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Doe de lichten uit, laat het donker don-
ker en kom naar de Nacht van de Nacht
op 29 oktober 2011 in Het Spookbos. 
Het Spookbos organiseert samen met
Stichting Tafel4 een lekkere, leerzame,
spannende, creatieve, griezelige en
vooral heel leuke avond voor iedereen.
U kunt binnenlopen vanaf 17.00 tot
22.00 uur en aanschuiven voor een
heerlijke biologische stamppot boeren-
kool & welkomstdrankje! Met fakkels
creëren we een gezellige sfeer zonder
ook maar 1 lampje aan te doen.
Daarnaast worden er voor jong en oud
diverse activiteiten georganiseerd; zo
kunt u een leerzame speurtocht maken
in het donkere bos, waarbij u uw kennis
over nachtdieren en de sterren kunt tes-
ten! Ook worden er spannende verhalen
verteld door een heel lieve heks die
warme chocomelk in haar ketel kookt; is
er een interessante lezing over nachtdie-
ren; worden de kinderen geschminkt en
is er een knutselhoek waar je ook uilen-
ballen kunt uitpluizen (daar zitten heel
veel spannende dingen in…)
Genoeg te doen dus!

De Nacht van de Nacht is een evenement
van Stichting Natuur en Milieu en De
Provinciale Milieufederaties in samen-
werking met Staatsbosbeheer, Natuur-
monumenten en het IVN. Op deze avond
wordt aandacht gevraagd voor donkere
nachten t.b.v. nachtdieren en de schoon-
heid van de sterren in het kader van de
campagne tegen lichtvervuiling. 
De entree p.p. bedraagt inclusief eten:
€ 10,- vanaf 12 jaar; 
€5,- 5-11 jaar en €1,- tot 4 jaar.

Reserveren kan via info@spookbos.nl of
www.tafelvier.nl  
Mocht u al gegeten hebben, dan kunt u
ook voor €5,- alleen een activiteitenkaart
kopen voor de kinderen (dit hoeft u niet
te reserveren) en gezellig een borreltje
mee drinken. 
Wij zien u graag op deze avond om u te
laten zien hoe leuk het kan zijn zonder
ook maar 1 licht aan te doen! Goede raad:
Trek warme kleren aan en neem een
zaklamp mee!

Verloskundigenpraktijk Baarn geeft al
langere tijd verloskundige zorg aan
zwangeren in Eemnes. Vanaf woensdag
2 november zal Verloskundigenpraktijk
Baarn ook spreekuur houden in
Eemnes! Het is lang zoeken geweest naar
een geschikte lokatie, maar deze is
gevonden in het Gezondheidscentrum
‘De Driesten’ aan de Torenzicht 26B. Hier
zal elke woensdagavond spreekuur wor-
den gehouden voor de zwangeren uit
Eemnes.

Verloskundigenpraktijk Baarn heeft,
naast spreekuur op 2 lokaties, veel te bie-

den. Alle verloskundige echo’s worden in
onze eigen praktijk gemaakt. Daarnaast

zijn we druk bezig om nog dit jaar het
Borstvoedingscertificaat te verkrijgen.
Ook geeft de praktijk elk kwartaal een
voorlichtingsavond over de laatste fase
van de zwangerschap, de bevalling en de
periode erna. De eerst volgende bijeen-
komst is op woensdagavond 2 november.
Ook als je geen cliënt bij ons bent, ben je
van harte welkom op deze informatieve
avond. 

De praktijk heeft twee verloskundigen:
Marieke Landkroon en Lydia Hattink.
Omdat de praktijk kleinschalig is, ken jij
de verloskundige, maar nog belangrijker
is dat de verloskundige ook weet wie jij
bent. Altijd een bekend gezicht dus. Door
te luisteren naar jouw wensen kunnen
wij advies op maat geven. Het is dus goed
om te weten dat jij en je partner kunnen
vertrouwen op onze persoonlijke en des-
kundige begeleiding. 

Wil je meer informatie over de praktijk,
over ons, over de echo’s die wij 
maken, over de informatieavond of wil je
je aanmelden? Kijk dan op onze site
www.verloskundigenpraktijkbaarn.nl

Op 26 oktober a.s zal de Eemnesser
Gymnastiekvereniging (EGV) in De
Hilt een open les verzorgen voor
kleuters in de leeftijd van 3-5 jaar.

De meeste kleuters vinden het heerlijk
om te klimmen en te klauteren, te hol-
len, te rollen of te springen. Spelen en
in beweging zijn is belangrijk voor kleu-
ters.
Op deze leeftijd staat het ontdekken en
ervaren van de mogelijkheden die ze
hebben met hun lichaam centraal. Al
spelend oefenen kleuters de hele dag
hun lijf. Kleutergym stimuleert op een
veilige en leuke manier de ontwikkeling
van deze jonge kinderen. Tijdens de les-
sen doen de kleuters nieuwe ervaringen
op waarbij er op gelet wordt dat alle
aspecten van de motorische ontwikke-
ling aan bod komen. Er worden spelle-
tjes gedaan waarbij de grondvormen
van bewegen centraal staan zoals;
springen, zwaaien, duikelen,balspelen,
gooien, klimmen en klauteren, balan-
ceren, dansen etc.

De les zal worden gegeven op 26 okto-
ber van 14.30-15.30 uur in De Hilt en
wordt verzorgd onder deskundige,
gecertificeerde leiding.

Schrijf in bij: 
truus.nagtegaal@egveemnes.nl 
of tel. 5310288.

EGV geeft op 
26 oktober open les
voor kleuters
Kleutergym
meer dan alleen bewegen!!!

Verloskundigenpraktijk Baarn 
nu ook gevestigd in Eemnes

Nacht van de Nacht diner 
op het Spookbos met Tafel4! 
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Marieke Landkroon en Lydia Hattink
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Tevens hebben wij vestigingen in:
Nunspeet (0341) 27 83 83,  Zeist (030) 692 07 14, Oosterbeek (026) 339 75 00 en Voorthuizen (0342) 47 40 00

BINNENKORT START DE OFFICIËLE VERKOOP 
VAN 16 FANTASTISCHE NIEUWBOUWWONINGEN

IN DE BLARICUMMERMEENT

Studio Faan
raamdecoratie
vloerbedekking

De speciaalzaak in tapijt | karpet | gordijnen | vouwgordijnen | binnenzonwering | pvc vloeren | vinyl | hout | linoleum

Noordersingel 20A

3755 EZ Eemnes

T 035 533 55 16

w w w . s t u d i o f a a n . n l

i n f o @ s t u d i o f a a n . n l

OPENINGSTIJDEN:

dinsdag t/m vrijdag 12:00 - 17:00

zaterdag  10:00 - 16:00Studio Faan | Daar knapt je huis van op!

15%  KORTING
op alle bécé raamdecoratie*

DE HELE MAAND OKTOBER
* Gratis opmeten en monteren

in de woning-

en projectinrichting

20 JAARERVARING

Onze openingstijden:
di. t/m vrij.: 09:00 uur – 18:00 uur
zaterdag: 09:00 uur – 17:00 uur

Ook is het mogelijk om een afspraak 
te maken buiten de openingstijden 
voor een oogmeting en/of contactlenzen.

Parkeergelegenheid voor de deur

WEGENS SUCCES WORDT ONZE AKTIE VERLENGD!!

