O.A. VOOR OUDE NUMMERS EN ARCHIEF

www.heienwei.nl

hei & wei
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

MS Fonds

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

Het Nationaal MS Fonds zoekt in
Blaricum een coördinator voor de MS
collecte in november.
Als je van regelen en organiseren houdt,
je sociaal bent en je een paar uur tijd
hebt in november, dan kun je aan de
slag! Nieuwe collectanten zijn ook meer
dan welkom!
Info: Pamela Zaat, tel. 010-5919839 of
pamela@nationaalmsfonds.nl.

www.voorma-walch.nl
Laren-Blaricum

FOTOS FRANS RUIJTER

Menwedstrijden

FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN

Stad & Lande Ruiters Blaricum
nodigt iedereen uit om te genieten van
het jaarlijkse evenement op paardensportgebied op zaterdag 1 juni.

Huizen-Naarden

P

V.l.n.r. op de foto: Roland Vos, Frans v.d. Veen, Gerard Lanphen, Lambert Borsen en
Dennis van Kraaij met motorzaag

Blaricumse brandweermensen
fietsen Alpe d’HuZes
Op terrein ’t Harde aan de Meentzoom
vinden de onderdelen dressuur en
vaardigheid plaats. In het naastgelegen
bos en op ’t Harde zijn 6 hindernissen
gebouwd, die voor veel spektakel zullen
zorgen. Het wegtraject loopt door
Blaricum, Eemnes en Laren. Start is ’s
ochtends om 9.00 uur en het evenement
zal de hele dag duren.

FOTO VALENTIJN VAN DUIJVENDIJK
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met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum

Matthijs
van ’t Hoff

Matthijs van ’t Hoff, jeugd windsurftalent van 17 jaar uit Blaricum, is zondag 12 mei in Workum gehuldigd als
Nederlands Jeugd Kampioen windsurfen in de olympische RS:X klasse.
Middels het Nederlands kampioenschap
selecteerde Matthijs zich gelijk ook voor
uitzending naar het ISAF Jeugd wereldkampioenschap op Cyprus in juli van dit
jaar. Voor zeil(st)ers/surf(st)ers onder de
19 jaar is dit evenement het hoogst haalbare in de sport. Matthijs’ jongere zus
Aimée van ‘t Hoff (15) behaalde tijdens
de Dutch Youth Regattta ook een podiumplaats door te eindigen als 3e meisje
onder de 17 jaar in de Techno293
Windsurf klasse.

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

door Frans Ruijter
De Blaricumse brandweermensen gaan op 5 juni a.s. naar Frankrijk om daar
deel te nemen aan het jaarlijks fietsspektakel Alpe d’HuZes. Zij doen dat samen
met een team van de Regionale Brandweer Gooi en Vechtstreek.
Alpe d’HuZes is een Nederlands wielerevenement waarbij de Franse alpencol
Alpe d’Huez een aantal malen achter
elkaar beklommen wordt, om geld in te
zamelen voor onderzoek naar kanker.
Het evenement draait op vrijwilligers en
alle kosten worden door de deelnemers
zelf gedragen.
Figuren uit boomstammen
Om dat geld bij elkaar te krijgen zijn
deze Blaricummers, onder bezielende
leiding van Dennis van Kraaij (op de
foto met motorzaag) maanden bezig
geweest om allerlei figuren uit boomstammen te zagen. Door deze te verkopen is er een bedrag van enkele duizenden euro’s opgehaald. Om deze mannen
mentaal te steunen, gaan Dennis van
Kraaij en Harry van Boheemen met de
motor naar de Alpe d’HuZes. Harry zal
een fotoreportage maken, waarvan er

ongetwijfeld een paar in hei & wei
komen te staan. Wij van hei & wei wensen ze heel veel succes en een behouden
thuiskomst.

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

De Blaricummers zijn maanden bezig
geweest om allerlei figuren uit boomstammen te zagen. Door deze te verkopen is er een bedrag van enkele duizenden euro’s opgehaald.

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Tel. 035 - 543 19 32
of 06 - 40 24 78 78
www.seniorbanking.nl

