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AbrahamsCrielaers

FOTO UIT DE COLLECTIE VAN KUNSTLOKAAL HET LARENSCHE ERF

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

Gebruikers van professionele en flexibele werkplekken kunnen vanaf mei
het ‘stationsgevoel’ nieuwe stijl ervaren in een nieuw en verrassend, door
AbrahamsCrielaers ontwikkeld interieurconcept voor Regus | NS station2station.
Op 7 mei jl. was de feestelijke opening
van Regus | NS station2station; een
inventief, nieuw werkplekconcept waarbij NS en Regus op of nabij NS-stations
flexibele werkplekken aanbieden.
Hiermee wordt een belangrijke bijdrage
aan de vooruitgang van duurzame mobiliteit en kantoorhuisvesting in Nederland
geleverd.
Info: evaline@abrahamscrielaers.nl en
www.abrahamscrielaers.

www.voorma-walch.nl
Laren-Blaricum

Huizen-Naarden

P

Jacob en Willem Dooyewaard
Kunsthandel/Lijstenatelier Marquant presenteert in samenwerking met
Kunstlokaal ‘Het Larensche Erf’ een verkoopexpositie van werken van Jacob
en Willem Dooijewaard. U bent van harte welkom op dinsdag tot en met zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur tot eind mei.

Bianca Landgraaf
Art Laren vindt dit pinksterweekend
plaats in de prachtige tuin van het
Singer Museum in Laren. Galerie
Bianca Landgraaf (stand 18) valt op
door haar interactieve presentatie op
de beurs.
Een directe verbinding met de galerie,
gelegen in het Hamdorff-complex in het
centrum van Laren, zorgt voor een virtuele presentatie van de galerie in de stand
op Art Laren. Bezoekers kunnen naast de
geëxposeerde kunstwerken op Art Laren
via een groot scherm een kijkje nemen in
de galerie. Nieuw in de galerie is werk
van Herman van Veen.
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl.

Jacob Dooyewaard (1876-1969) werd
geboren in Amsterdam en al op jonge
leeftijd kwam zijn aanleg voor schilderen
naar voren. In zijn vrije tijd maakte hij
prachtige portretten van zijn moeder en
zuster. Hij deed mee aan exposities in
Amsterdam en kreeg een contract met
een kunsthandelaar.
Hij leidde een stormachtig bohemienleven met vele kunstenaarsvrienden. Uit
deze Amsterdamse periode stammen een
aantal sterk impressionistisch getinte
schilderijen, die tot de sterkste kunstwerken uit zijn gehele oeuvre worden
beschouwd. Begin 1900 verhuisde hij
naar het Gooi en vestigde zich in Laren.
In 1933 verhuisde hij naar Blaricum,
waar hij de boerderij ‘De 7 Linden’ aan
de Angerechtsweg betrok. Jaap, zoals hij
door zijn vrienden werd genoemd, had
succes en verkocht goed. ‘Met grote volharding streven naar volmaaktheid’ was
zijn lijfspreuk en deze is van toepassing
op zijn gehele oeuvre. Zijn werken zijn in
verschillende musea te zien, o.a. in het
Singer Museum te Laren, het Stedelijk
Museum te Amsterdam en het Gemeente
Museum in Den Haag.

Willem (1892-1980), de zestien jaar jongere broer van Jaap, was in vele opzichten diens tegenpool. Ondanks grote
tegenstellingen in karakter en schilderkundige opvattingen waren de broers
zeer op elkaar gesteld.
Willem was avontuurlijk van aard en ondernam grote reizen.
Hij exposeerde veel in het buitenland;
o.a. in London, Brussel, New York,
Berlijn en Antwerpen, en op verschillende plaatsen in Nederland. Terug in het
vaderland wierp hij zich op een nieuw
onderwerp, de balletdanseres, die hij in
allerlei poses uitbeeldde. Vervolgens
reisde hij naar de kust van Zuid-Frankrijk
en Noord-Afrika om daar te schilderen.
Uiteindelijk keerde hij definitief terug
naar Nederland en trok hij in 1935 met
zijn vrouw Jacoba in bij zijn broer Jaap in
Blaricum in ‘De 7 Linden’. ‘Twee zeer
verschillende kunstenaars, die elk op hun
eigen wijze hun leven in dienst van de
kunst hebben gesteld.’
Bron: Dooijewaard Stichting.
Info: Kunsthandel Marquant – Bert Rebel
tel. 5386025, Kunstlokaal Het Larensche
Erf – Rob Lemmen 06-20594050.
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Spitsafsluiting Goyerweg en Stachouwerweg
ĞŐĞŵĞĞŶƚĞĞŵŶĞƐǁŝůŚĞƚƐůƵŝƉͲ
ǀĞƌŬĞĞƌƟũĚĞŶƐĚĞƐƉŝƚƐƚĞŐĞŶŐĂĂŶ͘
ĂĂƌŽŵŝƐŚĞƚƉƌŝŶĐŝƉĞďĞƐůƵŝƚŐĞŶŽŵĞŶ
ŽŵŝŶĚĞŽĐŚƚĞŶĚƐƉŝƚƐĚĞ'ŽǇĞƌǁĞŐĞŶ
ĚĞ^ƚĂĐŚŽƵǁĞƌǁĞŐǀĂŶƵŝƚĚĞƌŝĐŚƟŶŐ
ůĂƌŝĐƵŵĂĨƚĞƐůƵŝƚĞŶ͘/ŶĚĞĂǀŽŶĚƐƉŝƚƐ
ǁŽƌĚƚĚĞ^ƚĂĐŚŽƵǁĞƌǁĞŐŝŶĚĞĂŶĚĞƌĞ
ƌŝĐŚƟŶŐĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ͘ŝƚŝŶŽǀĞƌůĞŐŵĞƚĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵŽŵƚĞǀŽŽƌŬŽŵĞŶĚĂƚ
ƐůƵŝƉǀĞƌŬĞĞƌŝŶĚĞŵŝĚĚĂŐĞŶĂǀŽŶĚǀŝĂ
ĚĞŽƵǁǀĞŶĞŶƌŝĐŚƟŶŐůĂƌŝĐƵŵƌŝũĚƚ͘Ğ

ĂĨƐůƵŝƟŶŐŐĞůĚƚǀŽŽƌĂůŚĞƚŐĞŵŽƚŽƌŝƐĞĞƌĚĞ
ǀĞƌŬĞĞƌ͕ŵĞƚƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐǀĂŶůĂŶĚďŽƵǁͲ
ǀŽĞƌƚƵŝŐĞŶ͘ĞŽĐŚƚĞŶĚĂĨƐůƵŝƟŶŐŐĞůĚƚǀĂŶ
ϲ͘ϯϬʹϵ͘ϯϬƵƵƌĞŶĚĞĂǀŽŶĚĂĨƐůƵŝƟŶŐǀĂŶ
ϭϱ͘ϬϬʹϭϵ͘ϬϬƵƵƌ͘

