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Sluiting kantoren
Versa Welzijn

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

Met ingang van 2 januari 2012 huurt
Versa Welzijn geen kantoorruimtes
meer in dorpshuis De Blaercom. De
telefoonnummers van Carla Resing en
Lisette Mooij, 5389025 en 5312977,
zijn dan niet meer in gebruik.

Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl

Wonen/welzijn/zorgadviseur Carla Resing
blijft inloopspreekuur houden in De
Blaercom: elke dinsdagochtend van 9.30
tot 12.30 uur. Het spreekuur in gezondheidscentrum Bijvanck is in 2012 ongewijzigd: maandag van 13:30 tot 15:00
uur. U kunt Carla telefonisch bereiken
op 06-31995656 of via het Versa
Welzijn-kantoor in Laren: 5314514 email cresing@versawelzijn.nl. U blijft
van harte welkom met al uw vragen!

Theehuis T-berg
Theehuis T-berg van mytylschool De
Trappenberg in Huizen maakt het
wandelaars in het Gooi makkelijk.

www.voorma-walch.nl
Laren-Blaricum

Huizen-Naarden

P

Staand van links naar rechts: Marloes Eerden, Meen Bosker, Carin van den Berg, Lilian
van Bentum en Janny Hospers. Zittend van links naar rechts: Barbara Houwers (woordvoerder) en Hanneke van Zanden-Rood (initiatiefnemer)
Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50

Project ‘Bijvanck in Beeld’
In het project ‘Bijvanck in Beeld’ werken inwoners en ondernemers samen om
op een creatieve manier de kwaliteiten van de Bijvanck in beeld te brengen. ‘We
kunnen trots zijn op de Bijvanck en dat willen wij uitdragen,’ zegt woordvoerder Barbara Houwers namens de projectgroep die de kar op dit moment trekt.

Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan
is een miniboekje verschenen met vier
wandelingen: Wandelingen van de Tberg. Het Goois Natuurreservaat zorgde
ervoor dat er ook nog een grote wandelkaart op het theehuis bevestigd kon worden.Het miniboekje is gratis verkrijgbaar bij het theehuis en bij het Goois
Natuurreservaat en kan ook gedownload
worden via www.t-berg.nl.
Theehuis T-berg is van maandag tot en
met vrijdag geopend van 10.00 tot 16.00
uur. Adres: Crailoseweg 116 A, tel.
6915237 en e-mail info@t-berg.nl.

Het idee is ontstaan uit het gemis van
een atelierroute in de Bijvanck. Hanneke
van Zanden-Rood wilde hier verandering in brengen. Spontaan werden de
handen ineengeslagen en ontstond het
idee voor ‘Bijvanck in Beeld’, waarvoor
het nieuwe buurthuis De Malbak een
inspirerend middelpunt is. Op de agenda
staan een atelierroute op 24 en 25 maart,
waar ook ondernemers en organisaties
hun deuren voor publiek kunnen openen,
en een fotowedstrijd. Versa Welzijn organiseert in aanloop naar 24 en 25 maart
2012 voor speciale doelgroepen, zoals
jongeren, workshops, waarvan de resultaten in dat weekend te zien zullen zijn.
Digitaal en interactief
‘Daarnaast willen we digitaal en interactief inwoners en ondernemers bij het
project betrekken. We hebben een
Facebookpagina en is er een groep op

LinkedIn. Op de website is bovendien
een Blog, waaraan iedereen kan meeschrijven. We nodigen iedereen die in de
Bijvanck woont en werkt uit om mee te
doen,’ aldus een enthousiaste Houwers.
Link met de Bijvanck
Inmiddels zijn al heel veel kunste-naars,
ondernemers, scholen en organisaties
benaderd om mee te doen aan ‘Bijvanck
in Beeld’. Houwers: ‘Het project groeit
ook nog steeds. Het is dan ook een pilot
en het uiteindelijke idee is dat we iets
dergelijks elke twee jaar in de Bijvanck
organiseren. Wie nog niets van ons
gehoord heeft en ook mee wil doen is
van harte welkom, zolang er maar een
link met de Bijvanck is. Info op onze
website www.bijvanckinbeeld.nl. Noteer
24 en 25 maart 2012 in je agenda om te
komen kijken waarom wij trots zijn op
onze wijk!’

Uw warenhuis in
Bussum

Vakantiebeurs
Wilt u samen met degene voor wie u
zorgt op vakantie? Of wilt u er zelf even
tussenuit? Versa Mantelzorgondersteuning organiseert op donderdag 26 januari 2012 van 10.00-13.00 uur op de
Neuweg 31 in Hilversum een vakantiebeurs. Een bezoek aan deze beurs is kosteloos. Aanmelden: Versa Mantelzorgondersteuning 6970050 (op werkdagen
van 9.00-13.00 uur.

www.barneveldzaken.nl

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

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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Doet u ook mee?

KƉϭϲĞŶϭϳŵĂĂƌƚϮϬϭϮƐƚĂĂƚǀƌŝũǁŝůͲ
ůŝŐǁĞƌŬŝŶĚĞƐƉŽƚůŝŐŚƚƐ͘E>KdŝƐĚĞ
ŐƌŽŽƚƐƚĞǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐĂĐƟĞǀĂŶEĞĚĞƌͲ
ůĂŶĚ͘KƉĚĞǌĞƚǁĞĞĚĂŐĞŶŬĂŶŝĞĚĞƌĞĞŶ
ĚŝĞǁŝůĞĞŶĚĂŐũĞĞǆƚƌĂĚĞŚĂŶĚĞŶƵŝƚĚĞ
ŵŽƵǁĞŶƐƚĞŬĞŶ͘ŶǌŝĞŶŚŽĞŚĞƚĞƌĂĂŶ
ƚŽĞŐĂĂƚďŝũǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͘

