O.A. VOOR OUDE NUMMERS EN ARCHIEF

www.heienwei.nl

Hei&wei_nr410_Hei&wei_4p 02-01-13 09:59 Pagina 1

hei & wei

36e jaargang
nr. 410
4 januari 2013

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.

Internethulp via
chat en mail

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

Chatprogramma’s zijn een populair
communicatiemiddel. Daarom biedt
het Maatschappelijk Werk van Versa
Welzijn mensen de mogelijkheid om te
chatten met een hulpverlener.
Alle mogelijke vragen of problemen
kunnen tijdens de chat aan de orde
komen. Een antwoord van de hulpverlener volgt meteen. De chatspreekuren zijn
op maandag- t/m donderdagavond van
19 tot 21 uur en op woensdag- en vrijdagmiddag van 15 tot 17 uur. Omdat de
hulpverleners niet 24 uur per dag online
kunnen zijn, kan er ook een e-mailbericht worden gestuurd via de site van
klikvoorhulp.nl. Binnen 3 werkdagen zal
een antwoord via de persoonlijke
berichtenbox van de klant worden teruggestuurd. Info: www.klikvoorhulp.nl /
www.versawelzijn.nl/amw.

Oranje Vereniging Blaricum

FOTO ARCHIEF GERBE VAN DER WOUDE

www.voorma-walch.nl

Concours Hippique Jumping
Blaricum terug?

Laren-Blaricum

Huizen-Naarden

P

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

In 2005 viel het doek voor de Blaricumse Paardendagen. Een Blaricumse traditie was niet meer. Van heinde en verre kwam de top van het hippisch genootschap,
nationaal en internationaal, maar al te graag naar het Blaricumse. Niet slechts
vanwege de goede ambiance en de altijd aantrekkelijke prijzen, maar vooral
omdat ‘Blaricum het nou eenmaal heeft’.

Touwtrekken in 1962

Van 22 tot en met 26 mei 2013 zijn
er festiviteiten rond het 75-jarig
bestaan van de Oranje Vereniging.
Kijk voor meer informatie en foto’s op
www.ovblaricum.nl.

Reünie
25 jaar Scouting Tymen de Sayer
Blaricum
Voor alle leden, oud-leden, oud-bestuursleden, oud-leiding en andere die wat voor
de groep hebben betekend wordt zaterdag
12 januari 2013 een reünie georganiseerd
(deelname is kosteloos, de eerste consumptie is gratis). Het eten (als vanouds
een hapje boerenkool) start om 17.00 uur
en de borrel is van 19.00 uur tot 21.00
uur, in het eigen scoutinggebouw, hoek
Meentzoom / Schapendrift te Blaricum.
U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar reunie@scoutingblaricum.nl of
aan te melden via de website:
www.scoutingblaricum.nl.

In de rubriek ‘Wist u dat…’ van het
dorpsblad voor Blaricum hei & wei, 28e
jaargang nr. 285 van mei 2005, stond het
volgende vermeld: ‘De Blaricumse
Paardendagen v/h het Concours
Hippique Blaricum is nu, na 56 keer
gehouden te zijn, helaas definitief van de
baan door een chronisch geworden
gebrek aan geld. Stichting Blaricumse
Paardendagen, heel veel dank voor die
onvergetelijke dagen die we elk jaar
weer hadden! We zullen het erg missen.
Vooral in ons boerendorp.’
Topruiters, menners en springers
In de loop van 2010 heeft
Elaine Rieder gepolst en gelobbyd bij
diverse partijen en met name ook bij de
huidige topruiters, menners en springers.
Het beeld werd duidelijk. Het Concours
Hippique Jumping Blaricum moest weer

leven worden ingeblazen. Iedereen was
enthousiast, het was alsof de tijd had stilgestaan.
Een terugkeer?
Tijdens een bijeenkomst over de toekomst
van het agrarisch karakter van Blaricum
sprak Elaine met wethouder Rob
Posthumus. De heer Posthumus was op
slag enthousiast en een nader gesprek
heeft ertoe geleid dat de Stichting
Concours Hippique Jumping Blaricum
volop bezig is met de voorbereidingen van de terugkeer van het nationale
concours hippique in Blaricum. U kunt
dit initiatief steunen door uw donatie over
te maken op Rabobank rekeningnummer
30.65.00.345 t.n.v. Stichting Concours
Hippique Jumping Blaricum. Zal het er
dan toch weer van komen? Info:
www.chjb.nl en info@chjb.nl.

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

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

BLARICUM
BED AND
BREAKFAST
Molenveenweg 15

Tel. 06-55781678
www.blaricumbnb.nl
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Meld ’t en de gemeente herstelt ‘t

'ĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ
<ĞƌŬůĂĂŶϭϲ͕ůĂƌŝĐƵŵ
WŽƐƚďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ,ĞŵŶĞƐ
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϭϰϬϯϱ
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů
tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

>ŽŵďŝŶĂƟĞ
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱ͕ϯϳϱϱĞŵŶĞƐ
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϭϰϬϯϱ
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
DĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϴ͘ϯϬƚŽƚϭϳ͘ϬϬƵƵƌ

