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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.

Torenhof zoekt
bridger(s)

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

Enkele bewoners van zorgcentrum
Torenhof willen graag met elkaar
bridgen. Om dit mogelijk te maken
zoeken we een vrijwilliger.
Kent u het spel goed en wilt u deze groep
begeleiden op een (liefst) vast tijdstip?
Heeft u affiniteit met ouderen? Dan is dit
misschien iets voor u!
U zet het spel klaar, zorgt voor koffie en
thee, en eventeel haalt u bewoners op en
brengt u ze na afloop weer thuis.
Neem voor meer informatie contact op
met Claudine Kok, coördinator vrijwilligers en activiteiten tel. 6464700 of
e-mail: c.kok@vivium.nl.

Filmvoorstelling
Iedere 14 dagen worden er op de zondagmiddag filmvoorstellingen verzorgd in zorgcentrum Torenhof aan de
Torenlaan 22 te Blaricum.
Deze voorstellingen worden gesponsord
door het Nederlandsche Rode Kruis en
zijn bedoeld voor de bewoners van
Torenhof, maar óók voor 55+'ers uit
Blaricum e.o. De voorstellingen zijn gratis te bezoeken.. Het totale filmprogramma voor het komende half jaar wordt
binnenkort vastgesteld.

www.voorma-walch.nl
Laren-Blaricum

Op maandagmorgen 20 augustus vond Frank Sikking, vrijwilliger bij het Goois Natuur
Reservaat, bij een bezoek aan Groeve Oostermeent, tussen Blaricum en Huizen, een dode
ree. Dit reetje was altijd in dit natuurgebied te zien, vaak vlakbij de Schotse Hooglanders.
Veel Blaricummers legden het reetje op de gevoelige plaat vast. Tussen zaterdagmiddag
en maandagmorgen moet hij zijn overleden. Waarschijnlijk door opgejaagd te zijn door
een loslopende hond.

Bij de Historische Kring Blaricum liggen nog steeds tientallen boeken ‘Heb je
nog nieuws’ geschreven door Frans
Ruijter, die afgehaald moeten worden
door de inschrijvers op het boek. Ze zijn
al betaald op de voorinschrijving. Kom
ze op de Kring halen op donderdagavond
van 20.00 tot 22.00 uur of op zaterdag
van 14.00 tot 16.00 uur.

Huizen-Naarden

P

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

Tafeltennis Vitus 65 jaar
door Ton Sertons
Op 21 september a.s. bestaat onze Blaricumse tafeltennisvereniging Vitus
65 jaar. Kort na de oorlog was er niet zoveel te doen in ons dorp, maar wij
hadden de beschikking over een oude ‘pingpongtafel’ en daar maakten
wij driftig gebruik van.
Op 21 september 1947 besloot een In de jaren 50 speelden we zelfs in de
groepje vrienden om een echte club te landelijke competitie. Wil van Zoelen
was nog een tijd onze
beginnen: de gebroetrainer. Door de brand
ders Bep en Rinus de
in de school, ik meen
Graaf, Henk Vos (van
in 1948, moesten wij
de boekhandel), Henny
het Vitus tijdelijk verZeegers en de gebroelaten. Uit nood speelders Joop en Ton
den we bij Jaap en
Sertons en als geesteGeertrui Calis op de
lijk adviseur Kapelaan
deel tussen de koeien
de Lange (ja dat moest
en in zaal Faber
toen nog als r.k. club).
(Enzlin). Nu zijn wij
Het Vitusgebouw was
een bescheiden doch
toen onbewoond, wij
gezellig clubje, maar
hadden een sleutel en
we zijn er nog. We spekonden vrijelijk over de
len uiteraard nog
zaal beschikken. Er
steeds in het gezellige
werd dus fanatiek Clubkampioen 2012
Vitusgebouw vanaf het
getraind en wij groei- Dino Veerman
competitiebegin medio
den als kool, in de
goede jaren met ca. 60 leden, het halve september tot april op dinsdagavond.
dorp is in die 65 jaar wel lid geweest.
vervolg op achterpagina

Bent u iets
vergeten...
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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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KƉǀƌŝũĚĂŐϮϭƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϮǌŝũŶ
ŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌ͕ŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ
ĞŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞǁĞƌĨŐĞƐůŽƚĞŶŝŶ
ǀĞƌďĂŶĚŵĞƚŚĞƚũĂĂƌůŝũŬƐĞƉĞƌƐŽͲ
ŶĞĞůƐƵŝƚũĞ͘

ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

'ĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ
<ĞƌŬůĂĂŶϭϲ͕ůĂƌŝĐƵŵ
WŽƐƚďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ,ĞŵŶĞƐ
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϭϰϬϯϱ
tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

>ŽŵďŝŶĂƟĞ
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱ͕ϯϳϱϱĞŵŶĞƐ
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϭϰϬϯϱ

&ŽƚŽ͗^ƚƵĚŝŽ<ĂƐƚĞƌŵĂŶƐ
sŽŽƌĚĞǀŝĞƌĚĞŬĞĞƌǁĞƌĚŶĂŵĞŶƐĚĞĚƌŝĞ>ͲŐĞŵĞĞŶƚĞŶĚŽŶĚĞƌĚĂŐϯϬĂƵŐƵƐƚƵƐũů͘
ĞĞŶǀĞƚĞƌĂŶĞŶĚĂŐŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ͘ŝƚũĂĂƌůĂŐĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞŝŶŚĂŶĚĞŶǀĂŶĚĞŐĞͲ
ŵĞĞŶƚĞĞŵŶĞƐ͘Ğ>ͲŐĞŵĞĞŶƚĞŶŬŝũŬĞŶƚĞƌƵŐŽƉĞĞŶŐĞƐůĂĂŐĚĞĚĂŐ͘