&217$&7*(*(9(16
E>KdǁŽƌĚƚŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĚŽŽƌŚĞƚ
KƌĂŶũĞĨŽŶĚƐ͕ƐĂŵĞŶŵĞƚĚƵŝǌĞŶĚĞŶŽƌŐĂͲ
ŶŝƐĂƟĞƐŝŶŚĞƚŚĞůĞůĂŶĚ͘
KƉĚĞǌĞĚĂŐĞŶŬĂŶŝĞĚĞƌĞĞŶǌŝĐŚŽǀĞƌĂůŝŶ
EĞĚĞƌůĂŶĚǀƌŝũǁŝůůŝŐǀŽŽƌĞĞŶĂŶĚĞƌŝŶǌĞƚͲ
ƚĞŶ͘sŝĂďĞƐƚĂĂŶĚĞǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐŽƌŐĂŶŝƐĂͲ
ƟĞƐ͕ŵĂĂƌŽŽŬŽƉŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞďĂƐŝƐ͘KƉ
ĚĞǁĞďƐŝƚĞǁǁǁ͘ŶůĚŽĞƚ͘ŶůƐƚĂĂŶĂůůĞƌůĞŝ
ŬůƵƐƐĞŶǁĂĂƌǀŽŽƌƵǌŝĐŚŬƵŶƚĂĂŶŵĞůĚĞŶ͘
^ĂŵĞŶŵĞƚǀƌŝĞŶĚĞŶƚƵŝŶƚũĞƐŽƉŬŶĂƉƉĞŶ͍
^ĐŚŝůĚĞƌŬůƵƐũĞƐŽƉƉĂŬŬĞŶ͍KĨŬŽŬĞŶǀŽŽƌ
ĂŶĚĞƌĞŶ͍ůůĞƐŬĂŶ͕ĞŶĂĂŶŵĞůĚĞŶŬĂŶ
ŵĂŬŬĞůŝũŬǀŝĂĚĞǁĞďƐŝƚĞ͘
E>KdŝƐŚĞƚďĞƚĞƌĞĚĂŐũĞƵŝƚ͕ǁĂĂƌŽƉ
;ƉŽƚĞŶƟģůĞͿǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐĞĞŶƉŽƐŝƟĞǀĞ

ďŝũĚƌĂŐĞĂĂŶĚĞƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐůĞǀĞƌĞŶĞŶ
ŶŝĞƵǁĞǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶŽƉŬƵŶŶĞŶĚŽĞŶ͘
DĂĂƌǀŽŽƌĂůĞĞŶůĞƵŬĞĚĂŐďĞůĞǀĞŶ͘
ĨŐĞůŽƉĞŶũĂĂƌƐƚĂŬĞĞŶƌĞĐŽƌĚĂĂŶƚĂů
ǀĂŶϯϬϬ͘ϬϬϬĚĞĞůŶĞŵĞƌƐĚĞŚĂŶĚĞŶ
ƵŝƚĚĞŵŽƵǁĞŶďŝũŽŶŐĞǀĞĞƌϲϬϬϬ
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŬůƵƐƐĞŶ͘,ĞůƉƚƵŽŵĞƌŝŶ
ϮϬϭϮŽŽŬĞĞŶƐƵĐĐĞƐǀĂŶƚĞŵĂŬĞŶŝŶ
ůĂƌŝĐƵŵ͍
<ŝũŬŽƉǁǁǁ͘ŶůĚŽĞƚ͘ŶůǀŽŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ
ŽǀĞƌŬůƵƐƐĞŶďŝũƵŝŶĚĞďƵƵƌƚ͘ĂĂƌŬƵŶƚ
ƵǌŝĐŚŽŽŬŽƉŐĞǀĞŶǀŽŽƌĚĞǀĞƌƐĐŚŝůͲ
ůĞŶĚĞŬůƵƐƐĞŶ͘ĞůĨ͕ŽĨŵĞƚĞĞŶŐƌŽĞƉ͘
tŝůƚƵǀĂŶƵŝƚƵǁǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞĞŶŬůƵƐ
ƉůĂĂƚƐĞŶ͍KŽŬĚĂƚŬĂŶǀŝĂĚĞǁĞďƐŝƚĞ͘
E>KdŝƐĞƌǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶ͊

'ĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ
<ĞƌŬůĂĂŶϭϲ͕ůĂƌŝĐƵŵ
WŽƐƚďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ,ĞŵŶĞƐ
ƚĞůĞĨŽŽŶ͗ϭϰϬϯϱ
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů
tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

>ŽŵďŝŶĂƟĞ
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱ͕ϯϳϱϱĞŵŶĞƐ
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϭϰϬϯϱ
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
DĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϴ͘ϯϬƚŽƚϭϳ͘ϬϬƵƵƌ

ŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ
sŽŽƌŚĞƚŵĂŬĞŶǀĂŶĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬŬƵŶƚ
ƵƟũĚĞŶƐĚĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶďĞůůĞŶŵĞƚ
ϭϰϬϯϱŽĨŵĂĂŬĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬǀŝĂ
ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

WWZdDEdE/:sE</EsZ<KKW

sĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶůŝũŶ
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϬϯϱʹϳϱϭϯϭϮϱ

/ŶŚĞƚĐĞŶƚƌƵŵǀĂŶůĂƌŝĐƵŵͲŝũǀĂŶĐŬ
ǌŝũŶϰϮŶŝĞƵǁĞƐƚĂƌƚĞƌƐĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶͲ
ƚĞŶŐĞƉůĂŶĚ͘ƌŬŽŶĂůŽƉǁŽƌĚĞŶ
ŝŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͕ĞŶŶƵǌŝũŶǌĞĞĐŚƚŝŶ
ĚĞǀĞƌŬŽŽƉ͘KƉϯϬĚĞĐĞŵďĞƌŐĂĨZŽď
WŽƐƚŚƵŵƵƐ͕ǁĞƚŚŽƵĚĞƌǀĂŶůĂƌŝĐƵŵ͕
ŚŝĞƌǀŽŽƌŽĸĐŝĞĞůŚĞƚƐƚĂƌƚƐĞŝŶ͘

