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Huis-aan-huis krant voor Eemnes door Eemnes

Tineke Beishuizen
naar De Bibliotheek

Spelers Kasper Tacke en Dorry
Erkelens tijdens een repetitie
De held met de grote neus
Cyrano de Bergerac, wie kent hem niet?
De 17de eeuwse held met de grote neus.
Een man die recht door zee is en trouw
aan zijn idealen en een gloeiende hekel
heeft aan alles wat vals, onecht en
oneerlijk is. Vechten tegen windmolens,
natuurlijk.
Eemnesser toneelvereniging Deo et Arti
speelt het stuk op 25, 26 en 27 november
en op 9, 10 en optioneel 11 december in
theater De Hasselbak in Eemnes.
Het klassieke toneelstuk Cyrano de
Bergerac van Edmond de Rostand met
tientallen personages is toch vooral het
verhaal van drie mensen. Het is de ontroerende, meeslepende liefdesgeschiedenis van Roxane, Christian en Cyrano.
Tragisch? Ja, maar wel met veel humor
verteld en gespeeld! Cyrano de Bergerac
gaat over moed, trouw en liefde. Het
gaat over de wel heel bijzondere driehoeksverhouding tussen mensen die
niet zonder elkaar kunnen. Zijn lelijkheid compenseert hij ruimschoots met
zijn virtuoze taalgebruik. Een ware dichter in de huid van een lelijke soldaat.
Christian, ook soldaat, is de poëzie niet
machtig, maar hij is mooi, heel mooi. En
laat Roxane nou juist dáárop vallen, de
uiterlijke schoonheid van Christian én
de virtuoze liefdesverklaringen van
Cyrano. Alleen heeft zij pas heel erg laat
door hoe de vork precies in de steel zit.
Een mooi ensemble van vijf geweldige
spelers zorgt voor een sprankelend
avondje toneel, met een lach en een
traan.
Spel:
Gert-Jan van de Weijer, Dorry Erkelens,
Kasper Tacke, Angelique Scherpenzeel,
Liesbeth Bakker
Regie: Willem Westermann
Speeldata:
25,26, 27 november. 9,10
optioneel 11 december
Locatie: theater De Hasselbak,
Hasselaarlaan 1D, Eemnes
Aanvang: 20.15 uur
Entree: 9 euro
Reserveren: reservering@deoetarti.nl
of telefonisch via 06-43866771
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Sint Nicolaas intocht 2011 in Eemnes
Op zaterdag 19 november komen
Sinterklaas en zijn Pieten varend met
platbodems over de Eemnesservaart en
meren om 13.00 uur aan.
De ontvangst aan de haven van Eemnes
door burgemeester Roland van Benthem
vindt plaats op de trap van restaurant
Wakker aan de Wakkerendijk.
Ook dit jaar met muziek van een orkest
bestaande uit echte zwarte pieten en een
optreden van dansende zwarte pietjes.
Na deze ontvangst vertrekken de Sint met
zijn Pieten in een open rijtuig, voor een
korte rijtour door Eemnes langs de volgende route: Wakkerendijk- de Waag- jhr.
C. Roëlllaan-Torenzicht- Braadkamp en
Laarderweg, naar sport en ontmoetingscentrum De Hilt.
Aankomst van Sint en Pieten in De Hilt
± 14.30 uur, alwaar de kleinste kinderen
uit Eemnes tot 15.30 uur terecht kunnen
om de Sint een handje te geven.

Eemnesser racing diva in Dubai
een soort promotieteam door Europa
stuurt”.
Het werkt heel simpel: de auto van de
"Racing Diva's" wordt in hartjes gedeeld
en sponsors kunnen voor € 500,-- zo'n
hartje kopen en daarin hun logo en
naam plaatsen. Het hartje kan groeien
naarmate het bedrijf de diva’s meer in
het hart sluit. Natuurlijk zijn er nog
meer mogelijkheden om dit enthousiaste team op weg naar Dubai te helpen.
Voor meer informatie
info@racingdivas.nl
www.racingdiva’s.nl
Paulien Zwart vormt samen met Sheila
Verschuur, Gaby Uljee, Liesette Braams
en Sandra van der Sloot de Racing
Diva’s. Een stel snelle meiden die hun
sporen hebben verdiend op racegebied. Meerdere Nederlandse kampioenschappen zijn door de dames
behaald en nu bundelen zij hun krachten om in Dubai aan de start te verschijnen en daar hun ‘mannetje’ te
staan. Paulien Zwart woont reeds 4 jaar
met Tom Coronel en hun 2 kids Carmen
(5) en Rocco (1) in Eemnes. Ze zit al 10
jaar in de racerij en doet mee met de Aevenementen op Zandvoort. Dit jaar
racet zij samen met Liesette Braams in
een BMW 123d in de Toerwagen diesel
cup.
De Racing Diva’s zijn het eerste
Nederlandse damesteam dat gaat deelnemen aan de 24-uursrace van Dubai
(14, 15 en 16 januari 2012) in een
Renault Clio vol met roze hartjes. “Je

moet toch wat.” legt Paulien uit,” Iedere
sporter heeft sponsors nodig en autosport staat in Nederland nu eenmaal
niet in de top 3, maar een hartje kopen
is voor veel ondernemers wel interessant en hoe groter het sponsorbedrag,
hoe groter het hartje. Het gaat in principe om één race maar als de sponsors
toestromen zouden dat er meer kunnen
worden. We zouden het wel een vervolg
willen geven, als een soort Charley’s
Angels door Europa willen trekken, van
race naar race”.
Het langeafstandracen doen de diva’s
naast hun gewone activiteiten op het
circuit. De race in Dubai valt buiten het
seizoen dus heeft niemand verplichtingen. Voorlopig bundelen de dames éénmalig hun krachten, maar stiekem
hopen ze op een grote sponsor die het
hele team adopteert. “We verwachten
veel media-aandacht dus misschien is
er wel een bedrijf te vinden dat ons als

Fotografie: Josina van den Bosch

Deo et Arti speelt
Cyrano de Bergerac
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Gemeentelijke
mededelingen

Paulien Zwart

BLARICUM De 16 van Blaricum

MET DE WIND
IN DE RUG
BR 200
NIEUW

€ 479

Alle acties zijn geldig tot einde december 2011.

DE VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK

Start verkoop donderdag 10 november a.s.
19.00 tot 21.30 uur
Dorpshuis De Blaercom, Schoolstraat 3 te Blaricum

V

2000 Antwerpen

03 200 00 00

www.vakhandelaar.nl

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

EEMNES (035) 539 44 70 - WWW.DRIEKLOMP.NL
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

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

Studio Faan
raamdecoratie
vloerbedekking
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WIJ VERZORGEN
OOK UW DECLARATIE
BIJ UW
ZORGVERZEKERAAR!

