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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.

Expositie etsen
Bob ten Hoope

Landwinkel

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

FOTO IMKERSVERENIGING

Gedurende de maanden september t/m
december exposeert de Historische
Kring Blaricum etsen van Bob ten
Hoope in het onderkomen van de
Kring aan de Brinklaan 4/a te
Blaricum.
Deze etsen zijn afkomstig uit de collectie van Cees Wijsman. Sinds begin jaren
tachtig is Ten Hoope bijna elke maandagmiddag te vinden in het atelier van
Wijsman waar hij bezig is met het maken
van etsen.
Wijsman produceert van elke ets twee,
hooguit drie afdrukken. Zodoende is er
een collectie van meer dan 500 etsen. Uit
deze collectie heeft de Historische Kring
in samenwerking met de Stichting
Vrienden van Bob ten Hoope 150 stuks
geselecteerd voor een boekwerkje.
Openingstijden: vanaf 1 september op
donderdag van 20.00-22.00 uur en op
zaterdag van 14.00-16.00 uur.

Hoe gaat het verder met de bijen…
door Rikkie Plugboer
Op de open dag van de Huizer volkstuinen heeft de imkersvereniging Blaricum
e.o. in haar kraam een maquette van de bijenschans getoond, zoals die op het
volkstuincomplex zal worden opgetrokken (zie foto). Dit wordt mede mogelijk
gemaakt dankzij een royale bijdrage van de Kringloopwinkel Huizen. De
enthousiaste Huizer leden van de vereniging zullen dan een eigen plek voor hun
bijen hebben in een bijzonder bijenvriendelijke omgeving.

FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN

In het stadspark van Huizen, bij de kinderboerderij, wordt ook ruimte voor een
aantal bijenkasten gemaakt. Hier zal het
geheel een kindvriendelijk en instructief
karakter krijgen.
Ook de Eemnesser imker-leden van de
vereniging krijgen binnenkort hun plek
voor de bijen bij de algemene begraafplaats.

Landwinkel Fair Seasons geopend in
Blaricum. Info:
http://landwinkelfairseasons.plazaxl.nl/.

Mamacafé
Zit je ook vol vragen over je zwangerschap of over je baby/peuter? Mis je
wel eens het contact met andere vrouwen met een baby/peuter? Heb je zin
in gezelligheid met andere moeders?
Je bent welkom in het Mamacafé als je
een aanstaande moeder of moeder van
een peuter tot 4 jaar oud bent en het leuk
vindt om andere (bijna) moeders te ontmoeten. Moeders kunnen elkaar ontmoeten, samen ervaringen uitwisselen en
hun belevenissen als (a.s.) moeder delen.
Het kan over van alles gaan, (borst)voeding, opvoeding, ontwikkeling van je
kind maar ook over de prijs van luiers. In
wijkcentrum De Malbak, iedere woensdag van 9.30 tot 11.00 uur, vanaf 4 september 2013. Het Mamacafé is gratis.
Info: www.cjgblaricum.nl /
info@cjgblaricum.nl.
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Blaricummer Eng
De akkers van de Blaricummer Eng
staan weer volop in bloei. Zij werden in
verband met het koude voorjaar wat later
ingezaaid dan vorig jaar. De bijen kunnen er nu, met het mooie weer van de
laatste weken, volop van genieten. De
ook dit jaar weer in particuliere tuinen
uitgezaaide bijenbloemen maken het
nectar- en stuifmeelaanbod voor de bijen
compleet. Met dank aan allen die onze
zaad-actie voor de bijen dit jaar weer
hebben gesteund. Wilt u ook iets doen
voor de bijen? Kijk dan eens op onze
website bij ‘Een tuin vol moois!’

Vitustuintje
In het Vitustuintje staan de bijenbloemen
weer volop in bloei. De gemeente heeft
in de strook tussen de parkeerplaats voor
het gemeentehuis en de tuin een zestal
fruitbomen geplant. De bijen zullen daar
volgend jaar hun best voor doen om tijdens de bloei deze bomen optimaal te
bestuiven. Ondanks het lange en koude
voorjaar is de ontwikkeling van de bijenvolken weliswaar wat later, maar toch
goed op gang gekomen. Of er veel
honing geoogst zal kunnen worden moeten we nog maar afwachten. We hebben
nog de maand augustus en de dan bloeiende heide vóór ons.
Bijenschans Steegland
Op de 4e zondagmiddag van de maand,
25 augustus, is er open middag op
Bijenschans Steegland van 14.00-16.00
uur. Op 18 augustus staan de imkers ook
met een kraam op het Oranjeweitje, zij kunnen u dan waarschijnlijk meer vertellen.
Info: www.imkersverenigingblaricum.nl.

www.voorma-walch.nl
Laren-Blaricum
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Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50

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

Tel. 035 - 543 19 32
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www.seniorbanking.nl

www.dayspamooi.nl
Restaurant
Lounge

Fa. Wed. B. Vos
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nodig?

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

www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

graphicdynamics.nl

Huizen-Naarden

SLAAPPLAATS
NODIG?
BLARICUM
BED&BREAKFAST

Tel 06-55781678
blaricumbnb.nl
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Blaricumse Kermis: feest voor jong en oud!
sĂŶǌĂƚĞƌĚĂŐϭϳƚŽƚĞŶŵĞƚǁŽĞŶƐĚĂŐϮϭĂƵŐƵƐƚƵƐŝƐŚĞƚǁĞĞƌŬĞƌŵŝƐŝŶůĂƌŝĐƵŵ͘sŽŽƌǀĞĞůŝŶǁŽŶĞƌƐĞĞŶŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐǁĂĂƌ
ǌĞŶĂĂƌƵŝƚŬŝũŬĞŶĞŶǁĂĂƌǌĞǌĞůĨƐǀĂŬĂŶƟĞƉůĂŶŶĞŶŽƉĂĨƐƚĞŵŵĞŶ͘ǀĞŶŝƐůĂƌŝĐƵŵĐĞŶƚƌƵŵǀĂŶĚĞƌĞŐŝŽŵĞƚŚĞƚĨĞĞƐƚŐĞĚƌƵŝƐ
ǀĂŶĚƵŝǌĞŶĚĞŶďĞǌŽĞŬĞƌƐ͘ĞǀĞůĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͕ŚĞƚƐĂĂŵŚŽƌŝŐŚĞŝĚƐŐĞǀŽĞůŽƉƐƚƌĂĂƚĞŶŚĞƚǀĂĂŬŵŽŽŝĞǌŽŵĞƌǁĞĞƌǌŽƌŐĞŶĂů
ũĂƌĞŶůĂŶŐǀŽŽƌĞĞŶƵŶŝĞŬĞŬĞƌŵŝƐ͘
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'ĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ
<ĞƌŬůĂĂŶϭϲ͕ůĂƌŝĐƵŵ
WŽƐƚďƵƐϳϭ͕ϯϳϱϱ,ĞŵŶĞƐ
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϭϰϬϯϱ
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

