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15-02-2014 Sleuteloverdracht
Op 15 februari wordt door burgemeester
Roland van Benthem de sleutel overhan-
digd aan Prins Johannes de 1e. Deze offi-
ciële plechtigheid zal plaatsvinden in
café ‘Wakkerbar’. Aansluitend zal een DJ
de tent op stelten zetten. 

De toegang is gratis. Komt dus allen!

01-03-2014 Groot carnaval
Wie denkt dat Carnaval alleen in het
Zuiden van het land wordt gevierd heeft
het knap mis. Het prachtige dorp Eemnes
wordt al voor de 45e keer achtereen
omgedoopt tot ‘Fiedelsliert’. Zaterdag 
1 maart is het ‘Groot Carnaval’.
Vanaf 20.00 uur zullen de deuren van ‘De
Deel’ geopend zijn, waarna de Raad van
Elf, onder leiding van Prins Johannes de
1e, de Polonaise zal inzetten, om vervol-
gens tot in de vroege uurtjes door te
gaan.
Een grandioze DJ is ten slotte door De
Sliertjes gestrikt om te zorgen voor een
gezellige, maar bovenal zinderende
avond.

Trek allemaal je meest waanzinnige pakje
aan. De Prins zal iedere feestganger
onder de loep nemen. In de loop van de
avond zal hij een uitverkiezing houden
tot de best verkleedde heer of dame.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij leden.
Kaarten leden: €5,- Niet leden: €10,-

02-03-2014 Kindercarnaval
Zondag 2 maart zal van 14.00 tot 16.00
uur in sporthal ‘De Hilt’ het kindercarna-
val gevierd worden. Kinderen van 4 tot en
met 12 jaar zijn van harte welkom om
met de Raad van Elf een feestje te vieren.
Polonaise lopen, spelletjes, alles wordt in
het werk gesteld om er een geweldige
middag van te maken. 

Kom zo mooi mogelijk verkleed. Vergeet
natuurlijk niet je kleurplaat in te leveren!
Kaartjes zijn te koop bij de Hilt of aan de
deur voor €3,-

02-03-2014 Kleintje Carnaval
Net als vorig jaar wordt Kleintje Carnaval
gevierd in Café Staal. Een Hollandse zan-
ger zal je gegarandeerd een onvergetelij-
ke middag bezorgen. Vanaf 18.00 uur
barst het feest los!

De toegang is gratis.

03-03-2014 Bus naar Breda
Vanwege de zeer succesvolle vorige edi-
ties gaan we ook dit jaar weer met de bus
naar het Kielegat. Vanaf 13.00 uur ver-
trekt de bus vanaf de Hilt, Om 11.00 uur
zullen we weer terugkeren. Geef je snel
op bij een van de raadsleden. Vol = vol.

De verkoop van huizen in de Zuidpolder
is in november 2013 succesvol gestart.
Maar hoe gaan de straten in de
Zuidpolder heten? Op advies van de
Straatnaamcommissie Eemnes is geko-
zen voor straatnamen op basis van his-
torische Eemnesser familienamen.

De nieuwe wijk Zuidpolder krijgt veer-
tien straatnamen; stuk voor stuk familie-
namen die al heel lang in Eemnes voor-
komen. Henk van Hees is lid van de
Straatnaamcommissie, de commissie die
zich boog over de nieuwe straatnamen.
Van Hees: “We hebben er alles aan
gedaan om willekeur bij de keuze te
voorkomen. Daarom zijn we uitgegaan
van het jaar 1811, het jaar waarin de bur-
gerlijke stand in Nederland werd inge-
voerd. Alle Eemnesser familienamen, die
toen voorkwamen en die nu, anno 2014,
nog voorkomen zijn in een speciale lijst
opgenomen. Deze lijst bevat dus de
namen van families, die eeuwenlang in

Eemnes wonen en hebben bijgedragen
aan het Eemnes zoals we het nu kennen!
De moeite waard om een straat naar deze
families te noemen. Vooral het collectie-
ve idee sprak ons aan en de verbinding
met het Eemnes van nu!”

Bij haar adviesvorming heeft de commis-
sie gebruik gemaakt van de kennis en
gegevens van de Historische Kring
Eemnes. Kenmerkend voor Zuidpolder
met haar verschillende woontypen en
architectuurstijlen is het dorpse en lan-
delijke woonkarakter. De keuze van de
straatnamen sluiten hier naadloos bij
aan.

De volgende straatnamen zijn geformu-
leerd: Ruizendaallaan, Dopsingel,
Molsingel, Schoutensingel, Blomsingel,
Beukeboomstraat, Hoogeboomstraat,
Hilhorststraat, Makkerstraat, Van
Wegenplantsoen, Van Eijdenplantsoen,
Hagenplantsoen, Van Wijkplantsoen en
het Postpad.

Inwoners van Eemnes met een van
bovengenoemde familienamen zijn over
de tenaamstelling al eerder per brief
geïnformeerd. 
Kijk voor achtergrondinformatie en een
overzichtskaartje met de straatnamen op
www.zuidpoldereemnes.nl 

De naam “De Wel” is  middels het uit-
schrijven van een prijsvraag ont-
staan. Uit de ingediende namen van
gemeenteleden van de Hervormde
Gemeente Eemnes, werd de naam
“De Wel” gekozen. 