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

10%

KORTING

op alle gordijnen en vouwgordijnen

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

DE HELE MAAND NOVEMBER

Parkeergelegenheid voor de deur

Studio Faan | Daar knapt je huis van op!

c t i n r i ch t i ng

Noordersingel 20A
3755 EZ Eemnes
T 035 533 55 16
www.studiofaan.nl
info@studiofaan.nl
OPENINGSTIJDEN:
dinsdag t/m vrijdag 12:00 - 17:00
zaterdag
10:00 - 16:00

Laarderweg 44, 3755 AP Eemnes, Tel. (035) 621 24 99, info@eemoptiek.nl, www.eemoptiek.nl
De speciaalzaak in tapijt | karpet | gordijnen | vouwgordijnen | binnenzonwering | pvc vloeren | vinyl | hout | linoleum
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Theater Villa Faam onderdeel van Sherpa

Column

Theatergezelschap voor acteurs met een verstandelijke
beperking

Volg de wegwijzer met de
chocoladeletters
Ja, de stoomboot komt in zicht! We
hebben er allemaal lang naar uitgekeken en zaterdag 19 november is het ook
eindelijk weer zover. Gaat u mee de
Sint verwelkomen?
Sinterklaas is een graag geziene gast in
de gemeente Eemnes en heeft een bijzondere band met de mensen hier. Dat
blijkt wel uit de enthousiaste wijze
waarop hij elk jaar weer onthaald
wordt. Drommen mensen staan klaar
op de kade en langs de Vaart om hem
toe te zwaaien en welkom te heten. Ik
was zelf lang niet naar de
Sinterklaasintocht geweest, maar vorig
jaar gingen wij voor het eerst met onze
zoon kijken. Hoewel hij nog niet in de
gaten had waarom wij daar stonden,
vond hij het wel erg gezellig. Ik ben
benieuwd hoe hij het dit jaar zal beleven.
Als ik in mijn eigen herinneringen
duik, dan vond ik het altijd reuze
spannend als de Goedheiligman weer
in ons land kwam. Had ik mij wel goed
genoeg gedragen? Zou ik een mooi
cadeau krijgen? Zouden de pepernoten
weer net zo lekker zijn als vorig jaar?
Uiteindelijk viel het altijd mee en
kwam ik goed weg. En de pepernoten
vielen nooit tegen.
Daarnaast was het Sinterklaasfeest
voor mij de voorbode van een lange,
maar gezellige winter. In mijn herinnering leken de winters in mijn jeugd
bijna eeuwig te duren. Toch had ik er
geen hekel aan. Integendeel, wij konden ons altijd prima vermaken.
Heerlijk binnen spelen bij de kachel,
met het speelgoed dat je van
Sinterklaas had gekregen. En als de
winter echt toesloeg, gingen we juist
wel naar buiten. Dan ging je met je slee
een helling af of met z’n allen op de
slootjes krabbelen. Winterpret op zijn
best.
Maar ik dwaal af in mijmeringen.
Morgen komt de Sint aan in Eemnes! Ik
hoop dat de zon, net zoals vorig jaar,
uitbundig schijnt in het blauw van de
hemel. We lopen de route naar de aanmeerhaven. Het is een leuke wandeling. Bovendien kom je onderweg helemaal in de stemming door al die vrolijk uitgedoste kinderen. Dan zien we
de boot steeds dichterbij komen. De
spanning wordt almaar verder opgebouwd. Die spanning die ontlaadt in
een knalfeest, met gezellige muziek en
talloze dansende pieten en kinderen.
Mocht u de juiste locatie niet kunnen
vinden, volg dan de wegwijzer waarop
in chocoladeletters ‘de Vaart’ staat
aangegeven.

Timmertaal

Zij hebben een eigen theater in
Kunstcentrum Kijkoor waar zij wekelijks repeteren. Theater Villa Faam speelt
in november opnieuw de voorstelling
‘Tem de koning!’. Dit naar aanleiding van
de uitverkochte zalen en enthousiaste
reacties na afloop van de voorstellingen
in juni dit jaar in Kunstcentrum Kijkoor
in Eemnes.
De theatervoorstelling is speciaal voor de
groep acteurs geschreven op basis van het
door hen aangedragen thema, namelijk
vrijheid, meedoen in de samenleving en
keuzes maken. Uitgewerkt in de productie ‘Tem de Koning!’, een pittig sprookje
over een koning, en misschien… een
koningin.
De plannen voor voorstellingen in oktober moesten worden aangepast vanwege
een pijnlijke situatie tijdens een repetitie
in de zomer. Wilco Kreisel, de koning in
de theatervoorstelling, gleed uit en brak
daarbij zijn enkel en zijn kuitbeen.
Ironisch genoeg is deze gebeurtenis precies waar de voorstelling over gaat: de
koning mag alleen op zijn troon zitten,
omdat iedereen bang is dat er anders iets

Mandy en Wilco
met de koning gebeurt, zoals zijn been
breken.
De kracht van de acteurs van Theater
Villa Faam is hun eigenzinnige en bijzondere kwaliteit van spelen voor publiek.
Zoals Subash Taneja, architect van
Kunstcentrum Kijkoor schreef na de première in juni: “Ik ben ontroerd door het
spel van Theater Villa Faam. Wat een fantastisch stuk. Ik heb gelachen, gehuild en
met de muziek meegesprongen”.
Bezoeker Martin Pabon schreef: “Wat een
supermix van verhaal, ontwikkeling, volwassen humor, rake muziek en een
ethisch lekker einde. Dit is kwaliteit.”

Speeldata in november
Zondag 20 en 27 november om 15.00 uur
Zaterdag 26 november om 19.30 uur.
Voor iedereen vanaf 7 jaar.
Kaarten kosten €7,00 en reserveren kan
via reserverenvillafaam@hotmail.com
of via 035 - 539 52 22.
Adres
Kunstcentrum Kijkoor,
Eikenlaan 4, 3755 CP in Eemnes.
De voorstelling is ook te boeken in combinatie met een theaterworkshop voor
teams, schoolklassen en andere groepen.

Wakker
Wakker heeft goed nieuws te melden:
sinds 1 november is Sander Zwart terug
bij Wakker!!! De vele vaste gasten kennen Sander al wel omdat hij al lange tijd
als goedlachse gastheer voor ons heeft
gewerkt. Sander gaat samen met
Guillaume Leenhouts en alle medewerkers de gasten ontvangen.

Funch /
Mathilde Keij
Donny Anthony
Dee

Vanaf 29 nov tot 4 dec betreedt Mathilde
Keij ons podium, voor de vaste gasten
een bekend gezicht. Met haar sprankelende stem en vrolijke karakter weet ze
de gasten aan zich te binden.
Vanaf 6 december begroeten we opnieuw
op ons podium Donny Anthony Dee, een
goede vriend van Funch. Eveneens uit
Amerika afkomstig en een all-round
piano entertainer die tot eind januari bij
Wakker te zien zal zijn.

Zondagmiddag
sessies
Bijkomen van een heerlijke herfstwandeling? Kom dan vanaf 16.00 uur naar
Wakker!!!
Op zondagmiddag 27 nov is het podium
speciaal voor FUNCH & Band omdat dat
de laatste dag is dat Funch in Wakker
speelt! Een mooi afscheid met een superband.
’s Avonds neemt een pianist van PiaoJam
de piano over tijdens het diner.

Jam-sessies
FUNCH

De laatste week van november zit de
onvergetelijke FUNCH nog achter de
piano tijdens het diner in Wakker.
Zondag 27 november is zijn laatste speeldag bij Wakker dus mis de kans niet om
nog een avond te komen genieten van
deze piano entertainer pur sang.

Veel muziekliefhebbers grijpen hun kans
en komen JAM-men met ons vaste trio
van Paul Poulissen (piano), Lex Tanger
(drums) en Edwin Corzilius/Eric
Timmermans (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: 17 nov. / 1 dec /22 dec
(Kerst-JAM)

Wild-avonden
Op 1 en 2 december a.s. kunt u bij Wakker
terecht voor twee exclusieve WILDAVONDEN.
Chefkok Guillaume Leenhouts en zijn
brigade zullen er voor u een culinair feest
van maken:
Apperatief / 5-gangen menu inclusief
topwijnen / koffie met friandise.
Kosten €89,50 pp.
Reserveren is noodzakelijk en kan telefonisch van dinsdag t/m zondag vanaf
14.00 uur.