hŝƚƐůƵŝƚĞŶĚǀŽŽƌŚĞƚĚŽĞŶǀĂŶĂĂŶͲ
ŐŝŌĞǀĂŶŐĞďŽŽƌƚĞĞŶŽǀĞƌůŝũĚĞŶǌĂů
ĚĞďƵƌŐĞƌůŝũŬĞƐƚĂŶĚĚŝĞĚĂŐŐĞŽƉĞŶĚ
ǌŝũŶƚƵƐƐĞŶϬϴ͘ϯϬĞŶϭϬ͘ϬϬƵƵƌ;ůŽͲ
ĐĂƟĞ͗>ŽŵďŝŶĂƟĞ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞů
ϱŝŶĞŵŶĞƐͿ͘,ŝĞƌǀŽŽƌŬƵŶƚƵĞĞŶ
ĂĨƐƉƌĂĂŬŵĂŬĞŶǀŝĂŚĞƚƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵͲ
ŵĞƌϭϰϬϯϱ͘

ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
DĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϴ͘ϯϬƚŽƚϭϳ͘ϬϬƵƵƌ

ŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ
sŽŽƌŚĞƚŵĂŬĞŶǀĂŶĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬŬƵŶƚ
ƵƟũĚĞŶƐĚĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶďĞůůĞŶŵĞƚ
ϭϰϬϯϱŽĨŵĂĂŬĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬǀŝĂ
ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

sĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶůŝũŶ

^dZdtZ<D,EsZdZE&sKZ;Z'EͿtdZ
sŽƌŝŐĞǁĞĞŬŝƐĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŝŶŚĞƚ
ŽƵĚĞĚŽƌƉŐĞƐƚĂƌƚŵĞƚǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶ
ǀŽŽƌĚĞǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞ;ƌĞŐĞŶͿǁĂͲ
ƚĞƌĂĨǀŽĞƌ͘tĞƚŚŽƵĚĞƌ/ŶĞŬĞĚĞ:ŽŽĚĞͲ
ĂůũĞƚǀĞƌƌŝĐŚƩĞŚŝĞƌǀŽŽƌĚŝŶƐĚĂŐϰ
ƐĞƉƚĞŵďĞƌĚĞŽĸ
ĐŝģůĞƐƚĂƌƚŚĂŶĚĞůŝŶŐ͘

ŚĞĚĞŶŝŶƚŽƚĂĂůŽŶŐĞǀĞĞƌϭϮǁĞŬĞŶ
;ǀĂŶĂĨϯƐĞƉƚĞŵďĞƌͿ͖ŚĞƚŝƐĚĞďĞĚŽĞͲ
ůŝŶŐƵŝƚĞƌůŝũŬĞŝŶĚŶŽǀĞŵďĞƌŬůĂĂƌƚĞ
ǌŝũŶ͘,ĞƚǁĞƌŬǁŽƌĚƚŝŶŵĞĞƌĚĞƌĞĨĂƐĞƐ
ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚŽŵĚĞŽǀĞƌůĂƐƚǌŽǀĞĞůŵŽͲ
ŐĞůŝũŬƚĞďĞƉĞƌŬĞŶ͘

,ĞƚǁĞƌŬŐĞďŝĞĚǁŽƌĚƚƌƵǁǁĞŐďĞͲ
ŐƌĞŶƐĚǀŽŽƌ^ƚĂĐŚŽƵǁĞƌǁĞŐ͕&ƌĂŶͲ
ƐĞƉĂĚ͕DĞĞŶƚǌŽŽŵĞŶ^ĐŚĂƉĞŶĚƌŝŌ
ƉůƵƐDĞĞŶƚǁĞŐĞŶZƵǇƐĐŚĞŶĚĂĂů͘Ğ
ǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶďĞƐƚĂĂŶŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞ
ƵŝƚĚĞĂĂŶůĞŐǀĂŶǁĂĚŝ͛Ɛ͕ŝŶĮůƚƌĂƟĞŬƌĂƚͲ
ƚĞŶĞŶĂŅŽƉƉĞůůĞŝĚŝŶŐĞŶ͘tĂĂƌŶŽĚŝŐ
ǁŽƌĚƚŽŽŬĚĞďĞƐƚƌĂƟŶŐŚĞƌƐƚĞůĚŽĨŽƉͲ
ŶŝĞƵǁĂĂŶŐĞůĞŐĚ͘/ŶĚĞZƵǇƐĐŚĞŶĚĂĂů
ǁŽƌĚƚďŽǀĞŶĚŝĞŶŚĞƚƌŝŽŽůǀĞƌǀĂŶŐĞŶ͘

Ğ;ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶĚĞͿǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶ
ǌŝũŶŽƉϯƐĞƉƚĞŵďĞƌǀĂŶƐƚĂƌƚŐĞŐĂĂŶŝŶ
ĚĞDĞĞŶƚǁĞŐ͘ĞĂĂŶŶĞŵĞƌŝƐďĞŐŽŶͲ
ŶĞŶŽƉŚĞƚǁĞŐŐĞĚĞĞůƚĞƚƵƐƐĞŶWŽůǁĞŐ
ĞŶ^ŝŶŐĞůŵĞƚĚĞĂĂŶůĞŐǀĂŶŝŶĮůƚƌĂͲ
ƟĞŬƌĂƩĞŶ͘ĞǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶŝŶĚĞ
DĞĞŶƚǁĞŐĚƵƌĞŶŽŶŐĞǀĞĞƌϮǁĞŬĞŶ͘