KŵŚĞƚĨĞĞƐƚǀĂŶĞŶǀŽŽƌĚĞĚƵŝǌĞŶĚĞŶ
ďĞǌŽĞŬĞƌƐŝŶŐŽĞĚĞďĂŶĞŶƚĞďůŝũǀĞŶ
ůĞŝĚĞŶ͕ŵŽĞƚĞŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͕ƉŽůŝƟĞ͕
ďƌĂŶĚǁĞĞƌĞŶĂŶĚĞƌĞŚƵůƉĚŝĞŶƐƚĞŶ
ŶĂƵǁŵĞƚĞůŬĂĂƌƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶ͘Ăƚ
ďĞŐŝŶƚĂůǁĞŬĞŶǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĂĂŶĚĞ
ŬĞƌŵŝƐ͕ĂůƐǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶŽƉĞůŬĂĂƌ
ǁŽƌĚĞŶĂĨŐĞƐƚĞŵĚĞŶĂĨƐƉƌĂŬĞŶǁŽƌĚĞŶ
ŐĞŵĂĂŬƚŽǀĞƌĚĞǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ͘sĂŶŬĞƌŵŝƐͲ
ŐĂŶŐĞƌƐǁŽƌĚƚǀĞƌǁĂĐŚƚĚĂƚǌĞĞƌǀŽŽƌ
ǌŽƌŐĞŶĚĂƚĚĞƐĨĞĞƌŐŽĞĚďůŝũŌ͕ǌŽĚĂƚĚĞ
ŬĞƌŵŝƐŽŽŬĚŝƚũĂĂƌǁĞĞƌĞĞŶŐƌŽŽƚƐƵĐͲ
ĐĞƐǁŽƌĚƚ͘WŽůŝƟĞ͕ŐĞŵĞĞŶƚĞ͕ďƌĂŶĚǁĞĞƌ

ĞŶĂŶĚĞƌĞŚƵůƉǀĞƌůĞŶĞƌƐůĞǀĞƌĞŶŚƵŶ
ďŝũĚƌĂŐĞŽŵĚĂƚƚĞďĞƌĞŝŬĞŶ͘ŽŽƌǀĂŶ
ƚĞǀŽƌĞŶŚĞůĚĞƌƚĞǌŝũŶŽǀĞƌŽŶŐĞǁĞŶƐƚ
ŐĞĚƌĂŐĞŶŽǀĞƌǌĂŬĞŶǁĂĂƌƚĞŐĞŶŽƉŐĞͲ
ƚƌĞĚĞŶǁŽƌĚƚ͕ŬƵŶŶĞŶŵŽŽŝĞĨĞĞƐƚĞůŝũŬĞ
ƚƌĂĚŝƟĞƐǌŽĂůƐĚĞůĂƌŝĐƵŵƐĞ<ĞƌŵŝƐǁĞĞŬ
ŐĞǁŽŽŶďůŝũǀĞŶǁĂƚŚĞƚŶŽŐĂůƟũĚŝƐ͚͗ĞŶ
ĂƩƌĂĐƟĞǀŽŽƌũŽŶŐĞŶŽƵĚ͕ĞĞŶĨĞĞƐƚ
ǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶ͊͛

Vragen of klachten?
sŽŽƌǀĞĞůŝŶǁŽŶĞƌƐŝƐĚĞŬĞƌŵŝƐŝĞƚƐŽŵ
ŶĂĂƌƵŝƚƚĞŬŝũŬĞŶ͘dŽĐŚŝƐŶŝĞƚŝĞĚĞƌͲ

ĞĞŶďůŝũŵĞƚĂůůĞĚƌƵŬƚĞĚŝĞĞƌďŝũŬŽŵƚ
ŬŝũŬĞŶĞŶƐŽŵŵŝŐĞŵĞŶƐĞŶŚĞďďĞŶŽŽŬ
ŽǀĞƌůĂƐƚͬŚŝŶĚĞƌǀĂŶďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĨŽƵƚŐĞͲ
ƉĂƌŬĞĞƌĚĞĂƵƚŽ͛ƐĞŶďĞǌŽĞŬĞƌƐĚŝĞƚĞǀĞĞů
ŚĞďďĞŶŐĞĚƌŽŶŬĞŶ͘

tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

>ŽŵďŝŶĂƟĞ
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱ͕ϯϳϱϱĞŵŶĞƐ
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϭϰϬϯϱ
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů

,ĞĞŌƵǀƌĂŐĞŶ͕ŬůĂĐŚƚĞŶ͕ŽƉŵĞƌŬŝŶŐĞŶ
ŽĨƟƉƐ͍sŽŽƌĂůůĞƐǁĂƚŵĞƚĚĞŬĞƌŵŝƐ
ƚĞŵĂŬĞŶŚĞĞŌ͕ŬƵŶƚƵƚĞƌĞĐŚƚďŝũŚĞƚ
DĞůĚƉƵŶƚKƉĞŶďĂƌĞZƵŝŵƚĞ͘ĂƚŬĂŶ
ĚŝŐŝƚĂĂůǀŝĂŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁĞďƐŝƚĞ
;ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘ŶůͿŽĨƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚ͗
ϭϰϬϯϱ͘

tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
DĂ͘ƚͬŵĚŽ͘ǀĂŶϬϴ͘ϯϬʹϭϳ͘ϬϬƵƵƌĞŶ
ǀƌ͘ǀĂŶϬϴ͘ϯϬʹϭϯ͘ϬϬƵƵƌ

ŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ
sŽŽƌŚĞƚŵĂŬĞŶǀĂŶĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬŬƵŶƚ
ƵƟũĚĞŶƐĚĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶďĞůůĞŶŵĞƚ
ϭϰϬϯϱŽĨŵĂĂŬĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬǀŝĂ
ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

sKKZtZEsKKZE'^>'<ZD/^
tĞŐƐůĞĞƉƌĞŐĞůŝŶŐǀŽŽƌ
ĨŽƵƚƉĂƌŬĞĞƌĚĞƌƐ

tŝůĚƉůĂƐƐĞŶ͗
ŽŶŶŽĚŝŐĞŶƐƚƌĂĩĂĂƌ

&ŽƵƚŐĞƉĂƌŬĞĞƌĚĞĂƵƚŽ͛ƐŝŶŚĞƚKƵĚĞ
ŽƌƉŬƵŶŶĞŶĞĞŶŽďƐƚĂŬĞůǌŝũŶǀŽŽƌ
ŚƵůƉĚŝĞŶƐƚĞŶ͕ũƵŝƐƚǁĂŶŶĞĞƌĞůŬĞƐĞĐŽŶͲ
ĚĞƚĞůƚ͘ƵƚŽ͛ƐĚŝĞĨŽƵƚŽĨďĞůĞŵŵĞƌĞŶĚ
ŐĞƉĂƌŬĞĞƌĚƐƚĂĂŶǀŽŽƌŚƵůƉǀĞƌůĞŶŝŶŐƐͲ
ǀŽĞƌƚƵŝŐĞŶǁŽƌĚĞŶĚŝƌĞĐƚǁĞŐŐĞƐůĞĞƉƚ͘

