
Op zaterdag 1 maart start alweer het
vijfde seizoen Bananasplit met Frans
Bauer. Frans trekt met zijn Bananasplit
scooter door het hele land om grappen
en grollen uit te halen. Leuke sketches
met de gewone man uitgehaald door
Frans Bauer en een Bekende
Nederlander. 

Verder grapjes met de allerjongste kijker-
tjes die op school moeten helpen met
onmogelijke proefjes en als laatste alle-
daagse situaties zoals de onredelijke par-
keerwachter en de man van de klanten-
service die niet echt klantvriendelijk is.

Dinsdag 8 oktober jl. heeft het team van
het TV-programma Bananasplit toegesla-
gen in Eemnes. Een merkwaardig huisje,
dat inmiddels weer is verwijderd, vormde
het decor voor de verborgen camera. De
filmlocatie was gelegen in een weiland

aan de Rijksweg tussen de Witte Bergen
en kwekerij Gooi- en Eemlust alwaar
Arnaud van Dijk van de kwekerij de film-
ploeg ‘betrapte’. Enkele nietsvermoeden-
de slachtoffers werden voor een zeer
vreemde situatie geplaatst, terwijl hun
reacties werden gefilmd vanuit een sta-
pel hooibalen in het weiland van de
Larense aannemer E.Q.M. Calis. 

Als u precies wilt weten hoe het zit... 
kijk Bananasplit!
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De Rotonde
Huis-aan-huis krant voor Eemnes door Eemnes

Groot Carnaval
Zaterdag 1 maart zal ‘De Deel’ worden
omgedoopt tot het walhalla van
Eemnes om het Groot Carnaval te vie-
ren. Vanaf 20.00 uur zal het feestge-
druis losbarsten. Heb je nog geen kaar-
ten? Regel deze dan snel bij één van de
Raadsleden. Kaarten zijn voor leden
slechts € 5,- en voor niet-leden of aan
de deur € 10,-. Dresscode: Verkleed

Kindercarnaval 
Zondag 2 maart van 14.00 uur tot 16.00
uur zijn alle kinderen van 4 tot en met
12 jaar van harte welkom voor het
Kindercarnaval in de Hilt. Polonaise
lopen, spelletjes, alles wordt in het
werk gesteld om er een geweldige mid-
dag van te maken. Vergeet natuurlijk
niet je kleurplaat in te leveren!
Toegang: € 2,50. Dresscode: Verkleed

Kleintje Carnaval
Net als vorig jaar wordt Kleintje
Carnaval zondag 2 maart wederom
gevierd in Café Staal. Een Hollandse
zanger zal je gegarandeerd een onver-
getelijke middag bezorgen. 2 maart,
vanaf 18.00 uur barst het feest los!
Toegang: Gratis. Dresscode: Verkleed

Kielegat
Vanwege de zeer succesvolle vorige
edities gaan we ook dit jaar weer met
de bus naar het Kielegat. Maandag 3
maart vertrekt de bus om 13.00 uur
vanaf de Hilt, Om 23.00 uur zullen we
weer terugkeren. Dresscode: Verkleed

Op zaterdag 22 februari is er weer BOER
en MARKT op de Blommenhoeve van
10.00 tot 15.00 uur.

De Blommenhoeve is in het kader van
EEMNES FAIRTRADE één van de 5 geno-
mineerden voor een MVO Award. In deze
nominatie vindt de Blommenhoeve een
mooie stimulans om de inspanningen op
het gebied van maatschappelijk verant-
woord ondernemen verder uit te breiden.
Daarom zal op de komende BOER en
MARKT van 22 februari, waar natuurlijk al
veel aanbod is van verantwoord en eerlijk
geproduceerde producten en artikelen,
een niet alledaagse vorm van duurzaam-
heid onder de aandacht gebracht worden.

Demonstratie met roofvogels
Valkenier Martin Bank en zijn crew zullen
tijdens de BOER en MARKT een spectacu-
laire demonstratie geven met roofvogels.
Om 10.30 uur en 13.30 uur kunt u onder
het genot van bijvoorbeeld een Fairtrade
kopje koffie of thee genieten van een fas-
cinerende show waarbij het publiek actief
betrokken wordt. Tijdens de demonstra-
tie en op de BOER en MARKT wordt er
voorlichting gegeven over de valkerij die,
naast het geven van fascinerende roofvo-
gelshows, ook ingezet kan worden om op
een ecologisch verantwoorde manier
overlast te bestrijden van vogels en bij-
voorbeeld konijnen in het landschap. 

Natuurlijk vindt u op de BOER en MARKT
weer een groot aanbod van biologische
en oorspronkelijke producten zoals het
(h)eerlijke Boerderijvleesch waar dit keer
het Gasconne kalfsvlees van de eigen
boerderij een hoofdrol speelt. Ook is er
volop biologische seizoensgroente te
koop, bijzonder lekker brood en veel pure
zuivelproducten. Met een bezoek aan de

De bibliotheek

3

BOER en MARKT vult u uw boodschap-
pentas met veel verantwoord lekkers om
het hele weekend van te genieten en
draagt u bovendien bij aan een beter
leven van mens en dier.

Meentweg 37  
EEMNES  
www.deblommenhoeve.nl

Gemeentelijke 

mededelingen

9

De Blommenhoeve 
duurzaam in ontwikkeling

Carnaval

Bananasplit in Eemnes

De kinderen mogen met de valk, de arend, de oehoe en de lapland uil die zaterdag zul-
len vliegen op de foto



 

Verhuur van: 
sportzaal, sporthal,
evenementenhal

Vergaderzalen van 
10-100 personen

Theaterzaal voor
200 personen

Gezellige foyer, 
Uitstekende keuken

Scherpe prijzen

Hasselaarlaan 1c
3755 AV Eemnes
T 035 531 18 87
F 035 531 68 28
E info@dehilt.nl
www.dehilt.nl

BINGO!!
Elke 1e dinsdag van de maand in de 
vernieuwde Theaterzaal.

      

   
  

      
       

 
  

 

OVERTUIG UZELF EN KOM ONZE MACHINES TESTEN

Bramenberg 16, 3755 BZ  Eemnes
Tel. 035 – 53 89 252

Alle acties zijn geldig tot maart 2014 
(zolang de voorraad strekt)

ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

wwwwww..kkeeuukkeerr..eeuu

LENTEPRIJS!

Studio Faan
raamdecoratie
vloerbedekking

OPENINGSTIJDEN
dinsdag t/m vrijdag 12:00 - 17:00
zaterdag  10:00 - 16:00

Studio Faan
Daar knapt je huis van op!

in de woning-

en projectinrichting

20 JAARERVARING

Noordersingel 20A | 3755 EZ Eemnes | www.studiofaan.nl | 035 533 55 16
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Column
Wolven in het Gooi
De laatste jaren is er steeds vaker
sprake van een mogelijke terugkeer
van de wolf in ons land. Er is zelfs een
website in het leven geroepen waarop
meldingen geregistreerd kunnen wor-
den.

Jaren geleden liepen we met de fami-
lie door een prachtig bos in de buurt
van de Lage Vuursche. We kwamen
daar vaker, maar dit pad waren we
nog nooit ingeslagen. Het pad werd
steeds smaller en kronkelde tussen
hoge sparren door. Het was een wat
sombere dag. Plotseling zagen we tus-
sen de boomtoppen iets wat door
mensenhanden gemaakt moest zijn.
Een dak? We liepen verder en er
doemde een uitkijktoren op. We kwa-
men op een open plek in het bos. Tot
onze verbazing stond daar een geheel
verlaten bouwwerk, dat nog het meest
aan een absurdistisch kasteeltje deed
denken. We liepen er omheen om het
goed in ons op te nemen. Tot ons
ineens de bordjes “verboden toegang”
opvielen. We realiseerden ons dat we
op verboden terrein waren. Het
gebouw kreeg iets onheilspellends in
het dampige bos. En de naam die er
met grote letters opstond, maakte dit
niet veel beter: Wolfsdreuvik.