Kerst
Oud & Nieuw
Wakker is ook dit jaar beide kerstdagen
open met een speciaal menu. Reserveren is wel nodig. Natuurlijk worden
beide kerstdiners omlijst met live pianomuziek van Donny Dee.
Tussen Kerst en Oud&Nieuw kunt u ook
gewoon bij ons terecht.
Wakker is gesloten op 24 en 31 december
en 1 januari.
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.
Wakkerendijk 30, 3755 DC Eemnes
Tel. 035-538.92.56

LAREN EEMNES
SPECULAASBROKKEN
2e voor de halve prijs t/m 5 december

ZVS EEMNES BV
vo or ee n doe lmat i ge we rkwij ze

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ ZVS EEMNES BV

MILIEUTECHNIEK ZVS EEMNES BV

Audi A4 1.8T Quattro
Airco
Grijs
03-2006
Audi A6 2.4 V6 Automaat
Grijs
05-2005
Airco
BMW 530D Executive Automaat
Airco
Grijs
09-2003
BMW 320-compact TD
Airco
Zilver
04-2004
Kia Sportage 2.7 V6 4-WD Automaat
Airco
Zwart
02-2006
Seat Alhambra 1.9TDI 85kw Stella
Airco
Grijs
03-2006
Seat Alhambra 2.0 85kW
Airco
Grijs
10-2003
Peugeot 607 2.0 Pack
Airco
Grijs
04-2004
Peugeot 407 2.0 Pack Automaat
Airco
Zwart
01-2006
Renault Espace 2.0 16V Turbo
Airco
Grijs
07-2003
Opel Astra Station 1.9cdti
Airco
Blauw
02-2007
Opel Vectra 1.9cdti GTS
Blauw
02-2007
Opel Combo-C Van 1.3 DTJ
Airco
Wit
06-2007
VW Golf Plus 2.0FSI Aut.
Airco
Zilvermet
04-2006
VW Caddy 2.0SDI bestel
Airco
Wit
03-2006
VW T5 2.5 TDI 96kW DC KWB
Rood
07-2004

€ 14.995,-

125.700 km

€15.495,-

110.511 km

€13.995,-

185.000 km

€ 6.995,-

226.600 km

€12.995,-

72.650 km

€13.495,-

127.500 km

€ 8.495,-

151600 km

€ 7.995,-

81.660 km

€9.495,-

85.270 km

€ 9.995,-

119.805 km

€ 11.495,-

180.550 km

€ 12.995,-

155.123 km

€ 7.495,-

20.500 km

€15.995,-

70.900 km

€ 6.995,-

126.600 km

€ 7.995,- excl.

100123 km

HOVENIERSBEDRIJF EEMNES BV

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

Verhuur van:
sportzaal,
evenementen/sporthal
Vergaderzalen van
10-100 personen
Theaterzaal voor
200 personen
Gezellige foyer
Uitstekende keuken
Multifunctionele sportzaal
voor o.a.: diverse sporten
bijzondere evenementen
en kinderpartijtjes
Voor actuele beschikbaarheid
kunt u contact opnemen

Scherpe prijzen

Hasselaarlaan 1c
3755 AV Eemnes
T 035 531 18 87
F 035 531 68 28
E info@dehilt.nl
www.dehilt.nl
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Kerkdiensten
Hervormde gemeente Eemnes
Aanvang zondag
Nicolaaskerk, Kerkstraat 16, Eemnes
20-11 9.30 uur ds. E.J. de Groot
(Bediening Heilig
Avondmaal)
18.30 uur ds. E.J. de Groot
(Nabetrachting Heilig
Avondmaal)
27-11 (1e Adventszondag)
9.30 uur ds. E.J. de Groot
18.30 uur ds. A. Langerak
(Achterberg)
04-12 (2e Adventszondag)
9.30 uur ds. L. Schaap
(Nijkerk)
18.30 uur ds. W.H.Th. Moehn
(Hilversum)
11-12 (3e Adventszondag)
9.30 uur ds. E.J. de Groot
18.30 uur ds. E.J. de Groot
EVGE gemeente
Aanvang zondag
Hasselaarlaan 1c, 3755 AV Eemnes
20-11 Jongerendienst
Dienstleding
Henk Haveman
Woordbediening
Timo Hagendijk
27-11 Dienstleding
Frieda v't Zand
Woordbediening
Wim de Knijff
04-12 Avondmaal
Dienstleding
Dick v't Zand
Woordbediening
Connie Karsten
11-12 Jeugddienst
Dienstleding
Wim Dercksen
Woordbediening
Andre Maliepaard
R.K. Martha en Maria parochie
Aanvang zondag 10.00 uur
Wakkerendijk 58, Eemnes, tel.: 531 27 89
20-11 Communieviering met
cantores; pastor F. Overbeek
27-11 Eucharistieviering in teken van
Ceciliafeest met gemengd koor;
pastoor T. Huitink
04-12 Communieviering met kinderkoor; pastor R. Bouwman
Afsluiting naschoolse
1e catechese project
11-12 Communieviering met koor
Uniek Moment;
pastor F. Overbeek
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Aanvang zondag
Ontmoetingskerk, Kerklaan 41, Laren
Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren
Nicolaaskerk, Kerkstraat 16, Eemnes
20-11 10.00 uur Ontmoetingskerk
Voorganger Ds. J.G. de Bruijn
27-11 10.00 uur Ontmoetingskerk
Voorganger Ds. J.G. de Bruijn
1e advent Mmv de Cantorij
19.00 uur Johanneskerk
Oecumenisch vesper
Voorgangers: Pastors C.J.N.
Lavaleije (Blaricum) en Ds. J.S.
Dijkhuizen (Loosdrecht).
04-12 10.00 uur Ontmoetingskerk
Ds. J.G. de Bruijn 2e advent
11-12 10.00 uur Ontmoetingskerk
Ds. J.G. de Bruijn 3e advent
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Ina Duindam Deo et Arti op huisbezoek
gaat met pensioen

Op woensdag 23 november neemt Ina
Duindam afscheid.
De senioren en mantelzorgers uit Eemnes
kennen haar als Wonen/Welzijn/
Zorgadviseur. Ina is jaren werkzaam
geweest bij S.W.O.-BEL, nu gefuseerd met
Versa Welzijn.
U bent van harte uitgenodigd bij dit feestelijke afscheid aanwezig te zijn. Het vindt
plaats van 14.30 uur tot 16.30 uur in het
dienstencentrum De Bongerd, Jhr. C.
Roëlllaan 17, 3755 CL Eemnes.
Voor informatie tel. 5316054.