PROFITUUR NU VAN ONZE KINDERBRILLEN
AKTIE: BIJ AANSCHAF VAN EEN NIEUW KINDER-
MONTUUR KRIJGT U DE GLAZEN GRATIS*

DEZE AKTIE IS GELDIG T/M 30 NOVEMBER 2011
*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL

TOT ZIENS BIJ EEM OPTIEK

Laarderweg 44, 3755 AP  Eemnes, Tel. (035) 621 24 99, info@eemoptiek.nl, www.eemoptiek.nl

�� �� �� �

Voor verkoop, service, onderhoud en 
reparatie van al uw tuin- en park-machines

Bramenberg 16, 3755 BZ Eemnes
Tel. 035 - 538 92 52    www.keuker.eu

Alle acties zijn geldig tot einde december 2011.

MET DE WIND 
IN DE RUG

     

 
   

   

Alle acties zijn geldig tot einde december 2011.

BR 200
NIEUW

€ 479

DE VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK

     V        2000 Antwerpen     03 200 00 00     www.vakhandelaar.nl
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Wakker
Dinerconcert 
The Alessi
Brothers 
Samen met Erwin van Ligten
Op dinsdag 25 oktober komen de
Amerikaanse Bobby & Billy Alessi weer
op ons podium voor een intiem diner-
concert. Ze worden bijgestaan door
gitaarvirtuoos en goede vriend Erwin van
Ligten. Speciaal voor deze avond zal er
een 3-gangenmenu voor € 29,50 pp wor-
den aangeboden van 18.00-21.00 uur.
Tijdens het diner is er live muziek van
zangeres Liane Hoogeveen. Vanaf 21.30
uur begint het concert van The Alessi
Brothers. Diner + concert: € 49,50 pp /
alleen concert € 20,- pp (plaats rondom
de bar). Reserveren voor dit dinerconcert
is noodzakelijk i.v.m. de beschikbare
plaatsen en kan alleen via onze website.

Funch terug op
ons podium
Van 1 t/m 27 november zal de uit Amerika
afkomstige piano-entertainer FUNCH
weer een maand lang elke avond achter
de piano te vinden zijn.

Funch zal ook nu onze gasten weer trak-
teren op een geweldige muzikale avond
en de meeste gasten komen dan ook een
tweede keer terug om deze bijzondere
muzikant nogmaals te horen. Mis hem
dus niet!!!

Zondagmiddag
Sessies
Inmiddels draaien de zondagmiddag

geen les meer in haar eentje. Met een
team van 13 gemotiveerde docenten is er
voor ieder wat wils. Naast de vele lessen,
worden er ook workshops gegeven in het
onderwijs en optredens verzorgd binnen
en buiten Eemnes.

Om het te vieren is er in de herfstvakantie
voor de kinderen een speciaal program-
ma. Voor de jongsten een kinderdisco en
voor de oudsten een workshop met ISH

sessies weer als een trein en steeds meer
bezoekers komen twee uur genieten van
een (gratis) live concert onder het genot
van een drankje.

We hebben een vaste bezetting voor deze
middagen: elke 1e zondag van de maand
komt Paul Poulissen (jazz/pop) met een
band en de 3e zondag van de maand is
het podium voor Jimmy Glasmacher &
zijn band G-Live (soul/funk/pop/rock).

De overige zondagmiddagen zijn voor de
jongens van PianoJam (piano+drums).
Deze allround entertainers verzorgen al
een paar jaar de live muziek buiten op
Koninginnedag bij Wakker. 

Loop gerust eens binnen nu de herfst zijn
intrede heeft gedaan en u op zondagmid-
dag bij ons in een warme en sfeervolle
ambiance kunt vertoeven.

(dé dansgroep/docenten van Marco
Gerris, o.a. bekend als jurylid van "So you
think you can dance")
'Ik ben er supertrots op hoe goed de
school draait en dat koester ik. We hebben
zo veel kwaliteit te bieden. Soms moeten
nieuwe klanten door onze locatie heen
prikken. Maar dan zien ze de kwaliteit van
onze lessen en dat is uiteindelijk toch het
belangrijkste. Voor nu, op naar de volgen-
de tien jaar!'

Column
Ons thuis

Voelt u zich ook zo thuis in Eemnes? Ik
voelde mij hier al op m’n plek, nog
voordat ik er woonde.

Net als menige Eemnesser ben ik hier
niet geboren. Zeven jaar geleden ben ik
hierheen verhuisd. Als geboren en geto-
gen Laarder was dit geen onlogische
stap, want een groot deel van mijn
jeugd heb ik doorgebracht binnen de
gemeentegrenzen van Eemnes. Mag ik
u meenemen op een sentimental jour-
ney?

Als ik bij aanvang van mijn wandeling
vanaf mijn ouderlijk huis in Laren de
straat uit loop, ben ik al op Eemnesser
grondgebied. Als kind liep ik dan vaak
door naar de plaatselijke sloten om
kikkers en stekelbaarsjes te vangen.
Daarnaast konden we heel druk zijn
met het uitproberen van vliegers en
boemerangs op een veldje in de buurt.
Of we gingen lekker op ons fietsje cros-
sen, overal en nergens naartoe. De vrij-
heid tegemoet.

Ik vervolg mijn wandeling en kom op
een zandpad, dat nog altijd uitkijkt op
een aantal weilanden waar paarden
vredig staan te grazen. Alsof de tijd
heeft stilgestaan. Vroeger was er een
maisveld langs dit pad. Daar kon je je
verstoppen tussen de hoge planten-
stengels, onvindbaar voor iedereen.
Niet veel verder ligt de snelweg. Die
was er in mijn jeugd nog maar net en
toen reden er nog lang niet zoveel
auto’s als nu. Ik kan mij herinneren
dat wij wel eens te voet overstaken. Dat
is nu ondenkbaar!

Dan leidt mijn wandeling mij naar het
fietstunneltje, dat de verbinding vormt
tussen Laren en Eemnes. Voor mijn
gevoel is dit de poort tot een andere,
meer gemoedelijke wereld. Een plek
waar mensen nog niet voordringen in
de supermarkt. En met een ouderwetse
slager, waar mijn kind altijd een plak-
je worst krijgt, terwijl hij luistert naar
een fluitconcert van de maestro zelf.
Verderop kom ik bij De Hilt, waar ik
veel heb gesport. Dat waren mooie tij-
den. Ik kan er uren over mijmeren.
Maar ik moet verder lopen, want de
tijd snelt mij vooruit. Via de
Laarderweg en tussendoor langs de
kerk kom ik uiteindelijk bij de Vaart.
Daar ligt een hele geschiedenis aan
winterverhalen, waar ik wellicht nog
eens op kan terugkomen.

Dan wandel ik via de Wakkerendijk
ons dorp weer in op weg naar huis.
Ons thuis, waar ik mij fijn voel. En ik
ben heel blij dat dit (t)huis in Eemnes
staat.

Timmertaal 

Feest bij Dans & Balletstudio Eemnes.
De goed lopende dansschool onder lei-
ding van Melanie Wientjes viert deze
maand haar tienjarig bestaan. 
'Het is allemaal zo snel gegaan. Ik weet
nog heel goed hoe ik op 24 jarige leeftijd
voorzichtig de eerste lessen gaf. Na weken
huis aan huis geflyerd te hebben, startte
ik met drie kinderlessen en één conditie
les voor volwassenen. Zo groeide het aan-
tal lessen en deelnemers elk jaar. Nu heeft
de studio een weekvullend progamma
met 70 lessen voor jong en oud. Als je me
dat tien jaar terug had gezegd, had ik heel
hard moeten lachen. Maar er is in de
gemeente veel behoefde om te dansen en
dat geven wij graag.'