sſſƌ

ŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ

EĂ

sŽŽƌŚĞƚŵĂŬĞŶǀĂŶĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬŬƵŶƚ

,ĞƚDĞůĚƉƵŶƚKƉĞŶďĂƌĞZƵŝŵƚĞŽŶƚǀĂŶŐƚĚĂŐĞůŝũŬƐŵĞĞƌĚĞƌĞƌĞƉĂƌĂƟĞǀĞƌǌŽĞŬĞŶ͘ĞŶǀŽŽƌďĞĞůĚŝƐŚĞƚǀĞƌǁŝũĚĞƌĞŶǀĂŶďĞƐĐŚĂĚŝŐĚ
ŚĞŬǁĞƌŬůĂŶŐƐĚĞZŝũŬƐǁĞŐϭŶĂďŝũ>ĂƌĞŶ͘,ĞƚŚĞŬǁĞƌŬǁĂƐĚƵƐĚĂŶŝŐďĞƐĐŚĂĚŝŐĚĚĂƚĞƌĞĞŶŽŶǀĞŝůŝŐĞƐŝƚƵĂƟĞŽŶƚƐƚŽŶĚ͘EĂĚĞŵĞůĚŝŶŐ
ŚĞĞŌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞĚĂŶŽŽŬǌŽƐƉŽĞĚŝŐŵŽŐĞůŝũŬĚĞŚŽƵƚĞŶƉƵŶƚǀĞƌǁŝũĚĞƌĚĞŶŚĞƚŚĞŬǁĞƌŬĂĨŐĞǌĞƚ͘sĞƌǀŽůŐĞŶƐŝƐĞĞŶƌĞƉĂƌĂƟĞǀĞƌǌŽĞŬ
ŝŶŐĞĚŝĞŶĚďŝũĚĞĞŝŐĞŶĂĂƌǀĂŶŚĞƚŚĞŬǁĞƌŬ͘,ĞĞŌƵǌĞůĨĞĞŶŵĞůĚŝŶŐŽǀĞƌĚĞŽƉĞŶďĂƌĞƌƵŝŵƚĞ͍ŝƚŬƵŶƚƵϳĚĂŐĞŶƉĞƌǁĞĞŬ͕ϮϰƵƵƌƉĞƌ
ĚĂŐĚŽŽƌŐĞǀĞŶǀŝĂŚĞƚĚŝŐŝƚĂůĞůŽŬĞƚŽƉĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁĞďƐŝƚĞ͘KĨďĞůŽƉǁĞƌŬĚĂŐĞŶƚƵƐƐĞŶϴ͘ϯϬĞŶϭϳ͘ϬϬƵƵƌŶĂĂƌƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌ͗
ϭϰϬϯϱ͘

ƵƟũĚĞŶƐĚĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶďĞůůĞŶŵĞƚ
ϭϰϬϯϱŽĨŵĂĂŬĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬǀŝĂ
ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

sĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶůŝũŶ
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϬϯϱʹϳϱϭϯϭϮϱ
ǁĞƌŬĚĂŐĞŶǀĂŶϬϵ͘ϬϬʹϭϭ͘ϬϬƵƵƌ

/EtKEZ^>Ͳ'DEdEdsZEKsZtDKͲ>/
ĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶůĂƌŝĐƵŵ͕ĞŵŶĞƐĞŶ
>ĂƌĞŶǌŝũŶƚĞǀƌĞĚĞŶŽǀĞƌŚĞƚďĞůĞŝĚĞŶ
ĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞtĞƚŵĂĂƚƐĐŚĂƉͲ
ƉĞůŝũŬĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ;tŵŽͿďŝŶŶĞŶ
ŚƵŶŐĞŵĞĞŶƚĞŶ͘ŝƚŝƐĚĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ
ĐŽŶĐůƵƐŝĞƵŝƚŚĞƚŬůĂŶƩĞǀƌĞĚĞŶŚĞŝĚƐŽŶͲ
ĚĞƌǌŽĞŬĚĂƚŝŶϮϬϭϮďŝŶŶĞŶĚĞ>Ͳ
ŐĞŵĞĞŶƚĞŶŝƐŐĞŚŽƵĚĞŶ͘,ĞƚƚĞǀƌĞĚĞŶͲ

ŚĞŝĚƐƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞůŝŐƚŽŽŬŶŽŐĞĞŶƐŚŽŐĞƌ
ĚĂŶďŝũŐĞŵĞĞŶƚĞŶŵĞƚĞĞŶǀĞƌŐĞůŝũŬͲ
ďĂĂƌŝŶǁŽŶĞƌƚĂů͘
,ĞƚŬůĂŶƩĞǀƌĞĚĞŶŚĞŝĚƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬŝƐ
ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚĚŽŽƌŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŝŶƐƟƚƵƵƚ
^'K͘/ŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶĚĞ>ͲŐĞŵĞĞŶƚĞŶ
ĚŝĞŝŶϮϬϭϬĞŶϮϬϭϭĞĞŶĂĂŶǀƌĂĂŐ

ŚĞďďĞŶŝŶŐĞĚŝĞŶĚǀŽŽƌĞĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞ
ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐŽƉŐƌŽŶĚǀĂŶĚĞtŵŽ͕ǌŝũŶ
ĚŽŽƌŚĞƚ^'KƵŝƚŐĞŶŽĚŝŐĚŽŵĞĞŶ
ǀƌĂŐĞŶůŝũƐƚŝŶƚĞǀƵůůĞŶ͘ŝũŶĂĂůůĞĚĞĞůͲ
ŶĞŵĞƌƐŐĞǀĞŶĂĂŶǌĞĞƌƚĞǀƌĞĚĞŶƚĞǌŝũŶ
ŽǀĞƌĚĞƟũĚĚŝĞǀŽŽƌŚĞŶŝƐŐĞŶŽŵĞŶ͘
KŽŬǌŝũŶǌĞǌĞĞƌƚĞǀƌĞĚĞŶŽǀĞƌĚĞĚĞƐͲ
ŬƵŶĚŝŐŚĞŝĚǀĂŶĚĞtŵŽͲĐŽŶƐƵůĞŶƚĞŶ͘

'ĞŵĞĞŶƚĞǁĞƌĨ
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϮ
ϯϳϱϱĞŵŶĞƐ
DĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϬϴ͘ϬϬʹϭϲ͘ϬϬƵƵƌ
dĞůĞĨŽŽŶ͗Ϭϯϱʹϳϱϭϯϭϯϭ
&Ăǆ͗ϬϯϱʹϱϯϵϰϬϱϱ

DĞůĚƉƵŶƚKƉĞŶďĂƌĞZƵŝŵƚĞ
hǁŵĞůĚŝŶŐĞŶǀŝĂǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů
ŽĨϬϯϱʹϳϱϭϯϭϯϭ