www.dayspamooi.nl
Restaurant
Lounge

Fa. Wed. B. Vos

SLAAPPLAATS

Website NODIG ?
BLARICUM
nodig? BED&BREAKFAST

Lunch and
Dinner
Amsterdam
T. 020-4707521
Blaricum
T. 035-5336996

www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

graphicdynamics.nl

Tel 06-55781678
www.blaricumbnb.nl

*(0((17( 

1,(8:6 
Hoe zou u bezuinigen?
ĞŐĞŵĞĞŶƚĞŵŽĞƚďĞǌƵŝŶŝŐĞŶ͘EƵ͕ŵĂĂƌŽŽŬŝŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞ
ũĂƌĞŶ͘ĂƚŝƐŐĞĞŶĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞŬůƵƐ͘ĞĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌĞŶŝƐĂů
ŇŝŶŬďĞǌƵŝŶŝŐĚŽƉŚĞƚĂĂŶƚĂůĂŵďƚĞŶĂƌĞŶďŝũĚĞ>ŽŵďŝŶĂͲ
ƟĞ͘dŽĐŚŵŽĞƚǀĂŶĂĨϮϬϭϰŶŽŐĞǆƚƌĂďĞǌƵŝŶŝŐĚǁŽƌĚĞŶ͘,ŽĞ
ŬƵŶũĞƐůŝŵďĞƐƉĂƌĞŶǌŽŶĚĞƌĚĂƚũĞƚĞǀĞĞůŝŶůĞǀĞƌƚ͍DĞƚĚĞ
ĞŐƌŽƟŶŐƐǁŝũǌĞƌůĂĂƚƵǁĞƚĞŶǁĂƚƷďĞůĂŶŐƌŝũŬǀŝŶĚƚ͘
ƌǌŝũŶĂůůĞƌůĞŝŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶǁĂĂƌŽƉǁĞŬƵŶŶĞŶďĞƐƉĂƌĞŶ͘
<ŝĞǌĞŶǁĞĞƌǀŽŽƌŽŵŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌŵŝŶĚĞƌůĂŶŐŽƉĞŶƚĞ
ŚŽƵĚĞŶ͍DŽĞƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞĨƵƐĞƌĞŶ͍/ƐŚĞƚŚĂĂůďĂĂƌŽŵďƵƵƌƚͲ
ďĞǁŽŶĞƌƐƚĞǀƌĂŐĞŶĞĞŶŐĞĚĞĞůƚĞǀĂŶŚĞƚŐƌŽĞŶŽŶĚĞƌŚŽƵĚŽǀĞƌ
ƚĞŶĞŵĞŶ͍
^ƉĞĐŝĂĂůǀŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŝƐĚĞĞŐƌŽƟŶŐƐǁŝũǌĞƌŝŶŐĞƌŝĐŚƚ͘
ĂĂƌŵĞĞŬƵŶƚƵĂĂŶŐĞǀĞŶŽƉǁĞůŬĞŽŶĚĞƌĚĞůĞŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ
ǀŽůŐĞŶƐƵǌŽƵŬƵŶŶĞŶďĞǌƵŝŶŝŐĞŶ͘ĂƚŬĂŶǀĂŶϭϲŵĞŝƚŽƚϲũƵŶŝ͘
ĞŐĞŵĞĞŶƚĞŐĞďƌƵŝŬƚĂůůĞŝŶǌĞŶĚŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐŽŵƚĞ
ŬŝũŬĞŶǁĞůŬĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶŝŶŐĞǀŽĞƌĚŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶĞŶŽĨĞƌ
ŽƉǀĂůůĞŶĚĞŝĚĞĞģŶƚƵƐƐĞŶǌŝƩĞŶĚŝĞǀĞƌĚĞƌƵŝƚŐĞǁĞƌŬƚŬƵŶŶĞŶ
ǁŽƌĚĞŶ͘EƵŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐĞƌĞŶĞŶǀŽŽƌƵŝƚŬŝũŬĞŶůĞǀĞƌƚƐƚƌĂŬƐĞĞŶ
ďĞŐƌŽƟŶŐŽƉǁĂĂƌŵĠĠƌŵĞŶƐĞŶǌŝĐŚŝŶŬƵŶŶĞŶǀŝŶĚĞŶ͘'ĂŶĂĂƌ
ĚĞǁĞďƐŝƚĞǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůĞŶǀƵůĚĞĞŐƌŽƟŶŐƐǁŝũǌĞƌŝŶ͘

hŝƚŶŽĚŝŐŝŶŐ

Afscheid wethouder
R. Posthumus

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

EĂĞĞŶƉĞƌŝŽĚĞǀĂŶďŝũŶĂϱũĂĂƌĂůƐǁĞƚŚŽƵĚĞƌǀĂŶůĂƌŝĐƵŵ
ŐĂĂƚZŽďWŽƐƚŚƵŵƵƐŽƉϭũƵůŝĂĂŶĞĞŶŶŝĞƵǁĞƵŝƚĚĂŐŝŶŐ
ďĞŐŝŶŶĞŶ͘,ŝũŝƐǀŽŽƌŐĞĚƌĂŐĞŶǀŽŽƌŚĞƚďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌƐĂŵďƚ
ǀĂŶ<ŽŐŐĞŶůĂŶĚ͘

ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů
tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

>ŽŵďŝŶĂƟĞ
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱ͕ϯϳϱϱĞŵŶĞƐ

,ĞƚĐŽůůĞŐĞǀĂŶΘtǀĂŶůĂƌŝĐƵŵŶŽĚŝŐƚƵĚĂĂƌŽŵǀĂŶŚĂƌƚĞ
ƵŝƚǀŽŽƌĚĞĂĨƐĐŚĞŝĚƐƌĞĐĞƉƟĞǀĂŶĚĞŚĞĞƌWŽƐƚŚƵŵƵƐŽƉ
ǀƌŝũĚĂŐϯϭŵĞŝĂĂŶƐƚĂĂŶĚĞ͘hďĞŶƚƚƵƐƐĞŶϭϱ͘ϬϬĞŶϭϴ͘ϬϬƵƵƌ
ǁĞůŬŽŵŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐĂĂŶĚĞ<ĞƌŬůĂĂŶϭϲŝŶůĂƌŝĐƵŵ͘

dĞůĞĨŽŽŶ͗ϭϰϬϯϱ

tŝũŚŽƉĞŶĚĂƚƵŝŶĚĞŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚďĞŶƚŽŵŽƉϯϭŵĞŝƐĂŵĞŶ
ŵĞƚŽŶƐZŽďWŽƐƚŚƵŵƵƐƚĞďĞĚĂŶŬĞŶǀŽŽƌĂůůĞƐǁĂƚŚŝũŚĞĞŌ
ŐĞĚĂĂŶǀŽŽƌůĂƌŝĐƵŵĞŶĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞğŶŽŵŚĞŵ
ƐƵĐĐĞƐƚĞǁĞŶƐĞŶŵĞƚǌŝũŶŶŝĞƵǁĞĨƵŶĐƟĞ͘,ĞƚďĞƐƚƵƵƌƐƐĞͲ
ĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚƐƚĞůƚŚĞƚŽƉƉƌŝũƐǁĂŶŶĞĞƌƵƵǁĂĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚ;ǀŽŽƌ
ǁŽĞŶƐĚĂŐϮϵŵĞŝͿǌŽƵǁŝůůĞŶĚŽŽƌŐĞǀĞŶ͘ĂƚŬĂŶƉĞƌĞͲŵĂŝů͗
ďĞƐƚƵƵƌƐƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚΛďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůŽĨƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚ͗
;ϬϯϱͿϳϱϭϯϮϮϱ͘

ŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ

ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
DĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϴ͘ϯϬƚŽƚϭϳ͘ϬϬƵƵƌ

sŽŽƌŚĞƚŵĂŬĞŶǀĂŶĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬŬƵŶƚ
ƵƟũĚĞŶƐĚĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶďĞůůĞŶŵĞƚ
ϭϰϬϯϱŽĨŵĂĂŬĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬǀŝĂ
ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

sĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶůŝũŶ
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϬϯϱʹϳϱϭϯϭϮϱ
ǁĞƌŬĚĂŐĞŶǀĂŶϬϵ͘ϬϬʹϭϭ͘ϬϬƵƵƌ