En dat er vraag is, wordt elke week weer
door ruim 400 cursisten bewezen. Van
peuterdans voor kinderen van 2,5 jaar tot
de Club Vitaal, van Yoga tot Power Pump,
van Klassiek ballet tot wedstrijdgroepen
Streetdance/Hiphop. Melanie geeft allang

Dans & Balletstudio Eemnes 
viert haar 
tienjarig bestaan

Jam-sessies
Om de week is de donderdagavond
bestemd voor iedereen die lekker wil
komen JAM-men met ons vaste trio van
Paul Poulissen (piano), Lex Tanger
(drums) en Edwin Corzilius/Eric Tim-
mermans (bas). Vanaf 21.00 uur is het
podium open voor gastmuzikanten.
Natuurlijk kunt u vanaf 18.00 uur ook
eerst lekker komen dineren en dan vanaf
uw tafeltje de JAM aanschouwen.
Komende sessies: 27 okt en 17 nov.
Brasserie & Jazzcafé Wakker is geopend
van dinsdag t/m zondag en er is elke dag
live muziek tijdens het diner. Het is aan
te bevelen om te reserveren als u wilt
komen dineren om zeker te zijn van een
beschikbaar tafeltje. U kunt daarvoor
reserveren via de website van Brasserie &
Jazzcafé Wakker www.wakkereemnes.nl
of telefonisch via 035-538 92 56.

Mysterie

Voorstelling 'De Elementen' (Singer Theater)

Foto Lonneke Boots

Enige tijd geleden was onze verslaggever getuige van een vreemd tafereel.
Een bekende plek, dat wel. Maar wat deden die mensen daar? 
Wat was er aan de hand? Is er misschien iemand die hier meer over kan vertellen?



ZVS EEMNES BV
vvoooorr  eeeenn ddooee llmmaatt ii ggee wweerrkkwwii jj zzee

Tel.: (035) 538 79 86 www.zvs.nl

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ ZVS EEMNES BV

MILIEUTECHNIEK ZVS EEMNES BV

HOVENIERSBEDRIJF EEMNES BV

� �� �� �� �

LAREN EEMNES

50 jaar in Laren!

� �� �� �� �
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Dat maakt 'Bridge in een flits' een unieke
en plezierige leermethode.
Op papier betaal je € 14,95 voor deel 1,
maar aan deze digitale uitgave ben je
slechts € 9,99 kwijt, terwijl je veel makke-
lijker in de tekst kunt zoeken. Deel 2 volgt
naar verwachting rond de jaarwisseling.
Je vindt het boek gemakkelijk in Apples
winkeltje door de titel of de naam van de
auteur in te voeren.

Uitgever: www.sweetbridge.nl
Informatie: info@sweetbridge.nl
Downloaden: 
http://itunes.apple.com/nl/app/
bridge-in-een-flits-1/id461732294?mt=8

Bridge leren op je iPad

Workshop
Joodse Muziek
Muziekcentrum Paul Snoek organiseert
een workshop in twee delen rondom
Joodse Muziek op maandag 21 en 28
november van 15.30 tot 16.45 uur in de
Hilt aan de Hasselaarlaan te Eemnes. 

In deze workshops worden diverse Joodse
muzikale stromingen toegelicht, waaron-
der het Jiddisch en muziek uit de
Synagoge. Uiteraard worden er ook veel
Joodse liederen gezongen: Afhankelijk
van de groepssamenstelling, worden er
voor dit project meerstemmige arrange-
menten gemaakt.

Kijk voor meer informatie en inschrijving
op www.muziekcentrumpaulsnoek.nl

Nieuwe website
Kringloopcentrum

Kringloopcentrum Eemnes heeft sinds
kort een nieuwe website. Op zich niet zo
opzienbarend misschien, maar er is veel
nieuws te beleven op die site. 
Zo kan men via de website een bod uit-
brengen op onze veilingkast, zijn er regel-
matig nieuwsberichten te lezen, is er een
pagina voor beschikbare vacature’s en
kan men goederen aanmelden om te
laten ophalen. 
Veilingkast- Mensen die bekend zijn met
het kringloopcentrum weten dat er een
veilingkast in de winkel is waar mooie
spullen in staan die driewekelijks worden
geveild. Sinds kort kan men dus via de
website www.kceemnes.nl online een bod
uitbrengen op artikelen uit die veiling-
kast. Zelfs als men in de winkel is. Er is
daarvoor speciaal een computer beschik-
baar in de kringloopwinkel. 

Het nieuwe plein voor peuterspeelzaal
De Bengeltjes is klaar! Na 2 zaterdagen
zwoegen hebben de peuters een veilig en
gezellig plein gekregen. Er is een nieuwe
zandbak, een ontdektuin, er komt een
moestuin en er is genoeg ruimte om te
fietsen en te rennen. De leidsters zijn erg
blij met alle hulp van ouders die hun vrije
tijd hebben gespendeerd om dit mogelijk
te maken. Maar ook de sponsoren: Koster
Tuinmaterialen uit Naarden voor het
leveren van het hek, tuincentrum
Groeneveld voor de viooltjes en de
bloembollen en Henk Wiggerts voor het
leveren van het zwarte zand voor in de
moestuin! Het is echt prachtig geworden.
De leidsters doen wel een oproep aan
iedereen die na schooltijd ook wil genie-
ten van dit prachtig stukje plein: je mag er

spelen en rennen gaan, maar laat alle
plantjes en bloementjes staan!! Want het
was best jammer dat er maandag planten
uit de aarde waren getrokken en bloemen
waren geplukt… 
Nieuwsgierig? Kijk op de website:
www.psz-debengeltjes.nl

Het weer werkte over het algemeen goed
mee, de activiteiten werden druk
bezocht, er heerste een goede sfeer in en
om de feesttent en de reacties waren
vooral positief. Het Feestcomité wil ieder-
een bedanken die zich ingezet heeft voor
deze succesvolle feestweek; de hoofd-
sponsoren, adverteerders en de vele vrij-
willigers. Ook bedankt het Feestcomité de
bezoekers voor hun enthousiasme.

Heb je een iPad, de mooie tabletcompu-
ter van Apple? Dan kun je die gebruiken
om op een plezierige manier bridge te
leren.
In 'Bridge in een flits' laat oud-wereld-
kampioen Berry Westra je al vanaf het
eerste hoofdstuk volwaardig bridgen.
Gedurende de overige pagina's slijpt hij je
speelstijl bij. Anders dan de bestaande
cursusboeken leer je bij 'Bridge in een
Flits' direct de conventie 'vijfkaart-hoog',
wat beter aansluit op de speelwijze die bij
bridgeclubs gebruikelijk is.
Alles wat je als basis-bridger in je bagage
moet hebben, komt aan de orde onder
het motto 'één onderwerp per pagina'.