EŝĞƵǁǁŝŶŬĞůĐĞŶƚƌƵŵ
ĞŶĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶ
ĞĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶǌŝũŶŽŶĚĞƌĚĞĞůǀĂŶ
ŚĞƚĐĞŶƚƌƵŵƉůĂŶŝũǀĂŶĐŬ;ǀĞƌŶŝĞƵǁŝŶŐ
ĐĞŶƚƌƵŵŐĞďŝĞĚŝũǀĂŶĐŬͿ͘ŽǁŽƌĚĞŶ
ŽŽŬĚĞǁŝŶŬĞůƐǀĂŶŚĞƚǁŝŶŬĞůĐĞŶƚƌƵŵ
ǀĞƌŶŝĞƵǁĚ͘ŽǀĞŶĚĞǁŝŶŬĞůƐŬŽŵĞŶϯ
ǁŽŽŶůĂŐĞŶŵĞƚĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶǀŽŽƌ
ũŽŶŐĞƌĞŶĞŶƐƚĂƌƚĞƌƐ͘ĞĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶ

ŚĞďďĞŶĞĞŶŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞǀĂŶϱϯŵϮ͕
ĞŶŬŽƐƚĞŶŽŶŐĞǀĞĞƌΦϭϰϱ͘ϬϬϬ;ǀƌŝũŽƉ
ŶĂĂŵͿ͘/ŶϮϬϭϮǁŽƌĚƚĞƌďĞŐŽŶŶĞŶŵĞƚ
ĚĞďŽƵǁǀĂŶĚĞǁŝŶŬĞůƐĞŶĂƉƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĞŶ͘ĞŽƉůĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞǁŝŶŬĞůƐ
ŝƐŐĞƉůĂŶĚǀŽŽƌĞŝŶĚϮϬϭϮ͖ĚĞĂƉƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĞŶǀŽůŐĞŶŝŶĚĞůŽŽƉǀĂŶϮϬϭϯ͘

ǁĞƌŬĚĂŐĞŶǀĂŶϬϵ͘ϬϬʹϭϭ͘ϬϬƵƵƌ

'ĞŵĞĞŶƚĞǁĞƌĨ
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϮ
ϯϳϱϱĞŵŶĞƐ
DĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϬϴ͘ϬϬʹϭϲ͘ϬϬƵƵƌ
dĞůĞĨŽŽŶ͗Ϭϯϱʹϳϱϭϯϭϯϭ
&Ăǆ͗ϬϯϱʹϱϯϵϰϬϱϱ

DĞĞƌǁĞƚĞŶ͍
,ĞĞŌƵŝŶƚĞƌĞƐƐĞŝŶĚĞƐƚĂƌƚĞƌƐĂƉƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĞŶŝŶĚĞŝũǀĂŶĐŬ͍
'ĂŶĂĂƌǁǁǁ͘ďŬďŽƵǁ͘Ŷů͘ĂĂƌŬƵŶƚƵ
ǌŝĐŚŽŽŬĂĂŶŵĞůĚĞŶŽŵŽƉĚĞŚŽŽŐƚĞ
ƚĞďůŝũǀĞŶŽǀĞƌĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶ
ĚĞďŽƵǁĞŶĚĞǀĞƌŬŽŽƉ͘ĞǀĞƌŬŽŽƉ
ǀŝŶĚƚƉůĂĂƚƐŽƉďĂƐŝƐǀĂŶǀŽůŐŽƌĚĞǀĂŶ
ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ͘

DĞůĚƉƵŶƚKƉĞŶďĂƌĞZƵŝŵƚĞ
hǁŵĞůĚŝŶŐĞŶǀŝĂǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů
ŽĨϭϰϬϯϱ

,ĞĞŌƵǀƌĂŐĞŶŽǀĞƌŚĞƚĐĞŶƚƌƵŵƉůĂŶ͕
ƐƚƵƵƌĚĂŶĞĞŶĞͲŵĂŝůŶĂĂƌ,ƵƵďĚĞ:ŽŶŐ
ǀĂŶĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞ͗
ŚƵƵď͘ĚĞũŽŶŐΛďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů

E/ht:Z^ZWd/

Wmo-taxi rijdt in regio Gooi en Vecht
sĂŶĂĨϭũĂŶƵĂƌŝƌŝũĚƚĚĞtŵŽͲƚĂǆŝŝŶůĂƌŝͲ
ĐƵŵĞŶŐĞŵĞĞŶƚĞŶŝŶĚĞďƵƵƌƚ͘ĞǌĞƚĂǆŝ
ŝƐĞƌŝŶƉůĂĂƚƐǀĂŶĚĞKsƚĂǆŝ͘,ĞƚǀĞƌƐĐŚŝů͗
ƵŚĞĞŌĞƌĞĞŶtŵŽͲƉĂƐǀŽŽƌŶŽĚŝŐ͘
tŝůƚƵŐĞďƌƵŝŬŵĂŬĞŶǀĂŶĚĞtŵŽͲ
ƚĂǆŝ͍sƌĂĂŐĚĂŶĞĞŶƚĂǆŝƉĂƐĂĂŶďŝũĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞ͘ĂŶŬƵŶƚƵŵĞƚĞĞŶŇŝŶŬĞ
ŬŽƌƟŶŐŝŶĚĞƌĞŐŝŽƵǁďĞǌŽĞŬĞŶĂŇĞŐͲ
ŐĞŶ͘