WůĂŶŶŝŶŐ
sŽŽƌĚĞŚĞůĞǁŝũŬĚƵƌĞŶĚĞǁĞƌŬǌĂĂŵͲ

ZƵǇƐĐŚĞŶĚĂĂů
KƉϭϬƐĞƉƚĞŵďĞƌďĞŐŝŶƚĚĞĂĂŶŶĞŵĞƌ
ŵĞƚĚĞǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐǀĂŶŚĞƚƌŝŽŽůĂĂŶĚĞ
ZƵǇƐĐŚĞŶĚĂĂů͘ĂŶƐůƵŝƚĞŶĚǁŽƌĚƚŽŽŬ
ĞĞŶƐƚƵŬũĞǀĂŶŚĞƚƌŝŽŽůŝŶŚĞƚ<ůĂƉŚĞŬ

ǀĞƌǀĂŶŐĞŶ͘/ŶĐůƵƐŝĞĨŚĞƚŽƉŶŝĞƵǁĂĂŶͲ
ůĞŐŐĞŶǀĂŶĚĞďĞƐƚƌĂƟŶŐŝƐĚŝƚŽŶŐĞǀĞĞƌ
ϴǁĞŬĞŶǁĞƌŬ͘

www.face
book.com
/KeepItC
leanDay

Keep It
Clean
Day!

erlands!
the Neth

www.kee

y.nl
pitcleanda
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ǁĞƌŬĚĂŐĞŶǀĂŶϬϵ͘ϬϬʹϭϭ͘ϬϬƵƵƌ

'ĞŵĞĞŶƚĞǁĞƌĨ
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϮ
ϯϳϱϱĞŵŶĞƐ
DĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϬϴ͘ϬϬʹϭϲ͘ϬϬƵƵƌ
dĞůĞĨŽŽŶ͗Ϭϯϱʹϳϱϭϯϭϯϭ
&Ăǆ͗ϬϯϱʹϱϯϵϰϬϱϱ

DĞůĚƉƵŶƚKƉĞŶďĂƌĞZƵŝŵƚĞ
hǁŵĞůĚŝŶŐĞŶǀŝĂǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů
ŽĨϬϯϱʹϳϱϭϯϭϯϭ

Evaluatie kermis

&ŽƚŽ͗^ƚƵĚŝŽ<ĂƐƚĞƌŵĂŶƐ

Keep It Clean Day!
KƉǀƌŝũĚĂŐϮϭƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϮǁŽƌĚƚ
ĞĞŶ͚<ĞĞƉ/ƚůĞĂŶĂǇ͊͛ŝŶEĞĚĞƌůĂŶĚ
ŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ͘ĞǌĞŐƌŽƚĞƐĐŚŽŽŶŵĂĂŬ
ŝƐŽŶĚĞƌĚĞĞůǀĂŶĚĞtŽƌůĚůĞĂŶhƉ͕
ǁĂĂƌďŝũϵϬůĂŶĚĞŶƚƵƐƐĞŶϮϰŵĂĂƌƚĞŶ
ϮϱƐĞƉƚĞŵďĞƌĞĞŶ͚ůĞĂŶhƉĂǇ͛ŽƌŐĂŶŝͲ
ƐĞƌĞŶŝŶŚƵŶĞŝŐĞŶůĂŶĚ͘ŶEĞĚĞƌůĂŶĚ
ĚŽĞƚŶĂƚƵƵƌůŝũŬŽŽŬŵĞĞ͊

dĞůĞĨŽŽŶ͗ϬϯϱʹϳϱϭϯϭϮϱ

ŽĞŵĞĞ͊ŽŽƌďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŽƉƚĞ
ƌƵŝŵĞŶƟũĚĞŶƐƵǁĚĂŐĞůŝũŬƐĞǁĂŶĚĞůŝŶŐ
ŵĞƚĚĞŚŽŶĚŽĨĚŽŽƌŵĞƚƵǁƐƚƌĂĂƚŽĨ
ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞĞŶƐƉĞĐŝĮĞŬŐĞďŝĞĚŝŶƵǁ
ŽŵŐĞǀŝŶŐƐĐŚŽŽŶƚĞŵĂŬĞŶ͘
<ŝũŬǀŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽƉ͗
ǁǁǁ͘ƐĐŚŽŽŶŐŽŽŝĞŶǀĞĐŚƚ͘ŶůŽĨ
ǁǁǁ͘ŬĞĞƉŝƚĐůĞĂŶĚĂǇ͘Ŷů

sĂŶǌĂƚĞƌĚĂŐϭϴƚŽƚĞŶŵĞƚǁŽĞŶƐĚĂŐ
ϮϮĂƵŐƵƐƚƵƐǀŽŶĚĚĞũĂĂƌůŝũŬƐĞŬĞƌŵŝƐ
ĨĞĞƐƚǁĞĞŬŝŶůĂƌŝĐƵŵǁĞĞƌƉůĂĂƚƐ͘Ğ
ŐĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵǁŝůŐƌĂĂŐǁĞƚĞŶŚŽĞ
ŝŶǁŽŶĞƌƐĚĞŬĞƌŵŝƐĨĞĞƐƚǁĞĞŬŚĞďďĞŶ
ĞƌǀĂƌĞŶ͘ŝũŶĞƌďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚǌĂŬĞŶĚŝĞƵ
ĂŶĚĞƌƐǌŽƵǁŝůůĞŶǌŝĞŶ͍tĂƚǀŽŶĚƵƉŽƐŝͲ
ƟĞĨ͍ŝũŶĞƌŽŽŬŶĞŐĂƟĞǀĞƉƵŶƚĞŶ͍
sŽŽƌĂůƵǁŽƉŵĞƌŬŝŶŐĞŶŽǀĞƌĚĞŬĞƌŵŝƐ
ŬƵŶƚƵƚĞƌĞĐŚƚďŝũŚĞƚDĞůĚƉƵŶƚKƉĞŶͲ
ďĂƌĞZƵŝŵƚĞ͘ĂƚŬĂŶĚŝŐŝƚĂĂůǀŝĂĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁĞďƐŝƚĞ;ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘
ŶůͿŽĨƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚƟũĚĞŶƐŬĂŶƚŽŽƌƵƌĞŶŽƉ
;ϬϯϱͿϳϱϭϯϭϯϭ͘tŝũǁŝůůĞŶƵǀƌĂŐĞŶǀŽŽƌ
ϮϴƐĞƉƚĞŵďĞƌƚĞƌĞĂŐĞƌĞŶ͘
hǁŽƉŵĞƌŬŝŶŐĞŶǁŽƌĚĞŶďĞƐƉƌŽŬĞŶƟũͲ
ĚĞŶƐĚĞĞǀĂůƵĂƟĞǀĂŶĚĞŬĞƌŵŝƐŵĞƚĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞ͕ĚĞŽƌĂŶũĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͕ŚŽƌĞĐĂ͕
ƉŽůŝƟĞĞŶďƌĂŶĚǁĞĞƌ͘