Woensdag 30 november komt Tineke
Beishuizen naar De Bibliotheek vestiging Eemnes.
Journaliste en schrijfster Tineke Beishuizen verwierf als columniste van Libelle
een grote populariteit. Ze wordt gevolgd
door een grote groep trouwe lezers. Sinds

Het sinterklaasfeest is pas echt
geslaagd als de Sint in levende lijve is
langs geweest en de Pieten eigenhandig de cadeaus hebben afgeleverd.
Natuurlijk zijn de (hulp-)Sint en pieten
van toneelvereniging Deo et Arti ook dit
jaar weer voor de gebruikelijke bezoeken in te huren. Er worden op 3, 4 en 5
december huisbezoeken afgelegd in
Eemnes, Laren en Blaricum. De bezoeken staan garant voor minstens 20
minuten dolle pret. De kosten bedragen
55 euro per bezoek.
Voor info en boekingen kunt u contact
opnemen met Marjo van der Wardt via
het mailadres: sint@DeoetArti.nl

2005 publiceert ze ook thrillers en psychologische romans. Titels van haar hand
zijn bijvoorbeeld Als zand door mijn vingers, haar debuut uit 2005 en Gekleed te
water uit 2010.
Deze avond vertelt ze over haar werk en
zal ze ook voorlezen en vragen beantwoorden.
Aanvang 20.00 uur. Entree € 12.50. leden
van de bibliotheek ontvangen korting en
betalen €10,-.
Kaartjes verkrijgbaar aan de balie tijdens
openingsuren en te reserveren via 0355383520 of eemnes@debibliotheek.org

Herinrichting van
De Bibliotheek
De bibliotheek in Eemnes bestaat op de
huidige locatie ruim 20 jaar. Daarom is
het tijd voor een opfrisbeurt.
Wat gaat er gebeuren?
Er komt een leescafé met nieuwe stoelen
en tafels i.p.v. de leestafel.
Er komt zelfservice voor innemen en uitlenen van de materialen.
Een aantal kasten wordt vervangen en de
muren worden geverfd.

Foto: Jeroen van der Spek

Wat gaat u hier van merken?
Van 1 tot en met 14 december is de bibliotheek gesloten.

In de periode daarvoor zullen wij zoveel
mogelijk voorbereidende werkzaamheden verrichten. Daarom kan het voorkomen dat sommige materialen al verplaatst zijn.
De medewerkers doen hun best om u van
dienst te zijn zoals u van ons gewend
bent. Maar wij vragen alvast uw begrip
voor mogelijke overlast.
Gedurende de twee weken dat de bibliotheek dicht is, is het uiteraard wel mogelijk om via de website materialen te verlengen. In de weken voor de sluiting kunt
u onbeperkt materialen meenemen.
Mocht u tijdens de sluiting toch behoefte
hebben om een bibliotheek te bezoeken
en iets te lenen dan kunt u terecht in onze
vestigingen in Weesp, Muiden en
Loosdrecht. Maar u kunt ook naar de
bibliotheken in Huizen of Laren. Voor de
openingstijden hiervan kunt u kijken op
www.bibliotheekhlb.nl.
Vanaf 15 december hopen wij u weer te
ontvangen in een bibliotheek met een
andere uitstraling.
Maar de filmavond op dinsdag 13 december gaat gewoon door!
Titel van de film vindt u op een flyer in de
bibliotheek.
Aanvang 20.15 uur. Toegang €7,50 of €6,-.

Senioren Dagbesteding in Eemnes?
In Eemnes wordt weinig georganiseerd
voor ouderen. Velen voelen zich eenzaam. Een oplossing zou kunnen liggen
in een senioren dagbesteding. Senioren
Sociëteit–Laren heeft interesse getoond
om dagbesteding te organiseren in
Eemnes.
In overleg met de gemeente zijn de heren
Eric Hoogendijk
en Philip Jabroer
(Senioren Sociëteit-Laren) gestart met
een onderzoek naar de levensvatbaarheid
van een ‘Senioren Sociëteit-Eemnes de
RaadsVore’. Prijsindicatie: € 45,00 per
dagdeel inclusief een warme-lunch of
diner.

Antwoord coupon
De heer/Mevrouw :
Voor-/achternaam :
Adres

:

Telefoon

:

❐

Zult u gebruikmaken van deze dagbesteding?
JA

❐

Nee

Wenst u meer informatie?
JA

Graag uw mening d.m.v. antwoordcoupon
of email: info@seniorensocieteit-laren.nl
Tel. 06-44211458/ 06-51076716.

✁

Nee

Gefrankeerd versturen naar: Senioren Sociëteit-Laren, Krommepad 6, 1251 HP Laren

Een nieuw en
ervaren kantoor
in Eemnes.
Broekman & Calis Makelaars luistert naar
uw wensen, communiceert open en begeleidt u actief bij één van de belangrijkste
beslissingen in uw leven: het kopen of
verkopen van een woning. Bel voor een
vrijblijvend gesprek of kijk op onze website
www.broekman-calis.nl

Broekman & Calis Makelaars · T 035 531 17 03
info@broekman-calis.nl · www.broekman-calis.nl

NOTARISKANTOOR
MR

W.A.

VAN DER

SLUIS

BARBEELSTRAAT 4 - 3755 KP EEMNES
POSTBUS 58 - 3755 ZH EEMNES
TELEFOON (035) 533 67 04
FAX (035) 533 67 05
E-MAIL NOTARIS@VANDERSLUIS.KNB.NL
WWW.NOTARISVANDERSLUIS.NL
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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

Modelwoning De Minnehof
opent zaterdag 26 november haar deuren
Vanaf de kerk is goed te zien hoe de contouren van De Minnehof verder vorm
krijgen. Steeds beter wordt de opzet van
het plan zichtbaar met winkels en 43
comfortabele en luxe appartementen
rond een groene daktuin.

Vanaf 26 november wordt het wonen in
het hart van Eemnes nog meer tastbaar.
Dan zal een modelwoning geopend worden, waar kopers en geïnteresseerden
alvast de sfeer kunnen proeven. Hier zal

Advertenties:
Jouko de Boer
Tel.: 035-538 02 21
E-mail: jouko@ditisdrukwerk.nl
Aanlevering kopij 24e uitgave 2011:
Uiterlijk maandag 21 november
Verspreiding: 2 en 3 dec. (8 pag.)

Aanlevering kopij 25e uitgave 2011:
Uiterlijk donderdag 1 december
Verspreiding: 16 en 17 dec. (12 pag.)

Planning
verspreiding De Rotonde 2011:
uitgave 26 : 30 en 31 dec.
(4 pag.)

www.derotonde-eemnes.nl

uw makelaar u verwelkomen en meenemen voor ‘een rondje Minnehof’.
Kom op zaterdag 26 november tussen 11
en 14 uur kijken en ontdek de grote diversiteit aan appartementen. De appartementen worden compleet afgewerkt en
geleverd met keuken- en sanitairinrichting.
Het complex beschikt daarbij over een lift
en een eigen ondergrondse parkeergarage, exclusief voor de bewoners. Prijzen
vanaf € 249.000,- VON, inclusief een berging en parkeerplaats in de kelder.
De bouw verloopt volgens planning met
als uitgangspunt dat het Dorpshart in het
derde kwartaal van 2012 in gebruik kan
worden genomen.
De Minnehof is een gezamenlijk project
van de Gemeente Eemnes en Leyten©.
Wilt u ook wonen in de Minnehof?
Een groot aantal mensen gingen u al voor!
U kunt zich aanmelden voor informatie
op de site www.deminnehof.nl. Na 26
november kunt u (ook zonder afspraak)
een bezoek brengen aan de modelwoning. De openingstijden worden vermeld
op de website.

• Prijzen vanaf € 249.000,- v.o.n.
• Ruim en comfortabel wonen
op niveau
• Schitterende binnentuin
• Keuze uit 19 typen appartementen
• Eigen parkeerplaats in garage

www.deminnehof.nl

MODELWONING 26 NOVEMBER GEOPEND VAN 11.00 - 14.00 UUR
KIJK OP DE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE!
EEN PROJECT VAN

Het wooninfocentrum De Minnehof is iedere donderdag
geopend van 9.00 - 12.00 uur en op afspraak.
Adres: Rabobank, Braadkamp 15 in Eemnes.