͚tŝůĚƉůĂƐƐĞŶ͛ŝƐƐƚƌĂĩĂĂƌ͕ŵĂĂƌŝƐ
ŽŽŬŚĞůĞŵĂĂůŶŝĞƚŶŽĚŝŐ͘KƉĞĞŶ
ĂĂŶƚĂůƉůĂĂƚƐĞŶǁŽƌĚĞŶƚŽŝůĞƚǁĂŐĞŶƐ
ŐĞƉůĂĂƚƐƚ͘KŽŬǁŽƌĚĞŶŽƉƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞ
ƉůĞŬŬĞŶĞŶƌŽƵƚĞƐ͚ƉůĂƐŬƌƵŝǌĞŶ͛ŐĞͲ
ƉůĂĂƚƐƚ͘ĞŚŽŐĞŶŽŽĚŬĂŶĚƵƐ͚ŐĞǁŽŽŶ
ĞŶŽƌĚĞŶƚĞůŝũŬ͛ǁŽƌĚĞŶŐĞůĞŶŝŐĚ͘

'ĞĞŶĚƌĂŶŬŽŶĚĞƌĚĞϭϲ
ůĐŽŚŽůŐĞďƌƵŝŬŽŶĚĞƌĚĞϭϲũĂĂƌŝƐ
ŶŽŽŝƚƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶ͕ĚƵƐŽŽŬŶŝĞƚŽƉ
ĚĞŬĞƌŵŝƐ͘ĞƉŽůŝƟĞǌĂůŽƉƚƌĞĚĞŶ
ďŝũŽƉĞŶďĂƌĞĚƌŽŶŬĞŶƐĐŚĂƉĞŶǁĂĂƌ
ŶŽĚŝŐďĞŬĞƵƌŝŶŐĞŶƵŝƚƐĐŚƌŝũǀĞŶ͘KƉ
ǁŽĞŶƐĚĂŐĂǀŽŶĚ;ϮϭĂƵŐƵƐƚƵƐͿǁŽƌĚƚ
ŝŶŽǀĞƌůĞŐŵĞƚĚĞŚŽƌĞĐĂͲĞǆƉůŽŝƚĂŶƚĞŶ
ĞŶƐƵƉĞƌŵĂƌŬƚƚƵƐƐĞŶϭϵ͘ϬϬĞŶϮϭ͘ϬϬ
ƵƵƌŐĞĞŶĂůĐŽŚŽůǀĞƌŬŽĐŚƚ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚ
ǁŝůůĞŶǁĞŽƵĚĞƌƐǁŝũǌĞŶŽƉĚĞŐĞǀĂͲ
ƌĞŶĚŝĞĂůĐŽŚŽůŐĞďƌƵŝŬŽŶĚĞƌĚĞϭϲ
ũĂĂƌŵĞƚǌŝĐŚŵĞĞďƌĞŶŐƚ͘

'ĞĞŶĂůĐŽŚŽůŝŶŚĞƚǀĞƌŬĞĞƌ
ůĐŽŚŽůĞŶǀĞƌŬĞĞƌŐĂĂŶŶŝĞƚƐĂŵĞŶ͘
KŽŬŶŝĞƚƟũĚĞŶƐĚĞŬĞƌŵŝƐǁĞĞŬ͘WŽůŝƟĞ
ǀŽĞƌƚƟũĚĞŶƐĚĞŬĞƌŵŝƐǁĞĞŬĚĞŶŽĚŝŐĞ
ǀĞƌŬĞĞƌƐĐŽŶƚƌŽůĞƐƵŝƚ͘ĚǀŝĞƐ͗ĚƌŝŶŬĨƌŝƐ
ĂůƐũĞŶŽŐŵŽĞƚƌŝũĚĞŶŽĨŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌ
ĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞŶ;͚K͛ŽĨƚĂǆŝͿ͘

sŽŽƌŬŽŵĂŐƌĞƐƐŝĞ
,ĞůĂĂƐŬŽŵƚĂŐƌĞƐƐŝĞǀŽŽƌ͘sĂĂŬŝƐŽŽŬ
ŚŝĞƌĚƌĂŶŬĚĞŽŽƌǌĂĂŬ͘,ŽƵĚƚŚĞƚŐĞǌĞůͲ
ůŝŐĞŶůĂĂƚĞĞŶůĞƵŬĨĞĞƐƚŶŝĞƚƵŝƚĚĞ
ŚĂŶĚůŽƉĞŶ͘

'ĞĞŶŽŶǌĞĚĞůŝũŬŐĞĚƌĂŐ
ĞŬĞƌŵŝƐǁĞĞŬŝƐŐĞĞŶǀƌŝũďƌŝĞĨŽŵ
ŵĂĂƌĂůůĞƐƚĞĚŽĞŶŝŶĚĞŽƉĞŶďĂƌĞ
ƌƵŝŵƚĞ͘,ĞůĂĂƐǌŝũŶĞƌŵĞŶƐĞŶĚŝĞ
ǌŝĐŚŶŝĞƚƐŐĞůĞŐĞŶůĂƚĞŶĂĂŶĚĞ
ŐĂŶŐďĂƌĞŵŽƌĞƐ͘KŶǌĞĚĞůŝũŬŐĞĚƌĂŐ
ŝƐƐƚƌĂĨďĂĂƌĞŶŽŽŬŚŝĞƌǁŽƌĚƚƚĞŐĞŶ
ŽƉŐĞƚƌĞĚĞŶ͘