Ik heb jaren geen idee gehad waar
deze naam vandaan komt of wat de
betekenis ervan is. Tot een bron mij
vertelde dat het Wolvenheuvel bete-
kent. Volgens een andere bron zou
‘dreuvik’ mogelijk ‘droeve plaats’ bete-
kenen. Beide theorieën zouden kun-
nen kloppen. Het Gooi kende in de
vijftiende en zestiende eeuw een grote
populatie wolven. In 1592 was er zelfs
sprake van een wolvenplaag. Tot de
wolf in 1605 vogelvrij werd verklaard
en de klopjacht op hem werd
geopend. Toen was het snel gebeurd
met Canis lupus, wat uiteraard zeer
droevig was.

Blijft alleen nog het raadsel van het
kasteeltje. Dit werd in 1937 gebouwd
door de eigenaar van het bos, de heer
Bouvy, naar een ontwerp van archi-
tect Jan Rebel. Bouvy had het bos op
die plek hersteld en verjongd. Hij had
loof- en naaldbomen laten planten.
De Wolfsdreuvik diende aanvankelijk
als uitkijktoren en later ook als
opslagplaats en dagverblijf voor de
familie.

Voor ons was dit torenkasteeltje lang
geleden een grote ontdekking.
Intussen hebben meerdere mensen
het via internet ontdekt en er zelfs
wandelingen naartoe georganiseerd.
Wel heb ik begrepen dat de omgeving
van het gebouw tegenwoordig minder
toegankelijk is; het pad ernaartoe is
verlegd. Maar de toren staat nog
steeds fier overeind, alsof er iemand
op de uitkijk staat, turend naar wol-
ven in de verte. Wie weet keren zij ooit
terug naar deze plek…

Timmertaal 

Bron van Leven
De eerste vrijdag in maart is een wereld-
wijde dag van gebed. Mensen over de
hele wereld zijn dan verenigd in een
keten van gebed. Met elkaar delen we
hoop, zorgen, vreugde en verdriet,
mogelijkheden en problemen.

De orde van dienst wordt elk jaar door het
comité van een ander land samengesteld.
Het thema van de viering 2014  Bron van
Leven is liturgisch vormgegeven door het
Egyptische comité.
De opbrengst van de collecte gehouden
tijdens de viering gaat naar projecten die
verbonden zijn met het land waar de orde
van dienst is gemaakt.

De viering van deze Wereldgebedsdag
wordt gehouden op vrijdag 7 maart 2014
om 19.00 uur in de Schoter Wakkerendijk
66a in Eemnes.
Het gelegenheidskoor van de Heilige
Nicolaasparochie o.l.v. Wim van Geffen
verleent muzikale medewerking.

Er is een mooi uitgewerkt boekje
gemaakt, waarin het verloop van de
dienst is opgenomen. De prijs van dit

boekje is € 0,65. Na afloop is er gelegen-
heid voor ontmoeting onder het genot
van een kopje koffie/thee.
Ook de Wereldwinkel zal deze avond weer
aanwezig zijn met producten uit de Derde
Wereld.

25 februari 
Tablet-café van 18.00-20.00 uur, zoals
iedere laatste dinsdag van de maand
Net als in een café kan iedereen gewoon
even binnenlopen. De deelname is koste-
loos. Het accent ligt tijdens zo’n avond op
uitwisseling van ervaringen met tablets
en e-readers. 
Duidelijke uitleg over het installeren van
apps, het binnenhalen van e-books of het
koppelen van e-mailadressen aan een
tablet. 
Handige tips & trucs om alles uit je tablet
en e-reader te halen. 

Vragen? Graag! 
De bibliotheek zorgt voor deskundige
medewerkers om kennis en ervaringen
met u te delen. Deelname is kosteloos.

6 maart 
Inloopochtend met een workshop over
effectiever communiceren
Hoe u praat met anderen, hoe u functio-
neert op uw werk, op feestjes, of thuis, alles
heeft te maken met de vorm van uw com-
municatie. Bent u in staat duidelijk te
maken wat u wilt en bedoelt, kunt u berei-
ken wat u voor ogen heeft? Meestal gaat
het goed, maar soms lukt dat niet, zelfs
ondanks uw goede bedoelingen. Hoe komt
het dat het de ene keer wel lukt en de
andere keer helemaal niet. Wat maakt het
verschil? Deze ochtend krijgt u een inkijkje
in een paar communicatietechnieken van-
uit NLP. NLP is een gereedschapsbox met
handige hulpmiddelen om sterker te zijn
in contacten met anderen en met uzelf. De
inleider is Ellen de Valk, trainer/therapeu-
te met een eigen praktijk voor persoonlijke
begeleiding in Eemnes. Zij volgde de oplei-
ding voor internationaal NLP-trainer in
Rotterdam en bij Anné Linden van The
New York Training Institute for NLP. 

8 maart 
start Boekenweek 2014 met het motto
‘Ondertussen ergens anders’ verkent
onze horizon

De Boekenweek vindt plaats van zaterdag
8 t/m zondag 16 maart. Het thema is
Reizen. Tommy Wieringa schrijft het
Boekenweekgeschenk en Jelle Brandt
Corstius het Boekenweekessay.
Ga op reis in onze bibliotheekcollectie
Al eeuwen trekken schrijvers van reisver-
halen lezers een andere wereld in, zoals
Herodotus met zijn Historiën, Bontekoe
met zijn scheepsjournaal en Jonathan
Swift met zijn fictieve Gullivers reizen. En
nog steeds is reizen een geliefd onder-
werp: Bob den Uyl, Cees Nooteboom, V. S.
Naipaul, Boudewijn Büch, Paul Theroux,
Adriaan van Dis, Lieve Joris, Carolijn
Visser en vele anderen reisden de wereld
over en namen hun lezers mee. Want dat
is wat een goed reisboek doet, het inspi-
reert tot reizen in het echt of in je hoofd. 

13 maart 
Kees van Kooten met een literair 
humoristisch programma
Kees van Kooten werd vooral bekend
door zijn tv-werk samen met Wim de Bie
als het duo Koot en Bie. Ook heeft hij
bijna elk jaar een nieuw boek uitgebracht.
Zoals vorig jaar het Boekenweekgeschenk
De Verrekijker. Hij komt deze avond met
een literair humoristisch programma. Hij
zal voorlezen, vertellen, spelen met woor-
den en improviseren op de actualiteit
zoals alleen hij dat kan.

Wegens de verwachte grote opkomst
vindt de avond plaats in De Hilt.

Kaartverkoop bij voorkeur vooraf bij De
Bibliotheek in Eemnes. Reserveren kan
via  eemnes@debibliotheek.org of 
035-5383520. Entree € 12,50.
Bibliotheekleden betalen  € 10,-.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Deze maand in 

Kees van Kooten

Muziek raakt mensen, het zet ze in bewe-
ging, roept emoties open en haalt als
vanzelf allerlei herinneringen boven.
Inmiddels is algemeen bekend dat bij
dementie het muzikaal geheugen lang
intact blijft. 

De voorkeur voor bepaalde muziek is
sterk individueel bepaald: wat de een
prachtig vindt is de ander een gruwel.
Ook heeft iedereen persoonlijke herinne-
ringen bij bepaalde muziekstukken.  

De moderne techniek (Ipod) maakt het
gemakkelijk om een eigen, individueel
muziekprogramma samen te stellen. Het
luisteren naar de muziek naar eigen voor-
keur geeft rust, ontspant en zou zelfs op
wat langere termijn de stemming en
slaapkwaliteit kunnen verbeteren.
Op deze avond hoort u er meer over.

U bent van harte welkom!
Inloop vanaf 19.00 uur. Het gesprek
begint om 19.30 uur in de Stichtse Hof,
Naarderstraat 81 te Laren.

Alzheimer-
cafe



Roeptoeters!
Veel ouders zullen hun kinderen ooit een 
soortgelijke waarschuwing gegeven 
hebben: als je in het zwembad een paar 
keer doet alsof je verdrinkt, zal de 
badmeester niet meer reageren als je 
echt in de problemen raakt. Badmeesters 
zullen in hun beginperiode opveren bij 
elk signaal van verdrinking. Maar dat zal 
geleidelijk aan minder worden als veel 
kinderen doen alsof. Wat in het begin 
direct binnenkomt als een signaal voor 
gevaar, blijkt al te vaak loos alarm. De 
vraag wordt dan: hoe onderscheid je echt 
van nep? Lastig voor de badmeester.

