwei.nl.
EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf t/m 4 maart
‘Jonge gezichten & oude bekenden’.
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Rosa Spier Huis t/m 13 november
dagelijks te bezoeken 10.00-16.00, tentoonstelling schilderijen en tekeningen
Kars Persoon. 12 december, 20.15 uur
Spiritus een tragikomedie van Tjeerd
Bischoff, door Toneelgroep Dorst. Met
Trudy de Jong, Elsje de Wijn, Theo de
Groot en Annelien van Binsbergen. Dirk
Groeneveld regie, Yan Tax kostuums.
Info: www.rosaspierhuis.nl.
Galerie De Vlierhove t/m 11 december
Aart Schonk, Eva Steiner, Monica van
Dael en Ruud Krijnen, beelden en
schilderijen. Openingstijden: donderdag
t/m zondag 14.00-17.00, 4 en 5 december gesloten.
De Trappenberg tot 11 januari 2012
schilderijen van de Blaricumse schilders
Cees Wijsman en Henk van Bork. Info:
6929600.
Barbara Houwers organiseert t/m 30
december als Blaricumse galerie een
expositie in Jan Tabak.
Jopke van Mersbergen, schilderijen;
Michiel Linders, beelden en Hans

Versteeg, fotowerken.
Info: www.kunstinjantabak.nl en
Houwers | Kunst & Bemiddeling.
WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Alle activiteiten kunt u vinden op www.versawelzijn.nl/activiteiten.
Vivium Diverse cursussen. Info en aanmelden: www.viviumservices.nl of
6924495.
De Blaercom Kunstcafé op 6 januari,
3 februari, 2 maart, 13 april (2e week!)
en 11 mei (2e week!), 20.00 uur.
De Dorpskerk zondagmiddag muziek
aanvang 15.00: 29 januari, 26 februari,
25 maart en 22 april.
Alzheimercafé Laren 29 december.
Info: Carla Resing tel. 5389025.
Ineke Bouwman basiscursus meditatie
gebaseerd op westerse religieuze tradities start in januari 2012 in Blaricum
aan de Bierweg.
Info: bouwmab@xs4all.nl.
Bernard Ligtenberg 13 december
19.30-22.00 workshop Doelen stellen.
Ervaring met meditatie of zelfhypnose
is gewenst, kosten € 15,-. Info en aanmelden: bernard@zielsveel.nl of tel.
5316849.
Marloes Eerden de cursussen kleine
beeldjes maken en cursus schilderen in
aquarel starten in januari 2012. Info:

5250807 en docart@worldonline.nl.
Blaricums Gemengd Koor 21 december om 20.00 uur kerstconcert
Johanneskerk te Laren.
Vocalgroup The Ambrosians 17
december, 20.00 uur kerstconcert in De
Blaercom.
Torenhof 16 december van 14.30 tot
17.00 uur kerstmarkt. Info: Claudine
Kok tel. 6464700 of c.kok@vivium.nl.
Spant! 22 januari, de musical van de
Larense actrice/schrijfster Magali de
Frémery ‘Kijk eens verder dan je neus
lang is!’ www.nietweereenboek.nl. Er is
een voorstelling om 13.30 en één om
15.30 uur.
Veteranen sociëteit bijeenkomst 15
december 15.00-17.00, in De Brasserie,
Waterstraat 3, Huizen. Info: G. Elders
tel. 5383830.
't Atelier van Marcelle Schoenmakers,
Kerkpad 6, start in januari met een basis
cursus portrettekenen.
Info: 0628847425.
KERKDIENSTEN
De Dorpskerk
Vrijdag 16 december 20.30 uur
Poëtisch Kerstconcert
Zaterdag 17 december 19.00 uur
Kerstmusical (voor de groten)
Zondag 18 december 10.00 uur

Zondag 18 december 15.00 uur
Kerstmusical (voor de kleinsten)
Zaterdag 24 december 22.00 uur
Ds. J. Rinzema Kerstnachtdienst
Zondag 25 december 10.00 uur
Gezinsdienst Kerstmis
Info:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.
R.K. St. Vitus
Zondag 18 december 15.30 uur
R.-k. Gemengd Koor St. Cecilia kerstconcert
Zaterdag 24 december 19.15
Gezinsviering voor kerst
Zaterdag 24 december 23.00 uur
Kerstnachtmis
Zondag 25 december 11.00
Kerstmis
Zondag 25 december 15.30
Kerststal voor de allerkleinsten
Maandag 26 december 10.00 uur
Tweede Kerstdag
Info: Pastor C. Lavaleije, tel. 5383153,
e-mail stvitusblaricum@hetnet.nl en
www.vitusblaricum.nl.
Torenhof
Protestantse diensten: 1e en 3e woensdag van de maand 10.00 uur.
Katholieke diensten: 2e en de 4e (5e)
10.00 uur