Heel toepasselijk omdat zoals de
oudere Eemnessers wel weten, in
Eemnes op diverse plaatsen water
spontaan uit de grond borrelde, en
juist op de plaats waar “De Wel” is
gebouwd, was dat het geval.
Sinds enkele jaren is ons kerkelijk cen-
trum “De Wel” in gebruik. Het is een
prachtig en functioneel gebouw, waar-
in vele activiteiten plaats kunnen vin-
den. De kelder is speciaal ingericht
voor de jeugdclubs van onze kerkelijke

gemeenschap, daarnaast maken ook
externe clubs gebruik van deze mooie
ruimte. De begane grond met de
mogelijkheid om middels een ver-
plaatsbare schuifwand twee aparte
zalen te maken, wordt benut voor
allerlei bijeenkomsten, zoals vergade-
ringen, grote verjaardagen, familiereü-
nies, kinderpartijtjes  en jubileums. Er
kan eveneens een speciale ruimte
worden gecreëerd voor uitvaartdien-
sten, inclusief  bijbehorende wensen.
De bovenverdieping is ingericht als
vergaderruimte, ook hier zijn aparte
ruimten beschikbaar.  Voor vergade-
ringen is er ruimte van 5 tot 125 perso-
nen. “De Wel” wordt beheert door een
vaste beheerder, de heer Johan
Meppelink. Hij doet een en ander met
veel enthousiasme en na een gemaak-
te afspraak zijn er vele activiteiten
mogelijk. Indien u als club, familie,
bedrijf, stichting of wat dan ook inte-
resse hebt, dan kunt u contact met
hem opnemen om de voorwaarden en
de mogelijkheden te bespreken.  Hij is
te bereiken op 0630253889.
“De Wel”, een gebouw met vele moge-
lijkheden. 

“De Wel”, een mooi
nieuw gebouw met
vele mogelijkheden

Historische (straat)namen
voor nieuwe wijk Zuidpolder

Met Rondje Cultuur 

over onverwachte

paden 5

Gemeentelijke 

mededelingen
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Carnaval 2014

Hilhorststraat

Kom kijken naar de best verklede tijdens groot carnaval op de Deel



Nieuweweg 43 c, 3755 AB  Eemnes 
035-5387359

www.veldkampbv.nl
*Geldig tot 1 maart 2014

12 JAAR GARANTIE!
Bij inlevering van deze advertentie*

Een nieuwe bank 
bij u in de buurt

€ 50 cadeau bij onze betaal-rekening!*

Univé Eemnes
De Minnehof 2
3755 AK Eemnes
T (035) 751 01 90
E eemnes@unive.nl
I  www.unive-rivierenland.nl

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Goed nieuws! RegioBank is nu ook bij u in de buurt. Voortaan kunt u bij ons 
ook terecht voor al uw bankzaken. RegioBank staat bekend om de heldere 

voorwaarden en gunstige tarieven voor betaal- en spaarproducten. Maar vooral 
ook vanwege het belang dat RegioBank hecht aan betrouwbaar persoonlijk advies.

Geïnteresseerd? Kom gerust een keer langs of bel (035) 751 01 90.
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Afvallen met SanaSlank lukt wél!
Overtuig uzelf en krijg in februari 2014 
eenmalig 10% korting op een weekpakket.
info@massagepraktijk-eemnes.nl
www.massagepraktijk-eemnes.nl of bel 06-50633425

VAL 5 TOT 10 KILO PER MAAND AF!
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(GALM). Met veel succes zijn destijds
groepen gestart  en deze worden nu nog
met plezier bezocht.

Heel belangrijk tijdens deze sporturen is
het plezier dat met elkaar beleefd wordt.
Vooral aan het begin van de les tijdens het
opwarmen van de spieren is er tijd voor
een praatje. De lessen zijn heel gevari-
eerd. Vele vormen van balspelen worden
aangeboden en ook badminton of zaal-
hockey wordt gespeeld. Daarnaast is er
aandacht voor de conditie en worden er
oefeningen gedaan voor meer kracht en
lenigheid. 

De lessen worden gegeven door docenten
die speciaal zijn opgeleid voor senioren-
sport.

Voor veel mensen is de drempel hoog om
met een andere vorm van bewegen te
beginnen. Op oudere leeftijd komen aan-

doeningen voor die het sporten moeilij-
ker maken.  GALM is voor iedereen die wil
sporten. Het niveau kan aangepast wor-
den en de deelnemers bepalen zelf hoe-
ver zij kunnen en willen gaan. 

Heeft u interesse om een les 
mee te doen?
Dit kan altijd! De lessen worden gegeven
in Sporthal De Hilt, Hasselaarlaan 1C

Maandag
10.15-11.15 uur dames/heren
11.15-12.15 uur dames
Woensdag 
12.30- 13.30 uur dames/heren
13.30-14.30 uur damnes/heren

Op de website van EGV 
www.egveemnes.nl kunt u alle informatie
vinden. Wilt u liever telefonisch contact,
dan kan dit via 035-5421197.  
Of mail naar info@egveemnes.nl

Iedere vier jaar worden bibliotheken
door een onafhankelijk auditor onder-
zocht op alle mogelijke elementen.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het
vastleggen en toepassen van afspraken
hoe om te gaan met vragen van klanten,
met klachten. Maar ook over allerhande
zaken die betrekking hebben op de col-
lectie, het personeelsbeleid en de kwali-
teitszorg.

Daarnaast worden inrichting en uitstra-
ling van de vestigingen beoordeeld.
Dit alles volgens een verplichte set nor-
men die hiervoor is opgesteld door de
landelijke bibliotheekbranche.
Eind 2013 is De Bibliotheek voor de twee-
de keer kritisch doorgelicht.

