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.

Scouting
Raboes
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DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

Scouting Raboes heeft altijd plek voor
nieuwe leden. We hebben speltakken
voor alle leeftijden. Van 5 tot 16, maar
ook voor oudere, want nieuwe leiding is
van harte welkom. Interesse? Kijk eens
op www.scoutingraboes.nl.

Amazone Body
& Mind

www.voorma-walch.nl
Laren-Blaricum

FOTO WWW.FOTOHOOGENDOORN.NL

Amazone Body & Mind start in september met lessen Kids Aerial Yoga
(nieuw) en met De BarreWorkout
(nieuw) in De Blaercom.
Bij Kids Aerial Yoga wordt met behulp
van een speciale hangmat yoga oefeningen gedaan en is voor kinderen vanaf 9
t/m circa 15 jaar. De BarreWorkout is
een les van 45 minuten en de oefeningen
variëren van technieken uit ballet, dans
en van kracht en veiligheid in Pilates.
Willem Gesink: 'Met deelname aan de Medtronic Junior Cup Diabetes wil ik laten zien
dat kinderen met diabetes net zo goed kunnen voetballen als kinderen zonder diabetes!!!'

Huizen-Naarden

P

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

Willem Gesink geselecteerd voor
Medtronic Junior Cup Diabetes
Graag vooraf inschrijven via:
www.amazonebodyandmind.nl of tel.
0650546562.

Atelier Route
Blaricum 2012

FOTO SYBERT BLIJDENSTEIN

In het weekend van 8 en 9 september
wordt in het oude dorp Blaricum voor
de achtste keer de jaarlijkse Atelier
Route georganiseerd.

Mariana Franken, een van de deelnemers,
omringd door haar kunstwerken.

Door 25 kunstenaars wordt hun werk van
11.00 tot 17.00 uur geëxposeerd. In de
Dorpskerk aan de Torenlaan wordt de
overzichtstentoonstelling gehouden, op
zaterdag van 11.00-17.00 uur en op zondag van 12.00-17.00 uur, met werk en
informatie van elke deelnemer.
De brochures van de Atelier Route liggen in de lokale boekhandel, andere winkels en in het weekend in de kerk. Aan de
Polweg 5 is weer een gezellige theeschenkerij ingericht.
Info: www.kunstencultuurblaricum.nl.

door Willem Gesink
De Medtronic Junior Cup Diabetes is het officieuze wereldkampioenschap
voetbal voor jongeren met diabetes. De voorbereiding op dit evenement vanuit
Nederland wordt georganiseerd door de Bas van de Goor Foundation in samenwerking met de Johan Cruijff Foundation en Medtronic. Het evenement vindt
plaats van 24 t/m 26 augustus in Lausanne, Zwitserland. In de uiteindelijke
WK-selectie zitten jongeren uit heel Nederland. Tijdens de Medtronic Junior
Cup Diabetes 2012 laten jongeren met type 1 diabetes zien dat topsport en
diabetes uitstekend samengaan.
Mijn naam is Willem, ik ben
14 jaar en ik woon in
Blaricum. Na een spannende
voorselectie heb ik te horen
gekregen dat ik één van de
elf voetballers ben die Nederland in augustus mag vertegenwoordigen tijdens het
officieuze wereldkampioenschap voetbal in Zwitserland:
de Medtronic Junior Cup
Diabetes.

Voetbaltechniek
Zoals jullie begrijpen,
ben ik hier echt superblij
mee. De voorrondes
waren erg spannend. De
andere
kandidaten
waren erg goed en er
werd door bondscoach
Tino Stoop kritisch
gekeken naar onze voetbaltechniek. Alleen de
vervolg op achterpagina

Uw warenhuis in
Bussum

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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Blaricumse Kermis: feest voor jong en oud!
sĂŶǌĂƚĞƌĚĂŐϭϴƚŽƚĞŶŵĞƚǁŽĞŶƐĚĂŐ
ϮϮĂƵŐƵƐƚƵƐŝƐŚĞƚǁĞĞƌŬĞƌŵŝƐŝŶůĂƌŝͲ
ĐƵŵ͘sŽŽƌǀĞĞůŝŶǁŽŶĞƌƐĞĞŶŐĞďĞƵƌƚĞͲ
ŶŝƐǁĂĂƌǌĞŶĂĂƌƵŝƚŬŝũŬĞŶĞŶǁĂĂƌǌĞ
ǌĞůĨƐǀĂŬĂŶƟĞƉůĂŶŶĞŶŽƉĂĨƐƚĞŵŵĞŶ͘
ǀĞŶŝƐůĂƌŝĐƵŵĐĞŶƚƌƵŵǀĂŶĚĞƌĞŐŝŽ
ŵĞƚŚĞƚĨĞĞƐƚŐĞĚƌƵŝƐǀĂŶĚƵŝǌĞŶĚĞŶďĞͲ
ǌŽĞŬĞƌƐ͘ĞǀĞůĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͕ŚĞƚƐĂĂŵͲ
ŚŽƌŝŐŚĞŝĚƐŐĞǀŽĞůŽƉƐƚƌĂĂƚĞŶŚĞƚǀĂĂŬ
ŵŽŽŝĞǌŽŵĞƌǁĞĞƌǌŽƌŐĞŶĂůũĂƌĞŶůĂŶŐ
ǀŽŽƌĞĞŶƵŶŝĞŬĞŬĞƌŵŝƐ͘

KŵŚĞƚĨĞĞƐƚǀĂŶĞŶǀŽŽƌĚĞĚƵŝǌĞŶĚĞŶ
ďĞǌŽĞŬĞƌƐŝŶŐŽĞĚĞďĂŶĞŶƚĞďůŝũǀĞŶ
ůĞŝĚĞŶ͕ŵŽĞƚĞŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͕ƉŽůŝƟĞ͕
ďƌĂŶĚǁĞĞƌĞŶĂŶĚĞƌĞŚƵůƉĚŝĞŶƐƚĞŶ
ŶĂƵǁŵĞƚĞůŬĂĂƌƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶ͘Ăƚ
ďĞŐŝŶƚĂůǁĞŬĞŶǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĂĂŶĚĞ
ŬĞƌŵŝƐ͕ĂůƐǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶŽƉĞůŬĂĂƌ
ǁŽƌĚĞŶĂĨŐĞƐƚĞŵĚĞŶĂĨƐƉƌĂŬĞŶǁŽƌĚĞŶ
ŐĞŵĂĂŬƚŽǀĞƌĚĞǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ͘
sĂŶŬĞƌŵŝƐŐĂŶŐĞƌƐǁŽƌĚƚǀĞƌǁĂĐŚƚĚĂƚ
ǌĞĞƌǀŽŽƌǌŽƌŐĞŶĚĂƚĚĞƐĨĞĞƌŐŽĞĚďůŝũŌ͕