'ĞŵĞĞŶƚĞǁĞƌĨ
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϮ

KEdtZWͲd/W>E'>h/

ϯϳϱϱĞŵŶĞƐ
DĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϬϴ͘ϬϬʹϭϲ͘ϬϬƵƵƌ

ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ
ǀĂŶůĂƌŝĐƵŵŚĞďďĞŶŽƉϮϵĂƉƌŝů
ϮϬϭϯŚĞƚŽŶƚǁĞƌƉͲĂĐƟĞƉůĂŶŐĞůƵŝĚ
ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘/ŶŚĞƚĂĐƟĞƉůĂŶƐƚĂĂƚ
ĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶŚŽĞŚĞƚĐŽůůĞŐĞĚĞ
ŐĞůƵŝĚŚŝŶĚĞƌƌŽŶĚŽŵŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞ
ǁĞŐĞŶďĞŚĞĞƌƐďĂĂƌŚŽƵĚƚĞŶǁĂĂƌ
ŵŽŐĞůŝũŬƚĞƌƵŐĚƌŝŶŐƚ͘ŝƚĂĐƟĞƉůĂŶŝƐ
ǀŽŽƌůĂƌŝĐƵŵǀĞƌƉůŝĐŚƚŽƉďĂƐŝƐǀĂŶ
ƟƚĞůϭϭ͘ϮǀĂŶĚĞtĞƚŵŝůŝĞƵďĞŚĞĞƌ
ĞŶǀůŽĞŝƚǀŽŽƌƚƵŝƚĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟĞ
ǀĂŶĚĞƵƌŽƉĞƐĞƌŝĐŚƚůŝũŶŽŵŐĞͲ
ǀŝŶŐƐůĂǁĂĂŝŝŶEĞĚĞƌůĂŶĚ͘

,ĞƚŽŶƚǁĞƌƉͲĂĐƟĞƉůĂŶŐĞůƵŝĚůŝŐƚƚĞƌ
ŝŶǌĂŐĞǀĂŶϮϳŵĞŝϮϬϭϯƚŽƚĞŶŵĞƚ
ϴũƵůŝϮϬϭϯďŝũĚĞďĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ
ŝŶŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶĚĞ>ŽŵďŝͲ
ŶĂƟĞ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱŝŶĞŵŶĞƐ͘Ğ
ƐƚƵŬŬĞŶƐƚĂĂŶŽŽŬŽƉĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũͲ
ŬĞǁĞďƐŝƚĞ;ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů͕ŽŶĚĞƌ
ďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐĞŶͿ͘
'ĞĚƵƌĞŶĚĞďŽǀĞŶŐĞŶŽĞŵĚĞƚĞƌŵŝũŶ
ǀĂŶƚĞƌŝŶǌĂŐĞůĞŐŐŝŶŐŬƵŶŶĞŶǌŝĞŶƐͲ
ǁŝũǌĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞĚŝĞŶĚďŝũŚĞƚĐŽůͲ
ůĞŐĞǀĂŶƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵͲ

ĚĞƌƐǀĂŶůĂƌŝĐƵŵ͕ƉŽƐƚďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ
,ĞŵŶĞƐ͕ŽŶĚĞƌǀĞƌŵĞůĚŝŶŐǀĂŶ
͚ĐƟĞƉůĂŶŐĞůƵŝĚŐĞŵĞĞŶƚĞůĂƌŝĐƵŵ͛͘
,ĞƚŝƐŶŝĞƚŵŽŐĞůŝũŬƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚŽĨǀŝĂ
ĚĞĞͲŵĂŝůƵǁǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŬĞŶďĂĂƌƚĞ
ŵĂŬĞŶ͘
sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞĞŶͬŽĨŚĞƚŵĂͲ
ŬĞŶǀĂŶĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬǀŽŽƌŚĞƚŝŶĚŝĞͲ
ŶĞŶǀĂŶĞĞŶŵŽŶĚĞůŝŶŐĞǌŝĞŶƐǁŝũǌĞ
ŬƵŶƚƵĐŽŶƚĂĐƚŽƉŶĞŵĞŶŵĞƚĚŚƌ͘
:͘d͘ǀĂŶ<ŽŽƚĞŶǀĂŶŚĞƚƚĞĂŵZƵŝŵƚĞ͕
ƚĞů͘ϬϯϱͲϳϱϭϯϭϳϯ͘

sƌĂĂŐǀĂŶĚĞŵĂĂŶĚ
Gezellig samen eten. Hoe doe ik dat met mijn jonge kinderen?
^ĂŵĞŶĞƚĞŶŝƐĞĞŶƐŽĐŝĂĂůŐĞďĞƵƌĞŶ͘,Ğƚ
ŝƐŐĞǌĞůůŝŐŽŵƚĞŐĞůŝũŬŵĞƚŚĞƚŚĞůĞŐĞǌŝŶ
ĂĂŶƚĂĨĞůƚĞĞƚĞŶ͘:ĞŬƵŶƚǀŽŽƌĂĨũĞŬŝŶĚĞͲ
ƌĞŶĂůďĞƚƌĞŬŬĞŶďŝũĚĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐǀĂŶ
ĚĞŵĂĂůƟũĚĚŽŽƌǌĞďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚƚĞůĂƚĞŶ
ŚĞůƉĞŶŵĞƚŚĞƚǁĂƐƐĞŶǀĂŶĚĞŐƌŽĞŶƚĞ
ŽĨŵĞƚŚĞƚĚĞŬŬĞŶǀĂŶĚĞƚĂĨĞů͘dŝũĚĞŶƐ
ŚĞƚĞƚĞŶŝƐŚĞƚǀĂŶďĞůĂŶŐŽŵĂĂŶͲ
ĚĂĐŚƚƚĞŚĞďďĞŶǀŽŽƌũĞŬŝŶĚĞƌĞŶĚŽŽƌ
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚǀƌĂŐĞŶƚĞƐƚĞůůĞŶŽǀĞƌǁĂƚ