VERKOOPINFORMATIE

035 - 538 48 88

MaatKozijn
Kwaliteit in aluminium
en kunststof
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Kerstmarkt
(Gratis entree)
Vrijdag 9 december
13:00 – 21:00 uur
Zaterdag 10 december 10:00 – 17:00 uur
Zondag 11 december 13:00 – 17:00 uur
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Raad het aantal pepernoten!

€100 gratis!
en winkel voor

Ingang Stadwijksingel
O.a. groot assortiment luxe kerstkaarten tegen halve prijs, kerststukken,
houten boomversiering, ambachtelijke broden, tassen/sieraden, brocante,
verse biologische hamburgers, verse oliebollen, erwtensoep, warme chocomel, koffie, Glühwein, gezellige muziek, wijnproeven, de slaapkamer van de
kerstman en niet te vergeten een kleine verrassing voor de kinderen.

Grootste aanbod van kerstbomen
uit de regio tussen de Koeien
BOOM
KERST
P

O
VERKO an

gv
Elke da ec.
d
6 t/m 24


De geluksvogel die het dichtst in de buurt komt, of het werkelijke aantal pepernoten in de pot raadt, is de winnaar.
Vul hier je persoonlijke gegevens plus het antwoord in, knip de advertentie uit en lever deze in bij Dit&Dat op de
Laarderweg 33 in Eemnes. Openingstijden: Di. t/m Za. van 10.00 tot 17.00 uur. (De pot staat ook in de etalage.)
TIP: De pot heeft een omtrek van 75 cm, is 24 cm breed en heeft een hoogte van 26,5 cm. Succes!

Het antwoord is
Naam:

Kerstbomenboerderij Makker
Wakkerendijk 42, 3755 DC Eemnes

pepernoten
Tel:

Uiterste inleverdatum is 31 december 2011. Vraag in de winkel naar de
actievoorwaarden. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.

E-mail

kraam- en kindercadeaus

De Rotonde
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Primeur in Eemnes
Tennis met schepnet

Tennisser en hengelaar openen tentoonstelling HKE
Op zaterdag 5 nov. jl. is in de Oudheidkamer te Eemnes onder grote belangstelling de tentoonstelling ‘Vissen achter
het net’ geopend. Deze is gewijd aan
twee in 2012 jubilerende Eemnesser verenigingen: de dan 50-jarige Hengelsportvereniging Flevo en de 40-jarige
Tennisvereniging Eemnes. Deze komende jubilea waren voor de Historische
Kring Eemnes aanleiding om een gecom-

Prijsuitreiking

bineerde tentoonstelling te organiseren
over deze bloeiende verenigingen onder
de gemeenschappelijke noemer dat beide
een net gebruiken.
Op 2 januari 1962 richtten een aantal
enthousiaste Eemnesser hengelaars de
Hengelsportvereniging Flevo op. De vereniging kon daarna het visrecht op de
vaart pachten van de gemeente Eemnes.

Opening tentoonstelling
'Vissen achter het net'
in Oudheidkamer Eemnes
In voorgaande eeuwen hoorde dat toe
aan de ambachtsheren van beide Eemnessen en het Koninklijk Huis, dat het in
1885 opgaf. Van ca. 50 leden is de vereniging in de loop van de jaren gegroeid tot
470 nu, inclusief jeugdleden. Dankzij de
inspanning van de vereniging zijn langs
de vaart door Waterschap Vallei & Eem in
1995 een drietal steigers aangelegd, waarvan één voor senioren en rolstoelgebruikers. De hengelaars genieten van de rust
aan het water, maar blijven alert op wat er
onder water beweegt. Tijdens een paar
viswedstrijden per jaar ontmoet men
elkaar en wordt het karakter van een
gezelligheidsvereniging benadrukt. De
tentoonstelling geeft een inkijk in het verenigingsleven en een kijkje onder de
waterspiegel.
De Tennisvereniging Eemnes werd op 31
augustus 1972 opgericht door een groep
'import-Eemnessers' via initiatieven binnen de Stuurgroep Rekreatie Eemnes. Op
31 maart 1974 konden door medewerking
van de gemeente twee op asfalt gemarkeer-

Het mysterie van Eemnes

!

de banen op het parkeerterrein van de
voetbalvereniging in gebruik worden genomen, tezamen met een keet als accommodatie. Dit leidde tot een groei van 100 leden
bij aanvang naar 850 nu. In 1977 kwam er
een definitieve accommodatie met vier
banen, die uitgroeide tot negen banen na
de verplaatsing in 2010. Jaarlijks wordt in
augustus een Open Toernooi georganiseerd, waar alle tennisliefhebbers uit
't Gooi en omstreken welkom zijn.
Beide clubs zijn inmiddels volledig geïntegreerd in de samenleving omdat ze zowel
autochtone Eemnessers als 'import' onder
hun leden tellen. De tentoonstelling
brengt twee heel verschillende werelden
bij elkaar. Dit is op ludieke wijze gesymboliseerd tijdens de opening, waarbij een
tennisser en een hengelaar in gepaste outfit elkaar een balletje toespeelden.
De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens
openingsuren van de Oudheidkamer: elke
zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur tot april
2012. De toegang is gratis.

Geen prijsuitreiking zonder prijs:
Lotte wint een boek waarin ze nog meer
leert over schrijven.
Hierbij haar verhaal:

Het mysterie
van het pontje

Vandaag is de prijsuitreiking voor het
Mysterie van Eemnes. Een aantal weken
zijn verschillende basisscholen in
Eemnes bezig om dit mysterie op te lossen. Het cultuurprogramma ‘Het mysterie van Eemnes’ is ontwikkelt door Carla
Huisman van Kunst Centraal.

Zij is jurylid, eveneens als Jouko de Boer,
redacteur van de Rotonde. Leerlingen
van basisscholen in Eemnes leren op
speelse wijze een verhaal te schrijven aan
de hand van een mysterie wat ze eerst
oplossen in samenwerking met de
Rotonde.

De jury heeft de verhalen goed doorgelezen en de winnaar uitgeroepen: Lotte van
Hooff uit groep 5 van basisschool het
Noorderlicht. Waarom haar verhaal? Het
is een origineel verhaal, met een leuke
insteek en bovenal heel knap bedacht.
Lotte is erg blij dat ze heeft gewonnen, ze
vond het ook heel leuk om te doen.

Op een dag, vroeg in de ochtend, om
half zeven rook het lekker fris in de polder.
Er kwam een meneer met een koffertje
aan. Hij ging het pontje op en deed zijn
koffertje open om te betalen.
Hij gaf twee euro, maar het was geen
echt geld maar chocolademunten.
De man van het pontje nam het aan en
legde het in de zon waardoor de munten begonnen te smelten.
De meneer zei boos; ‘Wat heb je mij nou
gegeven?’, maar het hielp niets want de
man met het koffertje was al weg.
Toen hij terug kwam op het pontje ging
de bestuurder een pittig woordje met
hem spreken.
De man ging naar huis en haalde echt
geld. De bestuurder controleerde nog
wel of het echt geld was.