ǌŽĚĂƚĚĞŬĞƌŵŝƐŽŽŬĚŝƚũĂĂƌǁĞĞƌĞĞŶ
ŐƌŽŽƚƐƵĐĐĞƐǁŽƌĚƚ͘WŽůŝƟĞ͕ŐĞŵĞĞŶƚĞ͕
ďƌĂŶĚǁĞĞƌĞŶĂŶĚĞƌĞŚƵůƉǀĞƌůĞŶĞƌƐ
ůĞǀĞƌĞŶŚƵŶďŝũĚƌĂŐĞŽŵĚĂƚƚĞďĞƌĞŝŬĞŶ͘
ŽŽƌǀĂŶƚĞǀŽƌĞŶŚĞůĚĞƌƚĞǌŝũŶŽǀĞƌ
ŽŶŐĞǁĞŶƐƚŐĞĚƌĂŐĞŶŽǀĞƌǌĂŬĞŶǁĂĂƌͲ
ƚĞŐĞŶŽƉŐĞƚƌĞĚĞŶǁŽƌĚƚ͕ŬƵŶŶĞŶŵŽŽŝĞ
ĨĞĞƐƚĞůŝũŬĞƚƌĂĚŝƟĞƐǌŽĂůƐĚĞůĂƌŝĐƵŵƐĞ
<ĞƌŵŝƐǁĞĞŬŐĞǁŽŽŶďůŝũǀĞŶǁĂƚŚĞƚŶŽŐ
ĂůƟũĚŝƐ͚͗ĞŶĂƩƌĂĐƟĞǀŽŽƌũŽŶŐĞŶŽƵĚ͕
ĞĞŶĨĞĞƐƚǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶ͊͛

'ĞĞŶĚƌĂŶŬŽŶĚĞƌĚĞϭϲ
ůĐŽŚŽůŐĞďƌƵŝŬŽŶĚĞƌĚĞϭϲũĂĂƌŝƐ
ŶŽŽŝƚƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶ͕ĚƵƐŽŽŬŶŝĞƚŽƉ
ĚĞŬĞƌŵŝƐ͘ĞƉŽůŝƟĞǌĂůŽƉƚƌĞĚĞŶ
ďŝũŽƉĞŶďĂƌĞĚƌŽŶŬĞŶƐĐŚĂƉĞŶǁĂĂƌ
ŶŽĚŝŐďĞŬĞƵƌŝŶŐĞŶƵŝƚƐĐŚƌŝũǀĞŶ͘KƉ
ǁŽĞŶƐĚĂŐĂǀŽŶĚǁŽƌĚƚŝŶŽǀĞƌůĞŐŵĞƚ
ĚĞŚŽƌĞĐĂĞǆƉůŽŝƚĂŶƚĞŶĞŶƐƵƉĞƌŵĂƌŬƚ
ƚƵƐƐĞŶϭϵ͘ϬϬĞŶϮϭ͘ϬϬƵƵƌŐĞĞŶĂůĐŽŚŽů
ǀĞƌŬŽĐŚƚĞŶǌƵůůĞŶĚĞŚŽƌĞĐĂŽŶĚĞƌͲ
ŶĞŵŝŶŐĞŶƐůƵŝƚĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǁŝůůĞŶ
ǁĞŽƵĚĞƌƐǁŝũǌĞŶŽƉĚĞŐĞǀĂƌĞŶĚŝĞ
ĂůĐŽŚŽůŐĞďƌƵŝŬŽŶĚĞƌĚĞϭϲũĂĂƌŵĞƚ
ǌŝĐŚŵĞĞďƌĞŶŐƚ͘

Uitnodiging
ůůĞǀĞƚĞƌĂŶĞŶƵŝƚůĂƌŝĐƵŵ͕>ĂƌĞŶĞŶ
ĞŵŶĞƐĚŝĞŝŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶƐƚĂĂŶďŝũŚĞƚ

<ĞƌŬůĂĂŶϭϲ͕ůĂƌŝĐƵŵ
WŽƐƚďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ,ĞŵŶĞƐ
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϭϰϬϯϱ
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů
tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

>ŽŵďŝŶĂƟĞ
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱ͕ϯϳϱϱĞŵŶĞƐ
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϭϰϬϯϱ
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
DĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϴ͘ϯϬƚŽƚϭϳ͘ϬϬƵƵƌ

'ĞĞŶĂůĐŽŚŽůŝŶŚĞƚǀĞƌŬĞĞƌ
ůĐŽŚŽůĞŶǀĞƌŬĞĞƌŐĂĂŶŶŝĞƚƐĂŵĞŶ͘
KŽŬŶŝĞƚƟũĚĞŶƐĚĞŬĞƌŵŝƐǁĞĞŬ͘WŽůŝƟĞ
ǀŽĞƌƚƟũĚĞŶƐĚĞŬĞƌŵŝƐǁĞĞŬĚĞŶŽĚŝŐĞ
ǀĞƌŬĞĞƌƐĐŽŶƚƌŽůĞƐƵŝƚ͘ĚǀŝĞƐ͗ĚƌŝŶŬĨƌŝƐ
ĂůƐũĞŶŽŐŵŽĞƚƌŝũĚĞŶŽĨŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌ
ĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞŶ;͚K͛ŽĨƚĂǆŝͿ͘

'ĞĞŶŽŶǌĞĚĞůŝũŬŐĞĚƌĂŐ
ĞŬĞƌŵŝƐǁĞĞŬŝƐŐĞĞŶǀƌŝũďƌŝĞĨŽŵ
ŵĂĂƌĂůůĞƐƚĞĚŽĞŶŝŶĚĞŽƉĞŶďĂƌĞ
ƌƵŝŵƚĞ͘,ĞůĂĂƐǌŝũŶĞƌŵĞŶƐĞŶĚŝĞǌŝĐŚ
ŶŝĞƚƐŐĞůĞŐĞŶůĂƚĞŶĂĂŶĚĞŐĂŶŐďĂƌĞ
ŵŽƌĞƐ͘KŶǌĞĚĞůŝũŬŐĞĚƌĂŐŝƐƐƚƌĂĩĂĂƌĞŶ
ŽŽŬŚŝĞƌǁŽƌĚƚƚĞŐĞŶŽƉŐĞƚƌĞĚĞŶ͘

sŽŽƌŬŽŵĂŐƌĞƐƐŝĞ
,ĞůĂĂƐŶĞĞŵƚĚĞĂŐƌĞƐƐŝĞŝĞĚĞƌũĂĂƌƚŽĞ͘
sĂĂŬŝƐŽŽŬŚŝĞƌĚƌĂŶŬĚĞŽŽƌǌĂĂŬ͘,ŽƵĚƚ
ŚĞƚŐĞǌĞůůŝŐĞŶůĂĂƚĞĞŶůĞƵŬĨĞĞƐƚŶŝĞƚƵŝƚ
ĚĞŚĂŶĚůŽƉĞŶ͘