ǌĞĚŝĞĚĂŐŚĞďďĞŶŵĞĞŐĞŵĂĂŬƚ͘ĞůĨŬƵŶ
ũĞŽŽŬǀĞƌƚĞůůĞŶŚŽĞũŽƵǁĚĂŐŐĞǁĞĞƐƚ
ŝƐ͘'ĞĞĨũĞŬŝŶĚĞƌĞŶĂĂŶƚĂĨĞůǀŽůĚŽĞŶĚĞ
ƉŽƐŝƟĞǀĞĂĂŶĚĂĐŚƚ͘ĂŶŚŽĞǀĞŶǌĞŶŝĞƚ
ŽƉĞĞŶŶĞŐĂƟĞǀĞŵĂŶŝĞƌŽŵĂĂŶĚĂĐŚƚ
ƚĞǀƌĂŐĞŶ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĚŽŽƌŵŽĞŝůŝũŬ
ƚĞĚŽĞŶŵĞƚĞƚĞŶ͘ZŝĐŚƚũĞŽƉǁĂƚŐŽĞĚ
ŐĂĂƚ͕ǌĞŐďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ͗͞ǁĂƚŐŽĞĚĚĂƚũĞ
ĂůĚƌŝĞŚĂƉũĞƐďƌŽĐĐŽůŝŚĞďƚŐĞŐĞƚĞŶ͕͟ĂůƐ
ũĞǌŝĞƚĚĂƚũĞŬŝŶĚĞƌĂůǀĂŶŐĞŐĞƚĞŶŚĞĞŌ͘

_PHL_ZHHN_*HPHHQWHQLHXZV

<ŝũŬŽƉǁǁǁ͘ĐũŐďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůǀŽŽƌŚĞƚ
ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞĂŶƚǁŽŽƌĚ͘

dĞůĞĨŽŽŶ͗Ϭϯϱʹϳϱϭϯϭϯϭ
&Ăǆ͗ϬϯϱʹϱϯϵϰϬϱϱ

DĞůĚƉƵŶƚKƉĞŶďĂƌĞZƵŝŵƚĞ
hǁŵĞůĚŝŶŐĞŶǀŝĂǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů
ŽĨϬϯϱʹϳϱϭϯϭϯϭ

Lustrum BEL Cup
toernooi
KƉǌĂƚĞƌĚĂŐϮϱŵĞŝǁŽƌĚƚǀŽŽƌĚĞ
ǀŝũĨĚĞŬĞĞƌŚĞƚũĂĂƌůŝũŬƐĞ>ƵƉƚŽĞƌͲ
ŶŽŽŝŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚƚĞƌĂĨƐůƵŝƟŶŐǀĂŶ
ŚĞƚǀŽĞƚďĂůƐĞŝǌŽĞŶŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŶ
ůĂƌŝĐƵŵ͕ĞŵŶĞƐĞŶ>ĂƌĞŶ͘ZƵŝŵϲϱϬ
ũĞƵŐĚƐƉĞůĞƌƐƐƚƌŝũĚĞŶĚĂŶŽŵĚĞĨĞůďĞͲ
ŐĞĞƌĚĞ>ͲǁŝƐƐĞůďĞŬĞƌ͘
Kŵϴ͘ϰϱƵƵƌƐƚĂƌƚĞŶĚĞĞĞƌƐƚĞǁĞĚͲ
ƐƚƌŝũĚĞŶ͘ŝũss͛ϯϭŝŶůĂƌŝĐƵŵƐƉĞůĞŶ
ĚĞͲƚĞĂŵƐ͕ďŝũ^͘s͘ĞŵŶĞƐƐƉĞůĞŶĚĞ
&ͲƚĞĂŵƐĞŶĚĞͲƚĞĂŵƐ͘ŝũ^s>ĂƌĞŶ͚ϵϵ
ƐƉĞůĞŶĚĞDŝŶŝ͛Ɛ͕<ĂďŽƵƚĞƌƐ͕ĚĞŚĂŵͲ
ƉŝŽŶƐ>ĞĂŐƵĞͲƐƉĞůĞƌƐĞŶĚĞͲƚĞĂŵƐ͘
ĞƵŝƚƌĞŝŬŝŶŐǀĂŶĚĞ>ͲǁŝƐƐĞůďĞŬĞƌŝƐ
ďŝũ^͘s͘ĞŵŶĞƐŶĂŚĞƚͲƚŽĞƌŶŽŽŝ;ƌŽŶĚ
ϭϲ͘ϬϬƵƵƌͿ͘

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

Ontvangen aanvragen
Verleende
dĞĐŚŶŝƐĐŚĞŚĞƌǌŝĞŶŝŶŐ
omgevingsvergunningen
vergunningen
ůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚtĞƌŬĚŽƌƉ
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
ĂŶǀƌĂŐĞŶŽŵ
ŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ

ͻ ĂƉŝƩĞŶǁĞŐϮϲ͕ϭϮϲϭ:E͕ŚĞƚǀĞůůĞŶ
ǀĂŶϭďŽŽŵ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϴĂƉƌŝůϮϬϭϯ͖
ͻ ŽŬƚĞƌĂƚǌůĂĂŶϲ͕ϭϮϲϭ'͕ŚĞƚǀĞƌͲ
ǀĂŶŐĞŶĞŶǀĞƌƉůĂĂƚƐĞŶǀĂŶĚĞƉŽŽƌƚ͕
ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮŵĞŝϮϬϭϯ͖
ͻ ůŽĞŵůĂŶĚƐĞǁĞŐϭϮ͕ϭϮϲϭ͕ŚĞƚ
ǀĞůůĞŶǀĂŶϮďŽŵĞŶ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϯŵĞŝ
ϮϬϭϯ͖
ͻ &ŽƌĞůůĞƉĂĚĂĐŚƚĞƌ&ŽƌĞůϵ͕ϭϮϲϭW:͕ŚĞƚ
ǀĞůůĞŶǀĂŶϭďŽŽŵ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϭϯŵĞŝ
ϮϬϭϯ͘

ĞĂĂŶǀƌĂŐĞŶŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞǌŝĞŶ
ďŝũĚĞďĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘,ĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶ
ǀĂŶĞĞŶďĞǌǁĂĂƌͲŽĨďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌŝƐƉĂƐ
ŵŽŐĞůŝũŬŶĂĚĂƚŽƉĚĞĂĂŶǀƌĂĂŐŝƐďĞƐůŝƐƚ͘

Ondermandaat
afdeling Publiek

sĞƌůĞĞŶĚĞ
ŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐ

ͻ DŽůĞŶǀĞĞŶǁĞŐϭ͕ϭϮϲϭd'͕ŚĞƚǀĞůůĞŶ
ǀĂŶϭŐĞǁŽŶĞǁĂůŶŽŽƚ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ
ϳŵĞŝϮϬϭϯ͘