De geheimzinnige koffer maakte veel
fantasie bij de kinderen los. In deze klas
waren er in totaal achttien verhalen,
opvallend was dat er veel actie tussen zat.
Volgens juf Anke is iedere leerling met
het schrijven van het verhaal zeker een
uur kwijt geweest, maar er gingen ook
dagen aan vooraf. De afgelopen vier
weken is het mysterie langzaamaan ontrafelt.
Lotte van Hooff
Het Noorderlicht, groep 5a

De Rotonde

(On)zichtbare
gevolgen van
hersenletsel

Op woensdag 23 november organiseert
Versa Mantelzorgondersteuning voor
mantelzorgers in de regio Gooi en
Vechtstreek en Eemnes van 19.30 - 21.30
uur een thema-avond over de (on)zichtbare gevolgen van hersenletsel in het Jan
Lighthart Centrum op de Brinklaan 36a
in Bussum.
Kosten: geen. Aanmelden kan van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 13.00 uur op
telefoonnummer: 035 697 00 50.
Als een directe naaste getroffen wordt
door hersenletsel, verandert er veel in het
leven van deze persoon. Ook de naaste
omgeving krijgt te maken met veranderingen.
Deze avond wordt begonnen met een
interview van iemand die zelf een hersenletsel heeft. Daarna maakt Hans van Dam,
gespecialiseerd en deskundige op het
gebied van NAH (Niet Aangeboren
Hersenletsel), aan de hand van praktijkvoorbeelden duidelijk wat NAH is en wat
dit in de alledaagse praktijk voor betrokkenen en naasten betekent. Daarna is er
de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Presentatie sieraden
webwinkel bij de Theetuin
Dizayn is de nieuwe sieraden webwinkel
die wordt gerund door Lizet Kuijer en
Mariska Heeman. De winkel begon als
profielwerkstuk en eindigde in werkelijkheid. Dizayn weerspiegelt zijn eigen
stijl door de handgemaakte sieraden en
gaat mee met de trends.
De twee 17-jarige enthousiaste meiden
maakten hun droom waar. Ze startten een
eigen sieradenwebwinkel. Het idee was er
al lang. De vraag was of én wanneer ze het
zouden uitvoeren. Het maken van een
profielwerkstuk was de perfecte aanleiding. In maart 2011 startten ze met hun
ondernemingsplan, waarna ze dat daadwerkelijk uitgevoerd hebben. ‘We hebben
gedurende dit proces veel ervaring opgedaan en onze ogen uitgekeken.’ Ze passeerden de Kamer van Koophandel, de
najaarsbeurs van Utrecht, kralengroothandels en de fotostudio.
De sieraden uit de lijn Dizayn worden
met liefde ontworpen. De naam Dizayn,
Turks voor ontwerp, sluit daar perfect op
aan. Het is een modern bedrijf dat meegaat met de trends, maar ook zijn eigen
stijl weerspiegelt. De sieraden zijn typerend door het gebruik van de kleuren nikkel of goud met mooie edelstenen, bedels
en/of munten. Sieraden zijn een belang-

Maartje Wortel publiceert haar
debuutroman Half mens
Afgelopen maand
verscheen bij uitgeverij De Bezige Bij
de roman Half mens
van de Eemnesser
Maartje Wortel.
Half mens is een
schitterend verhaal
over hoe een mensenleven bepaald
kan worden, niet door wat er aanwezig is,
maar wat er ontbreekt.
De oorsprong van Half mens, ligt in het
moment dat Maartje Wortel een wetenschappelijk artikel las over de werking
van het menselijk brein. Zij werd met
name getroffen door het psychologische
verschijnsel dat iemand vervreemd kan
raken van een eigen lichaamsdeel.
Dagblad Trouw schreef onlangs over haar
kersverse roman ‘Een bijzondere roman
van een talent waar we beslist meer van
gaan horen.’
Maartje Wortel (1982) studeerde, na haar
onvoltooide opleiding aan de School voor
de Journalistiek in Tilburg, in 2008 af aan
de Gerrit Rietveld Academie in
Amsterdam. Daar volgde zij de opleiding
Beeld en Taal. In 2007 won zij de VlaamsNederlandse schrijfwedstrijd Write Now
met haar verhaal ’45 km’. Dit verhaal zou
terugkeren in haar verhalenbundel Dit is
jouw huis die in 2009 verscheen. Met deze
eigenzinnige verhalenbundel ontving zij
in 2010 de prestigieuze Anton Wachter
Prijs.
De jury kende haar de tweejaarlijkse prijs
voor het beste literaire debuut toe vanwe-
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ge de ‘geheel eigen toon, een stemgeluid
dat in niets doet denken aan enig ander
hedendaags proza’. Bovendien won
Maartje in 2010 ook de Nieuw Proza Prijs
met haar verhaal ‘kranten’ (Passionate
Magazine sept-okt 2009) voor het beste
korte verhaal van een nieuwe auteur in
een literair tijdschrift.
Nu al kan Maartje Wortel als jong schrijftalent leunen op een leuke staat van
dienst binnen de Nederlandse literatuur.
Maartje Wortel: Half mens. De Bezige Bij,
Amsterdam. ISBN 9789023464396 te koop
in alle Nederlandse boekwinkels dus
uiteraard ook bij Primera.

Maartje Wortel

rijke aanvulling in het leven. Ze geven je
net dat beetje extra waarmee je je outfit
afmaakt.
De meiden houden hun doelen vooruitstrevend, en willen groeien van een nu
nog jong en klein bedrijf naar een nationaal niveau. De sieraden zijn online te
bestellen via www.dizaynsieraden.nl. Ook
is er de mogelijkheid om 11 of 18 december langs te komen bij de Theetuin in
Eemnes. Hier zal in een gezellige sfeer een
kraam van Dizayn staan met unieke sieraden.

Kerstmarkt
bij kerstbomenboerderij Makker
Traditiegetrouw is er in december weer
een kerstmarkt bij KerstbomenMakker
in Eemnes. Naast de kerstbomen verkoop die op 6 december van start gaat
organiseert de familie Makker weer een
kerstmarkt. Dit jaar zijn wij naast de
Wakkerendijk 42 het makkelijkst bereikbaar via de Stadwijksingel. Naast de
grote hoeveelheid kerstbomen die we
verkopen in alle soorten, maten en
prijsklasse wordt alles weer gezellig aangekleed en verlicht en wordt de sfeer verhoogd door muziek, glühwein, chocolademelk en oliebollen. Aan de kinderen is
er ook gedacht, zij kunnen rekenen op
een kleine verrassing, een mooie ballon,
en niet te vergeten de slaapkamer van de
Kerstman. Maar laten we niet vergeten
dat we op een boerderij zijn, want zoals
elk jaar is er ook weer de mogelijkheid
om even een kijkje te nemen bij de koeien, kippen en de paarden.
U bent van harte welkom op:
Vrijdag 9 december
13.00 – 21.00 uur
Zaterdag 10 december 10.00 – 18.00 uur
Zondag 11 december 13.00 – 17.00 uur

Links Lizet Kuijer, rechts Mariska Heeman

Nieuwe Rabogeldautomaat in
aantocht!
In september werd Eemnes opgeschrikt
door de plofkraak bij de Rabobank.
Ondanks dat de daders er zonder buit
vandoor gingen, was de schade aanzienlijk. De geldautomaat waarop zij het
hadden ‘gemunt’ was onherstelbaar
beschadigd, zodat er een nieuwe moest
worden besteld.
Met de levering van een nieuwe geldautomaat is echter nogal wat tijd gemoeid,
maar de Rabobank verwacht dat deze nog
voor de feestdagen, wanneer er altijd
extra veel gepind wordt, kan worden
geplaatst.
Vanzelfsprekend betreurt de Rabobank
het dat haar dienstverlening aan de inwoners van Eemnes onder de situatie te lijden heeft. Tijdens de openingstijden van
de Rabobank kan er natuurlijk gebruik
worden gemaakt van de geldautomaat in
de bank zelf. Daarnaast kan men gebruik
maken van de geldautomaat bij het winkelcentrum Eemhof. Ook bij de Boni
Supermarkt kan men op verzoek een
extra bedrag pinnen bij het afrekenen aan
de kassa.