Informatieavond

ŽǀĞƌĚĞƐƉŝƚƐĂĨƐůƵŝƟŶŐ͘ĂŶǀĂŶŐϮϬ͘ϬϬ
ƵƵƌ͕ŝŶĞ,ŝůƚ;,ĂƐƐĞůĂĂƌůĂĂŶͿŝŶĞŵŶĞƐ͘
dŝũĚĞŶƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞĂǀŽŶĚǁŽƌĚƚŶĂĚĞƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞǀĞƌƐƚƌĞŬƚŽǀĞƌĚĞĂĨƐůƵŝƟŶŐĞŶ
ŬƵŶŶĞŶǀƌĂŐĞŶǁŽƌĚĞŶďĞĂŶƚǁŽŽƌĚ͘KŽŬ
ŝƐĞƌĚĞŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚŽŵŵŽŶĚĞůŝŶŐĞĞŶ
ǌŝĞŶƐǁŝũǌĞƚĞŐĞǀĞŶ͘

,ĞƚŽŶƚǁĞƌƉďĞƐůƵŝƚ͕ŝŶĐůƵƐŝĞĨŽǀĞƌǌŝĐŚƚƐͲ
ƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶƚŽĞůŝĐŚƟŶŐůŝŐƚƐŝŶĚƐϭϴŵĞŝ
ŐĞĚƵƌĞŶĚĞǀŝĞƌǁĞŬĞŶƚĞƌŝŶǌĂŐĞ͘KƉ
ǁŽĞŶƐĚĂŐϲũƵŶŝŝƐĞƌĞĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞĂǀŽŶĚ

EĂĂƌĂĂŶůĞŝĚŝŶŐǀĂŶŚĞƚďĞƐůƵŝƚŵĞƚďĞͲ
ƚƌĞŬŬŝŶŐƚŽƚĚĞƐƉŝƚƐĂĨƐůƵŝƟŶŐŬƵŶƚƵƚŽƚĞŶ
ŵĞƚϭϱũƵŶŝϮϬϭϮĞĞŶǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŝŶĚŝĞŶĞŶ͘

&217$&7*(*(9(16
'ĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ
<ĞƌŬůĂĂŶϭϲ͕ůĂƌŝĐƵŵ
WŽƐƚďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ,ĞŵŶĞƐ
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϭϰϬϯϱ
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů
tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

>ŽŵďŝŶĂƟĞ
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱ͕ϯϳϱϱĞŵŶĞƐ
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϭϰϬϯϱ
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
DĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϴ͘ϯϬƚŽƚϭϳ͘ϬϬƵƵƌ

EKKDdZ'>EEsZ'Z/^KhDEdE
ŽŽƌŚĞƚƉĞƌϮϲũƵŶŝϮϬϭϮǀĞƌǀĂůͲ
ůĞŶǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌďŝũƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŝŶ
ƉĂƐƉŽŽƌƚĞŶǀĂŶĚĞŽƵĚĞƌƐĞŶŚĞƚ
ĚĂĂƌĚŽŽƌŽŶƚƐƚĂŶĞŐƌŽƚĞĂĂŶƚĂůĂĂŶͲ
ǀƌĂŐĞŶǀŽŽƌƌĞŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶ͕ŚĞĞŌ
ĚĞDŝŶŝƐƚĞƌǀĂŶŝŶŶĞŶůĂŶĚƐĞĂŬĞŶ
ĞŶŝŐĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶŐĞƚƌŽīĞŶ͘
DĞƚŝŶŐĂŶŐǀĂŶǁŽĞŶƐĚĂŐϵŵĞŝϮϬϭϮ
ŐĞůĚƚŚĞƚǀŽůŐĞŶĚĞ͗
ͻsŽŽƌĞĞŶďŝũŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶŬŝŶĚũŽŶŐĞƌ
ĚĂŶϭϯũĂĂƌĞŶϴŵĂĂŶĚĞŶ;ĚĂƚŝƐ
ďŝũŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶŝŶĞĞŶƉĂƐƉŽŽƌƚĚĂƚ

ŽƉŽĨŶĂϭũƵůŝϮϬϭϮǀĞƌůŽŽƉƚͿŝƐĞĞŶ
ƐƉŽĞĚĂĂŶǀƌĂĂŐŶŝĞƚŵĞĞƌŵŽŐĞůŝũŬ͊
KŵŚƵŵĂŶŝƚĂŝƌĞƌĞĚĞŶĞŶŬĂŶĞĞŶƵŝƚͲ
ǌŽŶĚĞƌŝŶŐǁŽƌĚĞŶŐĞŵĂĂŬƚ;ďŝũǀŽŽƌͲ
ďĞĞůĚĞĞŶŵĞĚŝƐĐŚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐŽĨ
ĞĞŶďĞŐƌĂĨĞŶŝƐͿ͘ĞŶŽŽĚǌĂĂŬǀĂŶĚĞ
ƌĞŝƐĚŝĞŶƚĚĂŶĂĂŶŐĞƚŽŽŶĚƚĞǁŽƌĚĞŶ͘
ͻ/ŶĚŝĞŶŚĞƚŚƵŝĚŝŐĞƌĞŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƉ
ŽĨŶĂϭƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϮŶŽŐŐĞůĚŝŐŝƐ͕
ǁŽƌĚƚĞĞŶĂĂŶǀƌĂĂŐŶŝĞƚŝŶďĞŚĂŶĚĞͲ
ůŝŶŐŐĞŶŽŵĞŶ͘ĞĂĂŶǀƌĂŐĞƌŵŽĞƚ
ƚĞƌƵŐŬŽŵĞŶŽƉǌŝũŶǀƌŽĞŐƐƚĠĠŶ
ŵĂĂŶĚǀŽŽƌĚĂƚĚĞŐĞůĚŝŐŚĞŝĚǀĂŶŚĞƚ

ĚŽĐƵŵĞŶƚǀĞƌƐƚƌŝũŬƚ͘ůƐĚĞĂĂŶǀƌĂͲ
ŐĞƌŬĂŶĂĂŶƚŽŶĞŶĚĂƚŚŝũŽƉƌĞŝƐŐĂĂƚ
ŶĂĂƌĞĞŶůĂŶĚǁĂĂƌǀŽŽƌŐĞůĚƚĚĂƚŚĞƚ
ƌĞŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚďŝũĂĂŶŬŽŵƐƚŽĨǀĞƌƚƌĞŬ
ĞĞŶŵŝŶŝŵƵŵƉĞƌŝŽĚĞŐĞůĚŝŐŵŽĞƚ
ǌŝũŶ͕ĚĂŶŵĂŐĚĞĂĂŶǀƌĂĂŐǁĞůŝŶ
ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐǁŽƌĚĞŶŐĞŶŽŵĞŶ͘

ŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ
sŽŽƌŚĞƚŵĂŬĞŶǀĂŶĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬŬƵŶƚ
ƵƟũĚĞŶƐĚĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶďĞůůĞŶŵĞƚ
ϭϰϬϯϱŽĨŵĂĂŬĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬǀŝĂ
ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

sĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶůŝũŶ
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϬϯϱʹϳϱϭϯϭϮϱ
ǁĞƌŬĚĂŐĞŶǀĂŶϬϵ͘ϬϬʹϭϭ͘ϬϬƵƵƌ

dĞƌŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐǀĂŶĚĞǌĞŵĂĂƚƌĞŐĞů
ŬƵŶƚƵĚĞďĞƐůŝƐďŽŽŵŐĞďƌƵŝŬĞŶĚŝĞƵ
ŽƉĚĞǁĞďƐŝƚĞǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůŬƵŶƚ
ĚŽǁŶůŽĂĚĞŶ͘dĞǀĞŶƐǀŝŶĚƚƵŚŝĞƌŵĞĞƌ
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞŵĂĂƚƌĞŐĞů͘

'ĞŵĞĞŶƚĞǁĞƌĨ
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϮ
ϯϳϱϱĞŵŶĞƐ
DĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϬϴ͘ϬϬʹϭϲ͘ϬϬƵƵƌ
dĞůĞĨŽŽŶ͗Ϭϯϱʹϳϱϭϯϭϯϭ
&Ăǆ͗ϬϯϱʹϱϯϵϰϬϱϱ

Sociale Zaken HBEL blikt terug op 2011
KŶůĂŶŐƐŝƐŚĞƚũĂĂƌǀĞƌƐůĂŐϮϬϭϭǀĂŶĚĞ
ĂĨĚĞůŝŶŐ^ŽĐŝĂůĞĂŬĞŶ,ƵŝǌĞŶ͕ůĂƌŝĐƵŵ͕
ĞŵŶĞƐĞŶ>ĂƌĞŶ;,>ͿǀĞƌƐĐŚĞŶĞŶ͘
,ĞƚũĂĂƌϮϬϭϭƐƚŽŶĚŝŶŚĞƚƚĞŬĞŶǀĂŶŝŶͲ
ƐƉĞůĞŶŽƉĚŝǀĞƌƐĞůĂŶĚĞůŝũŬĞǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶͲ
ŐĞŶŽƉŚĞƚŐĞďŝĞĚǀĂŶǁĞƚͲĞŶƌĞŐĞůŐĞͲ
ǀŝŶŐ͘KŽŬǁĂƐĞƌǀĞĞůĂĂŶĚĂĐŚƚǀŽŽƌĚĞ
ĂĂŶƉĂŬǀĂŶƌĞͲŝŶƚĞŐƌĂƟĞĞŶƉĂƌƟĐŝƉĂƟĞ͘
ĂĂƌŶĂĂƐƚďůŝũŌŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞ
ŚĂŶĚŚĂǀŝŶŐƐďĞůĞŝĚƐƵĐĐĞƐǀŽů͘

Stijging aantal uitkeringen en
bijzondere bijstand
,ĞƚĂĂŶƚĂůƵŝƚŬĞƌŝŶŐĞŶŝŶĚĞ,>ŝƐ
ŝŶϮϬϭϭŐĞƐƚĞŐĞŶ͘ĞƐƟũŐŝŶŐŝƐĞĐŚƚĞƌ
ďĞƉĞƌŬƚŐĞďůĞǀĞŶ͘/ŶϮϬϭϭŝƐŚĞƚďĞƌŽĞƉ
ŽƉďŝũǌŽŶĚĞƌĞďŝũƐƚĂŶĚƚŽĞŐĞŶŽŵĞŶ͘ƌŝƐ
ĞǆƚƌĂĂĂŶĚĂĐŚƚŐĞǁĞĞƐƚǀŽŽƌďŝũǌŽŶĚĞƌĞ
ďŝũƐƚĂŶĚĞŶŵŝŶŝŵĂƌĞŐĞůŝŶŐĞŶ͘ŽŚĞĞŌ
ĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞĞĞŶĂƌŵŽĞĚĞĐŽŶĨĞƌĞŶƟĞ
ŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ͕ǁĂĂƌďŝũǀĞĞůŝŶƚĞƌŵĞĚŝͲ
ĂŝƌƐĞŶĚŝǀĞƌƐĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐĂĂŶǁĞǌŝŐ
ǁĂƌĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǁŝůĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŚĞƚ
ŶŝĞƚͲŐĞďƌƵŝŬǀĂŶŵŝŶŝŵĂƌĞŐĞůŝŶŐĞŶ

ƚĞŐĞŶŐĂĂŶ͘DĞŶƐĞŶĚŝĞƌĞĐŚƚŚĞďďĞŶŽƉ
ĞĞŶƌĞŐĞůŝŶŐ͕ŵŽĞƚĞŶŽŽŬĚĂĂĚǁĞƌŬĞůŝũŬ
ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐŬƌŝũŐĞŶ͘

Meewerken
/ŶϮϬϭϭŝƐŚĞƚƉƌŽũĞĐƚDĞĞǁĞƌŬĞŶƐƵĐͲ
ĐĞƐǀŽůǀĂŶƐƚĂƌƚŐĞŐĂĂŶ͘,ĞƚĚŽĞůŝƐŽŵ
ƉĞƌƐŽŶĞŶŵĞƚĞĞŶŬŽƌƚĞĂĨƐƚĂŶĚƚŽƚĚĞ
ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚƚĞďĞŵŝĚĚĞůĞŶƌŝĐŚƟŶŐĚĞ
ĂƌďĞŝĚƐŵĂƌŬƚ͘sŝĂDĞĞǁĞƌŬĞŶǁŽƌĚĞŶ
ŝŶǁŽŶĞƌƐŐĞĐŽĂĐŚƚĞŶŬƌŝũŐĞŶǌŝũŽŶĚĞƌ
ŵĞĞƌƐŽůůŝĐŝƚĂƟĞƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶŽĨĐƵƌƐƵƐƐĞŶ
ĂĂŶŐĞďŽĚĞŶ͕ĚŝĞŚĞŶŚĞůƉĞŶĞĞŶďĂĂŶƚĞ
ǀŝŶĚĞŶ͘<ĂŶŝĞŵĂŶĚŶŽŐŶŝĞƚĚŝƌĞĐƚĞĞŶ
ďĂĂŶǀŝŶĚĞŶ͍ĂŶŚĞĞŌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ
ǁĞƌŬĞƌǀĂƌŝŶŐƐƉůĂĂƚƐĞŶŝŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
ďĞƌŽĞƉƐŐƌŽĞƉĞŶ͕ǌŽĂůƐĚĞǌŽƌŐ͕ŝĐƚ͕ŚŽͲ
ƌĞĐĂ͕ŐƌŽĞŶŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͕ĚĞǀĞƌǀŽĞƌƐďƌĂŶͲ
ĐŚĞĞŶƌĞĐƌĞĂƟĞĞŶƚŽĞƌŝƐŵĞ͘