Vraag van de maand
Hoe draag ik bij aan een positief zelfbeeld bij mijn kind?
:ĞŬĞŶƚǌĞǁĞů͕ǀĂŶĚŝĞƐƉŽŶƚĂŶĞŬŝŶĚĞƌĞŶ
ĚŝĞďůĂŬĞŶǀĂŶǌĞůĨǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶ͕ĚŝĞŵĞƚ
:ĂŶĞŶĂůůĞŵĂŶĞĞŶďĂďďĞůƚũĞŵĂŬĞŶĞŶ
ĚŝĞƐƚĞǀŝŐŽƉďĞŝĚĞďĞĞŶƚũĞƐĚĞǁĞƌĞůĚ
ĚƵƌǀĞŶǀĞƌŬĞŶŶĞŶ͘ƌǌŝũŶŽŽŬŬŝŶĚĞƌĞŶ
ĚŝĞŽŶǌĞŬĞƌĚĞƌĞŶƚĞƌƵŐŚŽƵĚĞŶĚǌŝũŶ͘ŝĞ
ŶŝĞƵǁĞŵĞŶƐĞŶĞŶŶŝĞƵǁĞƐŝƚƵĂƟĞƐǁĂƚ
ƐƉĂŶŶĞŶĚǀŝŶĚĞŶĞŶĂĂŶǌŝĐŚǌĞůĨůŝũŬĞŶƚĞ
ƚǁŝũĨĞůĞŶ͘'ĞĞŶŬŝŶĚŝƐŚĞƚǌĞůĨĚĞ͕ŝĞĚĞƌ
ŚĞĞŌǌŝũŶŽĨŚĂĂƌĞŝŐĞŶƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬŚĞŝĚ͘
tĂƚǀŽŽƌƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬŚĞŝĚũĞŬŝŶĚŽŽŬ
ŚĞĞŌ͕ĂůƐŽƵĚĞƌŬƵŶũĞǀĞĞůŝŶǀůŽĞĚ
ƵŝƚŽĞĨĞŶĞŶŽƉŚŽĞũĞŬŝŶĚŶĂĂƌǌŝĐŚǌĞůĨ
ŬŝũŬƚ͗ŚĞƚǌĞůĩĞĞůĚ͘ĞŶǌĞůĩĞĞůĚǁŽƌĚƚ
ŐĞǀŽƌŵĚĚŽŽƌĚĞŝĚĞĞģŶĚŝĞũĞŽǀĞƌũĞǌĞůĨ
ŚĞďƚĞŶŽǀĞƌǁĂƚũŝũĂůƐƉĞƌƐŽŽŶǁĂĂƌĚ
ďĞŶƚ͘<ŝŶĚĞƌĞŶŵĞƚĞĞŶƉŽƐŝƟĞĨǌĞůĨͲ

ďĞĞůĚĚĞŶŬĞŶĞŶŐĞůŽǀĞŶǀŽŽƌĂůŐŽĞĚĞ
ĚŝŶŐĞŶŽǀĞƌǌŝĐŚǌĞůĨ͘ĂƚŐĞďĞƵƌƚĞĞƌĚĞƌ
ĂůƐǌĞǁŽƌĚĞŶŐĞƉƌĞǌĞŶ͕ǀĞĞůĂīĞĐƟĞĞŶ
ĂĂŶĚĂĐŚƚǀĂŶŽƵĚĞƌƐŽŶƚǀĂŶŐĞŶĞŶĂůƐ
ŚƵŶƉƌĞƐƚĂƟĞƐǁŽƌĚĞŶŐĞǌŝĞŶĞŶĞƌŬĞŶĚ͘
DĞŶƐĞŶŵĞƚĞĞŶƉŽƐŝƟĞĨǌĞůĩĞĞůĚǌŝũŶ
ǀĞĞƌŬƌĂĐŚƟŐĞƌĞŶďĞƚĞƌŝŶƐƚĂĂƚŽŵƚĞ
ŐĂĂŶŵĞƚĂŶĚĞƌĞŶ͘
,ŽĞƐƟŵƵůĞĞƌũĞĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶĞĞŶ
ƉŽƐŝƟĞĨǌĞůĩĞĞůĚ͍ĞŶƉĂĂƌƉƌĂŬƟƐĐŚĞ
ƟƉƐ͗
ͻ 'ĞĞĨǀĞĞůĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĞŶ͘ĞƐƚĞĞĚǀĞĞů
ĂĂŶĚĂĐŚƚĂĂŶǁĂƚŐŽĞĚŐĂĂƚďŝũũĞŬŝŶĚ͕
ďĞůŽŽŶƉŽƐŝƟĞĨŐĞĚƌĂŐ͘ĞůŽŽŶŽŽŬ
ŬůĞŝŶĞƐƚĂƉũĞƐĞŶŚĞƚƉƌŽĐĞƐĚĂƚũĞŬŝŶĚ
ĂĂŶŐĂĂƚ͘
ͻ dŽŽŶũĞŐĞŶĞŐĞŶŚĞŝĚ͘<ŝŶĚĞƌĞŶǌŝƩĞŶ