De kraamhouders van voorgaande jaren
zijn allemaal weer aanwezig, maar er is
plaats voor meer kramen. Mocht u geïnteresseerd zijn om mooie voorwerpen,
leuke kerstattributen of lekkernijen te
verkopen, dan bent u van harte welkom
en kunt u zich aanmelden bij de organisatie van de kerstmarkt op het onderstaande adres.
Voor aanmelding en nader contact:
info@kerstbomenmakker.nl
of telefoonnummer 06 13661114

Workshop

Joodse
Muziek

Shofar
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, waaronder 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 arrangementen gemaakt.
Kijk voor meer informatie en inschrijving
op www.muziekcentrumpaulsnoek.nl
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Nieuws en
activiteiten vanuit De Hilt
ACTIVITEITEN HERFSTVAKANTIE
ZEER SUCCESVOL
De kinderactiviteiten in de herfstvakantie
werden goed bezocht. De kinderen hebben heerlijk kunnen sporten, ze hebben
taartjes gemaakt en zijn creatief bezig
geweest met naambordjes voor de slaapkamer en dragen ook nog eens laarzen
volgens eigen ontwerp. Kortom, een
gezellige week.
ENGELSE LES VOOR KINDEREN
English Club 4 Kids
Een ervaren internationale lerares geeft
iedere zaterdag van 09.30 tot 11.00 uur en
11.15 tot 12.45 uur in De Hilt leuke
Engelse les voor kinderen van 5 t/m 11
jaar. Inlichtingen: 06-50678991
ec4kids@gmail.com
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. Oorspronkelijk
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 schilderijen. Meer informatie op haar website:
www.angeline-rijkeboer.nl
Van 29 november tot en met 8 januari
exposeren de cursisten van de creatieve
groepen van de volksuniversiteit tekeningen, olie- en acrylverfschilderwerken in
de gangen van De Hilt en keramische
werkstukken in de vitrine in de foyer van
De Hilt. Willem Vermaat, Helga Schouten,
Karlien Kuperus en Elize van der Werff
zijn de docenten van de volksuniversiteit,
die creatieve, beeldende cursussen geven.
Alle werken zijn tijdens de volksuniversiteitscursussen in De Hilt gemaakt. Door

GRATIS winkelen bij Dit & Dat
Bij Dit & Dat baby- en kinderwinkel kunt
u komende feestdagen meedoen aan een
leuke prijsvraag. Jong en oud maken
evenveel kans het juiste antwoord te
raden!

sleutelhangers, kleine hebbedingetjes,
traktaties, babykleding en warme winteraccessoires van het bekende merk Barts!
Komt u ook even in de etalage gluren?

De vraag luidt: Hoeveel pepernoten zitten
er in de grote glazen pot?
Natuurlijk zijn de pepernoten in het echt
te bewonderen en te tellen. De pot staat
tot 6 december 2011 in de etalage. Denkt
u het juiste aantal te weten, vul het antwoord dan in op de in deze Rotonde
gepubliceerde advertentie. Knip hem uit
en lever hem in bij Dit & Dat op
Laarderweg 33 te Eemnes. De geluksvogel
die het dichtst in de buurt van het werkelijke aantal pepernoten komt, wint een
cadeaubon ter waarde van €100!
Met deze cadeaubon vindt iedereen wel
een geschikt cadeau. Of het nu voor de
geboorte of verjaardag van uw (klein)kind
is of voor het partijtje van een klasgenootje of gewoon voor uzelf. Bij Dit & Dat verkopen we van baby tot tiener allerlei verschillende presentjes. Onder andere houten speelgoed, knutselmateriaal, kleurige
mandjes en tafelzeil, spellen, (kinder)sieraden, verkleedkleding, handgemaakte

de verschillende disciplines is het een
leuke en gevarieerde tentoonstelling.
TALENT GEZOCHT!

WIE HEEFT DE E-FACTOR
ZATERDAG 7 JANUARI 2012:
OPNIEUW IN EEMNES: DE E-FACTOR
Wie heeft in 2012 de E(emnesser)-factor?
Na het grote succes in 2010 en 2011 heeft
De Hilt dit spektakel ook in 2012 weer op
het programma gezet. Opnieuw worden
naast zangers, zangeressen en dansers,
ook speciale talenten gezocht die door
een deskundige jury beoordeeld worden.
Deelname staat open voor artiesten van 5
tot 85 jaar.
Meer en uitgebreide informatie volgt in
de decemberuitgave van De Hiltfolder.
IS ER NAAST ZANG EN DANS OOK NOG
ANDER TALENT IN EEMNES?

BADMINTON VOOR DE JEUGD
IN DE HILT
Badminton is cool!!! Kom met je vriendjes/vriendinnetjes en wordt een echte
badmintonkampioen. Je mag 3 weken
gratis komen badmintonnen!!! De jeugd
traint iedere woensdagmiddag van 17.30
tot 19.30 uur (1 uur trainen + 1 uur vrij
spelen).
Ga voor meer informatie naar:
www.badmintoneemnes.nl
BINGO 50+
Iedere eerste dinsdag van de maand
wordt er een gezellige 50+ BINGO georganiseerd in de Theaterzaal van De Hilt.
Op dinsdag 6 december om 14.00 uur
bent u weer van harte welkom.
Deelname is €3,00.

Eemnessers schrijven mee voor

Dag van de
mensenrechten
December is niet alleen de maand van
lekker eten en kaarslicht maar ook van
bezinning. Daarom komen een aantal
Eemnessers één keer per jaar in actie en
sturen brieven en kaarten naar politieke
gevangenen of mensen in nood. Dit in
het teken van de internationale dag van
de mensenrechten.
Lisette Schaapherder is een actief
Amnestylid in Eemnes.
“Samen met een aantal andere
Eemnessers hebben we dit jaar verschillende acties gehouden waaronder op de
vrijwilligersmarkt in het nieuwe kerkelijk
centrum De Wel. “ik wilde iets positiefs
bijdragen aan mensen in onmachtige
situaties. Dus heb ik mij als actief lid
aangemeld voor Amnesty.
Het geeft mij een goed gevoel en hoewel
mensen vaak denken dat het niets oplevert bereiken we toch veel mensen en
overheden over de hele wereld.

Dit&Dat, Laarderweg 33 te Eemnes.
Tel: 035-6220737.
Open: di t/m zat van 10-17.00 uur.

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 in de Theaterzaal
van De Hilt. Om de sfeer te proeven speelt
u de eerste maand gratis.
Meer info bij VersaWelzijn, tel: 5316054.
Of kom gewoon eens langs.

Verder is er de jaarlijkse collecteweek
van 12 tot 18 februari.

Zo vertelde Gerard Wortel mij dat zijn
ervaringen als Amnesty collectant hem
inspireerde een ludiek lied te schrijven
over het eenzame lot van de collectant.”
Wil je meeschrijven?
Je schrijf dan een kaart aan politieke
gevangenen of brief naar overheden. Je
kunt gewoon binnenlopen op deze
schrijfavonden.
De schrijfavonden worden gehouden op
maandag 12 december in de Blaercom en
vrijdag 16 december in het gemeentehuis
Laren. Het begint om half acht en de
avond wordt geopend door de burgemeester van de betreffende gemeente.
Amnesty zorgt voor de kaarten, voorbeeldbrieven en adressen.
De gemeenten verzorgen de koffie en
thee en betalen porti.