^ůƵŝƟŶŐƐƟũĚ͙͗ĞŶĚĂŶŶĂĂƌŚƵŝƐ
ĞŵĞĞƐƚĞŚŽƌĞĐĂŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶ
ŵŽŐĞŶůĂŶŐĞƌŽƉĞŶďůŝũǀĞŶŐĞĚƵƌĞŶĚĞ
ĚĞŬĞƌŵŝƐǁĞĞŬ͘^ůƵŝƟŶŐƐƟũĚŝƐŽŵϬϮ͘ϬϬ
ƵƵƌĞŶĚĂĂƌǌŝĞŶĚĞƉŽůŝƟĞĞŶŐĞŵĞĞŶƚĞ
ƐƚƌĂŬŽƉƚŽĞ͘KŽŬĚĞŽŵǁŽŶĞŶĚĞŶǀĂŶ
ĚĞŚŽƌĞĐĂŐĞůĞŐĞŶŚĞĚĞŶŚĞďďĞŶďĞͲ
ŚŽĞŌĞĂĂŶĞĞŶŽŶŐĞƐƚŽŽƌĚĞŶĂĐŚƚƌƵƐƚ͘
'ĂĚƵƐŶĂƐůƵŝƟŶŐƐƟũĚƌƵƐƟŐŶĂĂƌŚƵŝƐĞŶ
ďůŝũĨŶŝĞƚŶĂƉƌĂƚĞŶŽĨŶĂĨĞĞƐƚĞŶŽƉƐƚƌĂĂƚ͘

ŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ
sŽŽƌŚĞƚŵĂŬĞŶǀĂŶĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬŬƵŶƚ
ƵƟũĚĞŶƐĚĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶďĞůůĞŶŵĞƚ
ϭϰϬϯϱŽĨŵĂĂŬĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬǀŝĂ
ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

sĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶůŝũŶ

tŝůĚƉůĂƐƐĞŶ͗
ŽŶŶŽĚŝŐĞŶƐƚƌĂĩĂĂƌ
͚tŝůĚƉůĂƐƐĞŶ͛ŝƐƐƚƌĂĩĂĂƌ͕ŵĂĂƌŝƐŽŽŬ
ŚĞůĞŵĂĂůŶŝĞƚŶŽĚŝŐ͘KƉĞĞŶĂĂŶƚĂů
ƉůĂĂƚƐĞŶǁŽƌĚĞŶƚŽŝůĞƚǁĂŐĞŶƐŐĞƉůĂĂƚƐƚ͘
KŽŬǁŽƌĚĞŶŽƉƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞƉůĞŬŬĞŶĞŶ
ƌŽƵƚĞƐ͚ƉůĂƐŬƌƵŝǌĞŶ͛ŐĞƉůĂĂƚƐƚ͘ĞŚŽŐĞ
ŶŽŽĚŬĂŶĚƵƐ͚ŐĞǁŽŽŶĞŶŽƌĚĞŶƚĞůŝũŬ͛
ǁŽƌĚĞŶŐĞůĞŶŝŐĚ͘

BEL-Veteranendag
KƉĚŽŶĚĞƌĚĂŐϯϬĂƵŐƵƐƚƵƐĂĂŶƐƚĂĂŶĚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶĚĞĚƌŝĞ>ͲŐĞŵĞĞŶƚĞŶĞĞŶ
ǀĞƚĞƌĂŶĞŶďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚǀŽŽƌĂůůĞǀĞƚĞƌĂͲ
ŶĞŶĚŝĞŝŶůĂƌŝĐƵŵ͕ĞŵŶĞƐĞŶ>ĂƌĞŶ
ǁŽŶĞŶ͘,ĞƚƚŚĞŵĂŝƐ͚sĂŶũŽŶŐƚŽƚŽƵĚ͛͘
ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶͲǀĞƚĞƌĂĂŶŶĚƌĠŽƐŵĂŶ;ůŝĚ
ǀĂŶĚĞdǁĞĞĚĞŬĂŵĞƌǀŽŽƌĚĞssͿŝƐ
ĞĞŶǀĂŶĚĞƐƉƌĞŬĞƌƐ͘,ĞƚĚŽĞůǀĂŶĚĞǌĞ
ǀĞƚĞƌĂŶĞŶĚĂŐŝƐŚĞƚƚŽŶĞŶǀĂŶǁĂĂƌĚĞͲ
ƌŝŶŐǀŽŽƌŚƵŶŝŶǌĞƚƟũĚĞŶƐŽŽƌůŽŐƐͲĞŶ
ǀƌĞĚĞƐŵŝƐƐŝĞƐ͘KŽŬďŝĞĚƚĚĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚ
ĞĞŶŐŽĞĚĞŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚŽŵĐŽŶƚĂĐƚĞŶƚĞ
ůĞŐŐĞŶŽĨƚĞŚĞƌŶŝĞƵǁĞŶĞŶŚĞƌŝŶŶĞƌŝŶͲ
ŐĞŶŽƉƚĞŚĂůĞŶ͘

'ĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ

tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů

VOORWAARDEN VOOR EEN GESLAAGDE KERMIS
tĞŐƐůĞĞƉƌĞŐĞůŝŶŐǀŽŽƌĨŽƵƚƉĂƌŬĞĞƌĚĞƌƐ
&ŽƵƚŐĞƉĂƌŬĞĞƌĚĞĂƵƚŽ͛ƐŝŶŚĞƚKƵĚĞ
ŽƌƉŬƵŶŶĞŶĞĞŶŽďƐƚĂŬĞůǌŝũŶǀŽŽƌ
ŚƵůƉĚŝĞŶƐƚĞŶ͕ũƵŝƐƚǁĂŶŶĞĞƌĞůŬĞ
ƐĞĐŽŶĚĞƚĞůƚ͘ƵƚŽ͛ƐĚŝĞĨŽƵƟĞĨŽĨ
ďĞůĞŵŵĞƌĞŶĚŐĞƉĂƌŬĞĞƌĚƐƚĂĂŶǀŽŽƌ
ŚƵůƉǀĞƌůĞŶŝŶŐƐǀŽĞƌƚƵŝŐĞŶǁŽƌĚĞŶĚŝƌĞĐƚ
ǁĞŐŐĞƐůĞĞƉƚ͘

&217$&7*(*(9(16

sĞƚĞƌĂŶĞŶŝŶƐƟƚƵƵƚŚĞďďĞŶĞĞŶƉĞƌƐŽŽŶͲ
ůŝũŬĞƵŝƚŶŽĚŝŐŝŶŐŐĞŬƌĞŐĞŶ͘ĞŶƚƵĞĞŶ
ǀĞƚĞƌĂĂŶŝŶĠĠŶǀĂŶĚĞ>ͲŐĞŵĞĞŶƚĞŶ
ĚŝĞŶŝĞƚƐƚĂĂƚŝŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶďŝũŚĞƚ
sĞƚĞƌĂŶĞŶŝŶƐƟƚƵƵƚ͍ĂŶŬƵŶƚŽŽŬƵǌŝĐŚ
ĂĂŶŵĞůĚĞŶ͗ƵďĞŶƚŚĂƌƚĞůŝũŬǁĞůŬŽŵ͊