^ůƵŝƟŶŐƐƟũĚ͗
͙ĞŶĚĂŶŶĂĂƌŚƵŝƐ
ĞŵĞĞƐƚĞŚŽƌĞĐĂŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĞŶŵŽͲ
ŐĞŶůĂŶŐĞƌŽƉĞŶďůŝũǀĞŶŐĞĚƵƌĞŶĚĞĚĞ
ŬĞƌŵŝƐǁĞĞŬ͘^ůƵŝƟŶŐƐƟũĚŝƐŽŵϬϮ͘ϬϬ
ƵƵƌĞŶĚĂĂƌǌŝĞŶĚĞƉŽůŝƟĞĞŶŐĞŵĞĞŶͲ
ƚĞƐƚƌĂŬŽƉƚŽĞ͘KŽŬĚĞŽŵǁŽŶĞŶĚĞŶ
ǀĂŶĚĞŚŽƌĞĐĂŐĞůĞŐĞŶŚĞĚĞŶŚĞďďĞŶ
ďĞŚŽĞŌĞĂĂŶĞĞŶŽŶŐĞƐƚŽŽƌĚĞŶĂĐŚƚͲ
ƌƵƐƚ͘'ĂĚƵƐŶĂƐůƵŝƟŶŐƐƟũĚƌƵƐƟŐŶĂĂƌ
ŚƵŝƐĞŶďůŝũĨŶŝĞƚŶĂƉƌĂƚĞŶŽĨŶĂĨĞĞƐƚĞŶ
ŽƉƐƚƌĂĂƚ͘

Naar de kermis?
Kom lopend of
op de fiets
KŵǀĞƌŬĞĞƌƐŽǀĞƌůĂƐƚǀŽŽƌĚĞ
ŽŵǁŽŶĞŶĚĞŶƚŽƚĞĞŶŵŝŶŝŵƵŵ
ƚĞďĞƉĞƌŬĞŶ͕ǀĞƌǌŽĞŬĞŶǁŝũƵŽŵ
ůŽƉĞŶĚŽĨŽƉĚĞĮĞƚƐƚĞŬŽŵĞŶ͘
<ŽŵƚƵƚŽĐŚŵĞƚĚĞĂƵƚŽ͕ƉĂƌŬĞĞƌ
ĚĂŶŝŶĚĞĚĂĂƌǀŽŽƌďĞƐƚĞŵĚĞǀĂŬͲ
ŬĞŶ͘ƵƚŽ͛ƐĚŝĞĨŽƵƚŐĞƉĂƌŬĞĞƌĚ
ƐƚĂĂŶ͕ǁŽƌĚĞŶǁĞŐŐĞƐůĞĞƉƚ͘

Alvast dank voor uw
medewerking!

'ĞŵĞĞŶƚĞǁĞƌĨ
ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϮ͕ϯϳϱϱĞŵŶĞƐ
dĞůĞĨŽŽŶ͗ϭϰϬϯϱ
DĂ͘ƚͬŵǀƌ͘ǀĂŶϬϴ͘ϬϬʹϭϲ͘ϬϬƵƵƌ

DĞůĚƉƵŶƚKƉĞŶďĂƌĞZƵŝŵƚĞ
hǁŵĞůĚŝŶŐĞŶǀŝĂǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů
ŽĨƉĞƌƚĞůĞĨŽŽŶ͗ϭϰϬϯϱ

Actuele
informatie kermis
sĂŶǁĞŐĞĚĞƵŝƚǀĂĂƌƚǀĂŶƉƌŝŶƐ&ƌŝƐŽŬĂŶ

ŚĞƚŬĞƌŵŝƐƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚƵƐƐĞŶƟũĚƐǌŝũŶ
ĂĂŶŐĞƉĂƐƚ͘ĐƚƵĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞǀŝŶĚƚƵ
ŽƉ͗ǁǁǁ͘ŽƌĂŶũĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů
ĞŶǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

/EtKEZ>Z/hDϭϬϬ:Z

&ŽƚŽ͗^ƚƵĚŝŽ<ĂƐƚĞƌŵĂŶƐ
ůƐǁĞŽŶƐŵĞƚĞůŬĂĂƌĂĂŶĚĞǌĞǀŽŽƌͲ
ǁĂĂƌĚĞŶŚŽƵĚĞŶĚĂŶŝƐĞŶďůŝũŌĚĞ
ůĂƌŝĐƵŵƐĞŬĞƌŵŝƐ͚ĞŶĂƩƌĂĐƟĞǀŽŽƌ
ũŽŶŐĞŶŽƵĚ͕ĞĞŶĨĞĞƐƚǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶ͊͛

_DXJXVWXV_ZHHN_*HPHHQWHQLHXZV

ĞŚĞĞƌ&͘,͘t͘ǀĂŶ<ĞƐƚĞƌĞŶďĞƌĞŝŬƚĞĚŝŶƐĚĂŐϲĂƵŐƵƐƚƵƐĚĞϭϬϬũĂƌŝŐĞůĞĞŌŝũĚ͘
>ŽĐŽͲďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ/ŶĞŬĞĚĞ:ŽŽĚĞͲĂůũĞƚďƌĂĐŚƚŚĞŵĞĞŶďĞǌŽĞŬĞŶĨĞůŝĐŝƚĞĞƌĚĞ
ŚĞŵŵĞƚĚĞǌĞƌĞƐƉĞĐƚĂďĞůĞůĞĞŌŝũĚ͘

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

Ontvangen aanvragen
Verleende
Geweigerde vergunning
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
omgevingsvergunningen
vergunningen
ͻEŽŽůƐĞǁĞŐϭϴ͕ϭϮϲϭ͕ŚĞƚǀĞůůĞŶǀĂŶ
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ
ĂŶǀƌĂŐĞŶŽŵ
ŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ

ͻŽŬƚĞƌĂƚǌůĂĂŶϭϱ͕ϭϮϲϭ͕ŚĞƚƉůĂĂƚͲ
ƐĞŶǀĂŶĞĞŶĞƌĨĂĨƐĐŚĞŝĚŝŶŐ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶ
ϮϱũƵůŝϮϬϭϯ͖
ͻ,ŽƵƚǁĂůϮϳ͕ϭϮϲϭ͕ŚĞƚƵŝƚďƌĞŝĚĞŶ
ǀĂŶĚĞŬĞůĚĞƌ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϮϱũƵůŝϮϬϭϯ͖
ͻDĞĞŶƚǁĞŐϭϱ͕ϭϮϲϭyZ͕ŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶ
ǀĂŶϮĚĂŬƌĂŵĞŶ;ŝŶĚĞǀŽŽƌͲĞŶŝŶĚĞ
ǌŝũŐĞǀĞůͿ͕ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϯϭũƵůŝϮϬϭϯ͖
ͻsůŝĞŐǁĞŐϭϮ͕ϭϮϲϭ'>͕ŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶ
ǀĂŶďƵŝƚĞŶƵŶŝƚƐůƵĐŚƚǁĂƌŵƚĞƉŽŵƉ͕
ŝŶŐĞŬŽŵĞŶϳĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϯ͘
ĞĂĂŶǀƌĂŐĞŶŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞǌŝĞŶ
ďŝũĚĞďĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘,ĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶ
ǀĂŶĞĞŶďĞǌǁĂĂƌͲŽĨďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌŝƐ
ƉĂƐŵŽŐĞůŝũŬŶĂĚĂƚŽƉĚĞĂĂŶǀƌĂĂŐŝƐ
ďĞƐůŝƐƚ͘