_MDQXDUL_ZHHN_*HPHHQWHQLHXZV

ůĞŬŬĞƌŝŶŚƵŶǀĞůĂůƐǌĞǁĞƚĞŶĚĂƚĞƌǀĂŶ
ŚĞŶǁŽƌĚƚŐĞŚŽƵĚĞŶ͘<ŝŶĚĞƌĞŶĚŝĞǀĞĞů
ǁŽƌĚĞŶŐĞŬŶƵīĞůĚǀŽĞůĞŶǌŝĐŚŐĞǁĞŶƐƚ
ĞŶŵĞƚůŝĞĨĚĞŽŵƌŝŶŐĚ͘<ŝŶĚĞƌĞŶŚŽƌĞŶ
ŽŽŬŐƌĂĂŐĚĂƚũĞǀĂŶǌĞŚŽƵĚƚ͘
ͻ ^ƟŵƵůĞĞƌŚĞƚƐƚĞůůĞŶǀĂŶĚŽĞůĞŶ͘
<ŝŶĚĞƌĞŶŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶǌĞůĨǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶ
ǁĂŶŶĞĞƌǌĞǌŝĐŚǌĞůĨĚŽĞůĞŶƐƚĞůůĞŶĞŶ
ŵĞƌŬĞŶĚĂƚǌĞĚŝĞŬƵŶŶĞŶďĞƌĞŝŬĞŶ͘
ͻ ^ƟŵƵůĞĞƌĂĂŶĚĂĐŚƚǀŽŽƌĞŝŐĞŶǀŽƌĚĞͲ
ƌŝŶŐĞŶĞŶƉƌĞƐƚĂƟĞƐ͘<ŝŶĚĞƌĞŶƐƟŵƵͲ
ůĞƌĞŶŽŵƚĞƌƵŐƚĞŬŝũŬĞŶŽƉŝĞƚƐǁĂƚǌĞ
ŚĞďďĞŶŐĞĚĂĂŶ͕ŝƐĞĞŶŐŽĞĚĞŵĂŶŝĞƌ
ŽŵǌĞƚĞŚĞůƉĞŶŚƵŶƐƚĞƌŬĞŬĂŶƚĞŶ
ƚĞǌŝĞŶ͘^ƟŵƵůĞĞƌũĞŬŝŶĚŽŽŬŽŵƚĞ
ďĞĚĞŶŬĞŶǁĂĂƌŚŝũŐŽĞĚŝŶŝƐ͘sĞƌƚĞůŽŽŬ
ĚĂƚĨŽƵƚĞŶŵĂŬĞŶŶŝĞƚĞƌŐŝƐ͘
ͻ ^ƟŵƵůĞĞƌũĞŬŝŶĚŽŵǌŝĐŚƚĞƵŝƚĞŶ͘ůƐ

ũĞůĞĞƌƚŚŽĞũĞĞĞŶŵĞŶŝŶŐ͕ŝĚĞĞģŶŽĨ
ŐĞĚĂĐŚƚĞŶŬƵŶƚƵŝƚĞŶŝŶǁŽŽƌĚĞŶ͕ŐĞĞŌ
ĚŝƚǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶ͘:ĞŬƵŶƚũĞŬŝŶĚŚŝĞƌŝŶ
ĂĂŶŵŽĞĚŝŐĞŶĚŽŽƌĂĂŶĚĂĐŚƟŐƚĞůƵŝƐƚĞͲ
ƌĞŶŶĂĂƌǁĂƚũĞŬŝŶĚƚĞǀĞƌƚĞůůĞŶŚĞĞŌ͘
ͻ >ĂĂƚũĞŬŝŶĚĂĨĞŶƚŽĞǌĞůĨďĞƐůŝƐƐĞŶ͘<ŝŶͲ
ĚĞƌĞŶŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶŵĞĞƌǌĞůĨǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶ
ĂůƐǌĞĚĞŬĂŶƐŬƌŝũŐĞŶŽŵǌĞůĨďĞƐůŝƐͲ
ƐŝŶŐĞŶƚĞŶĞŵĞŶ͘:ĞŬƵŶƚĚŝƚĂĩĂŬĞŶĞŶ
ĚŽŽƌũĞŬŝŶĚƵŝƚƚǁĞĞŽĨĚƌŝĞŽƉƟĞƐƚĞ
ůĂƚĞŶŬŝĞǌĞŶ͘ŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ͗͞tĂƚǁŝůũĞ
ŽƉũĞďƌŽŽĚ͍ŽĞŶǁĞũĞƉĂĂƌƐĞŽĨƌŽǌĞ
ƚƌƵŝĂĂŶ͍͟
<ŝũŬŽƉǁǁǁ͘ĐũŐďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůǀŽŽƌŵĞĞƌ
ŚĂŶĚŝŐĞƟƉƐĞŶĂĚǀŝĞǌĞŶǀĂŶŚĞƚĞŶƚƌƵŵ
ǀŽŽƌ:ĞƵŐĚĞŶ'ĞǌŝŶ͘
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Ontvangen aanvragen
Verleende
omgevingsvergunningen
vergunningen
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
ĂŶǀƌĂŐĞŶŽŵ
ŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ

ͻ ŽŝƐƐĞǀĂŝŶǁĞŐϱ͕ϭϮϲϭ<͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶ
ǀĂŶϰďŽŵĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϭϯĚĞĐĞŵďĞƌ
ϮϬϭϮ͖
ͻ ĞEŽŽƌĚŶĂĂƐƚŶƌ͘Ϯ͕ǀŽŽƌŽŽŬĞƚϮϮ͕
ŵŵĞƌĞŬƚ͘Ś͘ǀ͘Ŷƌ͘ϭϬƉůĞŝŶƚũĞ͕ĂĐŚƚĞƌͲ
ŬĂŶƚ^ĐŚĂŶƐŶƌ͘ϭϰĞŶϭϲĞŶŝŶĚĞDĂƚĞŶ
ŶĂďŝũĚĞǌŽƌŐƌŽƵƚĞ͕ϭϮϲϭD>͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶ
ǀĂŶϵďŽŵĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϭϯĚĞĐĞŵďĞƌ
ϮϬϭϮ;ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞŬĂƉůŝũƐƚͿ͖
ͻ ĞƌƐƚĞDŽůĞŶǁĞŐϯϮ͕ϭϮϲϭd͕ŚĞƚ
ǀĞƌŐƌŽƚĞŶǀĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐŵĞƚĞĞŶĂĂŶͲ
ďŽƵǁ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϭĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϮ͖
ͻ ^ƚĂĐŚŽƵǁĞƌǁĞŐϭϬ͕ϭϮϲϭ,t͕ŚĞƚ
ŬĂƉƉĞŶǀĂŶϭďŽŽŵ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϭ
ĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϮ͘
ĞĂĂŶǀƌĂŐĞŶŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞǌŝĞŶ
ďŝũĚĞĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘,ĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶ
ǀĂŶĞĞŶďĞǌǁĂĂƌͲŽĨďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌŝƐƉĂƐ
ŵŽŐĞůŝũŬŶĂĚĂƚŽƉĚĞĂĂŶǀƌĂĂŐŝƐďĞƐůŝƐƚ͘