Onderstaande activiteiten vinden bin-
nenkort in De Hilt in Eemnes plaats:

Face to face
Op dinsdagavond 25 oktober leert u hoe
u met eenvoudige middelen uw huid in
goede conditie kunt krijgen en houden
door middel van massage, oefeningen en
verzorgingstips. Geen dure facelifts dus.
Een aanrader voor iedereen die er mooi,
verzorgd en leuk uit wilt zien!
Tuinen, toen en nu
Unieke lezing door tuinarchitect en tv
presentator Rob Verlinden op woensdag-
avond 26 oktober. Hij zal u veel vertellen
over ‘tuinen in het verleden’, maar zeker
ook over de huidige siertuin. Na afloop
kunt u hem allerlei vragen stellen over
uw eigen tuin. Pak deze kans!
Voor het geld hoeft u het niet te laten:
deze ‘lezing van het jaar’ kost maar € 5,-
Mozart
Lezing op 31 oktober (avond) over deze
bijzondere componist: hij had een moei-
zame relatie met zijn vader, een heftige
relatie met zijn vrouw en ruzie met zijn
opdrachtgever. Componeren was zijn
passie en heeft het grootste deel van zijn
leven doorgebracht in een hobbelende
koets: altijd onderweg.
Mindfulness
Deze training op woensdagavond 2
november is voor iedereen die beter wil
leren omgaan met spanning, angst of
pijn, als je minder wilt piekeren, bewus-
ter ieder moment wilt beleven en weer
meer energie wilt krijgen.
Passie voor thee
Workshop op zaterdagmiddag 5 novem-
ber. Thee is meer dan wat heet water en
een zakje. Er zijn verschillende kleuren,
smaken en geuren. Sommige bevorderen
de gezondheid. U gaat thee proeven,
krijgt informatie waar thee vandaan
komt, hoe het wordt gemaakt, over thee-
cultuur en u proeft heerlijke hapjes op
basis van… thee!

Nieuws
Volksuniversiteit
Laren-Blaricum-
Eemnes

Kerkdiensten
Hervormde gemeente Eemnes
Aanvang zondag 
Nicolaaskerk, Kerkstraat 16, Eemnes

RK H. Nicolaasparochie
Aanvang  zondag 10.00 uur
Wakkerendijk 58, Eemnes, tel.: 531 27 89

EVGE gemeente
Aanvang  zondag 
Hasselaarlaan 1c, 3755 AV Eemnes

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Aanvang zondag
Ontmoetingskerk, Kerklaan 41, Laren
Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren 
Nicolaaskerk, Kerkstraat 16, Eemnes
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9.30 uur: ds. J. van Oostende
(Scherpenzeel)

18.30 uur: ds. A. Jonker (Putten)
9.30 uur: ds. E.J. de Groot
18.30 uur: ds. E.J. de Groot
Dankdag voor gewas en arbeid
14.00 uur: ds. E.J. de Groot

(dienst speciaal afge-
stemd op kinderen)

19.30 uur: ds. E.J. de Groot
9.30 uur: ds. J. Geene (Katwijk)
18.30 uur: ds. E.J. de Groot
9.30 uur: ds. E.J. de Groot

(Voorbereiding Heilig
Avondmaal)

18.30 uur: ds. J. Niesing
(Lienden)

9.30 uur: ds. E.J. de Groot
(Bediening Heilig
Avondmaal)

18.30 uur: ds. E.J. de Groot
(Dankzegging Heilig
Avondmaal)

Communieviering met 
cantores; pastor R. Bouwman
Eucharistieviering met
gemengd koor; 
pastor H. v.d. Schepop
Communieviering met 
cantores; PGV
Eucharistieviering met jonge-
renkoor; pastor W. Veldhuis 
Communieviering met 
cantores; pastor F. Overbeek 

Frieda van ’t Zand
Woutures huygen
Avondmaal
Henk Haveman
Wim Dercksen 
Dorcas
Wim Dercksen
Henk Haveman
Wim de Knijff
Otto Bruine

10.00 uur Ontmoetingskerk 
Ds. J.J. van Nijen

10.00 uur Ontmoetingskerk
Ds. J.G. de Bruijn, 
m.m.v. de Cantorij

19.00 uur Johanneskerk
Oecumenische 
Vesper

10.00 uur Ontmoetingskerk
Ds. J.G. de Bruijn 

10.00 uur Ontmoetingskerk
Ds R. v.d. Beld

19.30 uur Johanneskerk
Avondgebed

10.00 uur Ontmoetingskerk 
Ds. J.G. de Bruijn   

Nieuw plein voor De Bengeltjes

Super
feestweek! 
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FAX (035) 533 67 05
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De jaarlijkse Herfstavond voor leden van
de Historische Kring Eemnes en voor
belangstellenden zal worden gehouden
op donderdag 3 november a.s. om 20.00
uur in De Hilt. 
De toegang is gratis.

Na het welkomstwoord van de nieuwe
voorzitter Liesbeth Lemckert volgt een
lezing van Dr. Henk Michielse, onder de
titel: ‘Het Huis Gods’ tussen Vecht en Eem -
Eemnes & de Middeleeuwse kerkstichtin-
gen in de regio ca. 8ste – 16de eeuw. In zijn
inleiding met veel lichtbeelden gaat
Michielse in op een aantal vragen rond de
ca. 22 middeleeuwse kerkstichtingen in
Eemnes en de hele regio tussen Vecht en
Eem. De oudste kerkstichtingen zijn van
eind 8steeeuw. Die van Eemnes van veel
later: 14de en 15de eeuw. Waarom werden al
die kerken gebouwd en waarom op dié
plaats? Wie waren de bouwers? Wie had er
zeggenschap over? Hoe keken de middel-
eeuwers tegen hun kerkgebouw aan en
wat is de betekenis van de patroonheili-
gen die al die kerken kregen? Henk
Michielse is historicus en hoofdredacteur
van het tijdschrift voor regionale geschie-
denis Tussen Vecht en Eem.

Na de pauze, omstreeks 21.15 uur, presen-
teert Jan Out het nieuwe boek Historische

Canon van Eemnes en overhandigt hij het
eerste exemplaar aan burgemeester
Roland van Benthem RA. Vanaf 21.30 uur
is er gelegenheid om vooraf bestelde
boek(en) op te halen. Zie kadertekst.

3 november Herfstavond 
Historische Kring Eemnes 

EXPOSITIES IN DE HILT
Tot en met 28 november 2011 exposeert
Angeline Rijkeboer ‘wildlife’ schilderijen,
waarvan haar vogelschilderijtjes vooral
geliefd zijn. Angeline Rijkeboer schildert
ook landschappen en abstracten.
Kenmerkend voor haar werk zijn de
krachtige, heldere kleuren. Oorspron-
kelijk maakte Angeline Rijkeboer vooral

aquarellen en pasteltekeningen en heeft
zij meerdere jaren aquarellessen gevolgd
op de Gooise Academie. De laatste jaren
werkt zij voornamelijk in acryl op doek.
Naast schilderen houdt zij zich bezig met
fotograferen. De foto’s gebruikt zij vaak
weer als uitgangspunt voor haar schilde-
rijen. Meer informatie op haar website:
www.angeline-rijkeboer.nl

50+ BINGO IN DE HILT
Iedere 1e dinsdag van de maand is er een
gezellige 50+ BINGO in de theaterzaal van
De Hilt. 

Altijd weer spannend en er zijn veel leuke
prijzen te winnen. Voor iedereen vanaf 50
jaar.
De bingo begint om 14.00 uur, deelname
bedraagt € 3,00.

KOERSBAL IN DE HILT
Als je eenmaal koersbal hebt gespeeld,
raak je helemaal verslingerd. Senioren
zijn van harte welkom op dinsdagmorgen
van 09.30 tot 11.30 uur. Om de sfeer te
proeven speelt u de eerste maand gratis.
Meer info bij Versa Welzijn, tel: 5316054.
Of kom gewoon eens langs.

Nederland
Leest: 
21 oktober tot en
met 18 november

Dit jaar is gekozen voor Remco Campert’s
Het leven is vurrukkulluk uit 1961. 
De roman geeft een schets van de (jeugd)
cultuur van de late jaren vijftig en begin
jaren zestig. Het tijdperk van rock and
roll, nozems en Pop Art.