Hoe werkt het?
ͻhďĞƉĂĂůƚǌĞůĨǁĂĂƌƵŝŶĞŶƵŝƚƐƚĂƉƚ͘
sĞƌǀŽĞƌŵĞƚĚĞtŵŽͲƚĂǆŝŝƐŶŝĞƚ
ŐĞďŽŶĚĞŶĂĂŶǀĂƐƚĞŚĂůƚĞƐ͘ĞtŵŽͲ
ƚĂǆŝŬĂŶƵǀĂŶĚĞƵƌƚŽƚĚĞƵƌǀĞƌǀŽĞͲ
ƌĞŶ͘
ͻDĂĂŬƚƵŐĞďƌƵŝŬǀĂŶĞĞŶƌŽůƐƚŽĞů͕ƌŽůͲ
ůĂƚŽƌ͕ůŽŽƉƌĞŬ͕ƐĐŽŽƚŵŽďŝĞů͍KĨŚĞĞŌ
ƵĞĞŶŐĞůĞŝĚĞŚŽŶĚŽĨŐĞĐĞƌƟĮĐĞĞƌĚĞ
^K,KͲŚŽŶĚ͍ĞǌĞŬĂŶŽŽŬŵĞĞŝŶĚĞ
tŵŽͲƚĂǆŝ͘

_MDQXDUL_ZHHN_*HPHHQWHQLHXZV

ͻhŵĂŐǌŝĐŚůĂƚĞŶǀĞƌŐĞǌĞůůĞŶĚŽŽƌ
ŵĂǆŝŵĂĂůƚǁĞĞŐĞǌŝŶƐůĞĚĞŶ͘ŝũďĞƚĂůĞŶ
ŚĞƚĚƵďďĞůĞƚĂƌŝĞĨ͘
ͻĞtŵŽƚĂǆŝƌŝũĚƚǀĂŶŵĂĂŶĚĂŐƚŽƚĞŶ
ŵĞƚǌŽŶĚĂŐǀĂŶϲ͗ϬϬͲϬ͗ϬϬƵƵƌ͘


Reserveren
hŬƵŶƚŽƉĚĞǀŽůŐĞŶĚĞŵĂŶŝĞƌĞŶĞĞŶ
ƚĂǆŝƌŝƚƌĞƐĞƌǀĞƌĞŶ͗
ͻdĞůĞĨŽŶŝƐĐŚ͗ϬϵϬϬͲϵϲϲϴ
ͻsŝĂŝŶƚĞƌŶĞƚ͗ǁǁǁ͘ǁŵŽͲƚĂǆŝ͘Ŷů

,ĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞďĞƐƚƵƵƌǀĂŶůĂƌŝĐƵŵ
ǁĞŶƐƚĂůůĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶůĂƌŝĐƵŵĞĞŶ
ŵŽŽŝϮϬϭϮƚŽĞ͘
hďĞŶƚŶĂƚƵƵƌůŝũŬŽŽŬǀĂŶŚĂƌƚĞǁĞůͲ
ŬŽŵŽƉĚĞŶŝĞƵǁũĂĂƌƐƌĞĐĞƉƟĞǀĂŶĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞŽƉĚŽŶĚĞƌĚĂŐϭϮũĂŶƵĂƌŝ͘
ĞƌĞĐĞƉƟĞŝƐǀĂŶϮϬ͘ϬϬƚŽƚϮϮ͘ϯϬƵƵƌ͕
ŽƉŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐĂĂŶĚĞ<ĞƌŬůĂĂŶ
ϭϲ͘>ĞĚĞŶǀĂŶŚĞƚĐŽůůĞŐĞĞŶĚĞƌĂĂĚ
ǌƵůůĞŶŚŝĞƌŽŽŬĂĂŶǁĞǌŝŐǌŝũŶ͘

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

Ontvangen aanvragen
Verleende
vergunningen WssĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶͬŵĞůĚŝŶŐĞŶ
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
omgevingsvergunningen
ĚŽŽƌďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ
sĞƌůĞĞŶĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶͲ
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
ŶŝŶŐĞŶ;ƌĞŐƵůŝĞƌĞǀŽŽƌďĞƌĞŝͲ
ĂŶǀƌĂŐĞŶŽŵŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌͲ
ŐƵŶŶŝŶŐĞŶ;ƌĞŐƵůŝĞƌĞǀŽŽƌďĞƌĞŝͲ ĚŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞͿ
ĚŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞͿ
ͻDĞŶǁĂŐĞŶϲ͕ϭϮϲϭ<͕ŝŶƐƚĂŶĚŚŽƵĚĞŶ
ͻŽƐůĂĂŶϳ͕ϭϮϲϭ͕ŚĞƚǀĞƌǁŝũĚĞƌĞŶ
ǀĂŶĂƐďĞƐƚŚŽƵĚĞŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͕ŝŶŐĞͲ
ŬŽŵĞŶϭϰĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϭ͖
ͻ'ĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵ͕ďĞŬĞŶĚĂůƐŚĞƚ
ƐƉŽƌƚƉĂƌŬKŽƐƚĞƌŵĞĞŶƚŐĞůĞŐĞŶĂĂŶ
ĚĞ^ĐŚĂƉĞŶĚƌŝŌͬDĞĞŶƚǌŽŽŵ͕ŚĞƚ
ďŽƵǁĞŶǀĂŶĞĞŶƌŝũƐƚĂů͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϭϱ
ĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϭ͖
ͻ'ĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵ͕ŬĂĚĂƐƚƌĂĂůϯϯ͕
ďĞŬĞŶĚĂůƐŚĞƚƉĞƌĐĞĞůĂĂŶĚĞtŽĞŶƐͲ
ďĞƌŐĞƌǁĞŐ͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶϰϱďŽŵĞŶ
ŝŶǀĞƌďĂŶĚŵĞƚŚĞƚƵŝƚďƌĞŝĚĞŶǀĂŶĞĞŶ
ďĞŐƌĂĂĨƉůĂĂƚƐ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϬĚĞĐĞŵͲ
ďĞƌϮϬϭϭ͖
ͻ>ƵĚĞŶǁĞŐϵď͕ϭϮϲϭss͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶ
ǀĂŶϯďŽŵĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϭĚĞĐĞŵďĞƌ
ϮϬϭϭ͖
ͻǁĂůƵǁĞŶǁĞŐϰĂ͕ϭϮϲϭ':͕ŚĞƚŽƉƌŝĐŚͲ
ƚĞŶǀĂŶĞĞŶǁŽŶŝŶŐ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶ
ϮϮĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϭ͖
ͻ'ĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵ͕ŬĂĚĂƐƚƌĂĂů
Ϯϴϴϰ͕Ϯϴϴϱ͕Ϯϴϴϴ͕ϮϴϵϬĞŶϮϴϵϭ͕ŚĞƚ
ŽƉƌŝĐŚƚĞŶǀĂŶϲƚǁĞĞŽŶĚĞƌĞĞŶŬĂƉ
ǁŽŶŝŶŐĞŶŽƉŚĞƚƉĞƌĐĞĞů<ĞƌŬƉĂĚͬDŽͲ
ůĞŶǀĞĞŶǁĞŐ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϮĚĞĐĞŵďĞƌ
ϮϬϭϭ͖
ͻ'ĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵ͕ŬĂĚĂƐƚƌĂĂů
ϮϴϵϬ͕ůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚ͕ŚĞƚŽƉƌŝĐŚͲ
ƚĞŶǀĂŶϭϬƌŝũĞŶǁŽŶŝŶŐĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶ
ϮϮĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϭ͖
ͻůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚ͕ŚĞƚŽƉƌŝĐŚƚĞŶǀĂŶ
ϯďƌƵŐŐĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϯĚĞĐĞŵďĞƌ
ϮϬϭϭ͖
ͻsůŝĞŐǁĞŐϭϮ͕ϭϮϲϭ'>͕ŚĞƚŽƉƌŝĐŚƚĞŶ
ǀĂŶĞĞŶǁŽŶŝŶŐ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϰĚĞĐĞŵͲ
ďĞƌϮϬϭϭ͖
ͻDĞůŬǁĞŐϭϭ͕ϭϮϲϭ'd͕ŚĞƚŐĞŚĞĞů
ƐůŽƉĞŶǀĂŶĞĞŶǁŽŶŝŶŐĞŶŚĞƚŐĞŚĞĞů
ŽƉƌŝĐŚƚĞŶǀĂŶĞĞŶǁŽŶŝŶŐ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶ
ϮϳĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϭ͘
ĞĂĂŶǀƌĂŐĞŶŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞǌŝĞŶ
ďŝũĚĞĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘,ĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶ
ǀĂŶĞĞŶďĞǌǁĂĂƌͲŽĨďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌŝƐƉĂƐ
ŵŽŐĞůŝũŬŶĂĚĂƚŽƉĚĞĂĂŶǀƌĂĂŐŝƐďĞƐůŝƐƚ͘