sZ<Z^Ͳ
DdZ'>E
d/:E^<ZD/^
dŝũĚĞŶƐĚĞůĂƌŝĐƵŵƐĞŬĞƌŵŝƐǁĞĞŬǌŝũŶ
ĚŝǀĞƌƐĞǁĞŐĞŶĂĨŐĞƐůŽƚĞŶĞŶŐĞůĚƚŽƉ
ĞĞŶĂĂŶƚĂůƉůĂĂƚƐĞŶĞĞŶƉĂƌŬĞĞƌͲŽĨ
ƐƚŽƉǀĞƌďŽĚ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǌŝũŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶͲ
ĚĞǁĞŐĞŶĂĨŐĞƐůŽƚĞŶƟũĚĞŶƐďĞƉĂĂůĚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂŽŶĚĞƌĚĞůĞŶǌŽĂůƐďŝũǀŽŽƌͲ
ďĞĞůĚŚĞƚǀƵƵƌǁĞƌŬ;ǌĂƚĞƌĚĂŐĂǀŽŶĚ
ϭϳĂƵŐƵƐƚƵƐͿĞŶŚĞƚƌŝŶŐƐƚĞŬĞŶ;ŵĂĂŶͲ
ĚĂŐŵŝĚĚĂŐϭϵĂƵŐƵƐƚƵƐͿ͘
ĞŶŽǀĞƌǌŝĐŚƚǀĂŶĚĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ
ǀŝŶĚƚƵŽƉĚĞǁĞďƐŝƚĞǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ
ǁǁǁ͘ďůĂƌŝĐƵŵ͘Ŷů

Zomerperiode
politiepost
ĞƉŽůŝƟĞƉŽƐƚ>ĂƌĞŶͲůĂƌŝĐƵŵŽƉ
ĚĞ'ƌŽĞŶĞ'ĞƌƌŝƚƐǁĞŐϮďŝŶ>ĂƌĞŶŝƐ
ǀĂŶǁĞŐĞĚĞǌŽŵĞƌǀĂŬĂŶƟĞ;ƚŽƚĞŶ
ŵĞƚϮϯĂƵŐƵƐƚƵƐͿĂůůĞĞŶŽƉĚĞŵĂĂŶͲ
ĚĂŐĞŶĚŽŶĚĞƌĚĂŐǀĂŶϬϵ͘ϬϬƚŽƚϭϮ͘ϯϬ
ƵƵƌŽƉĞŶǀŽŽƌƉƵďůŝĞŬ͘
hŬƵŶƚƵŝƚǁŝũŬĞŶŶĂĂƌĚĞƉŽůŝƟĞƉŽƐƚ
ŝŶ,ŝůǀĞƌƐƵŵ;'ƌŽĞƐƚϲϵͿŽĨŝŶ,ƵŝǌĞŶ
;'ƌĂĂĨtŝĐŚŵĂŶϭͿ͘

sĞƌůĞĞŶĚĞ
ŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐ

ͻĞŵŶĞƐƐĞƌǁĞŐϭϱĂ͕ϭϮϲϭ,͕ŚĞƚ
ǀĞůůĞŶǀĂŶϯďĞƵŬĞŶĞŶϭƉĂĂƌĚĞŶŬĂƐͲ
ƚĂŶũĞ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϲũƵůŝϮϬϭϯ͖
ͻŶŐĞƌĞĐŚƚƐǁĞŐϭϭĂ͕ϭϮϲϭy'͕ŚĞƚǀĞůͲ
ůĞŶǀĂŶϭǌŽŵĞƌĞŝŬ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϮϵũƵůŝ
ϮϬϭϯ͖
ͻEŽŽůƐĞǁĞŐϭϴ͕ϭϮϲϭ͕ŚĞƚǀĞůůĞŶǀĂŶ
ϭƌƵǁĞďĞƌŬ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϯϭũƵůŝϮϬϭϯ͖
ͻƵŝǌĞƌĚϯϰ͕ϭϮϲϭ^Z͕ŚĞƚǀĞůůĞŶǀĂŶ
ϭĮũŶƐƉĂƌ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϭĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϯ͖
ͻĞĂŵϮϯ͕ϭϮϲϭ<ZůĂƌŝĐƵŵ͕ŚĞƚǀĞůͲ
ůĞŶǀĂŶϭǌŝůǀĞƌƐƉĂƌ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ
ϭĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϯ͖
ͻ<ŽŶŝŶŐtŝůůĞŵ///ͲůĂĂŶϭϬ͕ϭϮϲϭ͕
ŚĞƚǀĞůůĞŶǀĂŶϭůĂƌŝŬƐ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ
ϳĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϯ͖
ͻDĞĞŶƚǁĞŐϭϱ͕ϭϮϲϭyZ͕ŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶ
ǀĂŶϮĚĂŬƌĂŵĞŶŝŶĚĞǀŽŽƌͲĞŶǌŝũŐĞǀĞů͕
ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϳĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϯ͘

ϭƌƵǁĞďĞƌŬ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶϯϭũƵůŝϮϬϭϯ͘
dĞŐĞŶĚĞŐĞŶŽĞŵĚĞďĞƐůƵŝƚĞŶŬƵŶŶĞŶ
ďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶŽƉŐƌŽŶĚǀĂŶĚĞůŐĞͲ
ŵĞŶĞǁĞƚďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ;ǁďͿďŝŶŶĞŶ
ϲǁĞŬĞŶŶĂďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐǀĂŶŚĞƚ
ďĞƚƌĞīĞŶĚĞďĞƐůƵŝƚĞĞŶŐĞŵŽƟǀĞĞƌĚďĞͲ
ǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ
ĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ͘ĞĚĂƚƵŵǀĂŶďĞŬĞŶĚͲ
ŵĂŬŝŶŐŝƐƉĞƌďĞƐůƵŝƚĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ͘ĞďĞͲ
ƐůƵŝƚĞŶŵĞƚďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶůŝŐŐĞŶ
ƚĞƌŝŶǌĂŐĞďŝũĚĞďĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘

Vaststelling
straatnaam
'ĞůĞƚŽƉĂƌƟŬĞůϭϰϵǀĂŶĚĞ'ĞŵĞĞŶƚĞǁĞƚ
ĞŶĚĞsĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐŶĂĂŵŐĞǀŝŶŐĞŶŶƵŵͲ
ŵĞƌŝŶŐ;ĂĚƌĞƐƐĞŶͿďĞƐůƵŝƚĞŶďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ
ĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐǀĂŶůĂƌŝĐƵŵĚĞǀŽůŐĞŶĚĞ
ƐƚƌĂĂƚŶĂĂŵǀĂƐƚƚĞƐƚĞůůĞŶ͗ŝŶŶĞŶĚĞůƚĂ͘
sŽŽƌŶĂĚĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŬƵŶƚƵƚĞƌĞĐŚƚ
ďŝũŵĞǀƌŽƵǁ͘^ŽŶŶƚĂŐǀĂŶŚĞƚƚĞĂŵ
ZƵŝŵƚĞůŝũŬĞΘDĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞKŶƚǁŝŬͲ
ŬĞůŝŶŐ͕ƚĞů͘ϬϯϱʹϳϱϭϯϮϬϳ͘

BEL-Commissie
Ruimtelijke
Kwaliteit

ĞŐĞŶĞĚŝĞĞĞŶďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶƚ
ŬĂŶƚĞǀĞŶƐĞĞŶǀĞƌǌŽĞŬƚŽƚŚĞƚƚƌĞīĞŶ
ǀĂŶǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐŝŶĚŝĞŶĞŶ
ďŝũĚĞZĞĐŚƚďĂŶŬDŝĚĚĞŶͲEĞĚĞƌůĂŶĚ͕
ĨĚĞůŝŶŐďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ͕Ž͘ǀ͘ǀ͘ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ
ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ͘

/ĞĚĞƌĞĚŝŶƐĚĂŐͲŝŶĚĞŽŶĞǀĞŶǁĞŬĞŶ
ͲŝŶŚĞƚ>ͲŬĂŶƚŽŽƌ͕ƵŝĚĞƌƐŝŶŐĞůϱ
ŝŶĞŵŶĞƐ͘<ŝũŬǀŽŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽƉ͗
ǁǁǁ͘ǁĞůŵŽŶ͘Ŷů͘

Onderhoudswerkzaamheden Torenlaan
ŝƌĞĐƚŶĂĚĞďŽƵǁǀĂŬƐƚĂƌƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ
ŵĞƚŽŶĚĞƌŚŽƵĚŝŶĚĞdŽƌĞŶůĂĂŶ͘ĞǁĞƌŬͲ
ǌĂĂŵŚĞĚĞŶďĞƐƚĂĂŶŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞƵŝƚŚĞƚ
ŽƉŶŝĞƵǁďĞƐƚƌĂƚĞŶǀĂŶĚĞǀŽĞƚͲĞŶĮĞƚƐͲ
ƉĂĚĞŶĞŶŚĞƚǀĞƌǀĂŶŐĞŶǀĂŶĞĞŶŬůĞŝŶ
ĚĞĞůǀĂŶĚĞƌŝŽůĞƌŝŶŐ͘KƉϭϵĂƵŐƵƐƚƵƐ
ďĞŐŝŶƚĚĞĂĂŶŶĞŵĞƌŵĞƚĚĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶͲ
ŐĞŶ͘ĂĂƌďŝũŚŽƵĚƚŚŝũƵŝƚĞƌĂĂƌĚƌĞŬĞŶŝŶŐ
ŵĞƚĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶĚĞŬĞƌŵŝƐǁĞĞŬ͘Ğ
ĚĂĂĚǁĞƌŬĞůŝũŬĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶŚĞƚǁĞƌŬ
ŐĂĂƚŽƉǁŽĞŶƐĚĂŐϮϴĂƵŐƵƐƚƵƐǀĂŶƐƚĂƌƚ͘
/ŶƚŽƚĂĂůĚƵƌĞŶĚĞǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶϵͲϭϬ
ǁĞŬĞŶ͘,ĞƚŝƐĚĞďĞĚŽĞůŝŶŐŽŵǀŽŽƌĞŝŶĚ
ŽŬƚŽďĞƌŬůĂĂƌƚĞǌŝũŶ͘

Verkeer

Onderhoudswerkzaamheden
Palingpad

Onderhoudswerkzaamheden
Emmerek

KƉŵĂĂŶĚĂŐϭϵĂƵŐƵƐƚƵƐƐƚĂƌƚĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞŵĞƚŚĞƚǀĞƌŶŝĞƵǁĞŶǀĂŶŚĞƚ
ǀŽĞƚƉĂĚǀĂŶŚĞƚWĂůŝŶŐƉĂĚ͘ĞĂƐĨĂůƚůĂĂŐ
ǁŽƌĚƚǀĞƌǀĂŶŐĞŶĚŽŽƌĞĞŶƚĞŐĞůďĞƐƚƌĂͲ
ƟŶŐ͘ĞǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶĚƵƌĞŶŽŶŐĞͲ
ǀĞĞƌĞĞŶǁĞĞŬ͘

Contact
,ĞĞŌƵǀƌĂŐĞŶ͕ĚĂŶŬƵŶƚƵĐŽŶƚĂĐƚ
ŽƉŶĞŵĞŶŵĞƚĚĞŚĞĞƌ͘,ĞĞƌƐĐŚŽƉǀĂŶ
ĚĞĂĨĚĞůŝŶŐĂŶůĞŐĞŶĞŚĞĞƌǀĂŶĚĞ>
ŽŵďŝŶĂƟĞ͘,ŝũŝƐǀĂŶŵĂĂŶĚĂŐƚŽƚĞŶ
ŵĞƚĚŽŶĚĞƌĚĂŐƚĞďĞƌĞŝŬĞŶǀŝĂƚĞůĞĨŽŽŶͲ
ŶƵŵŵĞƌϬϯϱʹϳϱϭϯϯϵϯ͘

ŽŽƌŐĂĂŶĚǀĞƌŬĞĞƌŬĂŶƟũĚĞŶƐĚĞǁĞƌŬͲ
ǌĂĂŵŚĞĚĞŶŐĞǁŽŽŶǀŝĂĚĞdŽƌĞŶůĂĂŶ
ďůŝũǀĞŶƌŝũĚĞŶ͘tĞůǁŽƌĚĞŶĮĞƚƐĞƌƐǀŝĂĚĞ
ƌŝũďĂĂŶŽŵĞĞŶǁĞƌŬǀĂŬŐĞůĞŝĚ͘sŽĞƚͲ
ŐĂŶŐĞƌƐŬƵŶŶĞŶŐĞďƌƵŝŬŵĂŬĞŶǀĂŶŚĞƚ
ǀŽĞƚƉĂĚĂĂŶĚĞŽǀĞƌŬĂŶƚǀĂŶĚĞǁĞŐ͘