sĞƌůĞĞŶĚĞ
ŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ

ͻ EŽŽůƐĞǁĞŐϭ͕ϭϮϲϭ͕ŚĞƚǀĞƌǀĂŶŐĞŶ
ǀĂŶĞĞŶŐĂƌĂŐĞĚĞƵƌĞŶŚĞƚǀĞƌŐƌŽƚĞŶ
ǀĂŶĞĞŶĚĂŬƌĂĂŵ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϭϴĚĞͲ
ĐĞŵďĞƌϮϬϭϮ͖
ͻ DĞůŬǁĞŐϯ͕ϭϮϲϭ'd͕ŚĞƚŬĂƉƉĞŶǀĂŶϭ
ƚƵůƉĞŶďŽŽŵ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϭϵĚĞĐĞŵďĞƌ
ϮϬϭϮ͘
,ŝĞƌďŽǀĞŶƐƚĂĂŶďĞƐůƵŝƚĞŶǀĞƌŵĞůĚ͕
ǁĂĂƌƚĞŐĞŶďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶŽƉ
ŐƌŽŶĚǀĂŶĚĞůŐĞŵĞŶĞǁĞƚďĞƐƚƵƵƌƐͲ
ƌĞĐŚƚ;ǁďͿďŝŶŶĞŶϲǁĞŬĞŶŶĂďĞͲ
ŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐǀĂŶŚĞƚďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞďĞͲ
ƐůƵŝƚĞĞŶŐĞŵŽƚŝǀĞĞƌĚďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝĨƚ
ŬƵŶŶĞŶŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶ
ǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ͘ĞĚĂƚƵŵǀĂŶďĞŬĞŶĚͲ
ŵĂŬŝŶŐŝƐƉĞƌďĞƐůƵŝƚĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ͘Ğ
ďĞƐůƵŝƚĞŶŵĞƚďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶ
ůŝŐŐĞŶƚĞƌŝŶǌĂŐĞďŝũĚĞĂůŝĞsĞƌŐƵŶͲ
ŶŝŶŐĞŶ͘

ĞŐĞŶĞĚŝĞĞĞŶďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶƚ
ŬĂŶƚĞǀĞŶƐĞĞŶǀĞƌǌŽĞŬƚŽƚŚĞƚƚƌĞīĞŶ
ǀĂŶǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐŝŶĚŝĞŶĞŶ
ďŝũĚĞZĞĐŚƚďĂŶŬDŝĚĚĞŶͲEĞĚĞƌůĂŶĚ͕
ĨĚĞůŝŶŐďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ͕Ž͘ǀ͘ǀ͘ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ
ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ͘

ĂŶǁŝũǌĞŶ
ŐĞŚĂŶĚŝĐĂƉƚĞŶƉĂƌŬĞĞƌƉůĂĂƚƐ
ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐǀĂŶĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵŚĞďďĞŶďĞƐůŽƚĞŶŽŵ
ĞĞŶƉĂƌŬĞĞƌƉůĂĂƚƐƚĞŶďĞŚŽĞǀĞǀĂŶ͗
Ͳ tĞƚĞƌŝŶŐϲ
ƚĞƌĞƐĞƌǀĞƌĞŶĂůƐŐĞŚĂŶĚŝĐĂƉƚĞŶƉĂƌͲ
ŬĞĞƌƉůĂĂƚƐǀŽŽƌŚĞƚŵŽƚŽƌǀŽĞƌƚƵŝŐǀĂŶ
ĚĞďĞǁŽŶĞƌͬďĞǁŽŽŶƐƚĞƌǀĂŶŐĞŶŽĞŵĚ
ƉĞƌĐĞĞů͘ĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶŬƵŶŶĞŶ
ďŝŶŶĞŶǌĞƐǁĞŬĞŶŶĂĚĞǌĞďĞŬĞŶĚŵĂͲ
ŬŝŶŐĞĞŶďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũĚĞ
ďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐǀĂŶĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵ͕WŽƐƚďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ
,ĞŵŶĞƐ͘sŽŽƌŶĂĚĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌ
ŚĞƚďĞƐůƵŝƚŬƵŶƚƵĐŽŶƚĂĐƚŽƉŶĞŵĞŶŵĞƚ
ŵĞǀƌŽƵǁ͘sĂŶĚĞƌ,ƵůƐƚ͕ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵͲ
ŵĞƌϬϯϱͲϳϱϭϯϯϳϰ͘

Wijziging Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie
ĞďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌƐĞŶĚĞĐŽůůĞŐĞƐǀĂŶ
ďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐǀĂŶůĂƌŝͲ
ĐƵŵ͕ĞŵŶĞƐĞŶ>ĂƌĞŶŚĞďďĞŶďĞƐůŽƚĞŶ
ƚŽƚǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶĚĞϭĞǁŝũǌŝŐŝŶŐǀĂŶ
ĚĞ'ĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞƌĞŐĞůŝŶŐ>
ŽŵďŝŶĂƟĞ͘ĞǌĞƌĞŐĞůŝŶŐŝƐĚĞĨŽƌŵĞĞůͲ
ũƵƌŝĚŝƐĐŚĞďĂƐŝƐǀŽŽƌĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞ͕
ŚĞƚŽƉĞŶďĂĂƌůŝĐŚĂĂŵ;ƌĞĐŚƚƐƉĞƌƐŽŽŶͿ