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

ǀĂŶĞĞŶĚĂŬŬĂƉĞů͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϭĚĞĐĞŵͲ
ďĞƌϮϬϭϭ͖
ͻ^ƚŽďďĞϲϮ͕ϭϮϲϭWZ͕ƉůĂĂƚƐĞŶǀĂŶĞĞŶ
ĚĂŬŬĂƉĞů͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϭĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϭ͖
ͻ^ƟĐŚƚƐĞǁĞŐůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚ͕ŚĞƚ
ŽƉƌŝĐŚƚĞŶǀĂŶĞĞŶŬĂŶƚŽŽƌͬůƵŶĐŚƌŽŽŵ͕
ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϯĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϭ͖
ͻ&ŽƌĞůϯϰ͕ϭϮϲϭW<͕ŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶǀĂŶĞĞŶ
ĚĂŬŬĂƉĞů͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϳĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϭ͖
ͻĂƉŝƩĞŶǁĞŐŚŽĞŬ^ĐŚĂƉĞŶĚƌŝŌ͕ϭϮϲϭ
,E͕ŚĞƚŽƉƌŝĐŚƚĞŶǀĂŶĞĞŶǁŽŶŝŶŐŵĞƚ
ŽǀĞƌŬĂƉƉŝŶŐĞŶŚĞƚŵĂŬĞŶǀĂŶĞĞŶƵŝƚͲ
ǁĞŐ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϵĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϭ͖
ͻZƵǇƐĐŚĞŶĚĂĂůϴ͕ϭϮϲϭy>͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶ
ǀĂŶϭƉĂĂƌĚĞŶŬĂƐƚĂŶũĞ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϬ
ĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϭ͖
ͻDĞůŬǁĞŐϭϬ͕ϭϮϲϭ's͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶ
ϭŵĞƌŝŬĂĂŶƐĞĞŝŬ͕ϭŐĞǁŽŶĞďĞƵŬĞŶ
ϮǌŽŵĞƌĞŝŬĞŶ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϴĚĞĐĞŵďĞƌ
ϮϬϭϭ͘

ͻ,ĞƚŝŶŶĞŵĞŶǀĂŶĞĞŶƐƚĂŶĚƉůĂĂƚƐ
ŶĂďŝũǁŝŶŬĞůĐĞŶƚƌƵŵĞĂůŬĞŶŝŶ
ĚĞŝũǀĂŶĐŬŝŶϮϬϭϮ͕ǁĞŬĞůŝũŬƐŽƉĚĞ
ǌĂƚĞƌĚĂŐǀĂŶϴ͗ϯϬƵƵƌƚŽƚϭϯ͗ϬϬƵƵƌƚĞŶ
ďĞŚŽĞǀĞǀĂŶĚĞǀĞƌŬŽŽƉǀĂŶĂĂƌĚĂƉͲ
ƉĞůĞŶ͕ŐƌŽĞŶƚĞĞŶĨƌƵŝƚ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϭ
ĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϭ͘