Nu is de uitslag bekend…
De Bibliotheek met vestigingen in
Eemnes, Kortenhoef, Loosdrecht,
Muiden, Muiderberg, Nederhorst den
Berg en Weesp is hiervoor met een wel
heel erg hoge score geslaagd!
Volgens het opgestelde rapport voldoet
zij namelijk aan 98% van alle certifice-
ringsnormen! En eerlijk gezegd zijn we
daar heel erg trots op!
De Bibliotheek is blij dat zij er in geslaagd
is de kwaliteit van haar organisatie en
dienstverlening aan haar klanten en de
samenwerking met gemeenten en
samenwerkingspartners op een zo hoog
niveau uit te voeren. 
In de nieuwe periode gaan we uiteraard
op de ingeslagen weg door!

Zaterdag 
op de Minnehof
Als  een navelstreng verbindt hij
Noord en Zuid en brengt hij
mensen bij elkaar in winkels
en op straat
Eenieder heeft een boodschap
ook al is de winkelwagen leeg
De monden blijken rijk gevuld
met roddels en verhalen
De boodschap is geen doel meer
maar een middel voor wat praat
Dat kost je niets als consument
dat mag je gratis halen

Ik post een brief en koop 
een krant en door een etalageruit
zie ik een  oude klasgenoot
ze heeft een nieuwe vriend 
Ik schiet haar aan 
en praat wat over toen
En Thomas schreeuwt vanaf zijn
fiets
of ik morgen kom chinezen
Ik weet niet wat ik kopen moet 
in elk geval  toiletpapier
lach met mijn buurvrouw op ter-
ras    
en ga mijn krantje lezen

Ik loop de winkel in en zie 
net onder een reclamebord
van  leverworst een goede vriend 
zijn vrouw is weggegaan
Hij praat voluit
de slager luistert mee
Ik bied hem een kop koffie aan
om verder bij te lullen
Het winkelen gaat aan mij voorbij
heb daar vandaag geen boodschap
aan
geen etenswaar maar deze dag
was er een om van te smullen

O Minnehof, o Minnehof
als ik bij je ben is het net alsof
ik op een feestje ben

Gerard Wortel (dorpsdichter)
info@gerardwortel.nl

De Eemnesser Gymnastiekvereniging
(EGV) biedt speciaal voor 55+ en ouder,
gevarieerde sportlessen aan. De leeftijd
speelt nauwelijks een rol. Het gaat over
hoe fit men zich voelt om nog te willen
sporten. De ervaring leert dat dit tot op
zeer hoge leeftijd nog kan.

De sportlessen zijn in 2005 in Eemnes
geïntroduceerd en de methode is door de
Universiteit van Groningen ontwikkeld:
Het Groninger Algemeen Leven Model

Vanaf 12 februari t/m 5 maart hebben
wij elke woensdagmiddag een speciale
activiteitenmiddag voor kinderen.

Kinderen kunnen zich dan van 14.00 tot
16.00 uur vermaken met een geweldige
poppenkastshow en leuke goocheltrucs.
Na de show staat de limonade klaar en
kunnen ze hun eigen cupcake gaan ver-
sieren om vervolgens weer lekker op te
peuzelen. 

Als er nog tijd over is kunnen de kinderen
zich vermaken met een leuk en informa-
tief levend ganzenbord spel dat in samen-
werking met o.a. het Nationaal
Landschap Arkemheen Eemland en
Natuurmonumenten tot stand is geko-
men.
- Geschikt voor alle leeftijden voor zowel
groepen als individueel.

- Reserveren is niet verplicht maar kan
wel zo handig zijn.

- De standaard prijs per kind is € 12,50 en
de kaartjes kunnen worden afgehaald
bij het Theehuis.

Kortom ideaal voor kinderpartijtjes, kin-
deropvang, basisscholen of gewoon
zomaar even tussendoor.

Zie ook
http://www.theetuineemnes.nl/
Poppenkast.html

Poppenkast
in Theetuin
Eemnes

Is er meer?

Wereldkoor

Gecertificeerd!!

Muziekcentrum Paul Snoek is afgelopen
najaar een nieuw koor gestart! Een koor
voor iedereen die op een ontspannen
wijze muziek van over heel de wereld wil
zingen: een Wereldkoor!

Het Wereldkoor staat open voor alle leef-
tijden en stemsoorten.�De repetities zijn
om de week op vrijdagmiddag van 13.00
tot 15.00 uur  in de Hilt aan de
Hasselaarlaan in Eemnes. 

Inmiddels is er een leuke en enthousiaste
groep mensen met elkaar aan het zingen,
maar aanvulling is altijd welkom: Kom
vrijblijvend eens meedoen! 

Er is een open repetitie op vrijdag 21
februari, van 13 tot 15 uur in de Hilt.
Ideaal moment om de sfeer te proeven en
te merken dat het iets voor je is! 
Graag even aanmelden via info@muziek-
centrumpaulsnoek.nl of 06-13841275

Sporten voor 55+ Kom ook!

In Eemnes start een Alpha-cursus, die
iedereen de mogelijkheid biedt om uit te
zoeken wat het christelijk geloof
inhoudt. Onderwerpen die onder andere
aan bod komen zijn ‘Wie is Jezus?’, ‘Wat
is bidden en hoe doe je dat?’ en
‘Bijbellezen: waarom en hoe?’.
De cursus is gratis en omvat 10 dinsdag-
avonden die elk starten om 19.00 uur met
een warme maaltijd. De eerste avond is
op 4 maart in “De Wel”, Rutgers van
Rozenburglaan 1 te Eemnes. Ruim
210.000 Nederlands volgden inmiddels
deze cursus. 
Meer informatie en opgave via
http://www.egeemnes.nl/activiteiten/alp
ha-cursus; tel. 035-5315921 / 0642668401
of mail naar alpha@egeemnes.nl. 
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Spaar-shoppen
Vorige maand kwamen vrienden uit het buitenland 

over. Wat doe je dan? Je laat ze mooie plekken zien 

en stopt ze vol met drop en stroopwafels. Grappig 

is dat je op zulke momenten door vreemde ogen 

naar Nederland kunt kijken. Onze gasten wijzen 

ons op dingen die wij heel normaal vinden, maar 

die in hun ogen best wel vreemd zijn. Wij doen 

boodschappen in verschillende winkels, omdat 

sommige producten in de ene winkel iets 

goedkoper zijn dan in de andere. En dan pakken we 

ook nog eens de �ets als we dat doen. Heel 

omslachtig en wel erg zuinig, vonden onze 

vrienden. 