Meedoen
,ĞƚĂĂŶƚĂůDĞĞĚŽĞŶŬůĂŶƚĞŶŝƐŝŶϮϬϭϭ
ŐĞƐƚĞŐĞŶ͘/ŶϮϬϭϭǁĞƌĚĞŶϮϲϵƉĞƌƐŽͲ
ŶĞŶďĞŐĞůĞŝĚďŝŶŶĞŶDĞĞĚŽĞŶ͘sĞĞů

_PHL_ZHHN_*HPHHQWHQLHXZV

DĞůĚƉƵŶƚKƉĞŶďĂƌĞZƵŝŵƚĞ
hǁŵĞůĚŝŶŐĞŶǀŝĂǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

ĚĞĞůŶĞŵĞƌƐŚĞďďĞŶƉŽƐŝƟĞǀĞĞƌǀĂƌŝŶŐͲ
ĞŶĚŽŽƌĚĞĚĞĞůŶĂŵĞĂĂŶDĞĞĚŽĞŶ͘
,ĞƚĚŽĞůǀĂŶŚĞƚƉƌŽũĞĐƚDĞĞĚŽĞŶŝƐ
ĞĞŶǀĞƌƐĐŚƵŝǀŝŶŐŽƉĚĞǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟĞůĂĚĚĞƌ͘ŝƚďĞƚĞŬĞŶƚĚĂƚ
ƐƚĞĞĚƐŵĞĞƌŝŶǁŽŶĞƌƐŬƵŶŶĞŶƉĂƌƟĐŝƉĞͲ
ƌĞŶŝŶĚĞƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ͘ĞǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐ
ŝƐĚĂƚDĞĞĚŽĞŶǀĂŶĂĨϮϬϭϮƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞů
ŽŶĚĞƌĚĞĞůǁŽƌĚƚǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞ
ǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶ͘KƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚŝƐ
DĞĞĚŽĞŶŶŽŐĞĞŶƉŝůŽƚƉƌŽũĞĐƚ͕ŐĞƐƚĂƌƚ
ŝŶϮϬϬϵ͘

Participatie en re-integratie
/ŶϮϬϭϭŝƐĨŽƌƐďĞǌƵŝŶŝŐĚŽƉŚĞƚƉĂƌƟĐŝͲ
ƉĂƟĞďƵĚŐĞƚ͘Ğ,>ŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĚĞŶ
ŚĞďďĞŶƉƌŽĂĐƟĞĨŝŶŐĞƐƉĞĞůĚŽƉĚĞǌĞ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĚŽŽƌĞĞŶŵĞĞƌũĂƌĞŶƌĂŵŝŶŐ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟĞĞŶƌĞͲŝŶƚĞŐƌĂƟĞŽƉƚĞƐƚĞůůĞŶ
ǀŽŽƌϮϬϭϮͲϮϬϭϰ͘ƌǌŝũŶĞǆƚƌĂŵŝĚĚĞůĞŶ
ƵŝƚŐĞƚƌŽŬŬĞŶŽŵĚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚǀĂŶĚĞ
ƌĞͲŝŶƚĞŐƌĂƟĞŽƉŚĞƚŚƵŝĚŝŐĞŶŝǀĞĂƵƚĞ
ŚŽƵĚĞŶ͘,ŝĞƌŵĞĞŚĞďďĞŶĚĞ,>ŐĞͲ
ŵĞĞŶƚĞŶŚƵŶǌĂŬĞŶŐŽĞĚŽƉŽƌĚĞ͘

ŽĨϬϯϱʹϳϱϭϯϭϯϭ

Laatste kans
bezichtiging
BEL Art expo
ĞƚǁĂĂůĨĚĞƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶ>ƌƚ
ůŽŽƉƚƚĞŶĞŝŶĚĞ͘hŚĞĞŌŶŽŐƚŽƚĞŶŵĞƚ
ϯϬŵĞŝĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚŽŵĚĞƐĐŚŝůĚĞƌŝũͲ
ĞŶǀĂŶĞĞƐtŝũƐŵĂŶ͕,ĞŶŬǀĂŶŽƌŬĞŶ
ŚĞƚŬĞƌĂŵŝĞŬǀĂŶ:ŽŬĞ'ĂďĞůƚĞďĞǁŽŶͲ
ĚĞƌĞŶ͘ĂƚŬĂŶŽƉǁĞƌŬĚĂŐĞŶǀĂŶϬϴ͘ϯϬ
ƚŽƚϭϳ͘ϬϬƵƵƌŝŶŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶĚĞ>
ŽŵďŝŶĂƟĞ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱŝŶĞŵŶĞƐ͘

^>h/d/E'
'DEd/E^dE
KƉŵĂĂŶĚĂŐϮϴŵĞŝ;ϮĞWŝŶŬƐƚĞƌĚĂŐͿ
ǌŝũŶĂůůĞŐĞŵĞĞŶƚĞĚŝĞŶƐƚĞŶŐĞƐůŽƚĞŶ͘