3e wijziging
Reglement
Van Orde







ĞŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚŚĞĞŌŽƉϭϭĚĞĐĞŵͲ
ďĞƌϮϬϭϮŚĞƚZĞŐůĞŵĞŶƚǀĂŶKƌĚĞ
ϮϬϬϵϯĞǁŝũǌŝŐŝŶŐǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘ŝƚ
ďĞƐůƵŝƚůŝŐƚƚĞƌŝŶǌĂŐĞŝŶŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌ
ǀĂŶĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞů
ϱƚĞĞŵŶĞƐ͘,ĞƚŬĂŶŽƉǁĞƌŬĚĂŐĞŶ
ǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞǌŝĞŶďŝũĚĞůĞĞƐƚĂĨĞůŝŶĚĞ
ŚĂůǀĂŶŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌ͘,ĞƚŐĞǁŝũͲ
ǌŝŐĚĞZĞŐůĞŵĞŶƚǀĂŶKƌĚĞƚƌĞĞĚƚŵĞƚ
ƚĞƌƵŐǁĞƌŬĞŶĚĞŬƌĂĐŚƚŝŶǁĞƌŬŝŶŐŽƉ
ϭũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯ͘dĞŐĞŶŚĞƚǀĂƐƚƐƚĞůůĞŶ
ǀĂŶĚĞǀĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐŬĂŶŐĞĞŶďĞǌǁĂĂƌ
ŽĨďĞƌŽĞƉǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞƐƚĞůĚ͘EĂĚĞƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͗W͘͘D͘ĚĞ'ƌŽŽƚ͕ƚĞů͘;ϬϯϱͿ
ϳϱϭϯϮϯϭ͘

ĚĂƚƐŝŶĚƐϮϬϬϴǀŽŽƌĚĞǌĞŐĞŵĞĞŶƚĞŶĂůůĞ
ƚĂŬĞŶǀŽŽƌďĞƌĞŝĚƚĞŶƵŝƚǀŽĞƌƚĞŶǁĂĂƌ
ǀƌŝũǁĞůĂůůĞƉĞƌƐŽŶĞĞůŝŶĚŝĞŶƐƚŝƐĚĂƚǁĞƌŬͲ
ǌĂĂŵŝƐǀŽŽƌĚĞǌĞŐĞŵĞĞŶƚĞŶ͘
,ĞƚǁŝũǌŝŐŝŶŐƐďĞƐůƵŝƚƚƌĞĞĚƚŝŶǁĞƌŬŝŶŐ
ƉĞƌϭũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯ͘ŝƚďĞƐůƵŝƚ͕ŵĞƚĚĂĂƌŝŶ
ŽƉŐĞŶŽŵĞŶĚĞǀŽůůĞĚŝŐĞƚĞŬƐƚǀĂŶĚĞ

ŐĞǁŝũǌŝŐĚĞƌĞŐĞůŝŶŐĞŶĞĞŶƚŽĞůŝĐŚƟŶŐ
ĚĂĂƌŽƉ͕ůŝŐƚƚĞƌŝŶǌĂŐĞŝŶŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶ
ĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞ;ďĂůŝĞŽƵǁĞŶĞŶsĞƌͲ
ŐƵŶŶŝŶŐĞŶͿ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱƚĞĞŵŶĞƐ͘,Ğƚ
ďĞƐůƵŝƚŝƐŽŽŬǀŝĂŝŶƚĞƌŶĞƚƚĞƌĂĂĚƉůĞŐĞŶ
ŽƉĚĞǁĞďƐŝƚĞǀĂŶƵǁŐĞŵĞĞŶƚĞ;ŽŶĚĞƌ
͞ďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐĞŶ͟Ϳ͘

ĂĂƌŵĞĞŐĂĂƚĚĞŶŝĞƵǁĞĐŽůůĞĐƟĞǀĞ
ǌŽƌŐǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐǀŽŽƌŐĞŵĞĞŶƚĞĂŵďͲ
ƚĞŶĂƌĞŶŝŶ͘ĞĐŽůůĞĐƟĞǀĞǌŽƌŐǀĞƌͲ
ǌĞŬĞƌŝŶŐŐĞůĚƚŵĞƚƚǁĞĞƉĂƌƟũĞŶ͗
ŽƌŐǀĞƌǌĞŬĞƌĂĂƌ/EsĞŶŝůǀĞƌĞŶ
<ƌƵŝƐĐŚŵĞĂ͘ŝƚďĞƚĞŬĞŶƚĚĂƚŽŽŬĚĞ

/ĞĚĞƌĞĚŝŶƐĚĂŐͲŝŶĚĞŽŶĞǀĞŶǁĞŬĞŶ
ͲŝŶŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱŝŶ
ĞŵŶĞƐ͘<ŝũŬǀŽŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞ
ĂŐĞŶĚĂŽƉǁǁǁ͘ǁĞůŵŽŶ͘Ŷů͘

Kerstboominzameling
tŝůƚƵƵǁŬĞƌƐƚďŽŽŵŬǁŝũƚ͍ĞƚŚĞŵ
ŽƉŵĂĂŶĚĂŐϳũĂŶƵĂƌŝŽĨŵĂĂŶĚĂŐϭϰ
ũĂŶƵĂƌŝǀſſƌϬϳ͘ϯϬƵƵƌĂĂŶĚĞǁĞŐ͘
Ğ'ƌŝũĚƚĚĞǌĞĚĂŐĞŶŵĞƚĞǆƚƌĂ
ŝŶǌĂŵĞůǁĂŐĞŶƐƌŽŶĚŽŵďŽŵĞŶŽƉƚĞ
ŚĂůĞŶ͘ŽƌŐĞƌǁĞůǀŽŽƌĚĂƚĚĞďŽŽŵ
ŬĂĂůŝƐ͕ǌŽŶĚĞƌǀĞƌƐŝĞƌŝŶŐ͕ĞŶǌŽŶĚĞƌ
ƉŽƚŽĨŚŽƵƚĞŶŬƌƵŝƐ͘