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

Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunningen
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
ĂŶǀƌĂŐĞŶŽŵ
ŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ

ͻĞƌƐƚĞDŽůĞŶǁĞŐϰϴ͕ϭϮϲϭd͕ŚĞƚ
ůĞŐĂůŝƐĞƌĞŶǀĂŶĞĞŶĚĂŬŬĂƉĞůĂĂŶĚĞ
ĂĐŚƚĞƌǌŝũĚĞ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϴĂƵŐƵƐƚƵƐ
ϮϬϭϮ͖
ͻǁĂůƵǁĞŶǁĞŐϵ͕ϭϮϲϭ',͕ŚĞƚƉůĂĂƚͲ
ƐĞŶǀĂŶĞĞŶŚĞŬǁĞƌŬ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶ
ϯϭĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϮ͖
ͻĞƌŐǁĞŐϲ͕ϭϮϲϭyy͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶ
ϭϴďŽŵĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϰƐĞƉƚĞŵďĞƌ
ϮϬϭϮ͖
ͻůĞŝϵ͕ϭϮϲϭW'͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶ
ϭďŽŽŵ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϮ͖
ͻƌĨŐŽŽŝĞƌƐĚƌĞĞĨϭϮ͕ϭϮϲϭW͕ŚĞƚ
ĂĂŶůĞŐŐĞŶǀĂŶĞĞŶǀůŽŶĚĞƌƚĞƌƌĂƐŝŶĚĞ
ĂĐŚƚĞƌƚƵŝŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϱƐĞƉƚĞŵďĞƌ
ϮϬϭϮ͘
ĞĂĂŶǀƌĂŐĞŶŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞǌŝĞŶ
ďŝũĚĞďĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘,ĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶ
ǀĂŶĞĞŶďĞǌǁĂĂƌͲŽĨďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌŝƐƉĂƐ
ŵŽŐĞůŝũŬŶĂĚĂƚŽƉĚĞĂĂŶǀƌĂĂŐŝƐďĞƐůŝƐƚ͘

Verleende
vergunningen
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
sĞƌůĞĞŶĚĞ
ŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐ

ͻƌ͘ĂƚǌůĂĂŶϴ͕ϭϮϲϭ'͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶ
ǀĂŶϭƌƵǁĞďĞƌŬ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ
ϮϰĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϮ͖
ͻƵƐƐƵŵŵĞƌǁĞŐϭϵ͕ϭϮϲϭy͕ŽƉƌŝĐŚͲ
ƚĞŶǁŽŶŝŶŐ͕ďŝũŐĞďŽƵǁĞŶƚŽĞŐĂŶŐƐͲ

ƉŽŽƌƚĂůƐŵĞĚĞŬĂƉƉĞŶǀĂŶϰƐƉĂƌƌĞŶ
ĞŶĂĂŶůĞŐŐĞŶǀĂŶǀĞƌŚĂƌĚŝŶŐ͕ǀĞƌǌŽŶͲ
ĚĞŶϮϳĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϮ͖
ͻŽŬƚĞƌĂƚǌůĂĂŶϲ͕ϭϮϲϭ'͕ƌĞŶŽǀĞƌĞŶ
ǀĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϴĂƵŐƵƐƚƵƐ
ϮϬϭϮ͖
ͻsĞƌďŝŶĚŝŶŐƐǁĞŐϰ͕ϭϮϲϭy͕ƉůĂĂƚƐĞŶ
ƵŝƚďŽƵǁĞŶŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶĞĞŶďŽŽŵ͕
ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϵĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϮ͖
ͻŝĞƌǁĞŐƉĂĂĚũĞϰ͕ϭϮϲϭE͕ŚĞƚǀĞƌŐƌŽͲ
ƚĞŶǀĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ
ϯϭĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϮ͖
ͻtŝůůŝĂŵ^ŝŶŐĞƌǁĞŐϭϰ͕ϭϮϲϭ:͕ǀĞƌͲ
ĂŶĚĞƌĞŶĞŶǀĞƌŐƌŽƚĞŶǀĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐ͕
ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϲƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϮ͘

'ĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞŬĂƉůŝũƐƚ
/ĞĚĞƌũĂĂƌĐŽŶƚƌŽůĞĞƌƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝͲ
ĐƵŵŚĂĂƌďŽŵĞŶĞŶƐƚĞůƚĞĞŶŬĂƉůŝũƐƚƐĂͲ
ŵĞŶŵĞƚďŽŵĞŶĚŝĞĚŽŽƌǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
ŽŽƌǌĂŬĞŶŶŝĞƚŬƵŶŶĞŶďůŝũǀĞŶƐƚĂĂŶ͘,Ğƚ
ŐĂĂƚŽŵďŽŵĞŶĚŝĞǌŝĞŬǌŝũŶ͕ŬǁŝũŶĞŶ͕
ĚŽŽĚǌŝũŶ͕ŐĞǀĂĂƌůŝũŬǌŝũŶĚŽŽƌŝŶƐƚĂďŝůŝͲ
ƚĞŝƚ͕ďƌĞƵŬŐĞǀŽĞůŝŐŚĞŝĚŽĨƚĂŬďƌĞƵŬ͕ĚĞ
ǀĞƌŚĂƌĚŝŶŐŽƉĚƌƵŬŬĞŶĚŽŽƌďŽŽŵǁŽƌͲ
ƚĞůƐ͕ĚĞƵŝƚŐƌŽĞŝǀĂŶŵĞĞƌĚƵƵƌǌĂŵĞďŽͲ
ŵĞŶŝŶĚĞǁĞŐƐƚĂĂŶ;ĚƵŶŶŝŶŐͿ͕ƐĐŚĂĚĞ
ĂĂŶŐĞďŽƵǁĞŶŽĨŬĂďĞůƐĞŶůĞŝĚŝŶŐĞŶ
ǀĞƌŽŽƌǌĂŬĞŶŽĨĚŽŽƌŚƵŶŽŵǀĂŶŐŽĨ
ďůĂĚͲĞŶǀƌƵĐŚƚǀĞƌůŝĞƐĞƌŶƐƟŐĞŽǀĞƌůĂƐƚ
ǀĞƌŽŽƌǌĂŬĞŶ͘
KŽŬĚŝƚũĂĂƌʹϮϬϭϮʹŚĞĞŌĚĞŐĞŵĞĞŶͲ
ƚĞůĂƌŝĐƵŵĞĞŶŬĂƉůŝũƐƚŽƉŐĞƐƚĞůĚ͘
,ĞƚďĞƚƌĞŌŽƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚϲďŽŵĞŶ
ŝŶĚĞŝũǀĂŶĐŬĞŶϮďŽŵĞŶŝŶůĂƌŝĐƵŵ
ĚŽƌƉ͘

ĞŐĞŵĞĞŶƚĞŚĂŶƚĞĞƌƚŚŝĞƌďŝũŚĞƚďĞůĞŝĚ
ƌĞĐƌĞĂƟĞƐƚƌĂŶĚďŝũĚĞ^ƟĐŚƚƐĞƌƵŐŽƉ
ĚĂƚǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞƚĞŬĂƉƉĞŶďŽŽŵŝŶ
ϭϱƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϮǀĂŶϬϵ͘ϬϬƚŽƚϭϳ͘ϯϬ
ďĞŐŝŶƐĞůĞĞŶŶŝĞƵǁĞǁŽƌĚƚŐĞƉůĂŶƚ͘/Ŷ
ƵƵƌ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϮ͖
ĚĞƉƌĂŬƟũŬďůŝũŬƚĚŝƚĞĐŚƚĞƌŶŝĞƚĂůƟũĚ
ŵŽŐĞůŝũŬƚĞǌŝũŶ͘
ĚŽŽƌďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ
ƌŝƐƐŽŵƐŐĞĞŶƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌĞĞŶďŽŽŵ
ͻŚĞƚŝŶŶĞŵĞŶǀĂŶĞĞŶƐƚĂŶĚƉůĂĂƚƐŵĞƚ
ŽŵǌŝĐŚƚĞŬƵŶŶĞŶŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ;ďŽǀĞŶͲ
ĞĞŶŵŽďŝĞůĞďƵƐƚ͘ď͘ǀ͘ĚĞƉƌŽŵŽƟĞǀĂŶ
ŽĨŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚƐͿ͕ĞƌƐƚĂĂŶƐŽŵƐƚĞǀĞĞů
ĚĞĐŽůůĞĐƚĞǁĞĞŬǀĂŶĚĞEŝĞƌƐƟĐŚƟŶŐ
ďŽŵĞŶĚŝĐŚƚďŝũĞůŬĂĂƌǁĂĂƌĚŽŽƌǌĞĞůŬĂĂƌ
ǀĂŶϭϳƚͬŵϮϮƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϮŽƉĚĞ
ďĞůĞŵŵĞƌĞŶŝŶŚƵŶŐƌŽĞŝŽĨŚĞƚŬĂŶ
ƉĂƌŬĞĞƌƉůĂĂƚƐŽƉĚĞŝŶƌŝƚĞEŽŽƌĚͲĞ
ŐĞǁĞŶƐƚǌŝũŶƚĞǁĂĐŚƚĞŶŵĞƚŚĞƌƉůĂŶƚŝŶ
Ăŵ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϰĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϮ͘
ǀĞƌďĂŶĚŵĞƚĞĞŶƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͘
dĞŐĞŶĚĞŐĞŶŽĞŵĚĞďĞƐůƵŝƚĞŶŬƵŶŶĞŶ
ĞƚĞŬĂƉƉĞŶďŽŵĞŶǌŝũŶŐĞŵĂƌŬĞĞƌĚ
ďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶŽƉŐƌŽŶĚǀĂŶĚĞ
ŵĞƚĞĞŶǁŝƩĞƐƟƉŽƉĚĞƐƚĂŵǀŽĞƚ͘
ůŐĞŵĞŶĞǁĞƚďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ;ǁďͿďŝŶͲ
ŶĞŶǌĞƐǁĞŬĞŶŶĂďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐǀĂŶŚĞƚ
'ĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞŬĂƉůŝũƐƚƚĞŶďĞŚŽĞǀĞǀĂŶ
ďĞƚƌĞīĞŶĚĞďĞƐůƵŝƚĞĞŶŐĞŵŽƟǀĞĞƌĚďĞͲ
ĚĞŐƌŽĞŶƌĞŶŽǀĂƟĞ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϱƐĞƉƚĞŵͲ ǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ
ďĞƌϮϬϭϮ
ĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ͘ĞĚĂƚƵŵǀĂŶďĞŬĞŶĚͲ
ͻϭǌŽŵĞƌĞŝŬĂĐŚƚĞƌ^ƚĞĞŶŬĂƌƉĞƌϭϬůĂŶŐƐ ŵĂŬŝŶŐŝƐƉĞƌďĞƐůƵŝƚĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ͘ĞďĞͲ
ŚĞƚ^ĂůĂŵĂŶĚĞƌƉĂĚ;ŚĞƌƉůĂŶƚͿ͖
ƐůƵŝƚĞŶŵĞƚďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶůŝŐŐĞŶ
ͻϮƐŝĞƌŬĞƌƐĞŶƚĞŐĞŶŽǀĞƌ'ĞĞůŐŽƌƐϭϯ
ƚĞƌŝŶǌĂŐĞďŝũĚĞďĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘
;ŚĞƌƉůĂŶƚͿ͖
ͻϮǌŽŵĞƌĞŝŬĞŶĂĐŚƚĞƌ^ůŝŶŐĞƌϭϭĞŶϭϵ͖
ĞŐĞŶĞĚŝĞĞĞŶďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶƚ
ͻϭůŝŶĚĞĂĐŚƚĞƌsĞƵƌŚƵŝƐϭ;ŚĞƌƉůĂŶƚͿ͖
ŬĂŶƚĞǀĞŶƐĞĞŶǀĞƌǌŽĞŬƚŽƚŚĞƚƚƌĞīĞŶ
ͻϭďĞƌŬĞŶϭĮũŶƐƉĂƌŶĂĂƐƚĞƌŐǁĞŐϮϮ͘
ǀĂŶǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũ
ĚĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶƌĞĐŚƚĞƌǀĂŶĚĞZĞĐŚƚͲ
sŽŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞƚĞŬĂƉƉĞŶ
ďĂŶŬŵƐƚĞƌĚĂŵ͘
ďŽŵĞŶŬƵŶƚƵĐŽŶƚĂĐƚŽƉŶĞŵĞŶŵĞƚ
ĚŚƌ͘͘ZŽŽĚŚĂƌƚ͕KƉǌŝĐŚƚĞƌƵŝƚĞŶĚŝĞŶƐƚ
BEL-Commissie
;ŐƌŽĞŶͿ͕>ŽŵďŝŶĂƟĞ͕
ƚĞů͘ϬϯϱʹϳϱϭϯϮϳϮ͘
Ruimtelijke Kwaliteit
/ĞĚĞƌĞĚŝŶƐĚĂŐͲŝŶĚĞŽŶĞǀĞŶǁĞŬĞŶͲ
ŝŶŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱŝŶ
KǀĞƌŝŐĞǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ
ĞŵŶĞƐ͘<ŝũŬǀŽŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞ
ĚŽŽƌďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ
ĂŐĞŶĚĂŽƉǁǁǁ͘ǁĞůŵŽŶ͘Ŷů
ͻŚĞƚŚŽƵĚĞŶǀĂŶĞĞŶǌĞŝůǁĞĚƐƚƌŝũĚŽƉ
ŚĞƚ'ŽŽŝŵĞĞƌĞŶŚĞƚŐĞďƌƵŝŬǀĂŶŚĞƚ