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

Ontvangen aanvragen
Verleende
vergunningen Agenda Rondetafelgesprekken
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
ŝŶƐĚĂŐϮϵŵĞŝϮϬϭϮ͕ĂĂŶǀĂŶŐϭϵ͘ϯϬƵƵƌ
omgevingsvergunningen
sĞƌůĞĞŶĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶͲ
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
ĂŶǀƌĂŐĞŶŽŵŽŵŐĞǀŝŶŐƐͲ
ǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ
ͻƌ͘ĂƚǌůĂĂŶϮϬ͕ϭϮϲϭ,͕ŚĞƚŽƉƌŝĐŚͲ
ƚĞŶǀĂŶĞĞŶǁŽŽŶŚƵŝƐŵĞƚďŝũŐĞďŽƵǁ
ĞŶƉŽŽƌƚƉĞŶĂŶƚĞŶŵĞƚĞŶƚƌĞĞŚĞŬŬĞŶ͕
ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϳĂƉƌŝůϮϬϭϮ͖
ͻDĞůŬǁĞŐϲ͕sůŝĞŐǁĞŐϵĂĞŶsůŝĞŐǁĞŐ
ϭϭ͕ϭϮϲϭ's͕ŚĞƚƐůŽƉĞŶǀĂŶĚƌŝĞ;ϯͿ
ǀŝůůĂ͛Ɛ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϰŵĞŝϮϬϭϮ͖
ͻdŽƌĞŶůĂĂŶϭϱ͕ϭϮϲϭ'͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶ
ĠĠŶ;ϭͿďŽŽŵ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϴŵĞŝϮϬϭϮ͖
ͻƌ͘ĂƚǌůĂĂŶϮϬ͕ϭϮϲϭ,͕ŚĞƚĂĂŶͲ
ďƌĞŶŐĞŶǀĂŶǀĞƌŚĂƌĚŝŶŐ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶ
ϵŵĞŝϮϬϭϮ͖
ͻƵƐƐƵŵĞƌǁĞŐϭϬ͕ϭϮϲϭ͕ŚĞƚĂĂŶůĞŐͲ
ŐĞŶǀĂŶĞĞŶǀŝũǀĞƌĞŶŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶǀĂŶ
ĞĞŶďĞƌŐŝŶŐŵĞƚŽǀĞƌŬĂƉƉŝŶŐ͕
ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϭϬŵĞŝϮϬϭϮ͖
ͻ^ƚĞƌŶϱ͕ϭϮϲϭZ:͕ŚĞƚůĞŐĂůŝƐĞƌĞŶǀĂŶ
ĞĞŶĞƌĨĂĨƐĐŚĞŝĚŝŶŐ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϭϬŵĞŝ
ϮϬϭϮ͖
ͻ,ŽŽĨĚǁĞŐǀŽŽƌϰϰ͕ƵŝǌĞƌĚǀŽŽƌϵϲͲ
ϵϴ͕ĞĂŵĂĐŚƚĞƌϳϴ͕ŽŽŬĞƚĂĐŚƚĞƌ
ϰϴ͕ĞEŽŽƌĚƚͬŽϭϳͲϭϵĞŶĞĂŵ
ŶĂĂƌƐƚ<ŽƌďĞĞůϮ͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶǌĞƐ
;ϲͿďŽŵĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϭϰŵĞŝϮϬϭϮ͘
ĞĂĂŶǀƌĂŐĞŶŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞǌŝĞŶ
ďŝũĚĞďĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘,ĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶ
ǀĂŶĞĞŶďĞǌǁĂĂƌͲŽĨďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌŝƐƉĂƐ
ŵŽŐĞůŝũŬŶĂĚĂƚŽƉĚĞĂĂŶǀƌĂĂŐŝƐďĞƐůŝƐƚ͘

BEL-Commissie
Ruimtelijke
Kwaliteit
/ĞĚĞƌĞĚŝŶƐĚĂŐͲŝŶĚĞŽŶĞǀĞŶǁĞŬĞŶ
ͲŝŶŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱŝŶ
ĞŵŶĞƐ͘<ŝũŬǀŽŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞ
ĂŐĞŶĚĂŽƉǁǁǁ͘ǁĞůŵŽŶ͘Ŷů

ŶŝŶŐĞŶ

ͻ^ƚĂƚĞŶŬĂŵĞƌϭϵ͕ϭϮϲϭy:͕ŬĂƉƉĞŶǀĂŶ
ĞĞŶůĂƌŝŬƐ͕ĞĞŶǀŽŐĞůŬĞƌƐĞŶĞĞŶĮũŶͲ
ƐƉĂƌ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϯŵĞŝϮϬϭϮ͖
ͻ'ƌĞŶƐůĂĂŶϯ͕ϭϮϲϭ'^͕ŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶǀĂŶ
ĞĞŶƚŽĞŐĂŶŐƐƉŽŽƌƚĞŶŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶ
ĞĞŶďĞƌŬ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϭϬŵĞŝϮϬϭϮ͖
ͻůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚ͕ĚĞĞůƉůĂŶϭŶĂďŝũ
ƌŽƚŽŶĚĞ͕ŚĞƚŽƉƌŝĐŚƚĞŶǀĂŶĞĞŶĂƉƉĂƌͲ
ƚĞŵĞŶƚĞŶŐĞďŽƵǁ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ
ϭϬŵĞŝϮϬϭϮ͖
ͻ^ĐŚŽŽůƐƚƌĂĂƚϭϭ͕ϭϮϲϭs͕ŚĞƚĂĂŶůĞŐͲ
ŐĞŶǀĂŶĞĞŶŶŝĞƵǁĞƵŝƚǁĞŐ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ
ϭϬŵĞŝϮϬϭϮ͖
ͻ^ƚĂƚĞŶŬĂŵĞƌϯ͕ϭϮϭϯW:͕ŬĂƉƉĞŶǀĂŶ
ĚƌŝĞ;ϯͿĮũŶƐƉĂƌƌĞŶ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϭϭŵĞŝ
ϮϬϭϮ͖
ͻƌ͘ĂƚǌůĂĂŶϭϱ͕ϭϮϲϭ͕ƐůŽŽƉ
ďĞƐƚĂĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐ͕ďŽƵǁĞŶŶŝĞƵǁĞ
ǁŽŶŝŶŐŵĞƚďŝũŐĞďŽƵǁĞŶƚŽĞŐĂŶŐƐͲ
ƉŽŽƌƚ͕ŬĂƉƉĞŶǀĂŶĚĞƌƟĞŶ;ϭϯͿďŽŵĞŶ
ĞŶŵĂŬĞŶƵŝƚǁĞŐ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϭϱŵĞŝ
ϮϬϭϮ͖
ͻtŽĞŶƐďĞƌŐǁĞŐϮ͕ϭϮϲϭW͕ŬĂƉƉĞŶǀĂŶ
ĠĠŶ;ϭͿǌŽŵĞƌĞŝŬ;ŚĞƌƉůĂŶƚͿ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ
ϭϱŵĞŝϮϬϭϭ͘
dĞŐĞŶĚĞŐĞŶŽĞŵĚĞďĞƐůƵŝƚĞŶŬƵŶͲ
ŶĞŶďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶŽƉŐƌŽŶĚǀĂŶ
ĚĞůŐĞŵĞŶĞǁĞƚďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ;ǁďͿ
ďŝŶŶĞŶǌĞƐǁĞŬĞŶŶĂďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐǀĂŶ
ŚĞƚďĞƚƌĞīĞŶĚĞďĞƐůƵŝƚĞĞŶŐĞŵŽƟǀĞĞƌĚ
ďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ
ĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ͘ĞĚĂƚƵŵǀĂŶďĞŬĞŶĚͲ
ŵĂŬŝŶŐŝƐƉĞƌďĞƐůƵŝƚĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ͘ĞďĞͲ
ƐůƵŝƚĞŶŵĞƚďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶůŝŐŐĞŶ
ƚĞƌŝŶǌĂŐĞďŝũĚĞďĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘
ĞŐĞŶĞĚŝĞĞĞŶďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶƚ
ŬĂŶƚĞǀĞŶƐĞĞŶǀĞƌǌŽĞŬƚŽƚŚĞƚƚƌĞīĞŶ
ǀĂŶǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũ
ĚĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶƌĞĐŚƚĞƌǀĂŶĚĞZĞĐŚƚͲ
ďĂŶŬŵƐƚĞƌĚĂŵ͘

'ĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ͕<ĞƌŬůĂĂŶϭϲƚĞůĂƌŝĐƵŵ

ĞĞůĚǀŽƌŵĞŶĚ
ϰ͘sĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ
sŝůůĂŐĞďŝĞĚĞŶϮϬϭϮ
,ĞƚǀŽŽƌůŝŐŐĞŶĚĞďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ
sŝůůĂŐĞďŝĞĚĞŶďĞƚƌĞŌĞĞŶĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐ
ǀĂŶŚĞƚŚƵŝĚŝŐĞďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶĞŶ
ǀůŽĞŝƚǀŽŽƌƚƵŝƚĚĞƵŝƚƐƉƌĂĂŬǀĂŶĚĞZĂĂĚ
ǀĂŶ^ƚĂƚĞŽǀĞƌĚĞƚĞŐĞŶŚĞƚďĞƐƚĞŵͲ
ŵŝŶŐƐƉůĂŶsŝůůĂŐĞďŝĞĚĞŶŝŶŐĞĚŝĞŶĚĞ
ďĞƌŽĞƉĞŶ͘,ĞƚŐĂĂƚŽŵĞĞŶǀĞƌƉůŝĐŚƚĞ
ĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐ͘

ĞĞůĚǀŽƌŵĞŶĚ
ϭ͘ZƵŝŵƚĞǀŽŽƌŶŝĞƚŐĞĂŐĞŶĚĞĞƌĚĞ
ŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶ
ŝƚĂŐĞŶĚĂƉƵŶƚŝƐŐĞƌĞƐĞƌǀĞĞƌĚǀŽŽƌĚĞ
ůĂƌŝĐƵŵƐĞďƵƌŐĞƌĚŝĞĞĞŶŶŝĞƚŐĞͲ
ĂŐĞŶĚĞĞƌĚŽŶĚĞƌǁĞƌƉŵĞƚĚĞƌĂĂĚǁŝů
ďĞƐƉƌĞŬĞŶ͘
ĞĞůĚǀŽƌŵĞŶĚ
Ϯ͘ĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ<Žŵ
,ĞƚǀŽŽƌƐƚĞůƚŽƚǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶŚĞƚ
ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ<ŽŵďĞƐĐŚĞƌŵĚ
ĚŽƌƉƐŐĞǌŝĐŚƚŚĞĞŌďĞƚƌĞŬŬŝŶŐŽƉŚĞƚ
ĚŽŽƌŚĞƚƌŝũŬĂĂŶŐĞǁĞǌĞŶďĞƐĐŚĞƌŵĚĞ
ĚŽƌƉƐŐĞǌŝĐŚƚǀĂŶůĂƌŝĐƵŵ͘,ĞƚŐĂĂƚŽŵ
ĞĞŶĂĐƚƵĂůŝƐĞƌĞŶĚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ
ǁĂĂƌŝŶ͕ďĞŚĂůǀĞǁĂƚďĞƚƌĞŌĚĞǁŝũǌŝͲ
ŐŝŶŐƐďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚǀŽŽƌĞĞŶŐĞŶŽĞŵĚ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞďĞĚƌŝũĨ͕ŐĞĞŶĞĐŚƚĞƌƵŝŵƚĞ
ǁŽƌĚƚŐĞŐĞǀĞŶĂĂŶŶŝĞƵǁĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶͲ
ŐĞŶ͘sĞĞůĂĂŶĚĂĐŚƚǁŽƌĚƚďĞƐƚĞĞĚĂĂŶ
ĚĞďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐĞŶǁĂĂƌŵŽŐĞůŝũŬǀĞƌͲ
ƐƚĞƌŬŝŶŐǀĂŶĚĞďŝŶŶĞŶŚĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚ
ĂĂŶǁĞǌŝŐĞǁĂĂƌĚĞǀŽůůĞŬĞŶŵĞƌŬĞŶ͘



/ŶĨŽƌŵĞƌĞŶĚ
ϯ͘ZŽŶĚǀƌĂĂŐƌĂĂĚƐůĞĚĞŶĞŶĨƌĂĐƟĞͲ
ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌƐͬŵĞĚĞĚĞůŝŶŐĞŶ

/ŶĚŝĞŶƵĚĞĞůǁĞŶƐƚƚĞŶĞŵĞŶĂĂŶĚĞ
ďĞĞůĚǀŽƌŵĞŶĚĞƌŽŶĚĞƚĂĨĞůŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶ
ǁŽƌĚƚƵŚŝĞƌǀŽŽƌǀĂŶŚĂƌƚĞƵŝƚŐĞŶŽĚŝŐĚ
ĞŶŬƵŶƚƵĚŝƚǀŽŽƌĂĨŵĞůĚĞŶďŝũĚĞŐƌŝĸĞƌ
;ŐƌŝĸĞƌΛďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůͿ͘
/ŶĚĞƌŽŶĚĞƚĂĨĞůŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶŬĂŶŶŝĞƚ
ŐĞƐƉƌŽŬĞŶǁŽƌĚĞŶŽǀĞƌďĞƐůƵŝƚĞŶ
ǁĂĂƌƚĞŐĞŶďĞǌǁĂĂƌŽĨďĞƌŽĞƉŽƉĚĞ
ƌĞĐŚƚĞƌŽƉĞŶƐƚĂĂƚŽĨŚĞĞŌŐĞƐƚĂĂŶ͕
ŽǀĞƌďĞŶŽĞŵŝŶŐĞŶ͕ŬĞƵǌĞŶ͕ǀŽŽƌĚƌĂĐŚͲ
ƚĞŶŽĨĂĂŶďĞǀĞůŝŶŐĞŶǀĂŶƉĞƌƐŽŶĞŶ͕
ŽĨŽǀĞƌĞĞŶŽŶĚĞƌǁĞƌƉǁĂĂƌŽǀĞƌĞĞŶ
ŬůĂĐŚƚĞǆĂƌƟŬĞůϵ͗ϭǀĂŶĚĞůŐĞŵĞŶĞ
ǁĞƚďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚŬĂŶŽĨŬŽŶǁŽƌĚĞŶ
ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ͘

Agenda Raadsvergadering

ŝŶƐĚĂŐϭϮũƵŶŝϮϬϭϮ͕ĂĂŶǀĂŶŐϮϬ͘ϬϬƵƵƌ
<ĂŶƚŽŽƌ>ŽŵďŝŶĂƟĞ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱƚĞĞŵŶĞƐ
ĞǀŽůŐĞŶĚĞŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶƐƚĂĂŶŽƉĚĞ
ĂŐĞŶĚĂ͗
ͻĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ<ŽŵďĞƐĐŚĞƌŵĚ
ĚŽƌƉƐŐĞǌŝĐŚƚ
ͻsĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶsŝůůĂŐĞͲ
ďŝĞĚĞŶϮϬϭϮ
ͻtŝũǌŝŐŝŶŐǀĂŶĚĞůŐĞŵĞŶĞƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞ
ǀĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐůĂƌŝĐƵŵϮϬϭϬ
ͻ&ƌĂĐƟĞďƵĚŐĞƚ