Nieuwjaarsreceptie
KƉŵĂĂŶĚĂŐϳũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯŚŽƵĚƚĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵĚĞŶŝĞƵǁũĂĂƌƐͲ
ƌĞĐĞƉƟĞ͘hďĞŶƚǀĂŶŚĂƌƚĞǁĞůŬŽŵ
ŽŵƐĂŵĞŶŚĞƚŐůĂƐƚĞŚĞīĞŶĞŶ
ŶŝĞƵǁũĂĂƌƐǁĞŶƐĞŶƵŝƚƚĞǁŝƐƐĞůĞŶ͘Ğ
ƌĞĐĞƉƟĞŝƐŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐǀĂŶ
ůĂƌŝĐƵŵ;<ĞƌŬůĂĂŶϭϲͿǀĂŶϮϬ͘ϬϬƚŽƚ
ϮϮ͘ϯϬƵƵƌ͘

BEL-kantoor op
7 januari om
10.00 uur open

t/:/'/E'EZͲhtK
,ĞƚĐŽůůĞŐĞǀĂŶůĂƌŝĐƵŵĚĞĞůƚŵĞĞ͕
ĚĂƚǌŝũŝŶŚĂĂƌǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǀĂŶϭϴ
ĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϮŚĞƚďĞƐůƵŝƚŐĞŶŽͲ
ŵĞŶŚĞĞŌŽŵĚĞĐŝƌĐƵůĂŝƌĞǀĂŶŚĞƚ
>K'Ě͘Ě͘ϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϮ;sͬ
hϮϬϭϮϬϭϯϮϴͿǀĂƐƚƚĞƐƚĞůůĞŶĞŶĚĞ
ǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶŽƉƚĞŶĞŵĞŶŝŶĚĞŐĞͲ
ŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞĂƌďĞŝĚƐǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶƌĞŐĞͲ
ůŝŶŐ;ZͲhtKͿŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƟŐĚĞ
ďŝũůĂŐĞďŝũĚĞůĞĚĞŶďƌŝĞĨ͘

BEL-Commissie
Ruimtelijke
Kwaliteit

ŐƌŽŶĚƐůĂŐǀŽŽƌĚĞƚĞŐĞŵŽĞƚŬŽŵŝŶŐŝŶ
ĚĞǌŝĞŬƚĞŬŽƐƚĞŶǀĞƌĂŶĚĞƌƚ͘/ŶĚĞďƌŝĞĨ
ƐƚĂĂŶĚĞǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶŝŶĚĞZͲ
htK͘
ĞǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶƚƌĞĚĞŶŝŶǁĞƌŬŝŶŐŽƉ
ϭũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯ͘

,ĞƚďĞƐůƵŝƚ͚tŝũǌŝŐŝŶŐĞŶZͲhtKŝǀŵ
ŶŝĞƵǁĐŽŶƚƌĂĐƚĐŽůůĞĐƟĞǀĞǌŽƌŐǀĞƌͲ
ǌĞŬĞƌŝŶŐ͛ůŝŐƚǀĂŶĂĨϳũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯ
ŐĞĚƵƌĞŶĚĞϭϮǁĞŬĞŶƚĞƌŝŶǌĂŐĞŝŶ
ŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞ͕
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱƚĞĞŵŶĞƐ͕ďŝũĚĞďĂůŝĞ
sĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶĞŶ,ĂŶĚŚĂǀŝŶŐ͘sŽŽƌƚƐ
ǌŝũŶĚĞŝŶƚĞŐƌĂůĞƚĞŬƐƚĞŶƚŽĞůŝĐŚƟŶŐ
ƚĞƌĂĂĚƉůĞŐĞŶŽƉĚĞǁĞďƐŝƚĞǀĂŶĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵ͘

KƉŵĂĂŶĚĂŐϳũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϯŽƉĞŶĞŶ
ĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞĚŝĞŶƐƚĞŶŝĞƚƐůĂƚĞƌĚĂŶ
ŶŽƌŵĂĂů͗ŽŵϭϬ͘ϬϬƵƵƌ͘

Hoe energiezuinig
is uw woning?
ƵŝŶŝŐŽŵŐĂĂŶŵĞƚĞŶĞƌŐŝĞƐƉĂĂƌƚŚĞƚ
ŵŝůŝĞƵĞŶŚĞƚŬĂŶĮŶĂŶĐŝĞĞůŽŽŬǀĞĞůŽƉͲ
ůĞǀĞƌĞŶ͘ĞŶĞƌŐŝĞƐĐĂŶŽƉĚĞǁĞďƐŝƚĞ
ďĞƐƉĂĂƌĚĂĂƌ͘ŶůůĂĂƚǌŝĞŶŚŽĞ͘ĞƐĐĂŶ
ŵĂĂŬƚƐŶĞůĚƵŝĚĞůŝũŬǁĞůŬĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ
ĞĞŶǁŽŶŝŶŐĞŶĞƌŐŝĞǌƵŝŶŝŐĞƌŵĂŬĞŶ͘Ŷ
ǁĂƚŚĞƚƵŽƉůĞǀĞƌƚ͘KŽŬŽŶƚĚĞŬŬĞŶŚŽĞ
ƵĞŶĞƌŐŝĞŬƵŶƚďĞƐƉĂƌĞŶ͍<ŝũŬŽƉ
ǁǁǁ͘ďĞƐƉĂĂƌĚĂĂƌ͘Ŷů
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Winterpicknick zondag 13 januari De Vlierhove
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Kopij
Hei & wei is een tweewekelijkse uitgave. Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl.

Van 20 januari tot en met 3 februari
2013 exposeert de Blaricumse kunstenares Annette Duburg in de galerie.
Zij maakt schalen van gefused glas en
sieraden van polymer. Soms inspireren
de schalen de sieraden en soms de sieraden de schalen.
Glasfusing (versmelting) is een zeer
oude techniek. Meer dan 4000 jaar geleden hield men zich hiermee al bezig. Bij
fusing worden verschillende stukken
glas, meestal in diverse kleuren, samengesmolten in een speciale oven. Het proces wordt meermalen herhaald om tot
een bepaald ontwerp te komen. In gefused glas zijn altijd heel kleine champagnebelletjes te zien.
Brood voor zwanen, gemaakt door één van de winnaars van de fotowedstrijd, Rolf
Slechte, in maart 2012 tijdens Bijvanck in Beeld.