Nederland Leest is uitgegroeid tot de
grootste nationale leescampagne. Het
boek dat centraal staat wordt, zolang de
voorraad strekt, door de bibliotheek gratis
uitgedeeld aan leden. Mét de aansporing
het boek te lezen en er met anderen over
te praten. Dat doen we in alle vestigingen.
In Eemnes op donderdag 17 november ’s
avonds om 20.00 uur is iedereen welkom
om mee te komen praten over het boek.

De avond start met een inleiding door
Diana Kostman, kunsthistorica.
Zij zaI u d.m.v. een powerpoint presenta-
tie van ongeveer een half uur meenemen
naar de wereld van de jongeren, populai-
re cultuur en kunst uit de levendige 
periode waarin Het leven is vurrukkulluk
verscheen. U ziet dé iconen uit dit tijd-
perk zoals Elvis Presley, Andy Warhol en
Marilyn Monroe en er zal worden inge-
gaan op hun belangrijke rol in de popu-
laire cultuur.
Daarna is er alle gelegenheid om met
elkaar in gesprek te gaan.

Donderdag 3 november 
van 13.00-17.00 uur
Kunst of Kitsch. Onder deze titel is er een
taxatiemiddag.
Altijd al eens willen weten wat uw antieke
gouden ketting, horloge of uw lievelings-
schilderij waard is?
Kom dan naar de bibliotheek met antiek,
juwelen, zilverwerk, schilderijen en por-
selein. Twee gecertificeerde taxateurs van
Veilinghuis Van Spengen zullen de kost-
baarheden beoordelen en een antwoord
geven op de vraag is het kunst of kitsch??
Maximaal 3 stukken per persoon.

Dinsdag 8 november 
is er weer een filmavond.
Toegang € 7,50 of € 6,-. Titel wordt in 
De Bibliotheek bekend gemaakt.

En alvast voor in de agenda:
Op donderdag 30 november komt schrijf-
ster en columniste Tineke Beishuizen een
avond verzorgen in De Bibliotheek

Zie ook www.debibliotheek.org 

Nieuws en 
activiteiten vanuit De Hilt

Maria met kind dat tot de Reformatie in de
Pieterskerk van Eemnes-Binnen zou heb-
ben gestaan 

Foto Jan Out

Afhalen 
vooraf bestelde
boeken
De voorintekening op het boek
Historische Canon van Eemnes is
een groot succes! 

Het bestuur van de Historische
Kring Eemnes verzoekt degenen die
alleen geïnteresseerd zijn in het
afhalen van het boek, vriendelijk
vanaf 21.30 uur te komen in De Hilt
of op zaterdag 5 of 12 november tus-
sen 14.00 en 16.00 uur in de
Oudheidkamer (Raadhuislaan 2-A).
Wie niet vóóraf betaald heeft, wordt
verzocht ter plekke contant en
gepast af te rekenen. 

Ter herinnering: leden € 8,50 per
boek; niet-leden € 10,00 (winkel-
prijs).

Iedereen die voor 29 oktober het
boek heeft besteld, is verzekerd van
een zelf gezette handtekening van
burgemeester Van Benthem in het
bestelde boek. Deze boeken blijven
voor de betrokkenen gereserveerd 
in de Oudheid-
kamer. 

De gewone ver-
koop begint op 5
november in de
Oudheidkamer en
bij Primera.
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Dinsdag tot en met zondag 'live muziek' op ons podium.    gratis entree

W A K K E R
B R A S S E R I E  M U Z I E K C A F É

Wakkerendijk 30   Eemnes  t 035 - 538 92 56   www.wakkereemnes.nl   

K O M  K E N N I S  M A K E N  M E T  O N Z E  V E R N I E U W D E  M E N U K A A R T

22 oktober                                      Adam Walton
23 oktober                                Judith Nijland &
                                                           Marnix Bakker
25-26-28-30 oktober    Jurgen van der Poel
29 oktober                                      Mathilde Keij
1 t/m 27 november                                   FUNCH

ZONDAGMIDDAG SESSIES
16.00-18.00 UUR

JAM-SESSIES OP:
27 OKTOBER EN 17 NOVEMBER

SPECIALS 
DINSDAG 
25 OKTOBER 
DINERCONCERT
THE ALESSI
BROTHERS 
MMV 
ERWIN VAN
LIGTEN

23 OKTOBER PAUL POULISSEN
30 OKTOBER PIANOJAM
6 NOVEMBER PAUL POULISSEN
13 NOVEMBER PIANOJAM
20 NOVEMBER JIMMY GLASMACHER

DE EERSTVOLGENDE DANCE PARTY ZIE 

WWW.MOVIESEEMNES.NL
DANCE
PARTY

Autobedrijf Peeters
onderhoud van alle voertuigen

Bramenberg 13a, 3755 BV Eemnes
Tel.: 035 - 6915013
autobedrijfpeeters@hotmail.nl

www.wiegmans-peeters.nl

- APK
- Onderhoud
- Airco service

- Reparaties
- Banden
- Plaatwerk
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Colofon

telijk houden van alle processen binnen
een onderneming. Door die in één model
weer te geven ontstaat niet alleen over-
zicht maar vooral inzicht. Voor een
bedrijf is het van vitaal belang om snel te
kunnen inspelen op wisselende vraag
naar producten, modellen, kleuren, etc.
Zo voorkom je dat waar vraag naar is niet
op tijd kan worden geleverd en  dat er
grote voorraden van de “verkeerde” pro-
ducten worden gemaakt die in het maga-
zijn belanden”. Cynax integreert de ver-
koop-, voorraad- en productiesystemen
op zodanige wijze dat er  continu kan
worden bijgestuurd.  ”Inmiddels hebben
vele vaak ook internationale bedrijven
onze aanpak op waarde weten te schat-
ten en komen onze opdrachtgevers niet
alleen uit Nederland, maar ook uit de
Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en
België.  Heel leuk is dat ik enige tijd gele-
den in heel oud werk van Cynax zat te
snuffelen en een programma tegen-
kwam, dat zo uniek bleek dat we het nu
met doorslaand succes in de markt zet-
ten. Zo zie je maar iedereen vindt soms
een echte Rembrandt op zolder!
Momenteel telt Cynax zo’n 20 medewer-
kers”.

Waarom gekozen voor Eemnes?  
“Op een gegeven moment was ik voor
zaken in Laren. Ik was op zoek naar een
plek om met mijn jonge gezin te gaan
wonen en het Gooi stal meteen mijn
hart. Dit is zo’n mooie omgeving. Dat is
de reden dat we uiteindelijk met Cynax
in Eemnes op de Bramenberg zijn
beland. Wat mij opvalt, is dat ik voor
Cynax voor alles in Eemnes terecht kan,
maar dat dit niet altijd meteen duidelijk
is. De bekendheid van en met het
Eemnesser bedrijfsleven heeft echt
behoefte aan meer promotie en onder-
steuning”. Waarvan akte!

Dit keer belichten we Cynax, een jong
IT-bedrijf met een heel opmerkelijke
kijk op automatisering en IT.  Niet de
IT-techniek staat voorop, maar de
klant van hun opdrachtgevers. 
“Techniek is een middel en geen doel
op zich” zegt directeur Hawar Rahimi.
Cynax is in 2005 opgericht door mijn
vrouw en mijn broer. Zij bouwden heel
speciale IT-systemen, maar waren zoals
zoveel van dit soort bedrijven toch
altijd vooral vanuit de techniek bezig.
In 2009 werd ik gevraagd om het com-
merciële deel van de activiteiten onder
mijn hoede te nemen. De mix van tech-
niek en de menselijke schaal is heel
succesvol gebleken. Cynax is gespecia-
liseerd in het stroomlijnen en overzich-
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CYNAX stuurt uw bedrijfsprocessen 
vanuit uw… Klant!