Als de uitzondering regel wordt, verliest 
iets zijn kracht. Dat zie je ook terug in 
reclames. Het koopje en de aanbieding 
werden “megakorting”. De opruiming en 

de uitverkoop werden “ultrasales”. 
Niemand kijkt waarschijnlijk nog op van 
het bestaan van een “Ultra Sales Store” 
waar het hele jaar door “alles weg moet”. 
Hoe harder de koopmannen op de markt 
om je heen staan te schreeuwen, hoe 
minder je op een gegeven moment 
hoort. En het is niet gezegd dat degene 
die het hardste schreeuwt, ook het beste 
aanbod heeft. In prijs en kwaliteit… 
Lastig voor de consument. 

Maar wat kun je als marktkoopman?  
Wie niks zegt, wordt zeker niet gehoord. 
Je kunt je er nauwelijks aan onttrekken 
en je moet dus eigenlijk wel mee.  
Bij deze hanteren ook wij de roeptoeter: 
WIJ BIEDEN NU EEN EXTRA LAGE RENTE 
OP EEN SNS HYPOTHEEK! 

Hoe laag? Nou… Als je echt op zoek bent 
naar een lage rente, kijk dan op snsbank.
nl/hypotheekactie en maak een afspraak 
of kom naar onze SNS Winkel. We leggen 
die roeptoeter graag opzij, want we gaan 
er liever goed voor zitten om het rustig 
met je door te spreken. Wil je gebruik 
maken van de voordelen van Nationale 
Hypotheek Garantie (NHG), dan is het 
goed om te weten dat de grens tot 1 juli 
nog op € 290.000,- ligt. Daarna wordt die 
verlaagd tot € 265.000,-.
 

SNSBank.Laren@sns.nl

COLUMN - Edwin O�erhaus

dit is 
in de buurt

ditisdrukwerk.nl

in de buurt
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dit is Drukkerij Image Team, uw drukker in Eemnes. Bezoek 
ons op Bramenberg 11 of bel 035  538 02 21.

Familieberichten

Onno, Linda en Puk van ’t Hul – van den Brink hebben hun vloot uitgebreid. 
Op 6 februari is hun zoon en broertje Pepijn geboren.

Geboren

Betrouwbaar 

en klantvriendelijk! 

Neemt u eens contact

met mij op voor 

een vrijblijvende 

prijsopgave!

Nieuw in Eemnes
* Wassen van uw ramen  (incl. kozijnen)
* Reinigen van uw houtwerk
* Leeghalen van uw dakgoten

Paul Rebel
Scholekster 32
3755 EC Eemnes

sparkling-glazenwasserij@ziggo.nl
� 06-20111142
www.sparkling-glazenwasserij.nl

�
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Aanvang zondag 10.00 uur
Ontmoetingskerk, Kerklaan 41, Laren

Evangelische Gemeente Eemnes
Aanvang zondag 10.00 uur
Hasselaarlaan 1c, 3755 AV Eemnes

R.K. Nicolaaskerk
Aanvang zondag 10.00 uur 
Wakkerendijk 58, Eemnes, tel. 5312789

Hervormde Gemeente Eemnes
Aanvang zondag 
Nicolaaskerk, Kerkstraat 16, Eemnes

ds. R. v.d. Beld
ds. J.G. de Bruijn
ds. J.G. de Bruijn,
1e zondag 40 dagentijd
ds. J.G. de Bruijn,
2e zondag 40 dagentijd
ds. J.G. de Bruijn,
3e zondag 40 dagentijd

Henk Haveman
Jan Dop
Ben Griffioen
Wim Dercksen
Henk Haveman      Avondmaal 

Communieviering met samen-
zang;  PGV
19.00 uur Aswoensdag,
Eucharistieviering met samen-
zang, pastor F. Zwarts
Communieviering met jonge-
renkoor;  pastor W. Sarot
11.30 uur Kleuterkerk; pastor W.
Sarot
Eucharistieviering met samen-
zang, pastor F. Zwarts
Eucharistieviering met kinder-
koor, pastor J. Baneke en W.
Sarot
Doopviering Eerste Heilige
Communie
Eucharistieviering met gemengd
koor, pastoor A. Huitink

9.30 uur: Ds. P.B. de Groot
18.30 uur: Ds. J. Bogerd,
Bunschoten
9.30 uur: Ds. P.B. de Groot
18.30 uur: Ds. P.B. de Groot     
19.30 uur: Ds. P.B. de Groot
9.30 uur:  Ds. P.B. de Groot
18.30 uur: Ds. C. van der Scheur,
Veenendaal
9.30 uur:  Prop. A.N.J. Scheer,
Huizen
18.30 uur:  Ds. P.B. de Groot

23-02
02-03
09-03

16-03

23-03

23-02
02-03
09-03
16-03
23-03

02-03

05-03

09-03

16-03

23-03

30-03

02-03

09-03

12-03
16-03

23-03

De Historische Kring Eemnes vertelt...
Het schip Eemnes

In het kwartaalblad van juni 1988 van
de Historische Kring Eemnes stond een
oproep om informatie te achterhalen
over een zeegaand vrachtschip,
genaamd EEMNES, van bijna 4000
bruto registerton. Daarbij werd
gevraagd waarom het schip EEMNES
werd genoemd. 

In het decembernummer van 1991 kwam
er een stukje van Jaap van der Woude
over het schip. Het was op 24-4-1981 te
water gelaten als RAKNES bij Storviks
Mekaniska Verksted A/S te Kristiansand
in Noorwegen voor de partenrederij
Raknes en kwam in beheer bij de Noorse

A/S Kristian Jebsen Rederi te Bergen. Het
enige Nederlandse van belang aan het
schip van ruim 100 m lengte was de
Stork-Werkspoor dieselmotor.

In de loop van de tijd gaat het schip varen
onder verschillende namen en vlaggen,
maar tot in 2004 blijft het schip steeds in
beheer bij Kristian Jebsen. De eerste ver-
koop is aan Amstelstroom Management
Co. B.V. te Rotterdam, waar het schip
eind 1986 EEMNES gaat heten. In 1991
wordt het verkocht aan de onderneming
met dezelfde naam gevestigd in Panama,
terwijl het schip weer wordt terug
gedoopt naar RAKNES in 1992. In 1995

gaat het naar een eigenaar in Limasol op
Cyprus. In 2004 gaat het over in beheer
bij het rederij-conglomeraat Wilson te
Bergen (N) terwijl het verder onder
Cypriotische vlag van die reder valt en
steeds Wilson Mersin heet.

Waarom EEMNES? 
In Scandinavië heb je veel plaatsnamen
die op ‘nes’ eindigen (of ‘näs’ in Zweden),
wat dezelfde betekenis heeft als ons ‘nes’;
uitstekende landtong of binnenbocht in
een rivier. Op grote schepen is de naam
meestal met plaatstalen letters op de
scheepshuid gelast. Gemakkelijk voor de
schilders bij onderhoud, mooi strak. Als
een schip van naam moet veranderen is
het een heel werk om die letters op drie
plaatsen er weer af te slijpen. Dus als je
het met maar de helft van de letters hoeft
te doen, scheelt dat de helft van de kos-
ten. Zo simpel zal het zijn geweest. Bij
een beetje googlen blijkt dat Jebsen
bovendien haar schepen nes-namen gaf
en dat dit kunstje vaker werd geflikt.
RAKNES werd in 1995 RAMNES. Bij een
ander schip haalden ze de eerste letter
weg. 

(Gegevens ontleend aan: Zeebrief#60, 1
december 2012; foto: J.H. Andriesse,
Middelburg, 1991.) 

Op dinsdagavond 4 maart a.s. krijgt u als
ondernemer de kans om de lijsttrekkers
van de vijf politieke partijen aan de tand
te voelen over hun toekomstvisie voor
ondernemend Eemnes. 