Bijvanck in Beeld en Versa Welzijn
geven Bijvanckers, familie, vrienden,
bekenden en ook onbekenden de gelegenheid om elkaar een fantastisch
2013 te wensen! De Winterpicknick bij
De Malbak op zondag 13 januari van
15.00 tot 19.00 uur.
Je handen warmend bij het vuur, onder
het genot van een drankje en een maaltijd, kun je eenieder persoonlijk of via
social media een geweldig 2013 toewensen. Met de nieuwste technieken
wordt iedere wens zichtbaar gemaakt op
een groot scherm.

kunstenaars), Lasergamen, cupcakes
maken, de biertafel, het wensscherm, de
vuurkorf, de winterpicknick met diverse
winterse gerechten, warme dranken
zoals glühwein, chocolademelk: alle
ingrediënten om een feestelijke Winterpicknick mee te vullen. Met als unieke
eyecatcher de evenementenbus van Away
Mobile, die qua sfeer een belangrijke
sfeermaker op het plein van De Malbak
zal zijn. Info: in De Malbak en op
www.bijvanckinbeeld.nl. Dit project
wordt mede mogelijk gemaakt door een
financiële bijdrage van het Gemeenschapsfonds Blaricum.

Muziek en meer
Kinderen worden meegenomen door de
inspirerende, prachtige verhalen in de
wintervertellingen door niemand minder
dan Rob Numan, voorafgegaan door
muziek van Maria Lekranty. Ouderen
worden uitgenodigd om deel te nemen
aan een high tea, die speciaal voor hen
door jongeren klaargemaakt wordt. En
verder: optreden van De Blaerders,
schilderworkshop (door professionele

De galerie is vervolgens gedurende alle
zondagen tussen 12.00 en 17.00 uur
geopend. Naast glas en de sieraden is
ook werk van diverse bekende schilders
en beeldhouwers te zien. Onder andere
een serie kleine stillevens van Hendrik J.
Slijper en werk van van Jan Rijlaarsdam.
Info: www.vlierhove.nl en
www.annetteduburg.nl.

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

Dorpsagenda
N.B. De lokale websites kunt u vinden
op www.heienwei.nl.
EXPOSITIES
Singer t/m 13 januari 2013 Erotique
Rodin en Vrouwen van Singer. Vanaf 24
januari Cobra tot Dumas, collectie De
Heus-Zomer. Info: www.singerlaren.nl.
Galerie Bianca Landgraaf t/m 10 februari Winterparade.
Zie voor info en openingstijden
www.galeriebiancalandgraaf.nl.
BEL-Art t/m16 januari 2013 tentoonstelling van werken van Lydia Loenen,
Theo Jacobs en Alex van de Wal. Op
werkdagen vrij te bezichtigen van 8.30
tot 17.00 uur in het BEL-kantoor.
Rosa Spier Huis t/m 27 januari expositie Zee van tijd met Dolph Kessler fotografie en Beppe Kessler sieraden en
schilderijen. Dagelijks te bezoeken van
10.00 tot 16.00 uur.
WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Alle activiteiten kunt u
vinden op
www.versawelzijn.nl/activiteiten.
Vivium Info cursussen 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’
met Frans Ruijter.
Tergooiziekenhuizen Elke tweede dinsdag van de maand, 13.30-15.30 uur een
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum, in de centrale hal
bij de hoofdingang locatie Blaricum.
Torenhof, Cinema Torenhof Op zondagmiddag 6 januari ‘La Sylphyde’ en
op zondag 20 januari ‘Happy Feet’, gratis te bezoeken. De film begint stipt om
14.30 uur.
Historische Kring Blaricum Tot
medio april tentoonstelling oude
Blaricumse affiches en kalenders.
www.hkblaricum.nl.
Marloes Eerden organiseert een cursus
kleine beeldjes maken in was/brons.
Start 16 januari. Op tien woensdagochtenden van 10.00-12.30 in het atelier
van het Brinkhuis te Laren. (schoolvakantie 27 februari). De kosten zijn
€ 250,- voor tien lessen, inclusief materialen. Schildercursus bij Marloes vanaf
dinsdag 15 januari, ochtend van 10.00-

12.30 en avond van 20.00-22.30. Info:
5250807, docart@worldonline.nl en
www.docart.nl.
Diana
Kostman
geeft
cursus
Geschiedenis van de Nederlandse
kunst. Woensdag 20 februari 20.0021.30 uur, De Malbak. Kosten € 110,-.
Aanmelden
kan
per
e-mail:
info@artemisomnibus.nl of telefonisch:
8884795.
De Blaercom Elke eerste vrijdag van de
maand tot en met mei (tenzij anders vermeld) Kunstcafé, 20.00 uur. Info:
www.blaercom.nl.
BIBLIOTHEEK
T/m 31 december maand van de kleine
prijzen bij de Kunstuitleen.
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Inloopochtenden rond een thema 10.4512.00 uur: 16 januari: brandveiligheid.
Laren Brink 29, 5382612. Biblioscoop
donderdags 19.30 uur: 10 januari.
Musical: kijk eens verder dan je neus
lang is! 27 januari, 14.30 uur, een vrolijke en spannende muzikale kindervoorstelling (4-10 jaar) gebaseerd op
het gelijknamige kinderboek van de

Larense Magali de Frémery.
Info: www.bibliotheekhlb.nl.
KERKDIENSTEN
De Dorpskerk
Zondagdienst 10.00 uur
Zondag 6 januari, 10.00 uur
Nieuwjaardienst met wensen na de
dienst; voorganger ds. J. Rinzema.
Info:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl
en www.pgblaricum.nl.
R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur
Zondag 11.00 uur
Info: Pastor C. Lavaleije,
5383153, e-mail
stvitusblaricum@hetnet.nl en
www.vitusblaricum.nl.

tel.

Torenhof
Protestantse diensten: 1e en 3e woensdag van de maand 10.00 uur.
Katholieke diensten: 2e en de 4e (5e)
10.00 uur.