KEdtZWh/dtZ</E'^W>E^dDD/E'^W>E>Z/hDDZDEdtZ<KZW͕
h/dtZ</E'^W>Eϯ͕Z/:sEWZ<
ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐǀĂŶůĂͲ
ƌŝĐƵŵŵĂŬĞŶďĞŬĞŶĚĚĂƚŚĞƚŽŶƚǁĞƌƉ
ƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐƐƉůĂŶ͞ĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ
ůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚtĞƌŬĚŽƌƉ͕hŝƚǁĞƌͲ
ŬŝŶŐƐƉůĂŶϯ͕ĞĚƌŝũǀĞŶƉĂƌŬ͟ǀŽŽƌĞĞŶ
ŝĞĚĞƌƚĞƌŝŶǌĂŐĞůŝŐƚ͘

/ŶŚŽƵĚ
ĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶĞůĂƌŝĐƵŵŵĞƌͲ
ŵĞĞŶƚƚŽƚĞĞŶǁŽŽŶͲĞŶǁĞƌŬŐĞďŝĞĚ
ŝƐǀĂƐƚŐĞůĞŐĚŝŶŚĞƚĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ
ůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚtĞƌŬĚŽƌƉ͘Kŵ
ŐĞǀŽůŐƚĞŐĞǀĞŶĂĂŶĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ
ǀĂŶĚĂƚŐĞďŝĞĚǁŝůĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŽǀĞƌͲ
ŐĂĂŶƚŽƚĚĞŶĂĚĞƌĞƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶĚŝƚ
ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ͘,ĞƚĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐͲ

ƉůĂŶůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚtĞƌŬĚŽƌƉ͕
hŝƚǁĞƌŬŝŶŐƐƉůĂŶϯ͕ĞĚƌŝũǀĞŶƉĂƌŬŝƐ
ďĞĚŽĞůĚŽŵĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶĞĞŶ
ŐĞĚĞĞůƚĞǀĂŶŚĞƚďĞĚƌŝũǀĞŶƉĂƌŬŵŽŐĞͲ
ůŝũŬƚĞŵĂŬĞŶ͘
/ŶŚĞƚǀŝŐĞƌĞŶĚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶŝƐ
ŚĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚďĞĚƌŝũǀĞŶƉĂƌŬďĞƐƚĞŵĚ
ĂůƐǲĞĚƌŝũĨƐĚŽĞůĞŝŶĚĞŶƵŝƚƚĞǁĞƌŬĞŶǲ
;ƵǁͿ͘ĞďĂƐŝƐƌĞŐĞůƐǌŝũŶǀĂƐƚŐĞůĞŐĚŝŶ
ŚĞƚĚŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚĞ
ŐůŽďĂůĞĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶůĂƌŝĐƵŵŵĞƌͲ
ŵĞĞŶƚtĞƌŬĚŽƌƉ͘,ĞƚƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐƐƉůĂŶŝƐ
ĞĞŶŶĂĚĞƌĞĚĞƚĂŝůůĞƌŝŶŐǀĂŶŚĞƚŐůŽďĂůĞ
ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶĞŶŝƐŐĞďĂƐĞĞƌĚŽƉ
ŚĞƚDĂƐƚĞƌƉůĂŶĞůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚ
ĞŶŚĞƚƐƉĞĐŝĮĞŬǀŽŽƌŚĞƚďĞĚƌŝũǀĞŶƉĂƌŬ

ǀĂŶĞůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚŽƉŐĞƐƚĞůĚĞ
ŚĞƚ͚ZƵŝŵƚĞůŝũŬ<ĂĚĞƌWĂƌŬϮϳ͕ůĂƌŝĐƵŵ͛
ĞŶŚĞƚ͚ĞĞůĚŬǁĂůŝƚĞŝƚƉůĂŶWĂƌŬϮϳ͛
ŝŶĐůƵƐŝĞĨďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞĂĂŶǀƵůůŝŶŐ͛͘

/ŶǌĂŐĞ
,ĞƚŽŶƚǁĞƌƉďĞƐůƵŝƚĞŶďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞ
ƐƚƵŬŬĞŶůŝŐŐĞŶǀĂŶĂĨŵĂĂŶĚĂŐϭϳƐĞƉͲ
ƚĞŵďĞƌϮϬϭϮŐĞĚƵƌĞŶĚĞǌĞƐǁĞŬĞŶƚĞƌ
ŝŶǌĂŐĞďŝũĚĞďĂůŝĞŽƵǁĞŶĞŶtŽŶĞŶ
ŝŶŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶĚĞ>ŽŵďŝŶĂͲ
ƟĞ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱƚĞĞŵŶĞƐ͘hŬƵŶƚ
ŚŝĞƌƚĞƌĞĐŚƚŽƉŵĂĂŶĚĂŐ͕ĚŝŶƐĚĂŐĞŶ
ĚŽŶĚĞƌĚĂŐǀĂŶϴ͘ϯϬƵƵƌƚŽƚϭϮ͘ϯϬƵƵƌ͘
dĞǀĞŶƐŝƐŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶƚĞ
ƌĂĂĚƉůĞŐĞŶǀŝĂǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůĞŶǀŝĂ

ǁǁǁ͘ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞƉůĂŶŶĞŶ͘Ŷů
hŬƵŶƚŐĞĚƵƌĞŶĚĞĚĞƚĞƌŝŶǌĂŐĞƚĞƌŵŝũŶ
ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞĞŶƌĞĂĐƟĞŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũ
ďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐǀĂŶ
ůĂƌŝĐƵŵ͕WŽƐƚďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ,ĞŵŶĞƐ͕
ŽŶĚĞƌǀĞƌŵĞůĚŝŶŐǀĂŶ͞ĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐͲ
ƉůĂŶůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚtĞƌŬĚŽƌƉ͕
hŝƚǁĞƌŬŝŶŐƐƉůĂŶϯ͕ĞĚƌŝũǀĞŶƉĂƌŬ͘͟KŽŬ
ŚĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶǀĂŶĞĞŶŵŽŶĚĞůŝŶŐĞƌĞĂĐͲ
ƟĞŝƐŵŽŐĞůŝũŬ͘,ŝĞƌǀŽŽƌĚŝĞŶƚďŝŶŶĞŶ
ĚĞƚĞƌŵŝũŶǀĂŶĚĞƚĞƌŝŶǌĂŐĞůŝŐŐŝŶŐ͕
ĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬƚĞǁŽƌĚĞŶŐĞŵĂĂŬƚŵĞƚ
ŵĞǀƌŽƵǁ<͘ĚĞ'ƌĂĂĨǀĂŶĚĞ>ŽŵͲ
ďŝŶĂƟĞ͕ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌϬϯϱͲϳϱϭϯϭϲϱ͘
,ĞƚŝƐŶŝĞƚŵŽŐĞůŝũŬƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚŽĨǀŝĂ
ĞͲŵĂŝůƵǁǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŬĞŶďĂĂƌƚĞŵĂŬĞŶ͘
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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.

Inbreng
rommelmarkt
U kunt uw spullen brengen naar Rie
Rigter, Eemnesserweg 4, Blaricum.
Geen groot meubilair.

Energiek en in balans
door Personal Budo Training
Fit en ontspannen terugkomen van
vakantie. Hoe houd je dat gevoel vast?
‘Personal Budo Training is hierop het
antwoord’, zegt sensei Rob Jacobs uit
Blaricum. ‘Deze vorm van personal training richt zich niet alleen op het lichamelijke maar zorgt ook voor mentale
fitheid en ontspanning.’
Budo Training is een combinatie van
karate-, balans- en meditatie-oefeningen
aangepast op uw fitheidsniveau en op
uw agenda.
‘Veel mensen denken dat karate puur een
vechtsport is. Budo karate is meer dan
alleen een plankje doormidden slaan.
Achter Budo karate schuilt een eeuwenoude Japanse filosofie, gericht op het in
balans brengen van body, mind & spirit’
legt Sensei Rob Jacobs uit. ‘Het is nooit
te laat om te beginnen. Ik geef niet alleen
Personal Budo Training aan mensen die
in de kracht van hun leven zijn, maar ook
aan een aantal mensen van rond de 70.
Uiteraard voor iedereen aangepast op
zijn of haar niveau.’
Sensei Rob Jacobs geeft al ruim dertig
jaar karate-trainingen, ook in de vorm
van teambuilding workshops aan het

Het houdt maar niet op met de schenkingen die de bibliotheek ontvangt
naar aanleiding van de brand.
bedrijfsleven. ‘Ik zag dat drukbezette
mensen veel discipline naar hun werk
hebben maar in de meeste gevallen diezelfde discipline naar hun lichaam hebben verloren. Ze kunnen het vaak moeilijk opbrengen om naar de sportschool te
gaan. Ook hebben ze er moeite mee om
na het werk geestelijk te ontspannen.
Door Budo Training voel je je weer energiek en in balans.’
Vanaf september geeft sensei Rob
Jacobs Personal Budo Training in het
Gooi. Dit kan op afspraak in zijn dojo
(Japans voor trainingsruimte) in
Blaricum of bij u thuis.
Heeft u behoefte aan innerlijke rust en
energie? Kijk dan voor Personal Budo
Training op: www.dianthvs.com of
www.senseirobjacobs.nl.