Informatie/aanmelden
ĞǀĞƚĞƌĂŶĞŶďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚŝƐĚŝƚũĂĂƌŝŶ
;ďŝũͿŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐǀĂŶĞŵŶĞƐĂĂŶ
ĚĞƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϭ͘ĞŽŶƚǀĂŶŐƐƚŝƐǀĂŶĂĨ
ϭϱ͘ϬϬƵƵƌ͘sĞƚĞƌĂŶĞŶŬƵŶŶĞŶǌŝĐŚƚŽƚ
ϮϮĂƵŐƵƐƚƵƐĂĂŶŵĞůĚĞŶǀŝĂŵĞǀƌŽƵǁ
WůĂƚǀĂŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌƐƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚǀĂŶ
ĞŵŶĞƐ͕ƚĞů͘;ϬϯϱͿϳϱϭϯϯϯϱŽĨĞͲŵĂŝů͗
Ă͘ƉůĂƚΛĞĞŵŶĞƐ͘Ŷů͘KƉĚĞǁĞďƐŝƚĞǁǁǁ͘
ďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůǀŝŶĚƚƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌ
ŚĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĂǀĂŶĚĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚ͘

_DXJXVWXV_ZHHN_*HPHHQWHQLHXZV

dĞůĞĨŽŽŶ͗ϬϯϱʹϳϱϭϯϭϮϱ
ǁĞƌŬĚĂŐĞŶǀĂŶϬϵ͘ϬϬʹϭϭ͘ϬϬƵƵƌ

'ĞŵĞĞŶƚĞǁĞƌĨ
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϮ
ϯϳϱϱĞŵŶĞƐ
DĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϬϴ͘ϬϬʹϭϲ͘ϬϬƵƵƌ
dĞůĞĨŽŽŶ͗Ϭϯϱʹϳϱϭϯϭϯϭ
&Ăǆ͗ϬϯϱʹϱϯϵϰϬϱϱ

DĞůĚƉƵŶƚKƉĞŶďĂƌĞZƵŝŵƚĞ
ůƐǁĞŽŶƐŵĞƚĞůŬĂĂƌĂĂŶĚĞǌĞǀŽŽƌͲ
ǁĂĂƌĚĞŶŚŽƵĚĞŶĚĂŶŝƐĞŶďůŝũŌĚĞ
ůĂƌŝĐƵŵƐĞŬĞƌŵŝƐ͚ĞŶĂƩƌĂĐƟĞǀŽŽƌ
ũŽŶŐĞŶŽƵĚ͕ĞĞŶĨĞĞƐƚǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶ͊͛

Beleidsregels
schuldhulpverlening 2012
ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐǀĂŶ
ůĂƌŝĐƵŵŵĂŬĞŶďĞŬĞŶĚĚĂƚŚĞƚĐŽůůĞŐĞ
ŝŶǌŝũŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǀĂŶϯũƵůŝϮϬϭϮŚĞĞŌ
ďĞƐůŽƚĞŶĚĞďĞůĞŝĚƐƌĞŐĞůƐƐĐŚƵůĚŚƵůƉǀĞƌͲ
ůĞŶŝŶŐϮϬϭϮǀĂƐƚƚĞƐƚĞůůĞŶ͘ĞďĞůĞŝĚƐƌĞͲ
ŐĞůƐďĞǀĂƩĞŶŚĞůĚĞƌĞƐƉĞůƌĞŐĞůƐŽŵƚƌĞŶƚ
ĚĞƐĐŚƵůĚŚƵůƉǀĞƌůĞŶŝŶŐ͘
ĞďĞůĞŝĚƐƌĞŐĞůƐǌŝũŶŽƉϭũƵůŝϮϬϭϮŝŶ
ǁĞƌŬŝŶŐŐĞƚƌĞĚĞŶ͘
ĞŶŬŽƉŝĞǀĂŶĚĞďĞůĞŝĚƐƌĞŐĞůƐůŝŐƚǀĂŶĂĨ
ŚĞĚĞŶŐĞĚƵƌĞŶĚĞĚƌŝĞǁĞŬĞŶƚĞƌŝŶǌĂŐĞ
ŝŶŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞ͕
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱŝŶĞŵŶĞƐ͘

hǁŵĞůĚŝŶŐĞŶǀŝĂǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů
ŽĨϬϯϱʹϳϱϭϯϭϯϭ

EZ<ZD/^͍
<KD>KWE
K&KW&/d^
KŵǀĞƌŬĞĞƌƐŽǀĞƌůĂƐƚǀŽŽƌĚĞ
ŽŵǁŽŶĞŶĚĞŶƚŽƚĞĞŶŵŝŶŝŵƵŵƚĞ
ďĞƉĞƌŬĞŶ͕ǀĞƌǌŽĞŬĞŶǁŝũƵŽŵůŽͲ
ƉĞŶĚŽĨŽƉĚĞĮĞƚƐƚĞŬŽŵĞŶ͘<ŽŵƚƵ
ƚŽĐŚŵĞƚĚĞĂƵƚŽ͕ƉĂƌŬĞĞƌĚĂŶŝŶĚĞ
ĚĂĂƌǀŽŽƌďĞƐƚĞŵĚĞǀĂŬŬĞŶ͘ƵƚŽ͛Ɛ
ĚŝĞĨŽƵƚŐĞƉĂƌŬĞĞƌĚƐƚĂĂŶ͕ǁŽƌĚĞŶ
ǁĞŐŐĞƐůĞĞƉƚ͘

ůǀĂƐƚĚĂŶŬǀŽŽƌƵǁ
ŵĞĚĞǁĞƌŬŝŶŐ͊

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

Ontvangen aanvragen
Verleende
omgevingsvergunningen
vergunningen
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
ĂŶǀƌĂŐĞŶŽŵ
ŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ

sĞƌůĞĞŶĚĞ
ŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ

ͻdǁĞĞĚĞDŽůĞŶǁĞŐϭϰ͕ϭϮϲϭ,͕ŚĞƚ
ǀĞƌŐƌŽƚĞŶǀĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐŵĞƚĞĞŶƵŝƚͲ
ďŽƵǁĂĂŶĚĞĂĐŚƚĞƌǌŝũĚĞ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶ
ϭϳũƵůŝϮϬϭϮ͖
ͻ'ĞĞůŐŽƌƐŶĂďŝũϭϯ͕ĞƌŐǁĞŐŶĂĂƐƚϮϮ͕
sĞĞƌŚƵŝƐĂĐŚƚĞƌϭ͕^ƚĞĞŶŬĂƌƉĞƌĂĐŚƚĞƌ
ϭϬ͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶϴďŽŵĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽͲ
ŵĞŶϭϵũƵůŝϮϬϭϮ͖
ͻWƌŝŶƐ,ĞŶĚƌŝŬůĂĂŶϭϭ͕ϭϮϲϭ,͕ŚĞƚ
ŬĂƉƉĞŶǀĂŶϵďŽŵĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶ
ϮϯũƵůŝϮϬϭϮ͖
ͻůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚ͕ĚĞĞůƉůĂŶϭ͕ŚĞƚ
ŽƉƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶϰǆϰŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐĞŶ͕
ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϰũƵůŝϮϬϭϮ͖
ͻ,ŽŽĨĚǁĞŐϰϱ͕ϭϮϲϭZ'͕ŚĞƚďŽƵǁĞŶ
ǀĂŶĞĞŶĐĂƌƉŽƌƚ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϱũƵůŝ
ϮϬϭϮ͖
ͻĐŚƚĞƌŽŵϯ͕ϭϮϲϭ͕ŚĞƚŐĞĚĞĞůƚĞͲ
ůŝũŬƐůŽƉĞŶŝ͘ǀ͘ŵ͘ŝŶƚĞƌŶĞƌĞŶŽǀĂƟĞ
;ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬŵŽŶƵŵĞŶƚͿ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶ
ϮϲũƵůŝϮϬϭϮ͘
ĞĂĂŶǀƌĂŐĞŶŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞǌŝĞŶ
ďŝũĚĞďĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘,ĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶ
ǀĂŶĞĞŶďĞǌǁĂĂƌͲŽĨďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌŝƐƉĂƐ
ŵŽŐĞůŝũŬŶĂĚĂƚŽƉĚĞĂĂŶǀƌĂĂŐŝƐďĞƐůŝƐƚ͘