ͻǀĞƌǀĂŶŐĞŶƌŝŽůĞƌŝŶŐƚĞƌŚŽŽŐƚĞǀĂŶ
ŚƵŝƐŶƵŵŵĞƌϱϴ;ďŝũĚĞŬƌƵŝƐŝŶŐŵĞƚĚĞ
WƌŽĨ͘sĂŶZĞĞƐůĂĂŶͿ͕
ͻĂĂŶƉĂƐƐĞŶďĞƐƚƌĂƟŶŐďŝũĚĞďƵƐŚĂůƚĞƐ͕
ͻǁĂĂƌŶŽĚŝŐ͗ŽƉŶŝĞƵǁďĞƐƚƌĂƚĞŶŝŶƌŝƚͲ
ƚĞŶ͘

Contact
Overzicht werkzaamheden
,ŝĞƌŽŶĚĞƌǀŝŶĚƚƵĞĞŶŬŽƌƚŽǀĞƌǌŝĐŚƚǀĂŶ
ĚĞŐĞƉůĂŶĚĞǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶ͗
ͻŽƉŶŝĞƵǁďĞƐƚƌĂƚĞŶǀŽĞƚͲĞŶĮĞƚƐƉĂͲ
ĚĞŶ͕
ͻŽƉŶŝĞƵǁďĞƐƚƌĂƚĞŶƉĂƌŬĞĞƌǀĂŬŬĞŶ͕

,ĞƚĚĂŐĞůŝũŬƐƚŽĞǌŝĐŚƚŝƐŝŶŚĂŶĚĞŶǀĂŶ
ĚĞŚĞĞƌ,͘WĞƚĞƌƐǀĂŶdŽŶ͕ƚĞů͘ϬϲͲ
ϮϮϵϱϳϯϬϭ͘,ŝũŝƐƵǁĞĞƌƐƚĞĂĂŶƐƉƌĞĞŬͲ
ƉƵŶƚǀŽŽƌĂůůĞƉƌĂŬƟƐĐŚĞǌĂŬĞŶƟũĚĞŶƐ
ĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐĞŶĚĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶĚĞ
ǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶ͘

KƉŵĂĂŶĚĂŐϮϲĂƵŐƵƐƚƵƐƐƚĂƌƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŵĞƚŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶŝŶĚĞ
ŵŵĞƌĞŬ͘,ĞƚŽŶĚĞƌŚŽƵĚďĞƐƚĂĂƚŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞƵŝƚŚĞƚǀĞƌǀĂŶŐĞŶǀĂŶĞĞŶĚĞĞůǀĂŶĚĞ
ƌŝŽůĞƌŝŶŐĞŶŚĞƚǀĞƌŶŝĞƵǁĞŶǀĂŶĚĞďĞƐƚƌĂƟŶŐ͘ĞǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶĚƵƌĞŶŝŶƚŽƚĂĂůǌŽ͛Ŷ
ϯǁĞŬĞŶ͖ŚĞƚŝƐĚĞďĞĚŽĞůŝŶŐŚĂůĨƐĞƉƚĞŵďĞƌŬůĂĂƌƚĞǌŝũŶ͘

Overzicht werkzaamheden
sŽŽƌŚĞƚŽŶĚĞƌŚŽƵĚǌŝũŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞ
ǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶŐĞƉůĂŶĚ͗
ͻǀĞƌǀĂŶŐĞŶǀĂŶĞĞŶĚĞĞůǀĂŶĚĞƌŝŽůĞͲ
ƌŝŶŐ;ƚƵƐƐĞŶĚĞŚƵŝƐŶƵŵŵĞƌƐϭͬϭϳĞŶ
ϭϱͬϯϭ͕
ͻŚĞƌďĞƐƚƌĂƚĞŶǀĂŶŚĞƚǀŽĞƚŐĂŶŐĞƌƐŐĞͲ
ďŝĞĚ;ƉůĞŝŶĞŶǌŝũƐƚƌĂĂƚũĞƐͿ͕
ͻǀĞƌǁŝũĚĞƌĞŶďŽŽŵƐƚƌŽŶŬĞŶ͕
ͻǀĞƌŐƌŽƚĞŶŐƌŽĞŶƐƚƌŽŽŬ͕

ͻǁĂĂƌŶŽĚŝŐǁŽƌĚƚŬĂƉŽƚƐƚƌĂĂƚͲ
ŵĞƵďŝůĂŝƌǀĞƌǀĂŶŐĞŶ͘

Contact
,ĞĞŌƵǀƌĂŐĞŶ͕ĚĂŶŬƵŶƚƵĐŽŶƚĂĐƚ
ŽƉŶĞŵĞŶŵĞƚĚĞŚĞĞƌ͘,ĞĞƌƐĐŚŽƉǀĂŶ
ĚĞĂĨĚĞůŝŶŐĂŶůĞŐĞŶĞŚĞĞƌǀĂŶĚĞ>
ŽŵďŝŶĂƟĞ͘,ŝũŝƐǀĂŶŵĂĂŶĚĂŐƚŽƚĞŶ
ŵĞƚĚŽŶĚĞƌĚĂŐƚĞďĞƌĞŝŬĞŶǀŝĂƚĞůĞĨŽŽŶͲ
ŶƵŵŵĞƌϬϯϱʹϳϱϭϯϯϵϯ͘
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Door samen naar Museum Singer
Laren te gaan! Wie langdurig ziek is of
vanwege de leeftijd hulp krijgt uit zijn
of haar omgeving wil wel eens iets
terugdoen aan degene die hulp biedt.

Dit jaar organiseert de Lions Club
Blaricum-Laren op 8 september
samen met Pouw Automotive te
Blaricum alweer voor de 14e keer het
Old Timer Festival. De opbrengst hiervan zullen wij schenken aan vier
goede doelen: Stichting RedCapa,
Project Issah Krom, Gemeenschapsfonds Blaricum, Nationaal Ouderenfonds en EHBO Vereniging Blaricum.

Op zaterdag 24 augustus organiseren
Versa Welzijn, Singer Laren en Stichting
Vrienden van het Ouderenwerk een ochtend in het museum. U wordt beiden om
10.30 uur ontvangen met koffie met
gebak. Om 11.00 uur start een rondleiding van een uur. U kunt dan genieten
van de tentoonstelling ‘Hollands impressionisme’ met o.a. werken van Mesdag,
Maris, Mauve en Mondriaan. Hierna kan
men eventueel op eigen kosten lunchen.
Kaarten kopen
De kosten voor de ontvangst, koffie met
gebak en rondleiding bedragen € 5,- p.p.
U kunt op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur kaarten
kopen bij Versa Welzijn, Eemnesserweg
19-F in Laren. Singer is goed toegankelijk voor mensen met een scootmobiel of
rollator. Inwoners uit de BEL-dorpen
zijn welkom. Wees er tijdig bij want er is
een beperkt aantal kaarten voor deze bijzondere ochtend beschikbaar.