De herfst is ingetreden in Nederland en
ook de lange, koude winter laat niet lang
meer op zich wachten. Wat is er tijdens
deze seizoenen niet fijner om lekker
warm binnen te zitten bij de verwar-
ming? 
Ketels moeten gedurende deze periode
erg hard werken en vooral gedateerde
ketels kunnen daar een storing op geven
of er zelfs helemaal mee op houden. Bij
een storing is het vervangen van verschil-
lende onderdelen vaak kostbaarder dan
de aanschaf van een nieuwe. Gokt u er op
dat uw oude cv-ketel het de hele winter
uithoudt? Of kiest u voor zekerheid? Een
nieuwe ketel is een hele investering maar
op lange termijn de moeite waard, zeker
omdat de ketels tegenwoordig veel ener-
giezuiniger zijn. Hierdoor verlaagt u uw
stookkosten, verhoogt u uw rendement
en verdient u uw nieuwe ketel snel terug.
Op dit moment profiteert u bij Veldkamp
BV van ijzersterke aanbiedingen waar-
door u er van de winter in ieder geval
warm bij zit. Installatie- en loodgietersbe-
drijf Veldkamp BV heeft jarenlange erva-

ring in het onderhoud en plaatsen van
alle merken ketels, waardoor de ketel die
u wilt hebben altijd binnen handbereik is!
Daarnaast is Veldkamp BV gespeciali-
seerd in het Nederlandse merk REMEHA
en erkend Comfort dealer van het
Nederlandse NEFIT. Alle kennis en onder-
delen van deze merken zijn in huis waar-
door de monteurs het probleem snel op
kunnen lossen. Omdat mensen in geval
van een kapotte ketel graag zo snel moge-
lijk een oplossing willen, staat Veldkamp
BV altijd voor u klaar; 365 dagen per jaar,
24 uur per dag. Het bedrijf uit Eemnes is
altijd bij u in de buurt! U wilt toch ook
niet zonder verwarming zitten of onder
een koude douche staan? Bijkomend
voordeel is dat de monteurs die het
onderhoud van uw ketel doen, ook de 24-
uurs diensten voor hun rekening nemen. 
Naast het plaatsen en onderhoud van
ketels verzorgt familiebedrijf Veldkamp
BV, dat al 38 jaar bestaat, ook al uw lood-
gieterswerk, dakwerkzaamheden en sani-
tair- en gasinstallaties. 
www.veldkampbv.nl – 035-538 73 59.

Eemnes is een kleine gemeente maar
kent toch een aantal ondernemers
clubs. Een ervan: Business Club Eemnes
(BCE). 
BCE is opgericht in 1993. De club organi-
seert bijeenkomsten waar ondernemers
elkaar ontmoeten in een informele sfeer
en met elkaar van gedachten kunnen wis-
selen over tal van onderwerpen.  Tijdens
de bijeenkomsten kunnen de leden hun
collega-ondernemers door bedrijfspre-
sentaties of een bedrijfsbezoek over hun
bedrijf vertellen. Daarnaast worden ook
sprekers uitgenodigd die voor de leden
interessante en/of actuele onderwerpen
behandelen. Als voorbeeld kunnen we
noemen dat de leden al in een vroeg sta-
dium geïnformeerd zijn over veranderin-
gen in het belastingstelsel, de werkkos-
tenregeling en het pensioenstelsel. 
De BCE staat kortom garant voor onder-
linge contacten, samenwerking, kennis-
overdracht en delen van netwerken en dat
veelal onder genot van een hapje en
drankje. Ook aan de partners wordt
gedacht. Jaarlijks wordt een grotere acti-
viteit georganiseerd; dit jaar was dat een
bezoek aan de musical ‘Soldaat van
Oranje’, voorafgegaan door een diner.
De samenstelling van de ledenlijst van
BCE is heel divers. Leden zijn bijvoorbeeld
een makelaar, drukker, accountant, inte-
rim manager, maar ook een ondernemer
woonachtig in Eemnes met een bedrijf
buiten het dorp. Door de diversiteit van
bedrijven zijn er steevast voldoende
gespreksonderwerpen voorhanden.
Naast de eigen bijeenkomsten heeft de
BCE een goede samenwerking met OKE
en de belangenvereniging Zuidbuurt.
Deze groep ontmoet elk kwartaal het col-
lege van B&W. Dit jaar hebben wij, ook
gezamenlijk, Joop van den Ende weten te
strikken voor een lezing over zijn bedrij-
ven. De opbrengst van de avond ging naar
de werkgroep Poolse kinderen.
Geïnteresseerde ondernemers ontvangen
een uitnodiging voor een bijeenkomst om
de sfeer te proeven waarna zij kunnen
beslissen of zij al dan niet lid willen wor-
den.

Voor wie meer info wil of een keer een
vergadering bij wil wonen, is een mail
naar bce@zvs.nl voldoende.

Veldkamp BV 
laat u er warm bij zitten deze winter!

Ondernemers
ontmoeten
elkaar

CYNAX

Het bestuur van de BCE (v.l.n.r.) Rob
Koot, Hans van Vark, Bert Visser en Jan
Zonneveld



Ontvangen 
aanvragen omgevings-
vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunningen

(reguliere voorbereidingsprocedure)

• Ploeglaan 40, 3755 HT, het kappen van 1

boom, ingekomen 4 oktober 2011;

• Ploeglaan 23, 3755 HR, het kappen van 1

boom, ingekomen 10 oktober 2011;

• Meentweg 57A, 3755 PB, voor het renove-

ren en legaliseren van het bijgebouw,

ingekomen 10 oktober 2011.

De aanvragen kunnen worden ingezien bij

de Balie Vergunningen. Het indienen van

een bezwaar- of beroepschrift is pas moge-

lijk nadat op de aanvraag is beslist. 

Voornemen tot 
verlenen van een
omgevingsvergunning

Voornemen tot verlenen van een omge-

vingsvergunning voor het tijdelijke

afwijken van het bestemmingsplan 

Het college heeft het voornemen de

gevraagde omgevingsvergunning voor het

tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan

te verlenen voor de volgende activiteit:

• Oud Eemnesserweg 13, het tijdelijk

opslaan van consumentenvuurwerk 

(1 december 2011 tot 1 februari 2012).

Het ontwerpbesluit en de relevante stukken

liggen vanaf de eerstvolgende werkdag na

datum van deze publicatie gedurende zes

weken ter inzage bij de Balie Vergunningen.

Gedurende deze termijn kan een ieder, bij

voorkeur schriftelijk, zijn zienswijzen over de

aanvraag kenbaar maken bij burgemeester

en wethouders.

Aanwijzen toezicht-
houder

Het college van burgemeester en wet-

houders heeft op 2 augustus 2011 op

grond van artikel 1.61, eerste lid en arti-

kel 2.19, eerste lid van de Wet kinderop-

vang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

besloten de directeur van de GGD

Midden Nederland, de heer H.

Kruisselbrink, aan te wijzen als toezicht-

houder van respectievelijk kindercentra,

voorzieningen voor gastouderopvang,

gastouderbureaus en peuterspeelzalen in

onze gemeente.