RijkeRoute! Gids Gooi & Vecht
Deze splinternieuwe, 52-pagina tellende VVV-gids is het resultaat van een
uitgebreide inventarisatie van bestaande routes, aangevuld met de ontwikkeling en digitalisering van tal van
nieuwe routes.
Zo zijn meer dan 30 bewegwijzerde
wandelroutes door de regio opgenomen,
vijf geheel nieuw uitgestippelde skateroutes en een eveneens nieuw uitgezette
auto- en motorroute van 136 km. Een
route die in één keer langs alle highlights
van Gooi & Vecht voert. Ook is de nieuwe Vechtstreek molenfietsroute van het
Vechtsnoer in de gids gepresenteerd.
In de gids zijn daarnaast o.a. vijf historische foto’s opgenomen die bewerkt zijn
tot 3D-foto’s, een highlightkaart van de
regio en een top 25 van bezienswaardigheden in de regio. Bijzonder ook is de
uitgebreide inventarisatie aan de betere

Schenking aan
bibliotheek
Laren-Blaricum

en overwegend gratis games en apps
voor smartphones die in de regio
gebruikt kunnen worden. De 52 pagina’s
tellende kleurrijke gids is voor 4,50 euro
verkrijgbaar bij o.a. alle VVV’s in de
regio Gooi & Vecht.
Info: www.itrovator.nl
en www.gooivecht.nl.

Vandaag ontving de bibliotheek
(mevrouw M. van Stigt) uit handen van
mevrouw Eva C. Schild-Schofaerts een
verzameling van het tijdschrift Tussen
Vecht en Eem. Mevrouw Schild zat in de
redactie van dit tijdschrift tot januari
2012. De (gebonden) jaargangen waren
in bezit van de redactie. Niet alles was
echter compleet en mevrouw Schild
heeft ze aangevuld met haar privé-exemplaren. Bij deze schenking waren aanwezig de voorzitter van de Historische
Kring Laren Antoinetty v.d. Brink, zij
heeft bemiddeld voor deze schenking, en
mevrouw
Els
A.M.
ScheltmaVriesendorp, bestuurs- en redactielid in
de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw.
vervolg voorpagina
We spelen zowel recreatief als met 2
teams in de competitie. Het 1e team
speelt in de 3e klas (Gerard Ploeger,
Peter Wiegers, Dino en Rini Veerman en
Henri Tillemans). Huidig voorzitter is
Paul Kaarsgaren. We kunnen nog wel
een paar gezellige dames en heren huisvesten. Inlichtingen bij Paul Kaarsgaren,
tel. 5318410, of bij mij, Ton Sertons, tel.
5315974. Indien u eventueel nog dieper
op onze geschiedenis wil ingaan: ik heb
een koffertje vol met gegevens, o.a. oude
hei & wei’s uit de jaren 70 en uit oude
kranten.

Cool & Fresh
Zaterdag 13 oktober organiseert Het
Vitus Cool & Fresh, Part 2.
Dit is een feest met DJ voor iedereen
van 12 t/m 15 jaar.
Tijdstip is van 20.00 tot 00.30 uur, legitimatie is verplicht.
Kaarten kosten 10 euro.
Deze zijn te koop via: Marita Steenbeek
06-52372029. Het Vitus, Kerklaan 10,
Albert Heijn, Huizerweg 8 en
Blaricumse Boekhandel, Dorpsstraat 12.

Dorpsagenda
N.B. De lokale websites kunt u vinden
op www.heienwei.nl.

Info: www.hannekewels.nl en
www.barbarahouwers.com.

EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf t/m 23 september Zomerparade. Vanaf 29 september t/m 18 november tentoonstelling
‘… EN DEZE IS VOOR JOU’ Wouter
Stips, schilderijen en beelden.
Openingstijden en info: 5335987,
e-mail info@galeriebiancalandgraaf.nl
en www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Rosa Spier Huis tot 23 september tentoonstelling van schilderijen van René
Klinkers (1943-2011).
Info: www.rosaspierhuis.nl.
BEL-Art tot 24 oktober 2012. Hanneke
Wels, sieraden en Barbara Houwers,
schilderijen. De tentoonstelling is op
werkdagen vrij te bezichtigen in het
BEL-kantoor van 8.30 tot 17.00 uur.

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.
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.
DagVanHetWerkpaard zondag 16 september.

Info: www.dagvanhetwerkpaard.nl.
Nationaal MS Fonds De collecteweek
is van 19 t/m 24 november. Er worden
nog collectanten gezocht. Meld je aan
bij het Nationaal MS Fonds,
www.nationaalmsfonds.nl of via 0105919839.
De Dorpskerk 30 september, 15.0016.00 uur. Corine Visser (viool) en
Suzanne van Duuren (cello). Een programma met werken van H. Andriessen,
Schulhoff en Kodaly. Toegang vrij,
maar een collecte bij de uitgang.
BIBLIOTHEEK
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Vestiging Laren – het Brinkhuis,
Brink 29, 1251 KT Laren, 5382612,
infolaren@bibliotheekhlb.nl.
Voor 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.