Wij Nederlanders besparen graag. We plakken 

zegeltjes tot we een ons wegen en we lopen elkaar 

onder de voet tijdens allerlei dwaze dagen in grote 

warenhuizen. Besparen? Het is voor velen van ons 

een tweede natuur. Het geeft niet alleen een lekker 

gevoel, voor veel mensen is het ook gewoon nodig 

om op de kleintjes te letten. 

Het vreemde is dat we ook veel kansen laten liggen 

om te besparen. En wel op dingen die makkelijk 

geld kunnen opleveren, maar die we over het hoofd 

zien of waar we tegen opzien. Raar maar waar.   

Zo zijn de meeste mensen laks als het gaat om 

energiebesparing. We hebben vaak geen idee hoe 

hoog onze energierekening is, terwijl daar toch het 

nodige te halen is. Alleen zien veel mensen 

besparen op energie als een lastige, tijdrovende 

klus. 

Ook bij bankzaken zijn we soms zuinig met de 

verkeerde dingen. We zien op tegen het uitzoeken 

van wat er aan producten op de markt is. Toch kan 

het lonen om je huidige spaarrente eens te 

vergelijken met die van andere banken. Een klein 

verschil in rente kan na verloop van tijd toch een 

aardig bedrag opleveren. En: het vergelijken van de 

spaarrentes doe je in een mum van tijd. Ook het 

openen van een nieuwe rekening is zo gepiept.  

Op die manier kun je vrij eenvoudig geld besparen, 

zonder al te veel moeite.

Het geld dat wij op die manier besparen, levert ons 

een volle boodschappenkar met lekkere dingen 

voor het weekend op. Of we trakteren onze 

buitenlandse gasten op een etentje. We gaan dan 

wel voorzichtig met ons geld om, bezuinigen op 

gezelligheid doen we niet graag. 

SNSBank.Laren@sns.nl

PS. Ben jij geïnteresseerd in aantrekkelijke spaarrentes? 
Kijk dan ook eens naar SNS Maxisparen. Hier lees je er 
meer over of bekijk je een video met extra informatie: 
snsbank.nl/meermetmaxisparen 

COLUMN - Edwin O�erhaus

De schrijver Charles Dickens was
beroemd door zijn boeken maar zijn
beroemdheid werd vooral vergroot door
zijn ruim 400 public readings. Ook in de
Verenigde Staten van Amerika maakte
hij een tournee langs vele steden. Hij
trad daar op in zalen met wel 3000 toe-
hoorders. Iedereen wilde erbij zijn!

Het publiek stond uren in de rij om een
kaartje te bemachtigen en op de zwarte
markt werden hoge bedragen betaald.
Dickens werkte als journalist voor twee
kranten. Hij deed, 23 jaar jong, verslag
van een verkiezingsstrijd voor een

Parlementszetel. Een jaar later, in 1836,
verschenen de feuilletons The Pickwick
Papers, die Dickens plotseling beroemd
maakten. Op zondag 23 februari is er een
speciaal Pickwick Papers Programma
met: Bob Sawyers Feestje, IJspret en
natuurlijk Verkiezingskoorts!
Aanvang 14.00 uur, P.C. van den Brink-
weg 11, Laren, entree € 12,50 (inclusief
koffie/thee in de pauze), reserveren via:
dickens@ziggo.nl of (035 8872376 Andere
data: 16 maart en 13 april.

Voor meer informatie
www.dickenstheater.nl

PASFOTO NODIG?

Laarderweg 44, 3755 AP  Eemnes, 
Tel. (035) 621 24 99, info@eemoptiek.nl, www.eemoptiek.nl
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Charles Dickens en
Verkiezingsstrijd
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Cultuur in Eemnes

Activiteitenagenda

Meld uw activiteit: kunstcommissieeemnes@gmail.com

Naam Locatie Datum
BEL-Kantoor vrijdagmiddag gesloten

schilderijen BEL-Art tijdens kantooruren
Maja Boot, Els de Graaf: beelden 13 febr. – 26 maart
Angeline Rijkeboer,
Lunchpauzeconcerten Raadzaal 12.30 tot ca. 13.16 uur
3de donderdag vd maand toegang  € 10,00  incl. thee.koffie/broodje
Reserveren: www.scarbomusica.nl/bespreking.php of tel 035-5380827

www.debibliotheek.org Bibliotheek 035-5383520
Inloopochtenden 55+ 1ste en 3de donderdag 10.00 -12.00 uur
Filmavond entree  € 7,50/ € 5,00 11 febr.  20.15 uur
Themaochtenden: verkiezingsbijeenkomst 20 febr.10–12  uur
Workshop: effectief communiceren 6 mrt. 10 – 12 uur
Tabletcafé informeel kennismaken 25 febr 18 -20 uur
Pieter Meier, foto’s expositie landschappen 18 jan. t/m 15 maart

Info: www.dehilt.nl De Hilt Hasselaarlaan 1
3 zeer diverse onderwerpen “Rondje Cultuur” 20 febr. 2014
gastheer Marcel Peek de 3de donderdag Inloop 19.30, start 20.00 uur
Kees van Kooten literair, humoristisch 13 maart 