Kerstboom
inzameling:
maandag
laatste dag
,ĞĞŌƵƵǁŬĞƌƐƚďŽŽŵŶŽŐŶŝĞƚǁĞŐͲ
ŐĞĚĂĂŶ͍KƉŵĂĂŶĚĂŐϵũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϮ
ŚĂĂůƚĚĞ'ĞǁĞƐƚĞůŝũŬĞĨǀĂůƐƚŽīĞŶ
ŝĞŶƐƚ;'ͿƵǁŬĞƌƐƚďŽŽŵŽƉ͘
ĞƚƵǁďŽŽŵďŝũƟũĚƐůĂŶŐƐĚĞǁĞŐ͘
Ğ'ƌĞŬĞŶƚĞƌŽƉĚĂƚĚĞŝŶǌĂŵĞůŝŶŐ
ǀŽŽƌƐƉŽĞĚŝŐǀĞƌůŽŽƉƚ͘

Geweigerde
vergunning
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
ĞŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐŝƐ
ŐĞǁĞŝŐĞƌĚǁĞŐĞŶƐƐƚƌŝũĚŝŐŚĞŝĚ
ŵĞƚŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ
ͻdŽƌĞŶůĂĂŶϰϵ͕ϭϮϲϭ'͕ŚĞƚŐĞǁŝũǌŝŐĚ
ƵŝƚǀŽĞƌĞŶǀĂŶŚĞƚƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞŶŚĞƚ
ŽŶƚŐƌĂǀĞŶǀĂŶŐƌŽŶĚĞŶ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϵ
ĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϭ͘
,ŝĞƌďŽǀĞŶƐƚĂĂŶďĞƐůƵŝƚĞŶǀĞƌŵĞůĚ͕
ǁĂĂƌƚĞŐĞŶďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶŽƉŐƌŽŶĚ
ǀĂŶĚĞůŐĞŵĞŶĞǁĞƚďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ
;ǁďͿďŝŶŶĞŶϲǁĞŬĞŶŶĂďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐ
ǀĂŶŚĞƚďĞƚƌĞīĞŶĚĞďĞƐůƵŝƚĞĞŶŐĞŵŽͲ
ƟǀĞĞƌĚďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŬƵŶŶĞŶŝŶĚŝĞŶĞŶ
ďŝũďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ͘Ğ
ĚĂƚƵŵǀĂŶďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐŝƐƉĞƌďĞƐůƵŝƚ
ĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ͘ĞďĞƐůƵŝƚĞŶŵĞƚďŝũďĞŚŽͲ
ƌĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶůŝŐŐĞŶƚĞƌŝŶǌĂŐĞďŝũĚĞ
ĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘
ĞŐĞŶĞĚŝĞĞĞŶďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶƚ
ŬĂŶƚĞǀĞŶƐĞĞŶǀĞƌǌŽĞŬƚŽƚŚĞƚƚƌĞīĞŶ
ǀĂŶǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũ
ĚĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶƌĞĐŚƚĞƌǀĂŶĚĞZĞĐŚƚͲ
ďĂŶŬŵƐƚĞƌĚĂŵ͘

‘Hoe zorg ik ervoor dat het drukke gezinsleven
me niet te veel wordt?’
EĂĂƐƚĚĞŵŽŽŝĞŬĂŶƚĞŶǀĂŶŚĞƚŽƵĚĞƌͲ
ƐĐŚĂƉŬĂŶŚĞƚŐĞǌŝŶƐůĞǀĞŶŽŽŬƐƚƌĞƐƐǀŽů
ǌŝũŶ͘ƌǁŽƌĚƚǀĂŶ͚ƐŽĐŚƚĞŶĚƐǀƌŽĞŐƚŽƚ
͚ƐĂǀŽŶĚƐůĂĂƚĞĞŶďĞƌŽĞƉŽƉũĞŐĞĚĂĂŶ͘
,ĞƚŝƐǀĂĂŬĞĞŶŚĞůĞŬƵŶƐƚŽŵĂůůĞďĂůůĞŶ
ŝŶĚĞůƵĐŚƚƚĞŚŽƵĚĞŶ͗ĞƌŵŽĞƚĞƚĞŶŽƉ
ƚĂĨĞůƐƚĂĂŶ͕ũĞǁĞƌŬƐĐŚĞŵĂŝƐĚƌƵŬ͕ĚĞ

ďŽŽĚƐĐŚĂƉƉĞŶŵŽĞƚĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞͲ
ŚĂĂůĚ͕ĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŵŽĞƚĞŶŶĂĂƌǀŽĞƚďĂů
ŽĨǌǁĞŵůĞƐ͙ƌůŝũŬƚŐĞĞŶĞŝŶĚĂĂŶƚĞ
ŬŽŵĞŶ͘ŶĚĂĂƌŶĂĂƐƚǀƌĂĂŐƚŚĞƚŽƉǀŽĞͲ
ĚĞŶŽŽŬǀĞĞůĞŶĞƌŐŝĞĞŶŐĞĚƵůĚ͊,ŽĞ
ǀŽŽƌŬŽŵĚĂƚũĞŐĞůĞĞĨĚǁŽƌĚƚ͍ĞŬŝũŬĚĞ
ƟƉƐŽƉǁǁǁ͘ĐũŐďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů͘

t^WZ<E&

,ĞƚĞŶƚƌƵŵǀŽŽƌ:ĞƵŐĚĞŶ'ĞǌŝŶďŝĞĚƚ
ůĞƵŬĞĞŶƉƌĂŬƟƐĐŚĞŽƉǀŽĞĚƟƉƐ͘
sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞĞŶĂĚǀŝĞƐŽǀĞƌ
WŽƐŝƟĞĨKƉǀŽĞĚĞŶŬƵŶũĞƚĞƌĞĐŚƚďŝũ
'ĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐĐĞŶƚƌƵŵĚĞ>ůŽŽĚƐ͕
DĞĞŶƚǁĞŐϯϳ͕ƚĞů͘ϬϲͲϱϭϯϲϬϭϴϲ͕
ĞͲŵĂŝůŝŶĨŽΛĐũŐďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů͘