Gemeentehuis
Zuidersingel 1, 3755 AZ Eemnes

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035 (of 035 - 751 33 33)
E-mail info@eemnes.nl
Website www.eemnes.nl 

Bezoekadres BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes
Telefoon: 14 035 (of 035 - 751 31 11)
Fax: 035 - 751 31 01
Email: info@belcombinatie.nl

Burgerzaken
Openingstijden loket:
Di. t/m vr. 8.30 – 12.30 uur en
ma. 13.30 – 20.00 uur

Burgerlijke Stand
Openingstijden loket:
Di. t/m vr. 8.30 – 12.30 uur en
ma. 13.30 – 16.00 uur

Bouwen en Wonen
Openingstijden loket:
Ma. t/m vr. 8.30 – 12.30 uur
Vergunningenlijn 035 – 751 31 25
Dagelijks 9.00 – 11.00 uur

Belastingen
Openingstijden loket:
Ma. t/m vr. 8.30 - 12.30 uur
of op afspraak, 
Telefoon: 035 - 753 11 28

Wmo
Openingstijden zorgloket:
Di. t/m vr. 13.30 - 15.30 uur
Telefoon 035 - 751 33 44
wmoeemnes@
servicebureaugemeenten.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2
Telefoon 035-751 31 31

Servicemeldpunt openbare ruimte
Digitaal via www.eemnes.nl of 
Telefonisch 035 – 751 31 31 

Sociale Zaken HBEL 
Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen 
Telefoon: 035 - 528 19 11

Politiepost gemeentehuis
Zuidersingel 3

Openingstijden:
Maandag 17.00 - 20.00 uur en
woensdag 9.00 - 12.30 uur
Telefoon: 0900-8844 (0,028 cpm)
Aangifte internet: www.politie.nl/utrecht 

GEMEENTE
EEMNES

GEMEENTENIEUWS 
25 FEBRUARI 2011

Gemeentenieuws 21 oktober 2011

Verleende 
vergunningen

Verleende aanvragen om omgevings-

vergunningen welke vallen onder de

reguliere voorbereidingsprocedure

• Lange Maatsweg 2, 3755 PL, het verbou-

wen van een loods tot veestal, verzonden

30 september 2011;

• Laarderweg 53, 3755 AM, het plaatsen

van een carport aan de garage, 

verzonden 6 oktober 2011;

• Diverse woningen van de woningcorpora-

tie Alliantie, het verwijderen van asbest-

houdende materialen, verzonden 

6 oktober 2011;

• Patrijzenhof 72, 3755 ET, het kappen van 

1 spar, verzonden 7 oktober 2011.

Overige vergunningen 

door burgemeester 

• ontheffing van het sluitingsuur aan de KPJ,

gevestigd aan de Wakkerendijk 64a, voor

de nacht van 31 december 2011 op 1

januari 2012 van 02:00 uur tot 04:00 uur,

verzonden 6 oktober 2012;

• vergunning voor het ter beschikking stel-

len/aanwezig houden van consumenten-

vuurwerk op 29, 30 en 31 december 2011

op het perceel Oud Eemnesserweg 13

(3755 MR), verzonden 7 oktober 2011.

Op alle wegen binnen de gemeente Eemnes

geldt een verbod op het stallen van onder

andere caravans en campers. Vanwege hin-

der, het beperken van uitzicht, het langdurig

in beslag nemen van parkeerplaatsen, over-

last en gevaar voor baldadigheid mogen dit

soort voertuigen niet langer dan drie dagen

worden gestald. Dat geldt ook voor woonwa-

gens, kampeerwagens, magazijnwagens, aan-

hangwagens, keetwagens en andere voertui-

gen dan personenauto’s. 

Mag je nergens in Eemnes het voertuig

stallen?

Binnen de bebouwde kom is het in heel

Eemnes verboden. Dat wil niet automatisch

zeggen dat het buiten de bebouwde kom

overal is toegestaan, hier kunnen andere, bij-

voorbeeld provinciale regels, gelden. Op

eigen terrein is het stallen uiteraard toege-

staan.

Wat gebeurt er als er toch een camper,

caravan, of aanhanger staat?

Als de gemeente een overtreding constateert

dan wordt de eerste keer en persoonlijke

waarschuwing gegeven. Wordt het voertuig

daarna niet verwijderd, dan volgt een boete

van € 70,-. Deze boete kan elke dag dat het

voertuig (na die drie dagen) staat worden

opgelegd. Wegslepen wordt alleen uitgevoerd

als daar een opdracht toe is gegeven of als

het voertuig zodanig geparkeerd staat, dat

deze verkeershinder oplevert.

Kun je ontheffing krijgen?

Op grond van artikel 5:6 lid 2 van de algeme-

ne plaatselijke verordening kan het college

van B&W ontheffing verlenen. Hierbij wordt

afgewogen of de persoonlijke belangen van

aanvrager groter zijn, dan die van het alge-

meen belang. 

Parkeerontheffing Zuidbuurt

door burgemeester en wethouders

• BX-XZ-88 verzonden op 30 september

2011;

• BV-RN-78 verzonden op 30 september

2011.

Hierboven staan besluiten vermeld, waarte-

gen belanghebbenden op grond van de

Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen

zes weken na bekendmaking van het

betreffende besluit een gemotiveerd

bezwaarschrift kunnen indienen bij burge-

meester en wethouders. De datum van

bekendmaking is per besluit aangegeven.

De besluiten met bijbehorende stukken lig-

gen ter inzage bij de Balie Vergunningen. 

Degene die een bezwaarschrift indient kan

tevens een verzoek tot het treffen van voor-

lopige voorziening indienen bij de voorzie-

ningenrechter van de Rechtbank Utrecht. 

Aanmelden evenementen

Indien u van voornemens bent in het jaar

2012 een evenement te organiseren in

Eemnes, dan verzoeken wij u de gewenste

datum en locatie voor 1 december 2011 bij

de burgemeester te melden. Dit kan 

middels een e-mail naar info@eemnes.nl.

Tevens wijzen wij u erop dat een evene-

mentenvergunning minimaal twaalf weken

voorafgaand aan het evenement schriftelijk

dient te worden aangevraagd. 

Mocht de aanvraag niet binnen deze termijn

worden ingediend, dan kan de burgemees-

ter besluiten de aanvraag niet in behande-

ling te nemen.

Stallen van caravans en campers niet toegestaan

BEL-commissie
Ruimtelijke Kwaliteit 
Iedere dinsdag - in de oneven weken - 

in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in

Eemnes. Kijk voor informatie over de

agenda op www.welmon.nl.



Toen ik op het gemeentehuis kwam om

mijn nieuwe rijbewijs op te halen zag ik

net een teleurgestelde oud-klasgenoot

weglopen. Hij legde me uit dat het ‘num-

mertjesapparaat’ aangaf dat je voor een

ID-kaart alleen overdag terecht kon. Ik kon

het niet geloven. Samen naar het apparaat

en werkelijk, voor een ID-kaart kan je

alleen overdag terecht. Het moet toch niet

gekker worden! Ik vraag het wel even aan

het loket als ik aan de beurt ben. Daar

werd me een ingewikkeld verhaal over

processen en procedures verteld, maar de

oud-klasgenoot kon voor deze keer wel

geholpen worden. Het was me al eerder

opgevallen dat het trekken van een volg-

nummer een stuk ingewikkelder is gewor-

den. 

Vroeger, op het oude gemeentehuis in

Eemnes, ging je gewoon in de rij staan en

als de mensen voor je geweest waren

was jij aan de beurt. Nu zijn er drie loket-

ten, voor elke gemeente één. Naar ik

begrijp, elk loket helpt zijn eigen inwo-

ners. Dat roept bij de wachtende burger

vragen op. Hoe kan het dat iemand anders

zomaar door kan lopen, terwijl ik al een

kwartier wacht, waarom wordt er maar

aan één loket gewerkt. 