Info: www.deoetarti.nl Deo et Arti Tel. 06-438 66 771
Theater de Hasselbak

Thriller van: Ira Levin Entree: € 12,00 13,14,15, 20, 21 en 22 maart
Moordspel regie: Dorry Erkelens aanvang  20.15 uur

www.historischekringeemnes.nl Historische Kring E. Open elke zaterdag 
Raadhuislaan 2-a     Oudheidkamer tussen14.00 en 16.00 uur
De barre winter 1963 Tentoonstelling 14 november – april 2014

Eemnesser artiesten, kunstenaars, koren 
Cecile van Spronsen ‘De Ploegh’Soest 11 januari t/m 2 maart
Expo Nation.gedichtendag Galerie& uitgever 26 jan t/m 17 maart
‘Poezie visueel gelezen’ ‘Duine Ree’ Giethoorn

Winterconcerten Café-theater Staal aanvraag nieuwsbrief: 
ALLES UITVERKOCHT info@gerardwortel.nl
Singer/songwriter Lucky Fonz III 23 febr.13.00 uur € 10
Absurdist Ronald Snijders 23 febr.13.00 uur € 10
Cabaretier Pieter Jouke 30 mrt. 13.00 uur € 10
Singer/songwriter Judy Blank 30 mrt. 13.00 uur € 10

Op donderdag 13 februari opent Joan 
de Zwart-Bloch, burgemeester van
Blaricum,  de nieuwe tentoonstelling in
het BEL-Kantoor. Tijdens de tentoon-
stelling zijn werken te zien van de kunst-
schilders Maja Boot en Angeline
Rijkeboer en beelden van Els de Graaf.

Kunstenares Maja Boot laat haar onstui-
mige karakter zien in haar schilderijen.
Het is de wereld van 'dromen en vergan-
kelijkheid' die ze wil vangen op haar doe-
ken die altijd in beweging lijken te zijn.
Haar laatste serie 'Drooggevallen Boten
op het Wad' is een bijzonder robuuste col-

lectie schilderijen die letterlijk door zilt
en roest lijken te zijn aangevreten.
Angeline Rijkeboer schildert voorname-
lijk dieren en landschappen, aanvankelijk
in aquarel, de laatste tien jaar vooral in
acryl op doek. In de loop der jaren heeft
zij een eigen stijl ontwikkeld: realistisch,
maar nét even anders, waarbij de krachti-
ge kleuren kenmerkend zijn. 
Beelden maken is haar lust en leven voor
beeldhouwer Els de Graaf. Wat de meeste
beelden gemeen hebben of ze figuratief of
abstract zijn, is geborgenheid. Ze hebben
een grote aaibaarheidsfactor.  Zij werkt in
steen, brons en hout.

BEL-Art expositie
Inspirerende landschappen en aaibare beelden 

Met Rondje Cultuur 
over onverwachte paden 

‘Rondje Cultuur’ is steeds weer verras-
send.  Vaak leidt de avond tot onverwach-
te wendingen. Op 20 februari zal dat niet
anders zijn.  Zelfs de organisatoren tas-
ten over de afloop in het duister...

Aanvang 20.00 in De Hilt, de zaal is open
vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis.

Via binnenwegen naar Singapore
Onverwachte paden waren er zeker tij-
dens de tocht van Cees Bakker. Hij reed in

een oude auto van Amsterdam naar
Singapore. Ruim 18.500 km over binnen-
weggetjes met zo min mogelijk asfalt. Via
Rusland, Mongolië, China en vele andere
landen. Cees is er geweest, samen met
andere avonturiers aangesloten bij Car-
challange. Aan de hand van verhalen en
beeldmateriaal reizen we mee.

Rianne Druijff zingt luisterliedjes
Rianne Druijff is een
zangeres die zich
graag vastbijt in leuke
projecten. Rianne
voelt zich al jaren

thuis in de jazz, maar sinds kort zingt zij
ook bij de band Krizzkrazz. Een band met
mooie luisterliedjes van Nederlandse
bodem, zoals liedjes van Trijntje
Oosterhuis, Karin Bloemen, Frank Boeijen
en Ramses Shaffy. Met een gedeelte van de
band zal zij een optreden verzorgen.

Parakwadraat

Parakwadraat is een zoektocht van Han
Halewijn, Mark de Weger en Peter
Havelaar naar nieuwe vormen van expres-
sie buiten de reeds bestaande doorzich-
tigheid. Gebruikte gereedschappen zijn
aan de tijd gerelateerd en aangevuld. Met
humor wordt de passieve toeschouwer
bevrijd en aangezet tot participatie. En
geheel in lijn met deze zoektocht wordt
deze avond een project op zichzelf!

Informatie
KunstCultuurcommissie Eemnes 
kunstcommissieeemnes@gmail.com 
en De Hilt.

Angeline Rijkeboer

De tentoonstelling is te zien tot en met 26 maart 2014 tijdens kantooruren van het BEL-
Kantoor aan de Zuidersingel 5 in Eemnes.