Onder leiding van tv-presentatrice Violet
Falkenburg worden actuele zaken bespro-
ken: regelgeving, het ondernemersloket,
maatschappelijk verantwoord onderne-
men, arbeidsparticipatie van (verstande-
lijk) gehandicapten, aanbestedingsbeleid
gemeente etc. Kortom, onderwerpen die u

als ondernemer bezighouden. Wij bieden
u de mogelijkheid om vooraf gesprekson-
derwerpen in te brengen. Een selectie van
de ingestuurde suggesties wordt toege-
voegd aan bovengenoemde onderwer-
pen. 
Uw vraag cq. onderwerp kunt u sturen
naar: arnoudvandaatselaar@hetnet.nl.
Tevens wordt er op deze avond door burge-
meester Van Benthem de Fair Trade Award
2014 uitgereikt. Dit is een Award voor het
Eemnesser bedrijf dat het beste voldoet
aan de criteria van People Planet Profit.  

Na afloop van het debat is er volop de
gelegenheid om met mede-Eemnesser
ondernemers informeel van gedachten te
wisselen.

De uitnodiging voor deze debatavond
wordt breed verspreid. Indien u 
verzekerd wilt zijn van een plaats dan
raden wij u - gezien de beperkte beschik-
baarheid - aan om vooraf te reserveren via
www.bmsupport.nl/verkiezing-eemnes
(bij voorkeur voor 1 maart a.s.).
De aanvang is om 20.00 uur in 'De Deel'.

Verkiezingsdebat
voor en met Eemnesser ondernemers

Zangreis naar Brussel Afrikaanse dans fitness

Muziekcentrum Paul Snoek organiseert
op 24 en 25 mei een zangweekend in de
prachtige binnenstad van Brussel, met
optredens in o.a. de Sint Michiels-
kathedraal, de Basiliek op de Koekelberg
en 2 andere gotische centrumkerken.

Voorafgaand zal met het projectkoor wor-
den gerepeteerd op zaterdag 10 en 17 mei
van 10 tot 12.30 uur in De Hilt aan de

Hasselaarlaan te Eemnes. Om thuis te
kunnen oefenen zijn er ook oefentracks
beschikbaar. 

Op het repertoire staan o.a. bekende koor-
werken als het Ave verum van Mozart en
Locus iste van Bruckner. Het projectkoor
zingt o.l.v. dirigent Paul Snoek.  

Informatie
Kijkt u voor het totale programma 
en meer informatie en inschrijving 
(kan tot 15 maart) op 
www.muziekcentrumpaulsnoek.nl

Iedere maandag vanaf 17 februari van
19.30 – 20.30 uur geeft Mwajuma Kitano
Afrikaanse dans fitness in de Merlijn
school, Aartseveen 96 in Eemnes.

Afrikaanse dans fitness is ontwikkeld om
je lichaam en geest te trainen en om je te
laten kennismaken met de traditionele
Afrikaanse muziek en dans. De les is
gericht op fitness en start met een warm-
up, stretches en een technische instruc-
tie, waarna Mwajuma u leert uw lichaam
op een meer natuurlijke en effectievere
manier te bewegen. Zij laat u een andere
wereld van de dans voelen! Naast veel ple-
zier is het ook goed voor uw figuur en

conditie. Danservaring is niet nodig;
iedereen kan meedoen. Jong en oud. De
cursus bestaat uit 10 lessen en kost € 95,-.
Kom een keer kijken of volg een gratis
proefles. Mwajuma Kitano is afkomstig
uit Tanzania. Ze heeft daar Afrikaanse tra-
ditionele muziek en dans gestudeerd aan
het Bagamoyo College of Arts. Ze heeft
ook in Kenia, Mozambique, Mali en
Senegal gewoond en heeft daar de lokale
muziek en dans bestudeerd. 
Aanmelding of voor informatie bel of mail
Mwajuma: 035-5388536 of 06 50997089,
mwajumakitano@hotmail.com of bel of
mail met Henk van Onna 06-22875564,
tipi_65@hotmail.com.
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Lekkerin
Eemnes!

BARBEELSTRAAT 4 - 3755 KP  EEMNES

POSTBUS 58 - 3755 ZH  EEMNES

TELEFOON (035) 533 67 04 

FAX (035) 533 67 05

E-MAIL INFO@NOTARISVANDERSLUIS.NL

WWW.NOTARISVANDERSLUIS.NL
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Crematorium voor regio Gooi- en Eemland
Een intiem crematorium, zorgvuldig
ingepast in de natuurlijke omgeving,
met een aula, een mortuarium, een
opbaarruimte en een condoleanceruim-
te; dat heeft het Consortium Crematori-
um Gooyergracht voor ogen. Het
Consortium, een samenwerking van
grondeigenaar en uitvaartbranche, ont-
wikkelt momenteel plannen voor de
bouw van dit crematorium voor de hele
regio Gooi- en Eemland. Het is gepland
in de oksel van de A1 en A27 aan de
Larense kant.

Het terrein van 4 hectare, in gebruik als
weiland, is ontsloten vanaf de Larense
kant via de parallelweg langs de A1,
Rijksweg genaamd. Het ligt in de directe
nabijheid van een regionaal golfterrein en
een kwekerij en is eigendom van de uit
Eemnes afkomstige gebroeders Fokker.

De plannen die het Consortium in voor-
bereiding heeft, bieden alle voorzieningen
die er van een modern crematorium ver-
wacht mogen worden op een terrein dat er
qua omvang ruimschoots op toegesneden
is. De plannenmakers besteden veel aan-
dacht aan inpassing in het landschap. Qua
vormgeving en materiaalkeuze is het plan

Vervolg pagina 7
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Kinderactiviteiten 
in de voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie is er weer genoeg
te doen in De Hilt. Op de site van De Hilt
staan alle activiteiten met datum, leeftijd
en tijd vermeld. Kom gezellig langs om
b.v. mee te doen aan de voorjaarskinder-
bingo,  knutselen voor kleuters, een
nagelstyliste workshop, een carnaval-
staartje maken, RC vliegen, handbalclinic
SDS’99,  klieken knutselochtend of kom
een outfit maken voor carnaval om ver-
volgens carnaval te vieren met de Sliertjes
op zondag 2 maart in De Hilt.

Bowlstoernooi in De Hilt

Indoor Bowlsclub ’t Gooi organiseert
zaterdag 22 februari 2014 het Open Gooi
en Eemland Pairs toernooi. IBC ’t Gooi is
aangesloten bij de NIOBB (de
Nederlandse In- en Outdoor Bowlsbond).
Indoor Bowlsclub ’t Gooi is nog op zoek
naar nieuwe leden. De club speelt iedere
vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur in De Hilt.
Een mooie gelegenheid om eens te
komen kijken en kennis te maken met
deze sport. Voor meer informatie:
www.bowlsclubhetgooi.nl

Dinsdag 4 maart: BINGO 50+
Iedere 1ste dinsdag van de maand wordt
een gezellige 50+ bingo georganiseerd in
de Theaterzaal van De Hilt. Altijd weer
spannend en er zijn veel leuke prijzen te
winnen. Iedereen vanaf 50 jaar is welkom,
De eerstvolgende bingo is op dinsdag 
1 april. Aanvang: 14.00 uur. Deelname: 
€ 3,00.

Muziek in De Hilt 
Zaterdag 29 maart
ACCORDEONS VAN MUSICORDA

Ook dit jaar verzorgt accordeonvereni-
ging Musicorda weer een voorjaarscon-
cert  in De Hilt en wel op zaterdag 29
maart. De beide orkesten spelen onder
leiding van dirigent Wim Becker. Het
afwisselende programma bestaat onder
andere uit musicalmuziek uit Les
Misérables, tangoklanken van Piazzolla
en klassiek van Von Suppé. Kaarten voor
het concert kosten € 8,- per stuk en zijn
verkrijgbaar bij de kassa aan de zaal op de
avond zelf. De aanvang is 20.00 uur en de
zaal gaat om 19.30 uur open. Voor meer
informatie of kaartreserveringen kunt u
contact opnemen met het secretariaat
van Musicorda (José van Kooi, telefoon
035-6016516, email info@musicorda.nl)
of website www.musicorda.nl. 