ĞǌĞƐƚƵŬŬĞŶĞŶĚĞĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞ
ƐƚƵŬŬĞŶŬƵŶƚƵƌĂĂĚƉůĞŐĞŶǀŝĂĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁĞďƐŝƚĞ
ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů
;'ĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐʹ'ĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚʹ
ŐĞŶĚĂнƐƚƵŬŬĞŶͿ͘

hhZD,h/^,KhE
Ğ'ĞǁĞƐƚĞůŝũŬĞĨǀĂůƐƚŽīĞŶĚŝĞŶƐƚ
;'ͿƐƚĂƌƚĚĞĐĂŵƉĂŐŶĞ͚/ŶĚĞŬĞƵͲ
ŬĞŶŐĞďĞƵƌƚŚĞƚ͛͘DĞƚĚĞǌĞĐĂŵƉĂŐŶĞ
ǁŝůĚĞ'ĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶĚĞƌĞŐŝŽ
'ŽŽŝĞŶsĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐƟŵƵůĞƌĞŶŽŵ
ŚƵŶĂĨǀĂůŶŽŐďĞƚĞƌƚĞƐĐŚĞŝĚĞŶ͘
,ĞƚŵĞĞƐƚĞĂĨǀĂůŽŶƚƐƚĂĂƚŝŵŵĞƌƐŝŶĚĞ
ŬĞƵŬĞŶ͘ĞŶŬĂĂŶǀĞƌƉĂŬŬŝŶŐĞŶ;ŐůĂƐ͕

ƉůĂƐƟĐ͕ďůŝŬĞŶŬĂƌƚŽŶͿĞŶ'&dͲĂĨǀĂů͕
ŵĂĂƌŽŽŬƚĞǆƟĞůĞŶĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞŬĞƵŬĞŶͲ
ĂƉƉĂƌĂƚĞŶ͘sĂĂŬǁŽƌĚƚĚĞĞĞƌƐƚĞƐĐŚĞŝͲ
ĚŝŶŐƐŚĂŶĚĞůŝŶŐŝŶĚĞŬĞƵŬĞŶǀĞƌƌŝĐŚƚ͘
ĂƚŝƐŵĂĂƌŐŽĞĚŽŽŬ͕ǁĂŶƚǌŽŶĚĞƌ
ĂĨǀĂůƐĐŚĞŝĚŝŶŐǌŽƵƵǁĂĨǀĂůƐƚŽīĞŶŚĞĨͲ
ĮŶŐŚŽŐĞƌƵŝƚƉĂŬŬĞŶ͘ůŬĞŬŝůŽĂĨǀĂůĚŝĞ
ŶŝĞƚŶĂĂƌĚĞǀĞƌďƌĂŶĚŝŶŐƐŽǀĞŶŐĂĂƚ
ďĞƐƉĂĂƌƚŶĂŵĞůŝũŬϱĞƵƌŽĐĞŶƚ͘

,ĞƚƐƚƌĞǀĞŶŝƐŽŵŚĞƚŚƵŝĚŝŐĞƉĞƌĐĞŶͲ
ƚĂŐĞǀĂŶϱϰ͕ϲйǀĂŶŚĞƌŐĞďƌƵŝŬǀĂŶ
ŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶƵŝƚĂĨǀĂůŝŶĚĞƌĞŐŝŽŽŵͲ
ŚŽŽŐƚĞŬƌŝũŐĞŶŶĂĂƌϲϬйŝŶϮϬϭϰ͘
hĚŽĞƚƚŽĐŚŽŽŬŵĞĞ͍

^ĂŵĞŶŵĞƚƵ͊

ƐŝŶŐĞŶǀŽŽƌŚĞƚŽƉƟŵĂĂůƐĐŚĞŝĚĞŶŝŶ
ĚĞŬĞƵŬĞŶ͘tŝůƚƵŐƌĂĂŐĂĨǀĂůƐĐŚĞŝĚĞŶ͕
ŵĂĂƌǁĞĞƚƵŶŝĞƚǁĂĂƌŽŵŽĨŚŽĞ͍
KĨŚĞĞŌƵũƵŝƐƚƟƉƐǁĂĂƌĚŽŽƌŚĞƚ
ƐĐŚĞŝĚĞŶŝŶĚĞŬĞƵŬĞŶďĞƚĞƌŽĨŵĂŬŬĞͲ
ůŝũŬĞƌŐĂĂƚ͘>ĂĂƚŚĞƚŽŶƐĚĂŶǁĞƚĞŶǀŝĂ
ǁǁǁ͘ŝŶĚĞŬĞƵŬĞŶŐĞďĞƵƌƚŚĞƚ͘Ŷů

EĂĂƐƚďĞǁƵƐƚǁŽƌĚŝŶŐŐĂĂƚĚĞ'
ƐĂŵĞŶŵĞƚƵŽŽŬŽƉǌŽĞŬŶĂĂƌŽƉůŽƐͲ
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Singer Laren
De prijzen zoals die zijn opgenomen
in het zojuist verschenen jaarprogrammaboekje zijn inclusief 19% btw.
Singer Laren heeft de btw-verhoging van
vorig jaar niet volledig in de toegangsprijzen doorberekend en daarom is er nu geen
ruimte om de btw-verlaging volledig te
compenseren. Vanaf de start van het nieuwe seizoen zullen er in de pauze van de
voorstellingen vanaf bladen gratis drankjes worden aangeboden, koffie, thee en
speciale drankjes zullen nog bij het buffet
moeten worden afgehaald. Mocht er bij
een voorstelling geen pauze zijn dan
wordt het drankje na afloop van de voorstelling aangeboden. Info en jaarprogramma: www.singerlaren.nl.

Heb je nog nieuws…?!

In memoriam

Wel en wee in Blaricum

Greet Nieuwenhuizen is onlangs overleden, 92 jaar oud en een échte
Blaricumse. Hei & wei wil toch graag
nog enige woorden aan haar wijden.
Ze was een bijzondere vrouw, stil en rustig maar toch wel heel terecht ereburgervan Blaricum. Werken met mensen, oud
en jong, was een van haar beste karaktertrekken. In en na de Tweede Wereldoorlog bekommerde zij zich om anderen
en had zij altijd een open oor om naar
ieders belevenissen te luisteren en waar
nodig een helpende hand toe te steken.
Op latere leeftijd organiseerde zij bijeenkomsten voor de bejaarden en zorgde zij
altijd voor de nodige activiteiten. Samen
met haar man Stef leidde zij de padvinderij en later veel jeugd vakantiekampen. Een lief, goed mens. Adieu!

FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN

Colofon

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Historische Kring Blaricum is het
boek van Frans Ruijter Heb je nog nieuws… ?!, een boek met zijn teksten voor hei &
wei, uitgegeven. In de Vituskerk werd door hem het eerste exemplaar uitgereikt aan
Adrie van Zon. Adrie van Zon was degene die Frans tien jaar geleden vroeg om zijn
Blaricumse verhalen op te tekenen voor hei & wei en nu adviseerde hij Frans om daar
vooral mee door te gaan. Het Byzantijns Kozakkenkoor zong onder meer strofes uit
Liedje op Blaricum geschreven in 1942 door Barend Robberts alias Rob van der Bas.
Zie hei & wei nr. 280 en Heb je nog nieuws… ?! pagina 27: De Troubadour – De
Gooische Flierenfluiter. V.l.n.r. Joep Vos, Adrie van Zon en Frans Ruijter.

Talent spotten in de Blaercom
Theaterschool Gieske organiseert in
samenwerking met Dorpshuis De
Blaercom voor de 4e maal een avondvullende dinershow met zang, toneel,
sketches uit de oude doos met een lach
en een traan.
De Cabaret Cats is een groep bestaande
uit jong getalenteerde 15+'ers uit het
Gooi. In een paar maanden tijd werken
zij naar een volwaardige dinershow waarin contact met het publiek centraal staat.
De Cats zijn zeer muzikaal, erg creatief
en beschikken over een grote portie lef!

Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli om
17:00 uur verandert het Dorpshuis De
Blaercom weer in een theaterrestaurant
waar u kunt genieten van een avond vol
zang & theater afgewisseld met een 3gangendiner met een Blaricums tintje.
Kosten voor deze onvergetelijke avond
€ 25,- (incl. voorstelling, diner, 3 drankjes en kop koffie/thee). Zorg dat u erbij
bent en reserveer via 06-24664520 of
cathelijne@giesketheaterschool.nl of via
info@blaercom.nl o.v.v. Cabaret Cats.

Beeld van liefde,
Beeld van goedheid.
Beeld van al dat edel is,
Bloeit hij zo in aller harten
En in elks geheugenis.
Guido Gezelle, 1882

Vrijheid
‘Totale vrijheid bestaat niet, maar vrijheid is wel elkaar verdragen, niet haten,
vrijheid is voor elkaar openstaan en
moeite voor elkaar doen, vrijheid is
elkaar niet onnodig kwetsen, vrijheid is
elkaar vergeven, vrijheid is waakzaam
blijven. Vrijheid is respect en begrip
voor je buren, vrijheid is respect en
begrip voor andere culturen. Alleen op
die manier is vrijheid de rode loper naar
vrede. Geef het door!’
Uit de herdenkingstoespraak van 4 mei,
uitgesproken door Hannah Winsemius.

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.

Dorpsagenda
N.B. De lokale websites kunt u vinden
op www.heienwei.nl.
EXPOSITIES
Barbara Houwers Houwers | Kunst &
Bemiddeling Blaricum: t/m 30 juni in
NH Hotel Jan Tabak Rob Jacobs,
schilderijen.
Info: www.kunstinjantabak.nl.
Singer t/m 28 mei tentoonstelling
Schilders aan zee. Van Mondriaan tot
Munch. Openingstijden: dinsdag t/m
zondag: 11.00-17.00 uur. Info:
www.singerlaren.nl of tel. 5393939.
Galerie Bianca Landgraaf t/m 17 juni.
Korte ontmoeting met Carla Kleekamp
en Mieke Pontier Openingstijden: donderdag tot en met zaterdag 13.00-17.00
uur en op afspraak. De galerie is
geopend op de 1e en 3e zondag in de
maand en op koopzondagen. Gesloten
op feestdagen.
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Rosa Spier Huis t/m 3 juni, Marian
Plug, schilderijen en grafiek. Dagelijks
te bezoeken van 10.00-16.00 uur.
Info: www.rosaspierhuis.nl.
Galerie De Vlierhove t/m 27 mei Eva
Steiner beelden in marmer, brons en terracotta. Openingstijden: donderdag t/m
zondag 14.00-17.00 uur.

Info: www.vlierhove.nl.
BEL-Art t/m 30 mei expositie Cees
Wijsman, Henk van Bork en Joke
Gabel. Op werkdagen 8.30-17.00 uur in
het BEL-kantoor.
Torenhof t/m begin juni expositie Ellen
Buchwaldt met haar stone-art bronslook beelden en tekeningen van de kunstenaar Kees Kerkhof.
WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Alle Versa activiteiten
kunt u vinden op www.versawelzijn.nl/
activiteiten.
Vivium Diverse cursussen, Info en aanmelden: www.viviumservices.nl of
6924495.
Tergooiziekenhuizen Elke tweede dinsdag van de maand, 13.30-15.30 uur een
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum, in de hal van de
polikliniek Tergooiziekenhuizen, locatie
Blaricum.
St. Vitus kerk In de koffiekamer kennismakingsavond over het geloof, 13
juni, 20.00-22.00 uur. Aanmelden en
info: Cuno Lavaleije, tel. 5383153 of
stvitusblaricum@hetnet.nl.
Edelsmid Fred van Sprang Vanaf 2 juni
zal de Larense kunstenaar Marianne
Houtkamp haar werk en haar sieraden

tentoonstellen in de hernieuwde etalage.

www.gooisebibliotheken.nl.

Bijenschans Steegland tot september
elke laatste zondag van de maand van
14.00-16.00 uur geopend. Er zijn dan
ervaren imkers aanwezig die u graag te
woord staan. Info:
www.imkersverenigingblaricum.nl.
Theetuin In Gooijers Erf tot 20 juli,
elke donderdag en vrijdag van 10.0017.00 uur. Schapendrift 1B, tel.
0625326949, eventueel voor een
afspraak.
Radio 6fm Elke zaterdag in het programma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald
nieuws’. Hierin gaat Frans Ruijter in op
nieuws uit het verleden in Blaricum met
daarbij passende muziek uit het dan
gekozen jaar. Radio 6fm, op de kabel:
92,3 FM in de ether voor Blaricum:
92,0 FM/105,1.
Goois Openluchttheater t/m 24 juni,
familievoorstellingen op de zondagmiddagen m.u.v. 1e pinksterdag. Info:
www.gooisopenluchttheater.nl.

KERKDIENSTEN
De Dorpskerk
Zondagdienst 10.00 uur
Zondag 27 mei Pinksteren 11.00 uur
gezamenlijke dienst in de Vituskerk
Tijdens de kerkdiensten is er kinderoppas (0-4 jaar) en kinderkerk (4-12
jaar). Info:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

BIBLIOTHEEK
Laren Biblioscoop 21 juni, 19.30 uur.
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Info: www.bibliotheekhlb.nl en

R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur
Zondag 11.00 uur
Door de week:
Donderdag 19.15 uur
Zondag 27 mei Pinksteren 11.00
uur gezamenlijke dienst met de
Dorpskerk
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.