Daarnaast kan je via internet een afspraak

maken om op een bepaalde tijd geholpen

te worden (werkt zeer handig), maar de

persoon die al een kwartier wacht begrijpt

niet waarom anderen zomaar door kunnen

lopen. Wat ik nog wel even kwijt wil, het

ligt niet aan de mensen achter het loket,

die ervaar ik altijd als zeer vriendelijk en

behulpzaam. 

Jacob Eek, DorpsBelang

dbeemnes@xs4all.nl
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Begrotingsraad

U bent van harte welkom bij de begrotings-

raad van maandag 31 oktober aanstaande

in het gemeentehuis van Eemnes, Zuider-

singel 1. De begrotingsraad begint om 17.00

uur. Rond 19.00 uur is er een broodmaaltijd

voor alle aanwezigen.

Agenda 
begrotingsraad

1. Opening

2. Spreekrecht burgers

3. Vaststelling agenda

4. Mededelingen en ingekomen stukken

5. Begroting 2012 en Meerjarenraming

2013 – 2015

6. Besluitenlijst raad 24 oktober 2011

7. Sluiting

Agenda 
raadsvergadering

Maandag 24 oktober 2011, 20.00 uur 

Gemeentehuis Eemnes 

1. Opening

2. Spreekrecht burgers

3. Vaststelling agenda

4. Besluitenlijst vergadering 

26 september 2011

5. Hamerstukken:

- Herfstnota 2011

- Herbenoeming lid Rekenkamer-

commissie

- Onteigening bestemmingsplan 

bedrijventerrein Zuidpolder

6. Delegatiebesluit

7. Aanvulling klimaatbeleid

8. Onderzoek beheersing grote projecten

9. Bestemmings- en exploitatieplan 

bedrijventerrein Zuidpolder

10. Ingekomen stukken 

11. Beantwoording eventuele schriftelijke

vragen en verzoeken om inlichtingen

12. Sluiting

Stukken ter inzage

De op de agenda betrekking hebbend stuk-

ken liggen ter inzage bij de receptie in het

BEL-kantoor, Zuidersingel 5. 

Voorts kunt u de stukken digitaal inzien via

de site www.eemnes.nl 

Zo’n twintig jaar geleden begon Boudewijn

Quint met vrijwilligerswerk. Toen nog naast

zijn baan in reclame & marketing. Hij orga-

niseerde tentoonstellingen en deed de pro-

motie voor de historische kring Eemnes.

Boudewijn Quint geeft aan dat dit vrijwilli-

gerswerk prima te combineren was met zijn

full-time baan: “De vergaderingen en activi-

teiten waren ’s avonds of in het weekend.”

Sinds 2007 werkt Quint als gids voor het

Fietsgilde ’t Gooi. Hij verzorgt fietstochten

en verzamelt culturele, historische en arche-

ologische feiten en weetjes, zodat er tijdens

de fietstochten veel verteld kan worden.

Boudewijn Quint werkt ook voor de

Kunstcommissie Eemnes, waarbij hij betrok-

ken is bij het organiseren van bijeenkom-

sten in het cultuurcafé en het doorgeven

van de informatie ten behoeve van de cul-

turele agenda. 

Daarnaast is hij nog gastheer in de oud-

heidskamer, vaste invalbezorger van tafel-

tje-dekje en gastheer bij de open tafel in

De Bongerd. Vrijwilligerswerk is, zo geeft hij

aan, ook een leuke tijdsinvulling voor een

gepensioneerde. 

Wat vrijwilligerswerk zo leuk maakt is de

maatschappelijke betrokkenheid: “Je kennis

en diensten aanbieden aan derden. Het rea-

liseren van een prettige dag of avond waar

men iets van kan leren en waarvan je aan

het eind kan zeggen dat je samen iets

moois gerealiseerd hebt. En daarnaast ook

het samenwerken met prettige, gemoti-

veerde mensen.”

Is vrijwilligerswerk vrijblijvend? 

Boudewijn Quint geeft aan dat hij er de

voorkeur aan geeft om activiteiten te doen

op het moment dat het hem uitkomt: “Ik

doe het graag, maar op mijn manier. Een

georganiseerde vrijblijvendheid. Afspraken

maken om iets te doen, maar wel zelf kun-

nen aangeven hoe en wanneer deze

gepland worden.”

Wordt er ook iets georganiseerd voor

de vrijwilligers?

“Veel vrijwilligersorganisaties hebben jaar-

lijks een activiteit voor de vrijwilligers en

hun partners. Dit is ook wel belangrijk voor

de onderlinge band. Daarnaast kun je voor

praktische vragen goed terecht bij de orga-

nisaties en zijn er goede regelingen voor

het declareren van gemaakte kosten.”

Wat is het leukste wat u tot nu toe

gedaan of meegemaakt hebt?

“Eigenlijk 2 dingen. Voor de historische

kring hebben we een huisbezoek gedaan

bij een meneer in Eemnes. Deze meneer

had een heel bijzonder huis en een hele

bijzondere historische collectie. Bij het

fietsgilde heb ik zelf een nieuwe route

bedacht: de Vorstelijke weg.  Ik vind het

leuk dat ik daar iets moois van heb kunnen

maken.” 

Werven vrijwilligers

Er zijn veel verschillende soorten vrijwilli-

gerswerk, maar dit is lang niet bij iedereen

bekend. Boudewijn Quint roept op om een

vrijwilligersmarkt te organiseren, waarbij de

hele bevolking van Eemnes welkom is:

“Het voordeel is dat dan het aanbod geclus-

terd is en mensen goed kunnen kiezen uit

het brede aanbod van vrijwilligerswerk.

Daarnaast kunnen ook scholen betrokken

worden, zoals de leerlingen van de Horeca-

opleiding College de Brink. Wellicht kunnen

jongeren stage lopen bij de Open Tafel in

Eemnes. En een maatschappelijke stage in

vrijwilligerswerk is vaak een makkelijkere

stap dan stagelopen in een bedrijf.” 

Oproep aan mensen die geen 

vrijwilligerswerk doen

Boudewijn Quint roept mensen op om zich

te verdiepen in de vele mogelijkheden die

er zijn om vrijwilligerswerk te doen. “Er zijn

zoveel mogelijkheden waarbij je anderen

een prettige dag of avond kan bezorgen.

Vrijwilligerswerk is ook belangrijk om je

eigen geest en lichaam actief te houden.”

Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk? 

Kom dan langs bij het Wmo-loket of kijk op

de website www.eemnes.nl

(Ingezonden mededeling vanuit de raad)

Nummertjesapparaat

‘Vrijwilligerswerk belangrijk om zelf actief te blijven’

Sinds 1 oktober kunnen inwoners en

ondernemers uit Bussum, Blaricum,

Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren,

Naarden, Soest en Wijdemeren één num-

mer bellen: 14 035. 

Eén centraal telefoonnummer in de regio

voor antwoord op uw vragen. Met 14 035

heeft u altijd het nummer van uw

gemeente bij de hand. Het gaat om een

vast nummer, dat volgens het lokale

tarief te bellen is, ook vanaf een mobiele

telefoon. 

De bestaande telefoonnummers van de

diverse gemeenten blijven vooralsnog in

gebruik. 

Voor Eemnes is dat (035) 751 33 33.

Beide telefoonnummers zijn bereikbaar

op werkdagen van 8.30-17.00 uur. 

14 035: 
Nieuw 
gemeentelijk 
informatienummer