Mededeling van de raad

hŚĞĞŌŚĞƚǀĂƐƚĂůǀŽŽƌďŝũǌŝĞŶŬŽŵĞŶ͗
ŚĞƚďĞƌŝĐŚƚĚĂƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞǀŽŽƌƚͲ
ĂĂŶŽƉĂĨƐƉƌĂĂŬǁĞƌŬƚ͘KƉϭũĂŶƵĂƌŝ
ǌŝũŶǁĞŚŝĞƌŵĞĞďĞŐŽŶŶĞŶ͘KƉŚĞƚ
ŵŽŵĞŶƚǀĂŶǀĞƌƐĐŚŝũŶĞŶǀĂŶĚĞǌĞ,Ğŝ
ΘǁĞŝǁĞƌŬĞŶǁĞŶĞƚĞĞŶŬůĞŝŶĞǁĞĞŬ
ŽƉĂĨƐƉƌĂĂŬ͘,ĞĞŌƵĂůĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬ
ŐĞŵĂĂŬƚ͍

ŬŝĞƐƚǌĞůĨŚĞƚƟũĚƐƟƉĚĂƚƵƐĐŚŝŬƚ͕ĞŶ
ƵŚŽŽƌƚŐĞůŝũŬǁĂƚƵĞǀĞŶƚƵĞĞůŵĞĞ
ŵŽĞƚŶĞŵĞŶ͘KƉĚŝŶƐĚĂŐͲŽĨĚŽŶͲ
ĚĞƌĚĂŐŽĐŚƚĞŶĚŬƵŶƚƵƚĞƌĞĐŚƚŽƉŚĞƚ
ŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ͕ĞŶĚĞĂŶĚĞƌĞĚĂŐĞŶ
ŽƉŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌ͘<ŝũŬŽŽŬŽƉǁǁǁ͘
ďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůǀŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͘
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ŐĂĂƚ͗ĞƉƵďůŝĞŬƐďĂůŝĞƐǀĂŶůĂƌŝĐƵŵ͕
ĞŵŶĞƐĞŶ>ĂƌĞŶǁĞƌŬĞŶŽƉĂĨƐƉƌĂĂŬ͘
ůƐƵŶĂĂƌŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐŽĨŚĞƚ
>ͲŬĂŶƚŽŽƌŬŽŵƚ͕ŬƵŶƚƵǀŽŽƌĂĨǀŝĂ
ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌϭϰϬϯϱŽĨǁǁǁ͘
ďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬŵĂŬĞŶ͘h

sŝĂĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁĞďƐŝƚĞƐŬƵŶƚ
ƵŽŽŬĂůǀĞĞůǌĞůĨƌĞŐĞůĞŶ͘ŽĂůƐĚĞĂĂŶͲ
ǀƌĂĂŐǀĂŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƵŝƩƌĞŬƐĞůƐŽĨ
ŚĞƚĚŽŽƌŐĞǀĞŶǀĂŶĞĞŶǀĞƌŚƵŝǌŝŶŐ͘KĨ
ŵĞůĚŝŶŐĞŶŽǀĞƌĚĞŽƉĞŶďĂƌĞƌƵŝŵƚĞ͘
KŽŬĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐŬĂŶǀŝĂ
ŝŶƚĞƌŶĞƚǁŽƌĚĞŶĂĂŶŐĞǀƌĂĂŐĚ͘

ZĞŐĞůĞŶǀŝĂĚĞǁĞďƐŝƚĞ

/ŶũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϮǌƵůůĞŶĞƌŐĞĞŶƌŽŶĚĞͲ
ƚĂĨĞůŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶĞŶƌĂĂĚƐǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǀĂŶ
ĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵƉůĂĂƚƐǀŝŶĚĞŶ͘

Veiligheid in Blaricum
tŝƐƚƵĚĂƚƵŽƉǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůĂůůĞƌůĞŝ
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞŬƵŶƚůĞǌĞŶŽǀĞƌǀĞŝůŝŐŚĞŝĚŝŶ
ĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͍KŶĚĞƌŚĞƚŬŽƉũĞĐƚƵĞĞů
ǌŝĞƚƵǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐŽŶĚĞƌǁĞƌͲ
ƉĞŶ͘ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ͗ǁĂƚŵŽĞƚƵĚŽĞŶĂůƐ
ĚĞƐŝƌĞŶĞŐĂĂƚ͍tĂƚǌŝũŶĚĞŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶ
ǀŽŽƌďƵƵƌƚƉƌĞǀĞŶƟĞ͍hǀŝŶĚƚĞƌŽŽŬŚĞƚ
ǀĞƌƐůĂŐǀĂŶĚĞǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐŵĂƌŬƚĚŝĞĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞŚŝĞůĚŽƉϮϬŽŬƚŽďĞƌ͘
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Winterparty

Colofon

Op zaterdag 17 december heette wethouder Rob Posthumus de nieuwe inwoners
van het dorp van harte welkom, presenteerde projectmanager Rob Hoksbergen
de voortgang van de bouw en hield Frans
Ruijter, auteur van het boek ‘Heb je nog
nieuws...?!’, een beeldend verhaal over
Blaricum toen en nu. Het begint een
goede traditie te worden om nieuwe
dorpsgenoten vanaf het eerste begin bij
het dorp te betrekken. Onder de aanwezigen viel te beluisteren dat dit initiatief
van de gemeente erg werd gewaardeerd.
Info: www.deblaricummermeent.nl.
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Wmo-taxi
Met ingang van 1 januari 2012 zal de
Wmo-taxi in de regio gaan rijden.
Deze taxi is bedoeld voor mensen die
moeilijk op eigen gelegenheid of met
openbaar vervoer de deur uit kunnen.
Bij de gemeente kunnen ze een taxipas
aanvragen. Daarmee kunnen ze met een
flinke korting in de regio noodzakelijke
bezoeken afleggen. De taxi gaat rijden in
opdracht van de gemeenten Blaricum,
Bussum, Hilversum, Huizen, Muiden,
Naarden, Weesp en Wijdemeren. Tel.
0900-9668.