Vanaf 9.00 uur arriveren de oldtimers in
het centrum van het mooie Blaricum.
Waarna vanaf 11.00 uur meer dan 100
oldtimers in de toerklasse, sportklasse
(met wedstrijdelement) of in de categorie
van oldtimers van vóór het bouwjaar
1950 van start zullen gaan. Halverwege is
er een stop met een lunch op een bijzondere locatie. Om 14.30 uur worden de eerste oldtimers terugverwacht in het dorp.
Lunch en cabrio’s
Om 13.00 uur staan in het centrum van
Blaricum de tafels gedekt voor onze
ludieke dorpslunch. Om 13.45 uur start
het ringsteken voor damesteams in
cabrio’s. Ook dit jaar verwachten wij
weer 15 damesteams aan de start.

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Muziek en veiling
Hans Dulfer zal vanaf 14.00 uur met zijn
band ons evenement opluisteren en wij
verwachten weer een geweldige opkomst
van het publiek. De veiling begint om
16.30 uur en er zullen weer interessante
veilingitems onder de hamer van de veilingmeester komen. Alle veiling items
zullen op de site geplaatst worden.
Om 17.00 uur vindt de prijsuitreiking van
de rally en het Concours d'Elegance
plaats en worden de cheques overhandigd
aan de vier gekozen goede doelen.
Info: www.lions-otf.nl. Via deze website
kunnen belangstellenden zich opgeven
voor deelname aan de rally/toerrit/categorie oldtimers van voor 1950 en/of voor
deelname aan de dorpslunch.

Hei & wei niet
ontvangen?

In april opende de in Amsterdam
geboren, maar in het Gooi getogen
Freddy Koenders, At Freddy’s aan de
Dorpsstraat 11a.

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.

Zij verkoopt hier mode tot en met maat
46, jong-oud, iedereen vindt hier wel iets
van haar of zijn gading. En elke week is
er wel iets nieuws. At Freddy’s is
geopend van dinsdag tot vrijdag van
10.00-17.30 en op zaterdag van 10.0017.00.

FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN

Nieuw
in Blaricum
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Bijvanck Open
Op 4 augustus speelden Richard
Krajieck en zijn zoon Alec Deckers (13)
op het Bijvanck Open de finale herendubbel 3. Vader en zoon wonnen.
FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN

Lions OTF
op zondag 8 september

FOTO LIONS CLUB

Hoe kan ik je
bedanken?

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

Dorpsagenda
Oranjeweitje Verenigingendag op zondag 18 augustus van 12.00-17.00 uur.
EXPOSITIES
De Trappenberg t/m 4 september fotoexpositie van 7 fotoclubs uit de regio.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
9.00-17.00 uur. Zaterdags gesloten.
Zondag 13.00-16.00 uur. Info: tel.
6929600.
Geologisch Museum Hofland de tentoonstelling: ‘En toen... kwam de
mens’, t/m december 2013.
Dinsdag t/m zondag open van 13.0016.30 uur. Info:
www.geologischmuseumhofland.nl.
Historische Kring Blaricum september t/m december etsen van Bob ten
Hoope. Openingstijden: vanaf 1 september op donderdag van 20.00-22.00 uur
en op zaterdag van 14.00-16.00 uur.
Singer Laren t/m 25 augustus tentoonstelling ‘Hollands impressionisme’ en
de verkoopexpositie ‘Wind, Water,
Wolken’ van de vereniging Beeldend
Kunstenaars “Laren-Blaricum”. Info:
www.singerlaren.nl.
De Hilt t/m 25 augustus expositie van
Blaricumse kunstenares Angeline
Rijkeboer. Info:
www.angeline-rijkeboer.nl.

Torenhof t/m 2 september een expositie
van de kunstschilder Eric Bartman met
als centraal thema ‘Zomer’. Al zijn werken zijn te zien op zijn website
www.ericbartman.com.
Galerie Houwers-Locatie Jan Tabak
t/m september expositie van Barbara
Houwers.
Info: www.barbarahouwers.com.
BEL-Art tot 4 september ‘ZomerExpositie’ van deelnemers aan de
Stichting Kunst in Laren in het BELkantoor te Eemnes. Voor openingstijden
zie: www.belcombinatie.nl.
Info: www.kunstinlaren.nl.
Stichting kunst en cultuur Blaricum
28 en 29 september Atelierroute, opening 27 september om 16.00 uur in het
gemeentehuis te Blaricum. Aanwezig
op de Verenigingendag zondag 18 september.
Gina Calis 8 september van 11.0016.00 uur expositie van keramisch werk
van haar cursisten, Mosselweg 28.
Rosa Spier Huis t/m 13 oktober tentoonstelling ‘De verborgen code’ met
werk van Jenny Das. Zij werkt uitslui-

tend met papier op papier. Opening om
15.30 uur op 18 augustus. Info:
www.rosaspierhuis.nl.
Galerie Bianca Landgraaf Afscheidsparade 6 september t/m 6 oktober 2013.
In de maanden juli en augustus is de
galerie uitsluitend op afspraak geopend.
Info: tel. 5335987,
info@galeriebiancalandgraaf.nl
en
www.galeriebiancalandgraaf.nl.
WELZIJN/CULTUUR
Geologisch Museum Hofland kinderactiviteit: stenen slijpen in het museum
(materiaalkosten: € 1,- boven entreeprijs) op 18 augustus. Het museum gaat
om 13.00 uur open. Info:
www.geologischmuseumhofland.nl.
Radio 6fm Elke zaterdag in het programma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald
nieuws’ met Frans Ruijter.
De
Blaercom
Bridgeclub
de
‘Bridgegooiers’ organiseert weer elke
donderdagavond t/m 29 augustus
Zomeravondbridge. Aanvang 20.00 uur,
graag aanwezig om 19.45 uur.

Veteranenbijeenkomsten 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.
Goois Openluchttheater 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 tot vrijdag tussen
10.00 en 12.00 uur bij de PC Helpdesk
in het Brinkhuis advies inwinnen.
Info: www.pchelpdeskbel.nl.
Theetuin
In
Gooijers
Erf
Schapendrift 1-b, tel. 0625326949
open vanaf half augustus tot oktober
op afspraak voor groepen v.a. 8 personen voor lunch/diner.
BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. Laren tel.
5382612. Info en voor aangepaste
zomer-openingstijden:
www.bibliotheekhlb.nl.