ͻWƌŽĨ͘sĂŶZĞĞƐůĂĂŶϱ͕ϭϮϲϭ^͕ŚĞƚ
ƐůŽƉĞŶĞŶďŽƵǁĞŶǀĂŶĞĞŶǁŽŶŝŶŐĞŶ
ŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶϭďŽŽŵ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶŽƉ
ϭϲũƵůŝϮϬϭϮ͖
ͻtŝůůŝĂŵ^ŝŶŐĞƌǁĞŐϵ͕ϭϮϲϭ,͕ŚĞƚ
ŬĂƉƉĞŶǀĂŶϭ,ŝŵĂůĂǇĂĐĞĚĞƌ͕
ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϯũƵůŝϮϬϭϮ͘

BEL-Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit
/ĞĚĞƌĞĚŝŶƐĚĂŐŝŶĚĞŽŶĞǀĞŶǁĞŬĞŶŝŶ
ŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌ͘ǁǁǁ͘ǁĞůŵŽŶ͘Ŷů

KǀĞƌŝŐĞǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐ

ͻĂŶĚĞKƌĂŶũĞsĞƌĞŶŝŐŝŶŐůĂƌŝĐƵŵ
ǀŽŽƌŚĞƚŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶǀĂŶĚŝǀĞƌƐĞĨĞƐƟͲ
ǀŝƚĞŝƚĞŶƌŽŶĚĚĞŬĞƌŵŝƐŝŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞ
ϭϴƚͬŵϮϮĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϮ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ
ϭϲũƵůŝϮϬϭϮ͘
dĞŐĞŶĚĞŐĞŶŽĞŵĚĞďĞƐůƵŝƚĞŶŬƵŶŶĞŶ
ďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶŽƉŐƌŽŶĚǀĂŶĚĞ
ůŐĞŵĞŶĞǁĞƚďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ;ǁďͿďŝŶͲ
ŶĞŶǌĞƐǁĞŬĞŶŶĂďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐǀĂŶŚĞƚ
ďĞƚƌĞīĞŶĚĞďĞƐůƵŝƚĞĞŶŐĞŵŽƟǀĞĞƌĚďĞͲ
ǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ
ĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ͘ĞĚĂƚƵŵǀĂŶďĞŬĞŶĚͲ
ŵĂŬŝŶŐŝƐƉĞƌďĞƐůƵŝƚĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ͘ĞďĞͲ
ƐůƵŝƚĞŶŵĞƚďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶůŝŐŐĞŶ
ƚĞƌŝŶǌĂŐĞďŝũĚĞďĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘
ĞŐĞŶĞĚŝĞĞĞŶďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶƚ
ŬĂŶƚĞǀĞŶƐĞĞŶǀĞƌǌŽĞŬƚŽƚŚĞƚƚƌĞīĞŶ
ǀĂŶǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũ
ĚĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶƌĞĐŚƚĞƌǀĂŶĚĞZĞĐŚƚͲ
ďĂŶŬŵƐƚĞƌĚĂŵ͘

Geheimhouding persoonsgegevens
/ŶĚĞ'ĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞĂƐŝƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ
WĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀĞŶƐ;'Ϳ͕ĚĞŽĸĐŝģůĞ
ďĞŶĂŵŝŶŐǀŽŽƌĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞďĞǀŽůͲ
ŬŝŶŐƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͕ǌŝũŶƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞͲ
ŐĞǀĞŶƐŽƉŐĞŶŽŵĞŶǀĂŶŝĞĚĞƌĞĞŶĚŝĞ
ďŝŶŶĞŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵǁŽŽŶĂĐŚͲ
ƟŐŝƐ͘
,ĞƚŐĂĂƚŚŝĞƌďŝũŶŝĞƚĂůůĞĞŶŽŵƵǁĂĚƌĞƐͲ
ŐĞŐĞǀĞŶƐ͕ŵĂĂƌďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŽŽŬŽŵ
ŐĞŐĞǀĞŶƐŽǀĞƌĞĞŶĞǀĞŶƚƵĞĞůŚƵǁĞůŝũŬŽĨ
ŐĞƌĞŐŝƐƚƌĞĞƌĚƉĂƌƚŶĞƌƐĐŚĂƉ͕ƵǁŶĂƟŽŶĂͲ
ůŝƚĞŝƚ͕ŽƵĚĞƌƐĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶ͘ĞǌĞŐĞŐĞͲ
ǀĞŶƐǁŽƌĚĞŶǀĂĂŬĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚǀĞƌƐƚƌĞŬƚ
ĂĂŶŽǀĞƌŚĞŝĚƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶĞŶĞŶŬĞůĞ
ďŝũǌŽŶĚĞƌĞŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŝŶƐƚĞůůŝŶͲ
ŐĞŶ͕ǌŽĂůƐďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚƉĞŶƐŝŽĞŶĨŽŶĚͲ
ƐĞŶ͕ǁĂŶŶĞĞƌĚĂƚŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬŝƐǀŽŽƌĚĞ
ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶŚƵŶǁĞƩĞůŝũŬĞƚĂŬĞŶ͘
,ĞƚŵŝŶŝƐƚĞƌŝĞǀĂŶŝŶŶĞŶůĂŶĚƐĞĂŬĞŶ
ĞŶ<ŽŶŝŶŬƌŝũŬƐƌĞůĂƟĞƐďĞƉĂĂůƚǁĞůŬĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞĂĂŶĚĞǌĞŝŶƐƚĂŶƟĞƐǁŽƌĚƚ
ǀĞƌƐƚƌĞŬƚ͘ĞǌĞĂĂŶůĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶŐĞŐĞͲ

ǀĞŶƐŬƵŶƚƵŶŝĞƚǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͕ŽŵĚĂƚ
ĚĞǌĞĚŽŽƌĚĞǁĞƚǀĞƌƉůŝĐŚƚŝƐ͘
KŽŬĂŶĚĞƌĞŶŬƵŶŶĞŶĞĞŶǀĞƌǌŽĞŬ
ŝŶĚŝĞŶĞŶŽŵŽǀĞƌƵǁƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀĞŶƐ
ƚĞďĞƐĐŚŝŬŬĞŶ͘ŝƚǌŝũŶĚĞǌŽŐĞŶŽĞŵĚĞ
ǀĞƌƉůŝĐŚƚĞĚĞƌĚĞŶ͘,ŝĞƌǀŽŽƌŬƵŶƚƵ
ŐĞŚĞŝŵŚŽƵĚŝŶŐǀĂŶƵǁŐĞŐĞǀĞŶƐǀĞƌͲ
ǌŽĞŬĞŶ͘,ĞƚŐĂĂƚĚĂŶŽŵǀĞƌƐƚƌĞŬŬŝŶŐĞŶ
ĂĂŶďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĞĞŶĐƵƌĂƚŽƌŽĨĞĞŶ
ĂĚǀŽĐĂĂƚ͕ĚĞ^ƟĐŚƟŶŐ/ŶƚĞƌŬĞƌŬĞůŝũŬĞ
>ĞĚĞŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ;^/>ͿĞŶĂĂŶŶŝĞƚͲ
ĐŽŵŵĞƌĐŝģůĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ͕ǌŽĂůƐƐƉŽƌƚͲĞŶ
ŵƵǌŝĞŬǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶŽĨƉĂƌƟĐƵůŝĞƌĞŶ͘
tŝůƚƵŐĞŚĞŝŵŚŽƵĚŝŶŐǀĂŶƵǁƉĞƌƐŽŽŶƐͲ
ŐĞŐĞǀĞŶƐǀƌĂŐĞŶ͕ĚĂŶŬƵŶƚƵƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ
ĞĞŶǀĞƌǌŽĞŬŚŝĞƌǀŽŽƌŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞ͘ĞŶŬŽƉŝĞǀĂŶĞĞŶŐĞůĚŝŐůĞͲ
ŐŝƟŵĂƟĞďĞǁŝũƐŵŽĞƚƵŵĞƚƵǁǀĞƌǌŽĞŬ
ŵĞĞƐƚƵƌĞŶ͘ůƐĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƵǁǀĞƌǌŽĞŬ
ŚĞĞŌǀĞƌǁĞƌŬƚ͕ŽŶƚǀĂŶŐƚƵĚĂĂƌǀĂŶ
ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞĞŶďĞǀĞƐƟŐŝŶŐ͘

Activiteitenbesluit Wet milieubeheer
,ĞƚĐŽůůĞŐĞǀĂŶďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶ
ǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵ
ŵĂĂŬƚďĞŬĞŶĚĚĂƚŽƉϮϲĂƉƌŝůũů͘ĞĞŶ
ŵĞůĚŝŶŐŝƐŐĞĚĂĂŶǀŽŽƌŚĞƚďĞǌŝŐĞŶ
ǀĂŶĞĞŶƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌŶĞĐŽ
tĂƌŵƚĞŶĞƩĞŶs͘sĂŶŚŝĞƌƵŝƚǁŽƌĚƚŚĞƚ
ǁĂƚĞƌŝŶŚĞƚt<ZͲĚŝƐƚƌŝďƵƟĞŶĞƚǀĂŶĚĞ
ŶŝĞƵǁďŽƵǁǁŝũŬ͚ĞůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚ͛
ƌŽŶĚŐĞƉŽŵƉƚ͘ĞƚĞǀĞƌŽŶĚĞƌƐƚĞůůĞŶ
ŐĞůƵŝĚƐĚƌƵŬǀĂŶƵŝƚĚĞƌƵŝŵƚĞŐĂĨŚĞƚďĞͲ
ǀŽĞŐĚŐĞǌĂŐĂĂŶůĞŝĚŝŶŐƚŽƚŚĞƚŽƉůĞŐŐĞŶ
ǀĂŶĞĞŶǌŐ͘EĂĚĞƌĞĞŝƐ͘

Ter inzage legging:
ĞŵĞůĚŝŶŐĞŶĚĞďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞEĂĚĞƌĞ

ĞŝƐůŝŐŐĞŶǀĂŶĂĨϰĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϮƚĞƌ
ŝŶǌĂŐĞŝŶŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌƚĞĞŵŶĞƐ͘

Bedenkingen:
ĞĚĞŶŬŝŶŐĞŶŬƵŶŶĞŶďŝŶŶĞŶǀŝĞƌǁĞŬĞŶ
ŶĂĚĞĚĂŐǁĂĂƌŽƉĚĞŵĞůĚŝŶŐŵĞƚďŝũͲ
ďĞŚŽƌĞŶĚĞEĂĚĞƌĞĞŝƐƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬďŝũŚĞƚ
ŐĞŵĞĞŶƚĞďĞƐƚƵƵƌǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞďƌĂĐŚƚ͘
ĞƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞŐĞŐĞǀĞŶƐǀĂŶĚĞŐĞŶĞ
ĚŝĞƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞďĞĚĞŶŬŝŶŐĞŶŚĞĞŌ
ŝŶŐĞďƌĂĐŚƚ͕ǁŽƌĚĞŶ͕ŝŶĚŝĞŶŚŝũĚĂĂƌŽŵ
ǀĞƌǌŽĞŬƚ͕ŶŝĞƚďĞŬĞŶĚŐĞŵĂĂŬƚ͘
,ĞƚǀĞƌǌŽĞŬŚŝĞƌƚŽĞŵŽĞƚƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬƚĞͲ
ŐĞůŝũŬĞƌƟũĚŵĞƚĚĞďĞĚĞŶŬŝŶŐĞŶǁŽƌĚĞŶ
ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ͘

Machtiging huisverbod
ĞďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌǀĂŶůĂƌŝĐƵŵŵĂĂŬƚ
ďĞŬĞŶĚĚĂƚǌŝũŵĞƚŝŶŐĂŶŐǀĂŶϭĂƵŐƵƐƚƵƐ
ϮϬϭϮŵĂĐŚƟŐŝŶŐŚĞĞŌǀĞƌůĞĞŶĚĂĂŶĚĞ
ĚŝĞŶƐƚĚŽĞŶĚĞ,ƵůƉŽĸĐŝĞƌǀĂŶ:ƵƐƟƟĞ
ŵĞƚĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶŚĞƚŚƵŝƐǀĞƌďŽĚĞŶ
ĞĞŶĂĂŶƚĂůĚĂĂƌƚŽĞƚĞǀĞƌƌŝĐŚƚĞŶŚĂŶĚĞͲ
ůŝŶŐĞŶ͘,ĞƚďĞƐůƵŝƚƚŽƚŚĞƚǀĞƌůĞŶĞŶǀĂŶ