Els de Graaf Maja Boot



Gemeente 
Eemnes
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Veiligheidsbeeld Eemnes 2013

Vluchten bij brand

Rondje cultuur over de 
onverwachte paden 

Minder sluipverkeer 
polder Eemnes

//////////////////

Gemeente Eemnes

Zuidersingel 1, Eemnes

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@eemnes.nl

Website: www.eemnes.nl

BEL Combinatie

Zuidersingel 5, Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 - 17.00 uur 

en vr. van 08.30 – 13.00 uur

Politiepost

Zuidersingel 3, Eemnes

Maandag 17.00 – 20.00 uur en

woensdag 09.00 – 12.00 uur

Telefoon: 0900 8844

Nieuw op de website

Buurtzorg Jong: hulp aan gezin snel geregeld 
“Zo kort als het kan, zo lang als het moet”

Sneller op de rails

“Buurtzorg Jong lijkt een beetje op de 

wijkverpleging van vroeger: snelle hulp 

op verschillende gebieden door één 

gezicht”, aldus maatschappelijk werker 

Ninke Frazer. Frazer vormt samen met 

jeugdhulpverlener Kim van Hees en 

jeugdverpleegkundige Ingrid Diepstraten 

het team Buurtzorg Jong in Eemnes. Van 

Hees: “Buurtzorg Jong ondersteunt gezin-

nen bij veel soorten vragen. Bijvoorbeeld 

bij vragen over opvoeding, fi nanciën, 

relatieproblematiek of overbelasting…” 

Frazer: “We zijn een klein team die direct 

aanschuift bij gezinnen. Daardoor kun-

nen we gezinnen sneller weer op de rails 

helpen. Wij zeggen: wij ondersteunen 

zo kort als het kan, zo lang als het moet. 

Gezinnen kunnen ons direct bellen, maar 

het eerste contact kan ook gaan via de 

huisarts, school of GGD.”

Jeugdhulp naar gemeenten

Een jaar lang onderzoekt Eemnes (samen 

met Baarn) of Buurtzorg Jong geschikt is 

voor een kleine gemeente als Eemnes. 

Waarom? Rob Hendrikx van de gemeente 

Eemnes legt uit: “Omdat gemeen-

ten - ook Eemnes - er vanaf 1 januari 

2015 veel sociale taken bij krijgen. Een 

daarvan is dat wij, en niet langer het 

Rijk, verantwoordelijk worden voor alle 

jeugdhulpverlening. Eemnes wil dat goed 

doen. Maar de fi nanciële middelen die 

gemeenten krijgen, zijn beperkt. We on-

derzoeken nu of we met Buurtzorg Jong 

goede, snelle en dus effi ciënte hulp kun-

nen bieden aan gezinnen die dat nodig 

hebben. Zodat ze niet lange - en dus dure 

- hulpverleningstrajecten in hoeven.” 

Heeft u vragen aan Buurtzorg Jong 

Eemnes, of wilt u meer informatie? 

Neem dan gerust contact op, via 

06 – 10 33 36 90 of via 

baarn-eemnes@bzjong.nl.

//////////////////

Tijdens gladheid komt de gemeente 

zo snel mogelijk in actie om vooral 

de belangrijkste doorgaande hoofd-

wegen en fi etspaden voor u be-

gaanbaar te houden. Hiervoor zijn 

strooiroutes vastgesteld. Ieder jaar 

worden de strooiroutes geëvalueerd 

om de verkeersveiligheid zo optimaal 

mogelijk te houden. Indien nodig 

wordt een route aangepast. Zo is 

onlangs besloten om een deel van de 

Eemweg uit de strooiroute te halen. 

Het gaat om de doodlopende weg 

langs het bedrijventerrein nabij de A1. 

Autobestuurders kunnen in tijden van 

gladheid gebruik maken van de paral-

lel gelegen – en tevens doorgaande 

Bisschopsweg. Voor (brom)fi etsers 

geldt de Geerenweg als alternatief.

Deel Eemweg wordt 
niet meer gestrooid

Dit is een parasiet die voor honden 

veelal onschuldig is. Bij koeien is de 

parasiet de belangrijkste oorzaak van 

abortus. Daarnaast veroorzaakt Neos-

pora afname van de melkgift.

Een rund dat eenmaal is besmet met de 

parasiet, kan niet worden genezen en 

moet doorgaans uiteindelijk voortijdig 

worden geslacht. De fi nanciële schade 

voor een bedrijf kan in de duizenden eu-

ro’s per jaar lopen. Omdat behandeling 

van met Neospora besmette koeien niet 

mogelijk is, is preventie de enige moge-

lijkheid om Neospora terug te dringen. 

De melkveehouders vragen daarom om 

honden in geen geval (los of aangelijnd) 

in een weiland uit te laten. Ook niet 

in weilanden waar geen koeien lopen, 

want ook gemaaid en ingekuild gras kan 

een besmettingsbron zijn. Als een hond 

daar toch per ongeluk ontlasting heeft 

gedeponeerd, wordt de hondenbezitter 

vriendelijk maar dringend verzocht dit 

zelf op te ruimen.

De Minnehof, Braadkamp en Laarderweg 

zijn aangelegd vanuit de fi losofi e van 

shared space. Uitgangspunt daarbij is 

dat de openbare ruimte wordt ingericht 

als een verblijfsruimte waar verkeer, 

verblijf en andere functies in balans zijn. 

Hierdoor worden alle gebruikers van het 

gebied min of meer gedwongen rekening 

met elkaar te houden, wat een positief 

effect heeft op de verkeersveiligheid. Op 

www.eemnes.nl vindt u een artikel over 

shared space rond De Minnehof.

Shared space in Eemnes

Buurtzorg Jong is landelijk een vernieuwende vorm van jeugdhulpverlening. 

Een klein, veelzijdig team van hulpverleners fi etst dagelijks door de wijken. 

Legt contacten met scholen, huisartsen, kinderopvang en welzijnswerk.

Alles met één doel: snel aanschuiven bij gezinnen met problemen, en hen 

snel en goed ondersteunen. De gemeente Eemnes onderzoekt nu of Buurt-

zorg Jong ook werkt voor Eemnes.