Toneel in De Hilt                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Zaterdag 5 april 20.15 uur                                                                                                  
Zondag 6 april 15.00 uur
TONEELVERENIGING “ALIAS” SPEELT
“OVER SCHULD GESPROKEN”                                                     
De kennismaking in het hotel tussen
enerzijds Livia en Loes en anderzijds
Wendela, Winnifred en Joan, verloopt niet
zonder sarcasme en spot. Aan de  ver-
schillende tafeltjes wordt over en weer
flink geroddeld en het opvallende  gedrag
van Winnifred wordt beschimpt. Nadat de
vrouwen met elkaar in contact komen
roept Winnifreds houding echter eerder
vragen dan ironie op. Welk drama heeft
zich in Italië afgespeeld? Waarom omringt
Wendela haar zus met zoveel zorg en
dankbaarheid? Waarom is Joan zo nauw
bij hen betrokken en waarom komen
Livia en Loes elk jaar weer terug in het
hotel. Vragen en nog eens vragen waarop
u een antwoord zult vinden in dit fascine-
rend toneelspel. Kaartje: € 10,- p.p. Van
elk verkocht kaartje gaat €2.00 naar “De
Groene Inval “ Baarn. Kaarten reserveren
via:  www.alias-toneel.nl 

Exposities
Tot en met 23 maart
exposeert Ineke
Steenbeek  schilder-
werken in De Hilt.
Ineke is op 40 jarige
leeftijd begonnen met
schilderen en heeft
zich eerst bezig gehou-

den met volksschilderkunst om daarna te
gaan aquarelleren. Later begon ze te expe-
rimenteren met olie- en acrylverf. Ineke
heeft cursussen gevolgd bij Coraline
Boomsma en de jonge Russische schilder
Pavel Sizov. Thuis of op reis worden foto’s
gemaakt die later als ideeën voor de doe-
ken gebruikt worden. De laatste jaren
werkt ze steeds vaker met gemengde tech-
nieken zoals textiel, karton, plastic en
andere materialen. Met de tentoonstelling

Nieuws en 
activiteiten vanuit De Hilt

in De Hilt wil zij u graag meenemen in de
wereld van haar schilderijen.

Kinderpartijtjes in De Hilt
Geen idee wat u nu moet verzinnen voor
een geslaagd kinderpartijtje? Laat de kin-
deren zelf hun partijtje bepalen. Lekker
een middagje sporten, spelletjes doen,
koken of juist knutselen? Zowel voor de
sportievelingen als de creatievellingen
zijn er diverse mogelijkheden.
In De Hilt zijn genoeg faciliteiten aanwe-
zig om de kinderen een onvergetelijke en
sportieve dag te bezorgen. Een patatje en
een frisdrank als afsluiting? Ook dat is
mogelijk in De Hilt!

Kijk voor uitgebreide informatie over de
mogelijkheden op onze site
www.dehilt.nl

Open Eemnesser Volleybalkampioen-
schap 2014
Ook in 2014 wordt het open volleybal-

kampioenschap gesponsord door:

R.J.M. VAN DER ZWAAN INSTALLATIE-
BEDRIJF B.V. 

Het sportiefste en gezelligste sporttoer-
nooi komt steeds dichterbij. Voor velen is
dit toernooi dé gelegenheid om met vrien-
den, familie of collega’s “het seizoen” af te
sluiten. Medio april zal in het volgende
programmaboekje van De Hilt alle infor-
matie over het komende toernooi staan.

afgestemd op de directe omgeving. Het
maakt gebruik van de natuurlijke kenmer-
ken van het terrein met een beplantings-
plan dat zich zo voegt naar de  omgeving,
dat het lijkt als was het er uit voortgeko-
men. In de nabije toekomst gaan de plan-
nenmakers ook met omwonenden en
belanghebbenden in overleg om hun
wensen ten aanzien van inpassing en ont-
sluiting in te passen in het ontwerp. De
bouw van een crematorium met regionale
functie voor de regio Eemnes, Laren,
Blaricum, Huizen en Hilversum is de afge-
lopen periode regelmatig onderwerp van
gesprek geweest. Er figureren momenteel
meerdere plannen. Het plan
Crematorium Gooyergracht is een vol-
waardig initiatief dat zich nu aandient. De

plannenmakers hebben de gemeentebe-
sturen van Eemnes en Laren en de beide
betrokken provinciebesturen van Utrecht
en Noord-Holland gevraagd het plan
Crematorium Gooyergracht bij de
bestuurlijke afweging te betrekken.

Naar verwachting kan het Consortium de
eerste uitgewerkte schetsen van
Crematorium Gooyergracht eind februa-
ri/begin maart uitgebreider presenteren.
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blij verrast met de persoonlijke aanpak.
Een klant is bij ons geen nummer en
loopt makkelijk bij ons binnen zodat we
altijd goed op de hoogte zijn wat er zake-
lijk en privé speelt bij de klant en daarop
kunnen anticiperen. Wat ik persoonlijk
heel fijn vind is dat we hier een echt
team zijn. Als het druk is, zoals in janua-
ri dan zijn we er gewoon allemaal net zo

lang tot alles klaar is. Daar maakt nie-
mand ooit een probleem over!
Administration4you is teamwork en
onze klanten ervaren dat ook zo. “

Geïnteresseerd? 
Bel 035-538 33 10 een maak een vrij-
blijvende afspraak om kennis te
maken! www.administration4you.nl

Een kijkje bij Administration4you aan
de Noordersingel 20R te Eemnes. Wie
het kantoor binnenloopt, merkt
direct dat dit niet zomaar een admini-
stratiekantoor is. Sfeervolle schemer-
lampen in plaats van saaie bureau-
lampen en er lopen twee vriendelijke
hondjes rond om de bezoeker te
begroeten. In het gesprek met eigena-
resse Sheira Mohaboe wordt al snel
duidelijk waar dit “knusse” gevoel zijn
oorsprong vindt.

“Ik ben in 2005 met mijn eigen admini-
stratiekantoor begonnen naast een
parttime baan. Dat ging nog gewoon
vanuit mijn huiskamer in Blaricum.
Het aantal klanten groeide zo snel dat
ik al in 2006 de beslissing heb genomen
om geheel zelfstandig en fulltime voor
mij zelf te beginnen. In 2008 kwam
Hellen Bruijne bij mij werken want ik
kon het in mijn eentje niet meer af. Zo
zaten we met twee bureaus tegenover
elkaar in mijn woonkamer. De voor-
raadkast bevatte geen blikken, zakjes
en pakken maar ordners en pakken
briefpapier. Het werd hoog tijd voor
een echt kantoor. Zo kwamen Hellen
en ik in september 2009 terecht in
Eemnes in het huidige kantoor. Een
ideale plek. Niet alleen voor ons, maar
vooral voor onze klanten. Vlak bij de
snelweg en altijd ruim parkeergelegen-

Colofon
Uitgeverij/administratie
Drukkerij image team, Eemnes

Redactie en inleveradressen kopij:
Bramenberg 11, 3755 BV Eemnes
Tel.: 035-538 02 21
E-mail: derotonde@imageteam.nl
Eindredactie: John Krabbendam
Oplage:  4.000 ex.
Advertenties:
Jouko de Boer
Tel.: 035-538 02 21 
E-mail: jouko@ditisdrukwerk.nl

Aanlevering kopij 5e uitgave: 
Uiterlijk maandag 27 februari
Verspreiding: 7 + 8 maart 

Aanlevering kopij 6e uitgave: 
Uiterlijk donderdag 6 maart
Verspreiding: 21 + 22 maart      

Planning 
verspreiding De Rotonde:
uitgave 7:  4 + 5 april
uitgave 8: 18 + 19 april 
uitgave 9: 2 + 3 mei
uitgave 10: 16 + 17 mei 
uitgave 11: 30 + 31 mei
uitgave 12: 13 + 14 juni 
uitgave 13: 27 + 28 juni 
uitgave 14: 11 + 12 juli 

www.derotonde-eemnes.nl

Zo lang mogelijk fit zijn én blijven tij-
dens de gehele zwangerschap en daarna
weer fit herstellen na de bevalling, dat is
waar ZwangerFit® voor staat. Meestal
begint men met de begeleiding bij een
traditionele zwangerschapsgym tijdens
de zevende maand van de zwanger-
schap. 