ŚĞƚĂĨĚŽĞŶŝŶŐƐŵĂŶĚĂĂƚĂĂŶĚĞ,ƵůƉŽĨͲ
ĮĐŝĞƌǀĂŶ:ƵƐƟƟĞĚ͘Ě͘ϭϬŵĂĂƌƚϮϬϬϵŝƐ
ŝŶŐĞƚƌŽŬŬĞŶ͘ĞǀŽůůĞĚŝŐĞƚĞŬƐƚǀĂŶĚĞ
ŵĂĐŚƟŐŝŶŐůŝŐƚǀĂŶĂĨŚĞĚĞŶĚĂƚƵŵƚĞƌ
ŝŶǌĂŐĞŝŶŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶĚĞ>ŽŵͲ
ďŝŶĂƟĞ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱŝŶĞŵŶĞƐ͕ďŝũĚĞ
ďĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶĞŶ,ĂŶĚŚĂǀŝŶŐ͘

dt<DZsZ<//E'E
KƉǁŽĞŶƐĚĂŐϭϮƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϮǌŝũŶ
ĞƌǀĞƌŬŝĞǌŝŶŐĞŶǀŽŽƌĚĞůĞĚĞŶǀĂŶĚĞ
dǁĞĞĚĞŬĂŵĞƌ͘hŽŶƚǀĂŶŐƚƉĞƌƉŽƐƚ
ĞĞŶƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞƐƚĞŵƉĂƐĚŝĞƵƐĂŵĞŶ
ŵĞƚƵǁŝĚĞŶƟƚĞŝƚƐďĞǁŝũƐ;ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ
ƵǁƌŝũďĞǁŝũƐ͕ƉĂƐƉŽŽƌƚŽĨŝĚĞŶƟƚĞŝƚƐͲ
ŬĂĂƌƚͿŶĂĂƌĞĞŶǁŝůůĞŬĞƵƌŝŐƐƚĞŵůŽŬĂĂů
ďŝŶŶĞŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŵŽĞƚŵĞĞŶĞŵĞŶ
ŽŵƚĞŬƵŶŶĞŶƐƚĞŵŵĞŶ͘ŽŶĚĞƌƐƚĞŵͲ
ƉĂƐĞŶŝĚĞŶƟƚĞŝƚƐďĞǁŝũƐŬƵŶƚƵŶŝĞƚ
ƐƚĞŵŵĞŶ͘ĞƐƚĞŵůŽŬĂůĞŶǌŝũŶĚŝĞĚĂŐ
ŐĞŽƉĞŶĚǀĂŶϳ͘ϯϬƚŽƚϮϭ͘ϬϬƵƵƌ͘

/ĚĞŶƟƚĞŝƚƐďĞǁŝũƐ
ŝũĚĞĂĂŶŬŽŵĞŶĚĞǀĞƌŬŝĞǌŝŶŐŵĂŐƵ
ĞĞŶŝĚĞŶƟƚĞŝƚƐďĞǁŝũƐŐĞďƌƵŝŬĞŶĚĂƚ
ŽƉϭϮƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϮ;ĚĞĚĂŐǀĂŶĚĞ
ƐƚĞŵŵŝŶŐͿŵĂǆŝŵĂĂůϱũĂĂƌŝƐǀĞƌůŽƉĞŶ͘
,ĞĞŌƵĞĞŶŽƵĚĞƌŽĨŚĞůĞŵĂĂůŐĞĞŶ
ŝĚĞŶƟƚĞŝƚƐďĞǁŝũƐ͕ǀƌĂĂŐĚĂŶƟũĚŝŐĞĞŶ
ŶŝĞƵǁĞĂĂŶďŝũƵǁŐĞŵĞĞŶƚĞ͘ĞŶƚƵ
ƵǁŝĚĞŶƟƚĞŝƚƐďĞǁŝũƐŬǁŝũƚ͕ŽĨŝƐŚĞƚŐĞͲ
ƐƚŽůĞŶ͍ĂŶŬƵŶƚƵƵǁƐƚĞŵƵŝƚďƌĞŶŐĞŶ
ĚŽŽƌĞĞŶŬŽƉŝĞǀĂŶŚĞƚƉƌŽĐĞƐͲǀĞƌďĂĂů
ǀĂŶǀĞƌŵŝƐƐŝŶŐĚĂƚŝƐŽƉŐĞŵĂĂŬƚĚŽŽƌ
ĚĞƉŽůŝƟĞƚĞƚŽŶĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚŵŽĞƚ

ƵŶŽŐĞĞŶĂŶĚĞƌƉĂƐũĞŽĨĚŽĐƵŵĞŶƚ
ǀŽŽƌǌŝĞŶǀĂŶƵǁŶĂĂŵĞŶĨŽƚŽƚŽŶĞŶ
ďŝũŚĞƚƐƚĞŵďƵƌĞĂƵ͘


/ĚĞŶƟƚĞŝƚƐďĞǁŝũƐďŝũ
ǀŽůŵĂĐŚƚƐƚĞŵŵĞŶ

KŽŬĂůƐƵĞĞŶǀŽůŵĂĐŚƚƐƚĞŵǀŽŽƌ
ŝĞŵĂŶĚƵŝƚďƌĞŶŐƚĚŽŽƌŵŝĚĚĞůǀĂŶĞĞŶ
ŝŶŐĞǀƵůĚĞĂĐŚƚĞƌǌŝũĚĞǀĂŶĞĞŶƐƚĞŵƉĂƐ͕
ŵŽĞƚƵĞĞŶ;ŬŽƉŝĞǀĂŶͿŚĞƚŐĞůĚŝŐĞ
ŝĚĞŶƟƚĞŝƚƐďĞǁŝũƐƚŽŶĞŶǀĂŶĚĞŐĞŶĞĚŝĞ
ƵĚĞǀŽůŵĂĐŚƚŚĞĞŌǀĞƌůĞĞŶĚ͘KŽŬŝŶ
ĚŝƚŐĞǀĂůŵĂŐĚŝƚĞĞŶŝĚĞŶƟƚĞŝƚƐďĞǁŝũƐ
ǌŝũŶĚĂƚŽƉĚĞĚĂŐǀĂŶĚĞƐƚĞŵŵŝŶŐ
ŵĂǆŝŵĂĂůǀŝũĨũĂĂƌǀĞƌůŽƉĞŶŵĂŐǌŝũŶ͘
ŽŶĚĞƌĚŝƚďĞǁŝũƐŽĨĞĞŶŬŽƉŝĞǀĂŶĚŝƚ
ďĞǁŝũƐ͕ŵĂŐƵĚĞǀŽůŵĂĐŚƚƐƚĞŵŶŝĞƚ
ƵŝƚďƌĞŶŐĞŶ͘

DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ
DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌŚŽĞƵĞĞŶ
ǀŽůŵĂĐŚƚŬƵŶƚŐĞǀĞŶŽĨŚŽĞƵĞĞŶ
ŬŝĞǌĞƌƐƉĂƐŬƵŶƚĂĂŶǀƌĂŐĞŶǀŝŶĚƚƵŽƉ
ĚĞǁĞďƐŝƚĞǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůŽĨƵŬƵŶƚ
ĐŽŶƚĂĐƚŽƉŶĞŵĞŶŵĞƚĚĞĂĨĚĞůŝŶŐ
ƵƌŐĞƌǌĂŬĞŶ͘

^dD>K<>E/E>Z/hD
^ƚĞŵďƵƌĞĂƵϭ
^ƚĞŵďƵƌĞĂƵϮ
^ƚĞŵďƵƌĞĂƵϯ
^ƚĞŵďƵƌĞĂƵϰ
^ƚĞŵďƵƌĞĂƵϱ


'ĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ͕<ĞƌŬůĂĂŶϭϲ͕ϭϮϲϭ:ůĂƌŝĐƵŵ
ĚĞůĂĞƌĐŽŵ͕^ĐŚŽŽůƐƚƌĂĂƚϯ͕ϭϮϲϭsůĂƌŝĐƵŵ
ĚĞdŽƌĞŶŚŽĨ͕dŽƌĞŶůĂĂŶϮϮ͕ϭϮϲϭ'ůĂƌŝĐƵŵ
K͘͘^͘ŝũǀĂŶĐŬ͕>ĞǀĞŶƐďŽŽŵϰ͕ϭϮϲϭDyůĂƌŝĐƵŵ
ĚĞDĂůďĂŬ͕tĞƚĞƌŝŶŐϭϮϮ͕ϭϮϲϭE<ůĂƌŝĐƵŵ
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www.heienwei.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.