,ŝĞƌďŽǀĞŶƐƚĂĂƚĞĞŶďĞƐůƵŝƚǀĞƌŵĞůĚ͕
ǁĂĂƌƚĞŐĞŶďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶŽƉŐƌŽŶĚ
ǀĂŶĚĞůŐĞŵĞŶĞǁĞƚďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ
;ǁďͿďŝŶŶĞŶϲǁĞŬĞŶŶĂďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐ
ǀĂŶŚĞƚďĞƚƌĞīĞŶĚĞďĞƐůƵŝƚĞĞŶŐĞŵŽͲ
ƟǀĞĞƌĚďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŬƵŶŶĞŶŝŶĚŝĞŶĞŶ
ďŝũďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ͘Ğ
ĚĂƚƵŵǀĂŶďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐŝƐƉĞƌďĞƐůƵŝƚ
ĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ͘ĞďĞƐůƵŝƚĞŶŵĞƚďŝũďĞŚŽͲ
ƌĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶůŝŐŐĞŶƚĞƌŝŶǌĂŐĞďŝũĚĞ
ďĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘
ĞŐĞŶĞĚŝĞĞĞŶďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶƚ
ŬĂŶƚĞǀĞŶƐĞĞŶǀĞƌǌŽĞŬƚŽƚŚĞƚƚƌĞīĞŶ
ǀĂŶǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐŝŶĚŝĞŶĞŶ
ďŝũĚĞZĞĐŚƚďĂŶŬDŝĚĚĞŶͲEĞĚĞƌůĂŶĚ͕
ĨĚĞůŝŶŐďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ͕Ž͘ǀ͘ǀ͘ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ
ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ͘

ĞĂĨĚĞůŝŶŐƐŵĂŶĂŐĞƌWƵďůŝĞŬŵĂĂŬƚ
ďĞŬĞŶĚĚĂƚǌŝũďŝũďĞƐůƵŝƚǀĂŶϭϰŵĞŝ
ϮϬϭϯĂĂŶĚĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐǀĂŶŚĞƚƚĞĂŵ
ƵƌŐĞƌǌĂŬĞŶĞŶŚĞƚƚĞĂŵ<ŽŶĚĞƌͲ
ŵĂŶĚĂĂƚŚĞĞŌǀĞƌůĞĞŶĚƚĞƌǌĂŬĞĚĞĂĂŶ
ŚĂĂƌŐĞŵĂŶĚĂƚĞĞƌĚĞďĞǀŽĞŐĚŚĞĚĞŶŽƉ
ŚĞƚǁĞƌŬƚĞƌƌĞŝŶǀĂŶďƵƌŐĞƌǌĂŬĞŶ͕ĞĞŶ
ĞŶĂŶĚĞƌǌŽĂůƐŽŵƐĐŚƌĞǀĞŶŽƉĚĞďŝũĚŝƚ
ďĞƐůƵŝƚďĞŚŽƌĞŶĚĞŵĂŶĚĂƚĞŶůŝũƐƚ͘,Ğƚ
ďĞƐůƵŝƚǀĂŶϮϬŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϮŝƐŐĞůŝũŬƟũͲ
ĚŝŐŝŶŐĞƚƌŽŬŬĞŶ͘

BEL-Commissie
Ruimtelijke
Kwaliteit

,ĞƚďĞƐůƵŝƚŵĞƚďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞŵĂŶĚĂƚĞŶͲ
ůŝũƐƚůŝŐƚƚĞƌŝŶǌĂŐĞďŝũŚĞƚůŽŬĞƚŽƵǁĞŶ
ĞŶtŽŶĞŶŝŶŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶĚĞ>
ŽŵďŝŶĂƟĞ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱŝŶĞŵŶĞƐ͘

<ŝũŬǀŽŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞ
ĂŐĞŶĚĂŽƉǁǁǁ͘ǁĞůŵŽŶ͘Ŷů͘

/ĞĚĞƌĞĚŝŶƐĚĂŐͲŝŶĚĞŽŶĞǀĞŶ
ǁĞŬĞŶͲŝŶŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌ͕
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱŝŶĞŵŶĞƐ͘

:ZZ<E/E'ϮϬϭϮ
ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐŵĂŬĞŶďĞŬĞŶĚĚĂƚǀĂŶĂĨŚĞĚĞŶƚŽƚĂĂŶĚĞ
ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĚŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚŽƉϭϭũƵŶŝϮϬϭϯ͕ŽƉŐƌŽŶĚǀĂŶĂƌƟŬĞů
ϭϵϳ͕ůŝĚϯ'ĞŵĞĞŶƚĞǁĞƚ͕ǀŽŽƌĞĞŶŝĞĚĞƌƚĞƌŝŶǌĂŐĞůŝŐƚ͗
ͲĚĞũĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶŚĞƚũĂĂƌǀĞƌƐůĂŐϮϬϭϮ͖
ͲĚĞĂĐĐŽƵŶƚĂŶƚƐǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ͕ǌŽĂůƐďĞĚŽĞůĚŝŶĂƌƟŬĞůϮϭϯ͕
ůŝĚϯ'ĞŵĞĞŶƚĞǁĞƚĞŶ
ͲŚĞƚǀĞƌƐůĂŐǀĂŶďĞǀŝŶĚŝŶŐĞŶ͕ǌŽĂůƐďĞĚŽĞůĚŝŶĂƌƟŬĞůϮϭϯ͕
ůŝĚϰ'ĞŵĞĞŶƚĞǁĞƚ͘
hŬƵŶƚĚĞƐƚƵŬŬĞŶŝŶǌŝĞŶďŝũĚĞƌĞĐĞƉƟĞŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐĂĂŶĚĞ
<ĞƌŬůĂĂŶϭϲŝŶůĂƌŝĐƵŵĞŶŝŶŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞĂĂŶĚĞ
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱŝŶĞŵŶĞƐ͘KŽŬŬƵŶƚƵĚĞƐƚƵŬŬĞŶŝŶǌŝĞŶŽƉĚĞǁĞďƐŝƚĞ
ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐǀĂŶůĂͲ
ƌŝĐƵŵŵĂŬĞŶ͕ďĞŬĞŶĚĚĂƚŚĞƚŽŶƚǁĞƌƉ
ǀĂŶŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ͞dĞĐŚŶŝƐĐŚĞ
ŚĞƌǌŝĞŶŝŶŐůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚtĞƌŬͲ
ĚŽƌƉ͟E>͘/DZK͘Ϭϯϳϲ͘WŵĞĞŶƚtͲ
KEϬϭǀŽŽƌĞĞŶŝĞĚĞƌƚĞƌŝŶǌĂŐĞůŝŐƚ͘
ŝũĚĞǀĞƌĚĞƌĞƉůĂŶƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶŚĞƚ
ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ͞ůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚ
tĞƌŬĚŽƌƉ͟ŝƐŐĞďůĞŬĞŶĚĂƚŚĞƚďĞƐƚĞŵͲ
ŵŝŶŐƐƉůĂŶŽƉŽŶĚĞƌĚĞůĞŶďŝũƐƚĞůůŝŶŐ
ďĞŚŽĞŌ͘,ĞƚďĞƚƌĞŌŝŶŚŽŽĨĚǌĂĂŬĞĞŶũƵͲ
ƌŝĚŝƐĐŚĞďŝũƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐͲ
ƉůĂŶƚĞŶŐĞǀŽůŐĞǀĂŶŚĞƚǀĞƌĂŶĚĞƌĚĞ
ĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞŬůŝŵĂĂƚ͕ŐĞǁŝũǌŝŐĚĞǁĞƚͲĞŶ
ƌĞŐĞůŐĞǀŝŶŐĞŶŐĞĐŽŶƐƚĂƚĞĞƌĚĞŽŶũƵŝƐƚŚĞͲ
ĚĞŶͬŽŶĚƵŝĚĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǁŽƌĚƚ
ŝŶĚĞǀĞƌĚĞƌĞƉůĂŶƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐŽŶĚĞƌǀŽŶͲ
ĚĞŶĚĂƚĚĞŽƉŐĞŶŽŵĞŶƌĞŐĞůƐŽƉŽŶĚĞƌͲ
ĚĞůĞŶƚĞƐƚƌŝŶŐĞŶƚǌŝũŶŽŵƚŽƚĞĞŶŐŽĞĚĞ
ƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶƚĞ
ŬŽŵĞŶ͘KŽŬĚŝƚŝƐĚĞĞůƐŝŶŐĞŐĞǀĞŶĚŽŽƌ
ŐĞǁŝũǌŝŐĚĞŵĂƌŬƚŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ͘
ƌŝƐŐĞĞŶƐƉƌĂŬĞǀĂŶĞĞŶŝŶƚĞŐƌĂůĞ
ŚĞƌǌŝĞŶŝŶŐ͕ŵĂĂƌǀĂŶĞĞŶƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞ
ŚĞƌǌŝĞŶŝŶŐ;ŚĞƚĂĂŶƉĂƐƐĞŶǀĂŶĞĞŶĂĂŶͲ
ƚĂůƉůĂŶƌĞŐĞůƐͿ͘ŝũŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ
͞ůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚtĞƌŬĚŽƌƉ͟ďĞŚŽͲ
ƌĞŶĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶďůŝũǀĞŶǀĂŶŬƌĂĐŚƚ͘
ĂĂƌǁĂĂƌŶŽĚŝŐŝƐĂĂŶǀƵůůĞŶĚŽŶĚĞƌͲ
ǌŽĞŬŐĞĚĂĂŶ͕ŽĨŚĞĞŌĞĞŶĂĐƚƵĂůŝƐĂƟĞ
ǀĂŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶƉůĂĂƚƐŐĞǀŽŶĚĞŶ͘Ğ

ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŚĞƌǌŝĞŶŝŶŐǀĂŶŚĞƚďĞƐƚĞŵͲ
ŵŝŶŐƐƉůĂŶĚŽŽƌůŽŽƉƚĚĞǌĞůĨĚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ĂůƐĞĞŶďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶĞŶĚĞƌĂĂĚŝƐ
ŚĞƚďĞƐůƵŝƚǀŽƌŵĞŶĚŽƌŐĂĂŶ͘

Ter inzage
,ĞƚŽŶƚǁĞƌƉďĞƐůƵŝƚĞŶĚĞďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞ
ƐƚƵŬŬĞŶůŝŐŐĞŶǀĂŶĂĨϮϳŵĞŝϮϬϭϯŐĞĚƵͲ
ƌĞŶĚĞǌĞƐǁĞŬĞŶƚĞƌŝŶǌĂŐĞďŝũĚĞďĂůŝĞ
ŽƵǁĞŶĞŶtŽŶĞŶŝŶŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶĚĞ
>ŽŵďŝŶĂƟĞ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱƚĞĞŵͲ
ŶĞƐ͘hŬƵŶƚŚŝĞƌƚĞƌĞĐŚƚŽƉŵĂĂŶĚĂŐ͕
ĚŝŶƐĚĂŐĞŶĚŽŶĚĞƌĚĂŐǀĂŶϴ͘ϯϬƚŽƚϭϮ͘ϯϬ
ƵƵƌ͘dĞǀĞŶƐŝƐŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶƚĞ
ƌĂĂĚƉůĞŐĞŶǀŝĂǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůĞŶǀŝĂ
ǁǁǁ͘ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞƉůĂŶŶĞŶ͘Ŷů
hŬƵŶƚŐĞĚƵƌĞŶĚĞĚĞƚĞƌŝŶǌĂŐĞƚĞƌŵŝũŶ
ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞĞŶƌĞĂĐƟĞŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũďƵƌͲ
ŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐǀĂŶůĂƌŝĐƵŵ͕
WŽƐƚďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ,ĞŵŶĞƐ͕ŽŶĚĞƌ
ǀĞƌŵĞůĚŝŶŐǀĂŶ͞ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶdĞĐŚͲ
ŶŝƐĐŚĞŚĞƌǌŝĞŶŝŶŐůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚ
tĞƌŬĚŽƌƉ͘͟KŽŬŚĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶǀĂŶĞĞŶ
ŵŽŶĚĞůŝŶŐĞƌĞĂĐƟĞŝƐŵŽŐĞůŝũŬ͘,ŝĞƌǀŽŽƌ
ĚŝĞŶƚďŝŶŶĞŶĚĞƚĞƌŵŝũŶǀĂŶĚĞƚĞƌŝŶǌĂŐĞ
ůŝŐŐŝŶŐ͕ĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬƚĞǁŽƌĚĞŶŐĞŵĂĂŬƚ
ŵĞƚŵĞǀƌŽƵǁ<͘ĚĞ'ƌĂĂĨǀĂŶĚĞ>
ŽŵďŝŶĂƟĞ͕ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌϬϯϱͲ
ϳϱϭϯϭϲϱ͘,ĞƚŝƐŶŝĞƚŵŽŐĞůŝũŬƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚ
ŽĨǀŝĂĞͲŵĂŝůƵǁǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŬĞŶďĂĂƌƚĞ
ŵĂŬĞŶ͘

dĞĐŚŶŝƐĐŚĞŚĞƌǌŝĞŶŝŶŐďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ
ůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚtĞƌŬĚŽƌƉ

Hogere grenswaarden
ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐǀĂŶ
ůĂƌŝĐƵŵŵĂŬĞŶďĞŬĞŶĚĚĂƚǌŝũǀŽŽƌŶĞͲ
ŵĞŶƐǌŝũŶŚŽŐĞƌĞŐƌĞŶƐǁĂĂƌĚĞŶǀĂƐƚƚĞ
ƐƚĞůůĞŶǀŽŽƌŶŽŐƚĞƌĞĂůŝƐĞƌĞŶǁŽŶŝŶŐĞŶ
ůĂŶŐƐĚĞĞůƚĂǌŝũĚĞ͘dĞŶŐĞǀŽůŐĞǀĂŶŚĞƚ
ǁĞŐǀĞƌŬĞĞƌŬŽŵƚŚĞƚŐĞůƵŝĚƐŶŝǀĞĂƵƵŝƚ
ďŽǀĞŶĚĞǀŽŽƌŬĞƵƌƐŐƌĞŶƐǁĂĂƌĚĞ͘

,ĞƚŽŶƚǁĞƌƉďĞƐůƵŝƚ;ŝŶĐůƵƐŝĞĨĚĞďŝũďĞŚŽͲ
ƌĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶͿ͕ůŝŐƚǀĂŶϮϳŵĞŝƚͬŵ
ϴũƵůŝǀŽŽƌĞĞŶŝĞĚĞƌƚĞƌŝŶǌĂŐĞďŝũŚĞƚůŽͲ
ŬĞƚsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͕ŐĞďŽƵǁ>ŽŵďŝŶĂͲ
ƟĞ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱŝŶĞŵŶĞƐ͘ĞƐƚƵŬŬĞŶ
ƐƚĂĂŶŽŽŬŽƉĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁĞďƐŝƚĞ
;ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů͕ŽŶĚĞƌďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶͲ
ŐĞŶͿ͘


'ĞĚƵƌĞŶĚĞŚĞƚŐĞŶŽĞŵĚĞƚĞƌŵŝũŶǀĂŶƚĞƌ
ŝŶǌĂŐĞůĞŐŐŝŶŐŬƵŶŶĞŶďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶ
ĞĞŶǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũŚĞƚĐŽůůĞŐĞ
ǀĂŶƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐǀĂŶ
ůĂƌŝĐƵŵ͕ƉŽƐƚďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ,ĞŵŶĞƐ͕
ŽŶĚĞƌǀĞƌŵĞůĚŝŶŐǀĂŶ͚KŶƚǁĞƌƉďĞƐůƵŝƚ
ŚŽŐĞƌĞŐƌĞŶƐǁĂĂƌĚĞŶŝŶǀĞƌďĂŶĚŵĞƚĚĞ
ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŚĞƌǌŝĞŶŝŶŐǀĂŶŚĞƚďĞƐƚĞŵͲ
ŵŝŶŐƐƉůĂŶůĂƌŝĐƵŵŵĞƌŵĞĞŶƚtĞƌŬĚŽƌƉ͛͘
,ĞƚŝƐŶŝĞƚŵŽŐĞůŝũŬƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚŽĨǀŝĂĚĞ
ĞͲŵĂŝůƵǁǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŬĞŶďĂĂƌƚĞŵĂŬĞŶ͘
sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞĞŶͬŽĨŚĞƚŵĂŬĞŶ
ǀĂŶĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬǀŽŽƌŚĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶǀĂŶ
ĞĞŶŵŽŶĚĞůŝŶŐĞǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŬƵŶƚƵĐŽŶƚĂĐƚ
ŽƉŶĞŵĞŶŵĞƚĚŚƌ͘:͘d͘ǀĂŶ<ŽŽƚĞŶǀĂŶŚĞƚ
ƚĞĂŵZƵŝŵƚĞ͕ƚĞů͘ϬϯϱͲϳϱϭϯϭϳϯ͘
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Familieberichten
Geboren
27-03-2013
28-03-2013
28-03-2013
06-04-2013
14-04-2013
16-04-2013
17-04-2013
Overleden
11-04-2013
21-04-2013

Aimeelyn Putri
Heidenrijk
Juliette Catharina
Carolien Fay de Jong
Sophia Milou van Sloten
Gerda Johanna Visser
Martinus Dirk Anton
Bast
Jannes Beer
Indy Bonefaas
Maas Goote,
geboren 17-11-1936
Frans Schinkel,
geboren 08-01-1946
Nicolaas (Niek)
Hendrikus Vos,
geboren 27-01-1918

Deze foto ‘Bespiegelingen...’ werd gemaakt door Robert Molijn op de hoek Levensboom
- Burgemeester Tydemanplein.

22-04-2013

1e elftal van BVV’31 naar zaterdag!

Kopij

Binnen BVV’31 wordt er al langere tijd gesproken over de invoering van zaterdagselectievoetbal bij de senioren. Met het oog op de toekomst was er begin 2013
al besloten om te zijner tijd het 1e elftal van de senioren over te laten gaan van
de zondag- naar de zaterdagcompetitie.

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

De voors en tegens zijn afgewogen, maar
nu is het zover: het 1e elftal gaat het komende seizoen (2013-2014) over naar de zaterdagcompetitie. Voor de duidelijkheid: de
huidige overige (recreatieve) seniorenteams
die momenteel op zondag spelen, zullen op
de zondag blijven spelen.
De doelstelling van BVV’31 is om met
deze overgang het 1e elftal weer tot het trot-

se ‘vlaggenschip’ te maken van de vereniging. De spelers zelf, de trainer, de jeugd,
de toeschouwers, alle vrijwilligers, kortom
alle BVV’ers moeten weer een grote
betrokkenheid bij het 1e elftal en de vereniging voelen. Daarmee zal dan ook de gezelligheid en de drukte op de club verder toenemen en zullen we met z’n allen de stappen kunnen gaan zetten naar een mooie
toekomst! Info: www.bvv31.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.