BVV ’31
Van donderdag 19 t/m zondag 22 januari van 12.00-19.00 uur is er een verkoopexpositie
in het mooie nieuwe atelier van Isabel Ruys op het Fransepad 26 in Blaricum. Isabel Ruys
is kortgeleden in het oude dorp komen wonen en werken en het atelier wordt nu voor het
eerst opengesteld. Beelden van Isabel Ruys op www.isabelruys.nl en schilderijen van
Maud van der op Lely www.maudvanderlely.nl.

Basale Reanimatie en AED
Uit onderzoek van de Hartstichting
blijkt dat in ons land elke week 300
mensen buiten het ziekenhuis getroffen worden door een hartstilstand.
Thuis, op het werk of buiten op straat.
Hulp bieden binnen de eerste zes
minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden.

sen worden gegeven door Bote
Engwerda, reanimatiecoördinator van
het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven
via internet info@antoniuscardicare.nl
of tel. 5394420.

St. Antonius Cardicare organiseert op
zaterdag 21 januari 2012 cursussen
Basale Reanimatie en AED. Tijdens de
cursus Reanimatie en AED leert men in
circa 2,5 uur de vaardigheden om in een
dergelijk geval adequaat te handelen. De
cursussen worden gegeven om 9.30,
12.30 en 15.30 uur en vinden plaats op
de Kloosterhof 4 te Blaricum. De cursus-

Voetbalvereniging BVV ’31 is op zoek
naar een groundsman. Iemand die onder
andere klein onderhoud op en rondom
de velden verricht, lijnen trekt, materialen klaarzet, kleedkamers gereed maakt
en lichte reparaties verricht aan het
sportcomplex. (Vrijwilligers-)vergoeding in overleg. Inschatting aantal uren
per week: ca. 20, gedurende september
t/m mei. Er is een uitgebreid profiel
beschikbaar. Info: Maarten Roselaar,
mroselaar@ziggo.nl.

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.

Inbreng
rommelmarkt
U kunt uw kleine spullen brengen naar
Rie Rigter, Eemnesserweg 4.

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’.
Open op donderdag t/m zaterdag 13.0017.00 en op afspraak, de 1e en 3e zondag in de maand en op koopzondagen.
Gesloten op feestdagen.
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Jan Sluijters is verlengd t/m 5
februari 2012.
WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Workshop sociale netwerken voor mantelzorgers: de middagworkshop: donderdag 12, 26 januari en 9
februari 13.30-15.30. En de avondworkshop: dinsdag 21 februari, 6 en 20 maart
19.15-21.15, info: 6970050 (bereikbaar
op werkdagen van 9.00-13.00). Alle
Versa activiteiten kunt u vinden op
www.versawelzijn.nl/activiteiten.
Vivium Workshop ‘Minder stress met
mindfulness’, 31 januari. Tijd: 19.1522.15. Info, aanmelden en overige cursussen: www.viviumservices.nl of 6924495.
De Blaercom Kunstcafé op: 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 2012: Maaike
Peters, Crissman Taylor en Mary
Hammann, 26 februari: KolLev Cello
Quartet, 25 maart: Suzanne van Duuren
en Corine Visser, 22 april: Fernando
Nina. Lezing Burgerbetrokkenheid door
prof. dr. Pieter Winsemius, dinsdag 24
januari, 20.00 uur.
Bernard Ligtenberg Cursus ‘Ontstress met zelf-hypnose’ op maandag
23, 30 januari en 6, 13 februari 19.3022.00.
Info
en
aanmelden:
bernard@zielsveel.nl of tel. 5316849.
’t Spant 22 januari, de musical van de
Larense actrice/schrijfster Magali de
Frémery ‘Kijk eens verder dan je neus
lang is!’ naar het gelijknamige boek,
geïllustreerd door Blaricumse Marcelle
Schoenmaker. Er is een voorstelling om
13.30 en één om 15.30.
Inner-Balance Geeft yoga voor zwangeren, volwassenen, senioren en voor
een maatje meer. Vanaf januari in
Blaricum. Info: Jacqueline van der
Bent, 06-46295955 of
www.inner-balance.eu.
Hester Koldeweij Cursus Unnata®
Aerial Yoga, primeur in Blaricum start
medio januari in De Blaercom. Maak
ook een vliegende start in 2012 en

schrijf je in voor een proefles! Info en
inschrijven:
www.amazonebodyandmind.nl.
Tergooiziekenhuizen Elke tweede dinsdag van de maand, 13.30-15.30 een
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum, in de hal van de
polikliniek Tergooiziekenhuizen, locatie Blaricum.
St Vitus kerk In de koffiekamer acht
avonden over het geloof, start 11 januari, 20.00-22.00. Aanmelden en info:
Cuno Lavaleije, tel. 5383153 of
stvitusblaricum@hetnet.nl.
A. Capitain Yoga bij Ziekte & Herstel
donderdag en vrijdag 11.00-12.30. De
yogadocente heeft een verpleegkundige
achtergrond. Samyama, Integrale
school voor yoga en meditatie,
Naarden. Informatie en opgeven bij A.
Capitain: 06-11241438.
BIBLIOTHEEK
De tijdelijke bibliotheek zit in het
gemeentehuis van Laren op de eerste
etagé bij de Warrekam, vanaf maandag 9 januari weer open. De openingstijden zijn maandag, woensdag
en vrijdag van 10.00-17.00 uur.
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Mobiliteitsproblemen? Bibliotheek-

aan-huis! Lidmaatschap vereist. 18
januari, inloopochtend, 10.45, thema:
Textiel & Taal. 19 januari, voorleesochtend 9.30-10.30. 19 januari:
lezing: René Kahn: Hoe houden wij
onze hersens gezond?, 20.00-22.00.
Voor
alle
verdere
info:
www.bibliotheekhlb.nl
en www.gooisebibliotheken.nl.
KERKDIENSTEN
De Dorpskerk
Zondagdienst 10.00 uur
Info:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.
R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur
Zondag 11.00 uur
Door de week:
Donderdag 19.15 uur
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.