Kopij
Hei & wei is een tweewekelijkse uitgave. Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl.

’t Molenwiekje 25 jaar
’t Molenwiekje is al 25 jaar
een begrip in BlaricumBijvanck.
In een gemoedelijke en huiselijke sfeer krijgen de kinderen
een goede basis mee om
straks naar de ‘grote school’
te gaan. Iedere peuter leert op
zijn eigen niveau en tempo en
’t Molenwiekje heeft intensief aandacht en tijd voor
ieder kind. Plezier hebben en
trots zijn op jezelf staat voorop!
Ria de Klerk van peuterspeelgroep
’t Molenwiekje trakteerde alle kinderen
op poffertjes in Laren. De kinderen werFOTO PETER VAN RIETSCHOTEN

Colofon

den in een echte limousine naar Laren
gereden en via een rode loper betraden
zij de poffertjeskraam.
Info: www.molenwiekje.nl.

Theus komt ook
Theus, vijftig jaar Blaricum, geboren in
Baarn aan de Eembrug, doet al jarenlang veel voor de Oranje Vereniging.

Prinses Beatrix
Fonds

Familieberichten

vervolg voorpagina

Met deelname aan de Medtronic Junior
Cup Diabetes wil ik laten zien dat kinderen met diabetes net zo goed kunnen
voetballen als kinderen zonder diabetes!!!

Na de zomervakantie zullen de danslessen weer starten vanaf 3 september
in De Malbak.
Voor het komende schooljaar is het nog
mogelijk zich in te schrijven om leuke,
dynamische streetdancelessen te volgen
bij Rosana Sanchez (vanaf 4 jaar t/m volwassenen). Ook komt er een aantal nieuwe lesdagen en een nieuwe locatie bij, dus
nog meer mogelijkheden om lekker te
komen dansen bij Rosana’s Dance Studio!
Info: www.rosanasdancestudio.nl.

Collectanten gezocht in Blaricum en
Huizen voor de week van 9 tot 15 september 2012.
Wie collecteert, helpt mensen met een
spierziekte. Ziekten waarbij patiënten
vaak al op jonge leeftijd afhankelijk zijn
van een rolstoel en verpleging. In totaal
hebben meer dan 200.000 mensen in
Nederland een spierziekte.
Aanmelden bij Louisa de Weerd-Spek,
louisasperk@planet.nl, tel. 5250553.

Hij is er natuurlijk bij op de dinsdagmiddag tijdens de kermis om in het Vitus
met dorpsgenoten en oud-dorpsgenoten, jong en oud, over Blaricum en van
alles en nog wat te praten. Toegangsprijs
5 euro voor 2 consumptiebonnen en een
naambadge voor op de kleding. Kaarten
verkrijgbaar bij de Blaricumse
Boekhandel en bij Albert Heijn tegen
contante betaling (niet pinnen).

allerbeste kandidaten zijn uiteindelijk
geselecteerd. Ik ben er supertrots op dat
ik daar één van ben. In Zwitserland gaan
we het opnemen tegen ongeveer honderddertig spelers uit
twaalf landen die, net
als ik, ook diabetes
hebben.

Rosana’s Dance
Studio

Wereldtitel
In Blaricum speel ik bij BVV’31. Ik ben
keeper. De komende tijd ga ik me voorbereiden op het toernooi in Zwitserland
en het hoog houden
van de Nederlandse
eer. Als team gaan
we alles uit de kast
halen om de wereldtitel te verdedigen. Vorig jaar won
Nederland namelijk de wereldtitel. Een
hele uitdaging. Hei & wei wenst Willem
Gesink en zijn team heel veel succes.
Info: www.juniorcup-diabetes.nl.

Overleden
16-06-2012 Dorothea Clasina (Doortje)
Calis-Hoogeboom, geboren 12-03-1920
18-06-2012 Jaap Bokhorst, geboren 1911-1937
19-06-2012 Catharina Maria van der
Hulst-van der Drift, geboren 05-07-1935
29-06-2012 Jeanette (Nettie) ClausenKarman, geboren 14-041924
29-06-2012 Gre (Grietje) Schaap,
geboren 04-09-1927
13-07-2012 Johanna (Anny) Adriana
Kuijer, geboren 06 juli
1931

Dorpsagenda
N.B. De lokale websites kunt u vinden
op www.heienwei.nl.
Kermisweek 2012 van 18 t/m 22
augustus. Info:
www.oranjeverenigingblaricum.nl.
EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf t/m 23 september Zomerparade. In augustus alleen
geopend op afspraak. Info: 5335987,
e-mail info@galeriebiancalandgraaf.nl
en www.galeriebiancalandgraaf.nl.
HKB tot september foto’s van Sjaak
Kok.
Info: www.historischekringblaricum.nl.
Rosa Spier Huis tot 12 augustus tentoonstelling: Werk uit Eigen Huis. Tel.
5386797 (09.00-17.00),
6423862 (17.00-09.00), e-mail (algemeen): info@rosaspierhuis.nl. (Dit emailadres is beschermd tegen spambots.
U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.) en www.rosaspierhuis.nl.
Singer Laren t/m 26 augustus Jan des
Bouvrie. Art & Design.
Info: tel. 5393939.
e-mail: receptie@singerlaren.nl

en www.singerlaren.nl.
Torenhof tot 1 augustus expositie schilderijen van Annette van der Vegte. Zie
ook: www.annettevandevegte.nl.
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.
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.
OTF 2012 Dit jaar organiseert Lions
Club Blaricum-Laren op 9 september
samen met Pouw Automotive Groep te
Blaricum voor de 13e keer het Old

Timer Festival. De opbrengst hiervan
zullen wij schenken aan MKI
Foundation, het Gemeenschapsfonds
Blaricum en Vrienden van de
Agrarische Stichting Blaricum. Info:
www.lions-otf.nl. Via deze website
kunnen belangstellenden zich opgeven voor deelname aan de rally/toerrit/categorie oldtimers van voor 1950
en voor deelname aan de dorpslunch.
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.
Stichting kunst en cultuur Blaricum
8 en 9 september Atelier Route
Blaricum.
Info: www.kunstencultuurblaricum.nl.
DagVanHetWerkpaard zondag 16
september.
Info: www.dagvanhetwerkpaard.nl.
BIBLIOTHEEK
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.

T/m zaterdag 25 augustus gelden in
Huizen gewijzigde openingstijden en
de bibliotheek is dan geopend op
maandag 13.00-20.00 uur, woensdag
10.30-17.00 uur, vrijdag 10.30-20.30
uur en zaterdag 10.30-15.30 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.bibliotheekhlb.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 9.45 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.