Er is echter steeds meer behoefte om al
veel eerder in de zwangerschap een
gepaste en verantwoorde training te vol-
gen. Dansstudio Eemnes biedt twee les-
sen ZwangerFit® in de week aan, gege-
ven door gecertificeerd docent Melanie
Wientjes. Naast de woensdagochtend om
09.00 uur is het nu ook mogelijk de
woensdagavond om 18.15 uur een les te
volgen.

ZwangerFit® is een eigentijdse en leuke
bewegingsles voor moeder en kind. De
les is voor elke zwangere vrouw bedoeld
die zich op een gezellige, sportieve en
verantwoorde manier wil voorbereiden
op de bevalling. Je hoeft niet sportief te
zijn om deel te nemen. En of het nu de
eerste of tweede zwangerschap is, dat
maakt niet uit. Het is geen aerobicsles
voor zwangeren, maar een actief oefenen
met zorgvuldig gekozen muziek als toe-
voeging. Er wordt gebruik gemaakt van

basiselementen uit de aerobics (cardio)
en klein oefenmateriaal (tubes, gewicht-
jes, ect.) voor spierversterkende- en
lenigheidsoefeningen. Daarnaast wordt
er informatie gegeven over alle onder-
werpen die betrekking hebben op de
zwangerschap, de baring en de periode
na de bevalling. Ook uitleg en advies
omtrent preventie van eventuele klach-
ten in het bekken, bekkenbodemgebied
en in het houdings- en bewegingsappa-
raat komen aan bod. Vergeet niet de ont-
spannings- en ademhalingsoefeningen
die erg belangrijk zijn. Kortom een ideale
manier om in conditie te blijven en aan-
dacht te geven aan de veranderingen van
het lichaam tijdens de zwangerschap.

Het start- en stopmoment van de
ZwangerFit® les kun je zelf bepalen. Het
ene lichaam is tenslotte anders dan het
andere. De eerste les is mogelijk rond de
14e week van je zwangerschap. Later
instromen is zeker een optie. Je kunt je
inschrijven per maand of per les.

Nieuwsgierig? 
De eerste twee lessen in februari 
zijn gratis. Neem contact op via
info@studio-eemnes.nl en ervaar zelf de
les.

heid. Onze klanten komen niet alleen uit
Eemnes, maar uit de wijde omtrek tot
Amsterdam, Utrecht en Almere aan toe.
In 2011 is Marjolein Witkamp ons team
komen versterken en inmiddels werkt
mijn dochter  Amy Milone, die fiscaal
recht studeert, ook parttime mee.”

Administration4you is een allround
administratiekantoor  en ontzorgt de
ondernemer door de volledige admini-
stratie uit handen te nemen,  waaronder
het inboeken en verwerken van de
maandelijkse administratie, opstellen
BTW aangiften, opstellen jaarrekening,
loonadministratie en de aangiften ven-
nootschapsbelasting en inkomstenbe-
lasting. Maar neemt voor opdrachtge-
vers indien gewenst ook de complete
debiteuren- en crediteurenadministratie 
uit handen.

“We werken veelal voor MKB-onderne-
mers, maar de laatste jaren is ook het
aantal ZZP-ers sterk toegenomen.
Mensen die een eigen bedrijf starten
hebben vaak hun handen al vol aan het
werven van klanten en vervullen van
opdrachten en willen toch dat hun
administratie op orde is. Adverteren
doen wij eigenlijk nooit. Voor ons is
mond-tot-mond reclame niet alleen het
meest waardevol, maar ook het mooiste
compliment.  Nieuwe klanten zijn altijd

Zwanger & Fit: 
actief blijven rondom je 
zwangerschap

Administration4you is teamwork

Hellen Bruijne , Sheira Mohaboe  en Marjolein Witkamp

Dansstudio Eemnes
Dans, Ballet, Conditie, Body en Mind
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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

Bent u al in de stemming?

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is de baas van ons dorp 

en vertegenwoordigt de bewoners van 

Eemnes. De raad stelt de hoofdlijnen van 

het beleid vast en controleert het college 

van burgemeester en wethouders. U kunt 

denken aan beleid over woningbouw, 

verkeer, jeugdzorg, belastingen, ruimte-

lijke ordening, bezuinigingen, etcetera. 

Allemaal zaken die u direct aangaan. 

Wat de gemeenteraad aan beleid opstelt, 

voert het college uit. De gemeenteraad 

controleert dat weer. Deze manier van 

besturen is vergelijkbaar met de landelijke 

politiek, in dit geval de Tweede Kamer en 

de Ministerraad.

Drie rollen

De gemeenteraad heeft drie rollen:

•  Volksvertegenwoordiger. Dat is de be-

langrijkste taak van de gemeenteraad. 

De gemeenteraad bepaalt namens de 

inwoners wat er in het dorp gebeurt en 

op welke manier. Feitelijk zijn alle taken 

van de raad in dienst van de burgers.

•  Kadersteller. De raad bepaalt hoe en bin-

nen welke grenzen de gemeente wordt 

bestuurd, en maakt de regels daarvoor.

•  Controleur. De raad controleert of het 

college en de burgemeester het beleid 

goed uitvoeren.

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad houdt één keer per 

maand een raadsvergadering. Deze verga-

deringen zijn voor iedereen toegankelijk. 

U kunt gewoon binnenlopen. De eerstvol-

gende raadsvergadering is op maandag 

24 februari om 20.00 uur in het gemeen-

tehuis. De agendapunten staan verderop 

in De Rotonde en ook op de website 

www.eemnes.nl. 

Commissievergaderingen

Twee weken voorafgaand aan de raads-

vergadering worden de voorstellen die 

op de raadsagenda staan besproken 

in de raadscommissies. Eemnes heeft 

drie raadscommissies. Deze commis-

sies adviseren de gemeenteraad over de 

raadsvoorstellen.

Wijzigingen identiteitskaart en paspoort

Tijdelijk geen aanvragen mogelijk

Door de wijzigingen in de reisdocumen-

ten wordt de apparatuur bij de gemeente 

aangepast. Dat gebeurt op donderdag 

6 en vrijdag 7 maart 2014. In die periode 

kan de gemeente geen aanvragen ver-

werken. Een spoedaanvraag kan alleen 

tot woensdag 5 maart, 16.00 uur worden 

verwerkt. Wij hopen op uw begrip daar-

voor te mogen rekenen.

Het aanvragen van een noodpaspoort 

bij de Koninklijke Marechaussee blijft 

van donderdag 6 maart 2014 tot en met 

zondag 9 maart 2014 wel mogelijk.

Vlak na de wetswijziging in maart zal het 

aantal aanvragen voor nieuwe reisdo-

cumenten hoogstwaarschijnlijk stijgen. 

Hierdoor kan de gemeente de reguliere 

leveringstermijn van 5 werkdagen in die 

periode niet garanderen.

Nieuwe tarieven

Met de uitgave van de nieuwe paspoorten 

en identiteitskaarten vanaf 9 maart veran-

deren ook de (maximale) tarieven voor de 

reisdocumenten. Een paspoort kost nu bij 

een gemeente maximaal € 50,35 en zal 

straks voor mensen van 18 jaar en ouder 

€ 66,95 kosten. Dit paspoort is dan wel 

twee keer zo lang geldig als nu het geval 

is. Een paspoort voor een minderjarige 

kost na 9 maart 2014 € 51,05.

Een identiteitskaart die straks tien jaar 

geldig is, kost dan voor volwassenen 

€ 52,95. Het kost nu € 41,90. De 

identiteitskaart kost voor jongeren tot en 

met 13 jaar nu € 31,85. Met ingang van 

9 maart 2014 wordt het tarief voor alle 

minderjarigen € 28,35.

Verkoop van kavels bedrijventerrein Zuidpolder

Bent u als ondernemer 

op zoek naar een unieke 

mogelijkheid om te in-

vesteren in de toekomst 

van uw bedrijf? Kom 

dan naar de startbijeenkomst van het bedrijventerrein Zuidpolder in Eemnes. 