KOEIEN ZIEK VAN HONDENPOEP

IK ZEG MOAR ZO, 
VOARKOAMEN IS BETER  

DOAN GENEZEN.

KOEIEN ZIEK VAN HONDENPOEP

IK ZEG MOAR ZO, 
VOARKOAMEN IS BETER 

DOAN GENEZEN.

www.studiokwadraat.nl

Melkveehouders in de polder vragen aan hondenbezitters om hun hond 

niet los te laten lopen in de polder. Loslopende honden kunnen ontlasting 

achterlaten in de wei, die besmet is met Neospora.

Oproep om honden niet los te laten 
lopen in polder



Aanvragen om omgevingsvergunningen
•  Wakkerendijk 242, 3755 DK, het houden van 100 schapen en/of geiten,  

ingekomen 21 januari 2014;

•  Eemlustlaan 45, 3755 TN, het plaatsen van een terrasoverkapping aan de achter-

gevel van de woning, ingekomen 22 januari 2014;

•  Torenzicht 60, 3755 CD, het plaatsen van een dakkapel op de voorzijde van de 

woning, ingekomen 28 januari 2014.

Verleende omgevingsvergunningen

• Meentweg 3, 3755 PA, het vellen van 1 gewone beuk, verzonden 27 januari 2014;

•  Braadkamp 1A-1C, 3755 CJ, het wijzigen van de gevelindeling,  

verzonden 31 januari 2014.

Vergunningsvrij project

•  Eemlustlaan 45, 3755 TN, het plaatsen van een terrasoverkapping, verzonden  

31 januari 2014.

Geweigerde kapvergunning

•  Ter hoogte van Scholekster 26, het vellen van 1 esdoorn, verzonden  

17 januari 2014.

Overige vergunningen 

door de burgemeester en burgemeester en wethouders, ieder voor zover het hun bevoegd-

heid betreft

•  Voor het organiseren en laten plaatsvinden van het evenement ‘Koningsdag 2014’ 

op 26 april 2014, verzonden 21 januari 2014.

Wegafsluitingen

In verband met de activiteiten op Koningsdag op zaterdag 26 april 2014 worden op deze 

dag tussen 06.00 en 23.00 uur verschillende wegen in het dorp afgesloten. Het verkeer 

wordt dan omgeleid. Het gaat om de volgende wegen en weggedeelten:

•  Het gedeelte van de Wakkerendijk, gelegen tussen de Laarderweg en de Raadhuislaan 

zal voor alle verkeer, behalve voetgangers, worden gesloten;

•  De Kerkstraat, De Waag en de Jonkheer C. Roëlllaan worden afgesloten voor alle 

verkeer behalve voor voetgangers;

•  Op de Raadhuislaan tussen Plantsoen en Wakkerendijk zal een stopverbod gelden. 

Daarnaast wordt dit gedeelte tweerichtingsverkeer;

•  Torenzicht, Rutgers van Rozenburglaan, Parklaan en Plantsoen worden afgesloten 

van ongeveer 10.00 tot 01.00 uur voor de solexrace en van 13.00 uur tot zolang 

nodig is voor de sjeeskeuring en het ringsteken.

Tegen de genoemde besluiten kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht, 

binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift 

ingediend worden.

Collegebesluit

Het college heeft op 28 januari 2014 het volgende besloten:

1.  De Legesverordening 2014 bevatte onder artikel 1.3.1.1 een hoger tarief dan het 

wettelijk toegestane tarief voor een rijbewijs. Dit tarief wordt verlaagd vastgesteld 

op € 38,45.

2.  De Legesverordening 2014 bevatte onder artikel 1.4.5 een te laag tarief voor het 

opvragen van gegevens uit de Basisregistratie personen. Dit tarief wordt verhoogd 

vastgesteld op € 7,50. 

De wijziging onder nummer 1 treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 

1 januari 2014. De wijziging onder nummer 2 treedt in werking vanaf de eerste dag 

na bekendmaking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Heffen 

en Waarderen van de BEL Combinatie, telefoonnummer 14 035. 

 Publicaties Bestuur
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Zaterdag 8 februari aanstaande van 10.00 tot 12.00 uur bent u van harte welkom 