Dorpsagenda
EXPOSITIES
De Trappenberg tot 3 juli verkoopexpositie met werk van Cinzia Bailo en Reina
Klees. Info: tel. 6929600.
Geologisch Museum Hofland de tentoonstelling: ‘En toen... kwam de mens’,
t/m december 2013. Dinsdag t/m zondag
open van 13.00-16.30 uur. Info:
www.geologischmuseumhofland.nl.
Het Brinkhuis t/m 31 mei expositie van
een deel uit de Kunstuitleencollectie
Huizen, met onder andere een werk van
de Blaricumse kunstenaar Marloes
Eerden.
Rosa Spier Huis t/m 9 juni San
(Bosjesmannen) Kunst: Dromen uit de
Kalahari. Info www.rosaspierhuis.nl.
Galerie Houwers-Locatie Jan Tabak
t/m 30 juni de kunstschilder Ciska van
der Meer. Dagelijks te bezoeken.
Info: www.galeriehouwers.nl.
BEL-Art van 14 juni 2013 tot 12 juli
2013 expositie van deelnemers Stichting
kunst en cultuur Blaricum.
’t Meenthuis mei en juni expositie van
Evie Mol. Info: www.schilderkunst.nu.
Historische Kring Blaricum t/m half
augustus tentoonstelling met luchtfoto’s
van Blaricum. De toegang is gratis, open
op donderdagen van 20.00 uur tot 22.00
uur en op zaterdagen van 14.00 uur tot
16.00 uur.
Torenhof tot 18 juni expositie schilderijen en beelden van Mareza Egbers. Info:
tel. 5310001 of 5315564.
Galerie Bianca Landgraaf van 31 mei
t/m 29 juni tentoonstelling: ‘EEN NIEUWE LENTE…’. Info: tel. 5335987, email: info@galeriebiancalandgraaf.nl.
www.galeriebiancalandgraaf.nl.

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Alle activiteiten en info
kunt u vinden op
www.versawelzijn.nl/activiteiten.
De Vlierhove zondag 26 mei 14.0017.00 uur Bijzonder Blaricum.
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.
De
Blaercom
Bridgeclub
de
‘Bridgegooiers’ organiseert weer elke
donderdagavond t/m 29 augustus
Zomeravondbridge. Aanvang 20.00 uur,
graag aanwezig om 19.45 uur. 16 juni
om 14.00 uur Marionetten theater
Brugman met o.a. vertoning nostalgische kinderseries Dappere Dodo. Info:
www.nederlandsmarionettentheater.nl.
Veteranenbijeenkomsten 20 juni, 18
juli, 15 augustus, 19 september, 17
oktober, 21 november en 19 december
in het dienstencentrum Brassershoeve,
Waterstraat 2, Huizen van 15.00 tot
17.30 uur. Info G. Elders tel. 5383830
of 0639466134.
De Malbak Kidsclub op woensdagmiddag van 13.30-15.00 uur. Voor 1 euro
kunnen kinderen van 4 t/m 8 jaar
terecht.
Info:
tel.
5262902.
Kindervakantie in Blaricum van 8 t/m
12 juli. Inschrijven van 10 juni t/m15
juni bij de Malbak.
Info: mneerbos@versawelzijn.nl of
jhospers@versawelzijn.nl.

Asperges in de akker 2013 24 mei t/m
4 juni, reserveren kan op
www.zmaakt.nl.
Het Rode Kruis Collecteweek 9 t/m 15
juni. Word collectant! Meld je aan op
www.rodekruis.nl/collecteren.
Lions Blaricum-Laren 23 juni vindt in
de Aspergeboerderij Blaricum De
Dorpslunch plaats onder het motto ‘Doe
eens Wild met Asperges!’
Info: www.dedorpslunch.nl.
Het Vitus 15 juni ‘Family Fun &
Fashion Fair’.
Info: www.familyfunfashionfair.nl.
Zomerconcert ‘Rust Wat’ met Ernst
Daniel Smid op vrijdag 21 juni. Info:
www.zomerconcert.nl.
’t Meenthuis 30 mei van 19.30-22.30
uur workshop Vilt van Little Miss
Dottie, aanmelden via www.littlemissdottie.nl. 30 mei vanaf 18.30 uur
Muziek op de Meent met Todash (een
jazzband uit Zwolle) en een heerlijk
buffet. Reserveren tel. 5330088.
Deelname aan het buffet kost €25,- p.p.
incl. muziek.
Epilepsiefonds 3 t/m 8 juni collecteweek.
Goois Openluchttheater start 26 mei.
Zie voor programma
www.gooisopenluchttheater.nl.
PC Helpdesk Bent u 50+, zit u met een
probleem met uw pc, tablet, iPad? U
kunt op maandag t/m vrijdag tussen
10.00 en 12.00 uur bij de PC Helpdesk
in het Brinkhuis advies inwinnen. Info:
www.pchelpdeskbel.nl.
Torenhof op 27 juni een rijbewijskeuring voor 70-plussers, chauffeurs met
C/D/E rijbewijs en overige automobilis-

ten door Regelzorg. Dit kan alleen
door een afspraak te maken via het
landelijk
afsprakenbureau,
tel.
0882323300. Zelf een datum plannen
kan via de website www.regelzorg.nl.
Tarief: € 35,00 voor de B/E keuring
en € 52,50 voor chauffeurs jonger dan
70 jaar met grootrijbewijs.
Sint Jansbasiliek 9 juni korenfestival:
11.00 uur feestelijk gezongen eucharistieviering en om
14.30 uur zondagmiddagconcert.
Info: www.zingeninlaren.nl,
e-mailadres: info@zingeninlaren.nl
en tel. 6211615.
Epilepsiefonds 3 t/m 8 juni collecteweek.
Theetuin In Gooijers Erf
Schapendrift 1-b, tel. 0625326949,
open op donderdag en vrijdag van
10.00-17.00 uur in de periode 16 mei
t/m 12 juli. Na de zomervakantie
vanaf half augustus tot oktober open
op afspraak voor groepen v.a. 8 personen voor lunch/diner.
BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. Inloopochtenden op woensdag rond een thema,
10.45-12.00 uur. In het kader van
meimaand fietsmaand expositie met
een selectie van de foto’s van de
Amerikaanse fotograaf en schrijver
Shirley Agudo die eerder zijn uitgegeven in het boekje Bicycle Mania.
T/m 14 juni overzichtsexpositie
Kunstuitleenproject KlasseKunst van
basisschoolgroepen zeven en acht.
Laren tel. 5382612.
Info: www.bibliotheekhlb.nl.