De gemeente Eemnes wil graag samen met u de verkoop van de kavels op het 

bedrijventerrein Zuidpolder officieel starten. 

U bent daarom van harte welkom bij de startbijeenkomst op woensdag 12 maart aan-

staande. Vanaf 19.30 uur zijn de deuren van de Rabobank in Eemnes (Braadkamp 15)

voor u geopend. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook de website van het bedrijventer-

rein onthuld. Daarnaast kunt u zich laten informeren over wat voor u mogelijk is op 

het bedrijventerrein. U kunt zich tot 10 maart aanmelden voor de startbijeenkomst 

door een e-mail te sturen naar danielle.gooijers@belcombinatie.nl onder vermelding 

van ‘startbijeenkomst bedrijventerrein Zuidpolder’. Bij aanmelding wordt u via een 

nieuwsbrief op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en ligt er tijdens de 

startbijeenkomst een presentje voor u klaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Danielle Gooijers van de BEL Com-

binatie, telefoon: 14 035, e-mail: danielle.gooijers@belcombinatie.nl

Woensdag 19 maart 2014 worden verkiezingen 

gehouden voor de gemeenteraad. Door te stemmen 

beslist u mee over het bestuur van Eemnes en heeft 

u invloed op de samenstelling van de gemeenteraad 

voor de komende vier jaar. Laat uw stem niet verloren 

en breng woensdag 19 maart uw stem uit!

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

Wilt u op de hoogte blijven van 

het laatste gemeentelijke nieuws? 

Volg ons dan op twitter: 

@Gem_Eemnes.

Gemeente 
Eemnes 
op twitter

• PvdA 

• D66

Deelnemende partijen

• Dorpsbelang

• VVD 

• CDA

Wilt u een paspoort of identiteitskaart aanvragen of verlengen? Dan is het 

goed om te weten dat er wijzigingen komen. Vanaf maandag 20 januari 2014 

worden vingerafdrukken niet meer opgenomen bij de aanvraag van een 

Nederlandse identiteitskaart. Bij de aanvraag van een paspoort worden dan 

nog maar twee vingerafdrukken opgenomen in plaats van vier. Bovendien 

verandert de Paspoortwet op 9 maart 2014: Nieuwe paspoorten en identi-

teitskaarten voor volwassenen zijn dan tien jaar geldig in plaats van vijf jaar. 
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Aanvragen om omgevingsvergunningen
• Plantsoen 5, 3755 HH, het vellen van 1 boom, ingekomen 9 februari 2014;

• Aartseveen 47, 3755 VB, het vellen van 1 boom, ingekomen 12 februari 2014.

Verleende omgevingsvergunningen

•  Laarderweg 128, 3755 AT, het gedeeltelijk wijzigen van de bestemming 'detail-

handel' in 'lichte horeca', verzonden 7 februari 2014;

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

woning, verzonden 11 februari 2014.

Overige vergunningen

door burgemeester 

•  Het houden van een polderloop op de Jonge Jaapeweg, Zuid Ervenweg, Anna 

Louwenweg en Wakkerendijk tot aan ’De Deel’ op 30 maart 2014 van 13.00 tot 

16.00 uur, verzonden 11 februari 2014.

door burgemeester en wethouders

•  Het innemen van een ideële standplaats ten behoeve van de verkiezingsmarkt 

voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 bij De Minnehof op 15 maart 2014 van 

08.00 tot 18.30 uur, verzonden 4 februari 2014;

•  Het houden van een huis-aan-huis collecte van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt in 

de periode van 13 oktober tot en met 18 oktober 2014, verzonden 5 februari 2014.

Geweigerde vergunning

•  Meentweg 101, 3755 PC, het bouwen (legaliseren) van een bijgebouw/stalling, 

verzonden 11 februari 2014.

Tegen de genoemde besluiten kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht, 

binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen

uitgebreide voorbereidingsprocedure

•  Zuidersingel 1, 3755 AZ, het plaatsen van een promotie-/bouwbord Zuidpolder 

voor maximaal 5 jaar, verzonden 4 februari 2014;

•  Zuidpolder, (geen postcode bekend), het wijzigen van de bestemming water in 

verkeer om een tijdelijke bouwweg aan te leggen voor maximaal 5 jaar, verzonden 

4 februari 2014. 

De hierna genoemde belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking 

van het desbetreffende besluit een beroepschrift indienen. De datum van bekend-

making is per besluit aangegeven. De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter 

inzage bij de balie Vergunningen. Het beroepsrecht hebben de belanghebbenden die:

a. een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

b.  bezwaar hebben tegen wijzigingen die in het besluit zijn aangebracht ten opzichte 

van het ontwerp van het besluit;

c.  aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben inge-

bracht tegen het ontwerp van het besluit.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Midden-Nederland, 

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken. Degene die een beroepschrift indient 

kan - als spoedeisende belangen gelden – een verzoek tot het treffen van voorlopige 

voorziening indienen bij vorengenoemde rechtbank, o.v.v. voorlopige voorzieningen. 

 Publicaties Bestuur

Zaterdag 22 februari van 10.00 tot 12.00 uur bent u van harte welkom bij het 

wethoudersspreekuur in De Hilt, Hasselaarlaan 1c in Eemnes. Wethouder Eddy 

van IJken is namens het college aanwezig. 

Bij het daaropvolgende wethoudersspreekuur van zaterdag 8 maart 2014, is het 

de beurt aan wethouder Jaap Bood. Zie ook de website www.eemnes.nl

Wethoudersspreekuur

Agenda openbare Raadsvergadering

Maandag 24 februari 2014, 20.00 uur 

Gemeentehuis van Eemnes

• Besluitenlijst vergadering 27 januari 2014 

• Functiebeschrijving en functiewaardering Griffie Eemnes 

• Financiering project Wijkschouw Raadhuislaan-buurt fase 2 

• Wijziging Legesverordening 2014 

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

huwelijken en partnerschapsrelaties

• Exploitaties Dorpshart 

• Het Gemeentelijk Rioleringsplan Eemnes 2014-2017

• Vaststellen bestemmingsplan Buitenrand

• Heroverweging besluit samenwerken in het Sociaal Domein 

• Nieuwe verdeling sportsubsidie voor sportverenigingen in Eemnes 

• Papierarm werken 

• Beschikbaarstelling budget voorbereiding BO Huis van Eemnes

• Aankoop gronden in de Zuidpolder

• Motie VVD inzake HOV 

• Ingekomen stukken: stand van zaken Villa Primair 

•  Beantwoording schriftelijke vragen en verzoeken om inlichtingen  

(artikel 37 en 38 Reglement van Orde)

Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaren/

belastingdeurwaarder

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 februari 2014 besloten, 

onder gelijktijdige intrekking van zijn besluit van 15 januari 2013, om:

1.  als onbezoldigde gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelij-

ke belastingen, zoals bedoeld in artikel 231, lid 2, onderdeel c, van de Gemeentewet 

aan te wijzen de volgende functionarissen werkzaam voor de BEL Combinatie:

 • de afdelingsmanager Control & Financiën

 • de specialist Invordering

2.  als onbezoldigde gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeente-

lijke belastingen, zoals bedoeld in artikel 231, lid 2, onderdeel d, van de Gemeente-

wet aan te wijzen de volgende functionarissen werkzaam voor de BEL Combinatie:

 • de medewerker Invordering

3.  als onbezoldigde gemeenteambtenaren bevoegd om op te treden als belasting-

deurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231, lid 2, onderdeel e, van de Gemeente-

wet aan te wijzen de volgende functionaris werkzaam voor de BEL Combinatie:

 • de specialist Invordering

Tevens heeft het college besloten om zijn besluit van 31 januari 2012, waarin 

medewerkers van een incassobureau zijn aanwezen als belastingdeurwaarder, in te 

trekken. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking. De 

volledige tekst van het aanwijzingsbesluit ligt ter inzage bij de balie Vergunningen in 

het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes.