bij het wethoudersspreekuur in De Hilt, Hasselaarlaan 1c in Eemnes. Wethouder 

Bram Wondergem is namens het college aanwezig. Zie ook www.eemnes.nl

Wethoudersspreekuur

Agenda Commissie Bestuur Samenleving en Middelen

Maandag 10 februari 2014, 20.00 uur, gemeentehuis van Eemnes

• Nieuwe verdeling sportsubsidie voor sportverenigingen in Eemnes

• Papierarm werken

• Wijziging Legesverordening 2014 

•  Aanwijzen Dikke Torentje als huis der gemeente voor het voltrekken van huwe-

lijken en partnerschapregistraties

•  Bestuursopdracht De Hilt – bibliotheek

•  Motie zes minuten zones AED Burgerhulpverlening

•  Noodhulpfonds Eemnes

•  Overheveling exploitatiebudgetten 2013 naar 2014

•  Ontwikkelingen sociaal domein

•  Ingekomen stuk: Protocol document- en identiteitsfraude 2014 Eemnes

•  Ingekomen stuk: Brief WMO-raad beëindiging werkzaamheden d.d. 3 januari 2014

•  Vaststelling besluitenlijst vergadering 13 januari 2014

Agenda Commissie Groen en Openbare Werken

Dinsdag 11 februari 2014, 20.00 uur, gemeentehuis van Eemnes

• Het gemeentelijk Rioleringsplan Eemnes 2014 – 2017

• Financiering Project Wijkschouw Raadhuislaan-buurt fase 2

• Evaluatie spitsafsluiting Zuidpolder

• Dubbellaags ZOAB A27

• Verkeersbesluiten gebied Dorpshart

• Dorpshart-verkeersfunctie Minnehof Oost

• Tussenevaluatie Klimaatbeleid 2009-2013

• Inrichtingsvoorstel HOV-haltes

• Vaststelling besluitenlijst cie. GROW d.d. 14 januari 2014

Agenda Commissie Wonen en Ruimte

Woensdag 12 februari 2014, 20.00 uur, gemeentehuis van Eemnes

• Vaststellen bestemmingsplan Buitenrand

• Exploitaties Dorpshart

• Afsluiting project Dansschool

• Uitwerkingsplan 1 Zuidpolder

• Prestatieafspraken Alliantie

• Uitvoeringsprogramma Handhaving 2014

• Uitkomsten risico-inventarisatie project Zuidpolder

• Ingekomen stuk: Evaluatie Sociale koopwoningen Zuidpolder

• Vaststelling besluitenlijst vergadering 15 januari 2014

Inloopspreekuur en Spreekrecht

Voorafgaand aan de vergaderingen (van 19.45 tot 20.00 uur) houden de raadsfrac-

ties (inloop)spreekuur in de hal van het gemeentehuis. Voor iedereen is er dan ge-

legenheid met raads- en commissieleden in gesprek te gaan. Uitgangspunt is met 

de leden te spreken over de onderwerpen op de agenda. Daarnaast kunnen ook 

andere zaken, die het taakgebied van de commissie betreffen, aan de orde worden 

gesteld. Tijdens de vergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U 

dient dit voorafgaand aan de vergadering bij de voorzitter te melden.

Agenda Presidium

Maandag 17 februari 2014, 20.30 uur, gemeentehuis van Eemnes

• Besluitenlijst presidium 20 januari 2014

• Terugblik vergaderingen raad januari en commissies februari 2014

• Agenda raad februari 2014

• Agendapunten uit de fracties

Bovenstaande agenda’s geven een samenvatting weer van de geagendeerde onderwer-

pen. U kunt de volledige agenda’s en stukken inzien via de website: www.eemnes.nl
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(Ontwerp- en) verkeersbesluiten

De gemeente heeft de volgende ontwerp-verkeersbesluiten opgesteld:
1. Instellen van eenrichtingsverkeer en een blauwe zone op de Minnehof Oost;
2.  Instellen van drie blauwe zones aan de Noordersingel, op de Braadkamp en voor het Gezondheidscentrum  

aan het Plantsoen;
3.  Instellen van twee parkeerplaatsen voor artsen van het Gezondheidscentrum aan de westzijde van het  

Plantsoen. 

Burgemeester en wethouders hebben besloten om deze verkeersbesluiten voor te bereiden met de Uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure (Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kun-
nen tijdens de ter inzage legging van de ontwerp-verkeersbesluiten, hun zienswijze kenbaar maken. Voor 
verdere informatie over het indienen van een zienswijze wordt verwezen naar de gemeentelijke website. 

Ook heeft de gemeente de volgende verkeersbesluiten vastgesteld:
1.  Invoering eenrichtingsverkeer op de Torenlaan tussen Driest en Plantsoen, en een wegafsluiting voor vracht-

verkeer aan de zuidzijde van de Driest;
2.  Instellen van twee voetgangersoversteekplaatsen: een op de Laarderweg en een op de grens van Braadkamp 

en Plantsoen voor bezoekers van het (nieuwe) Gezondheidscentrum. 

Deze verkeersbesluiten liggen vanaf 7 februari aanstaande gedurende zes weken ter inzage bij de balie 
Vergunningen op het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier terecht op maan-
dag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 12.30 uur en op afspraak. Ook kunt u de verkeersbesluiten inzien op 
www.eemnes.nl of www.overheid.nl

Tegen de besluiten kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na de dag van openbare kennisgeving in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Eemnes, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder 
vermelding van 'bezwaarschrift'. Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift wordt 
verwezen naar de gemeentelijke website. 

Publicaties

Straatnaamgeving

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de 

Verordening naamgeving en nummering (adressen) 

besluit de Gemeenteraad van Eemnes, de volgende 

straatnamen vast te stellen:

Het toekennen van een naam op grond van de 

verordening is een besluit in de zin van de Algemene 

Wet bestuursrecht en staat open voor bezwaar en 

beroep. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken 

na de publicatiedatum bij het college van burge-

meester en wethouders van Eemnes te zijn inge-

diend. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw 

D. Sonntag, team Ruimtelijke & Maatschappelijke 

Ontwikkeling van de BEL Combinatie, telefoonnum-

mer 14 035. 

• Ruizendaallaan

• Dopsingel

• Molsingel

• Schoutensingel

• Blomsingel

• Beukeboomstraat

• Hoogeboomstraat

• Hilhorststraat

• Makkerstraat

• Van Wegenplantsoen

• Van Eijdenplantsoen

• Hagenplantsoen

• Van Wijkplantsoen

• Postpad

Nu óók voor uwCadeaubonnen!

Waarom Pulzzz?
Pulzzz is transparant. Naarmate de behandelingen verstrijken 
gaat u minder betalen! Haren die weg zijn, hoeven niet meer geflitst te worden! 
Duidelijk en helder! 

Pulzzz Eemnes
Vlierberg 20
3755 BS Eemnes
06-52364564
eemnes@pulzzz.nl

Betaalbaar door het € 1,- per flits principe! U kunt alle lichaamsdelen laten behandelen.
Prijsvoorbeeld hieronder is ter indicatie. (1 flits = 10cm2)