Stukken ter inzage 

De op de agenda betrekking hebbende stukken liggen ter inzage bij de receptie 

in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5. Ook kunt u de stukken digitaal inzien via de 

website: www.eemnes.nl 

Reglement Wet basisregistratie personen

Het college van burgemeester en wet-

houders heeft op 26 november 2013 het 

Reglement Wet basisregistratie personen 

met bijlagen, behorende bij de Verorde-

ning gegevensverstrekking basisregistratie 

personen, vastgesteld. Het Reglement 

gemeentelijke basisadministratie per-

soonsgegevens 2011 is daarbij gelijktijdig 

ingetrokken. Het reglement gaat over het 

verstrekken van persoonsgegevens voor 

zover dit niet geregeld is in de Wet basis-

registratie personen. Het reglement treedt 

in werking op de dag na bekendmaking en 

heeft een terugwerkende kracht tot 

6 januari 2014, de datum waarop de Wet 

basisregistratie personen in werking is 

getreden. De volledige tekst van het regle-

ment met de bijhorende bijlagen ligt vanaf 

heden gedurende 6 weken ter inzage in 

het kantoor van de BEL Combinatie, bij 

de balie van de afdeling Publiek, team 

Burgerzaken. Of kijk op www.eemnes.nl
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Vluchten bij brand

Afspraken voor uw vluchtplan: 

• bepaal de snelste en veiligste vlucht-

route. Rook stijgt op, vlucht daarom 

van boven naar beneden. En bij 

voorkeur naar de straatkant. Zo kunnen 

hulpverleners u zien en bereiken;

• bepaal een tweede vluchtroute voor als 

de eerste is geblokkeerd;

• spreek een verzamelplaats af, waar u 

elkaar na het vluchten ontmoet. Zo 

weet u snel of er nog iemand binnen is;

• kies een vluchtkamer voor als de 

tweede vluchtroute ook is afgesloten. 

Liefst een kamer aan de straatkant of 

een balkon, zodat de brandweer erbij 

kan. Spring niet naar beneden! Wacht 

op hulp;

• spreek af, wie zorgt voor huisgenoten 

die zichzelf niet kunnen redden. Denk 

bijvoorbeeld aan een baby, kind, ou-

dere of huisdier;

• spreek een vaste plek af voor uw huis-

sleutels;

• sluit tijdens het vluchten alle deuren 

achter u. Een deur houdt minimaal  

20 minuten een brand tegen.

Tips:

• zorg dat vluchtroutes altijd vrij zijn! Kijk 

dus of er niets in de weg staat;

• heeft u verbouwd? Dan is het goed om 

te kijken of uw vluchtplan nog klopt;

• laat jonge kinderen niet alleen thuis. 

Kan dit niet anders, zorg dan dat zij 

door de voor- of achterdeur kunnen 

vluchten;

• zorg dat er geen afgesloten deuren zijn 

zonder sleutels;

• leg de sleutels op een vaste plaats;

• oefen met gezinsleden. U kunt bijvoor-

beeld oefenen de uitgang en sleutels te 

vinden in de rook, door een blinddoek 

om te doen.

In geval van brand:

• blijf kalm;

• waarschuw andere bewoners;

• vlucht volgens uw vluchtplan;

• sluit deuren achter u en houd andere 

deuren en ramen gesloten, u vertraagt 

dan de uitbreiding van de brand;

• blijf dicht bij de grond, rook stijgt na-

melijk op;

• gebruik nooit de lift bij brand;

• als u veilig buiten bent belt u direct 

1-1-2.

Meer informatie

Brandweer Veiligheidsregio Utrecht werkt 

op allerlei manieren aan uw veiligheid en 

staat 24 uur per dag voor u klaar. Maar 

u kunt zelf ook veel voor uw veiligheid 

doen. Heeft u vragen over brandveilig-

heid? Stel ze gerust. U kunt uw vraag 

mailen naar preventie.el@vru.nl U kunt 

ook kijken op www.brandweer.nl of 

www.brandwonden.nl Hier vindt u infor-

matiefolders die u kunt downloaden. 

U kunt ook bellen naar de afdeling 

Preventie van de brandweer, telefoon-

nummer: 088 - 878 21 20.

Heeft u werkende rookmelders in huis? 

Rookmelders redden levens!

Voordragen Koninklijke Onderscheiding in 2015

Kent u een plaatsgenoot die zich jaren verdienstelijk heeft 

gemaakt voor de gemeenschap? Draag hem of haar dan voor 

als ontvanger van een lintje bij de Algemene Gelegenheid rond 

Koningsdag in 2015. Let op: de aanvraag moet uiterlijk 16 mei 

2014 bij de gemeente binnen zijn. 

Ieder jaar worden in de gemeente Eemnes Koninklijke Onderschei-

dingen uitgereikt aan mensen die zich gedurende een reeks van jaren verdienstelijk 

hebben gemaakt voor de gemeenschap. U kunt een plaatsgenoot voordragen bij de 

gemeente via een aanvraagformulier. De burgemeester brengt vervolgens een advies 

uit over uw voorstel, aan de commissaris van de Koning. Voorzien van diens oordeel 

gaat het voorstel naar Den Haag. 

Aanvraagformulier

Voor informatie en/of advies over hoe u iemand kunt voordragen, kunt u terecht bij 

mevrouw Henny Snel (035 - 531 13 82) of bij de heren Henk van Hees (035 - 538 

98 49) en Cees van Rijsdam (035 – 531 12 60). Het aanvraagformulier kunt u ver-

krijgen via het bestuurssecretariaat van de gemeente, telefoon: 035 – 751 32 83. 

Wat doet u als er brand uitbreekt? Kunnen u en uw gezin of huisgenoten wel veilig buiten komen? 
De brandweer moet binnen acht minuten na een brandmelding ter plaatse zijn. Tot die tijd bent u 
op uzelf aangewezen. Maak daarom een vluchtplan!

Gemeente 
Eemnes

Geef uw mening via Burgerpanel Eemnes

Uw mening is belangrijk: hoe meer de ge-

meente weet van wat er speelt in Eemnes, 

hoe beter zij het beleid daarop kunnen 

afstemmen. Met het (digitale) Burgerpanel 

Eemnes kunt u als lid uw mening geven over actuele onderwerpen binnen 

uw gemeente. Alle Eemnessers van 12 jaar en ouder kunnen zich hiervoor 

aanmelden. 

Meedoen aan het Burgerpanel is eenvoudig en werkt volledig via internet. Als lid 

ontvangt u een aantal keer per jaar een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen 

over onderwerpen zoals leefbaarheid in de buurt, openbare orde, veiligheid, sport, 

groenonderhoud, de gemeentepolitiek, kunst & cultuur, et cetera. Het invullen duurt 

nooit langer dan een half uur.

Ga naar www.burgerpaneleemnes.nl, en klik op Aanmelden. 

Nieuwe BEL-Art expositie geopend

Angeline Rijkeboer

Angeline Rijkeboer schildert voorname-

lijk dieren en landschappen, aanvanke-

lijk in aquarel, de laatste tien jaar vooral 

in acryl op doek. In de loop der jaren 

heeft zij een eigen stijl ontwikkeld: rea-

listisch, maar nét even anders, waarbij 

de krachtige kleuren kenmerkend zijn.

Els de Graaf

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 geborgen-

heid. Ze hebben een grote aaibaarheids-

factor. Zij werkt in steen, brons en hout.

Donderdag 13 februari opende de burgemeester van Blaricum, Joan de 

Zwart-Bloch, een nieuwe BEL-Art expositie in het BEL-kantoor. Tijdens de 

tentoonstelling zijn werken te zien van de kunstschilders Maja Boot en An-

geline Rijkeboer en beeldhouwer Els de Graaf.

De BEL-Art expositie is tot en met 26 maart 2014 te bezichtigen in de hal van de 

BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. Openingstijden: maandag tot en met 

donderdag van 08.30 tot 17.00 uur. Vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

 

Maja Boot

Kunstenares Maja Boot laat haar onstuimige ka-

rakter zien in haar schilderijen. Het is de wereld 

van 'dromen en vergankelijkheid' die ze wil van-

gen op haar doeken die altijd in beweging lijken 

te zijn. Haar laatste serie 'Drooggevallen Boten 

op het Wad' is een bijzonder robuuste collectie 

schilderijen die letterlijk door zilt en roest lijken 

te zijn aangevreten.