De Rotonde
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‘Unieke wijze’ in Eemnes
de leermethode voor Beelddenkers!
nen van taken en hebben ook geen goed
besef van tijd. De kans is groot dat deze
kinderen in het speciaal onderwijs
terechtkomen en door een slechte Citotoets niet het vervolgonderwijs krijgen
dat
bij
hun
intelligentie
past.
Beelddenkers zijn namelijk in het geheel
niet dom, maar vaak juist meerbegaafd.
Het probleem is dat zij leren in beelden
en dat ze in woorden worden onderwezen.
De meeste mensen en dus ook kinderen
leren auditief/digitaal ofwel via het
gehoor, maar ongeveer 5 procent heeft
een visuele voorkeur. Dit zijn de ‘beelddenkers’. Letters zijn losse plaatjes, die
ook nog vaak op elkaar lijken zoals de b
en de d en de p en de q. Bij het horen van
een woord, bijvoorbeeld stoel zien zij ook
geen woordbeeld, maar een afbeelding
van een stoel of zelfs meerdere verschillende stoelen. Doordat deze kinderen al
snel een leesachterstand en dus ook een
leerachterstand oplopen, worden ze al
veelal versleten voor dyslectisch. Een bijkomend probleem is dat door de vele
beelden chaos ontstaat hetgeen dan weer
leidt tot diagnoses als AD(H)D of ASS.
Beelddenkers zijn ook slecht in het plan-

Esther van Grootel werkte sinds 2008 als
vrijwilliger op de basisschool De
Zuidwend en ontdekte hier het fenomeen
beelddenkertjes. Toen zij de speciaal voor
deze groep ontwikkelde leermethodes
ging toepassen waren de resultaten verbluffend! Sinds begin van dit jaar heeft zij
zich zelfstandig gevestigd in Eemnes
onder de naam Unieke wijze. Esther is
gecertificeerd begeleider van de instituten Beeld en Brein en Ik Leer Anders.
Vaak kan met een korte begeleidingstraining een beelddenker zodanig worden
‘omgeschoold’ dat deze op de ‘gewone’
school zeer goed gaat presteren en zo ook
een beter zelfbeeld krijgt en faalangst verdwijnt.
Heeft uw kind ook moeilijkheden met

leren en lezen? Neem dan eens contact
op met Esther van Grootel. Het kan heel
goed zijn dat u een beelddenkertje in
huis heeft, die door het anders aanbieden
van de lesstof uiteindelijk toch een bolleboos blijkt te zijn.
Unieke

wijze

is

gevestigd

op

de

Brasemstraat 3 in Eemnes en bereikbaar
op 06-54318942.
Kijk ook eens op www.uniekewijze.nl
voor meer informatie en voor de ervaringen van ouders die met deze leermethodes hun kind totaal hebben zien veranderen!

KOM KENNIS MAKEN MET ONZE VERNIEUWDE MENUKA ART

WA K K E R
BRASSERIE MUZIEKCAFÉ

Dinsdag tot en met zondag 'live muziek' op ons podium.

!

t/m 27 november

"""

gratis entree

FUNCH

29 nov - 4 december
vanaf 6 december

JAM-SESSIES OP:

Mathilde Keij
Donny Dee
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JIMMY GLASMACHER
FUNCH & BAND
PAUL POULISSEN
PIANOJAM
JIMMY GLASMACHER

'SWINGEN
BIJ DE
BOER'

THE BEST ’70S, ’80S AND ’90S HITS
@MOVIES
WWW.MOVIESEEMNES.NL

*)
&'

)'(

"

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

Ontvangen
Verleende
aanvragen omgevings- vergunningen
vergunningen

Parkeerontheffing Zuidbuurt

Door burgemeester en wethouders
• Kenteken: BS-DJ-13, verzonden 28 oktober
2011.

Aanvragen om omgevingsvergunningen

vergunningen welke vallen onder de

Zuidersingel 1, 3755 AZ Eemnes

(reguliere voorbereidingsprocedure)

reguliere voorbereidingsprocedure

• Fazantenhof 12, 3755 EH, het plaatsen van

• Goyergracht Zuid 29a, 3755 MX, het her-

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

een dakkapel aan de voorzijde van een

bouwen van een verbrande woning,

woning, ingekomen 1 november 2011;

verzonden 2 november 2011.

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

dakkapel aan de voorzijde, ingekomen 2

Overige vergunningen

Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen

november 2011;

Door burgemeester
• het organiseren en laten plaatsvinden van
een voorjaarskermis van 28 februari 2012
tot en met 3 maart 2012, dagelijks van
13.00 uur tot 23.00 uur op het evenemententerrein aan de Noordersingel,
verzonden 2 november 2011;
• het verlenen van vrijstelling van het verbod het horecabedrijf, gevestigd aan de
Meentweg 31, te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester,
verzonden 7 november 2011;
• het houden van een kerstfair op 9, 10 en
11 december 2011 van 10.00 uur tot
17.00 uur op het erf van het perceel
Wakkerendijk 44, verzonden 8 november
2011.

6 weken na bekendmaking van het betref-

• Korenschoof 11, 3755 HM, het vergroten
van een woning, ingekomen 4 november
2011;
een dakkapel aan de voorzijde van een
woning, ingekomen 4 november 2011;
• Braadkamp, kadastraal nr. G 3182, het
oprichten van een restaurant en een kantoor (Centrumplan Eemnes), ingekomen 9
november 2011;
• Braadkamp, kadastraal nr. A 4136, het
oprichten van een paviljoen met horecabestemming (Centrumplan Eemnes), ingekomen 11 november 2011.
Aanvragen om omgevingsvergunningen
(uitgebreide procedure)
• Wakkerendijk 49, 3755 BB, het gedeeltelijk

Belastingen
Openingstijden loket:

restaureren en het verbouwen van de

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

men 10 november 2011.

Hervormde Kerk (Dikke Torentje), ingeko-

De aanvragen kunnen worden ingezien bij

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

Hierboven staan besluiten vermeld, waartegen belanghebbenden op grond van de

• Melkpad 3, 3755 TM, het plaatsen van een

• Rietgors 10, 3755 GD, het plaatsen van

Burgerzaken
Openingstijden loket:

verzonden 3 november 2011.

Verleende aanvragen om omgevings-

Gemeentehuis

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

drijf gevestigd aan de Meentweg 31,

fende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift kunnen indienen bij burgemeester en
wethouders. De datum van bekendmaking
is per besluit aangegeven. De besluiten met
bijbehorende stukken liggen ter inzage bij
de Balie Vergunningen.
Degene die een bezwaarschrift indient kan
tevens een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht.
Collectieve festiviteiten
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat voor het jaar 2012 Koninginnedag is aangewezen als collectief feest als bedoeld in
artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke

Door burgemeester en wethouders
• het verlenen van een Drank- en
Horecawetvergunning voor het horecabe-

Verordening Eemnes. Het bovenstaande houdt
in dat dit feest van de geluidseisen zoals vermeld in het Activiteitenbesluit is vrijgesteld.

Bouwwerkzaamheden op de foto

de Balie Vergunningen. Het indienen van

Als aan u (onlangs) een bouwvergunning is

mogelijk te fotograferen, heeft de ambte-

een bezwaar- of beroepschrift is pas moge-

verleend dan kunt u binnenkort een

naar vaak toegang tot het perceel nodig.

lijk nadat op de aanvraag is beslist.

bezoekje verwachten van een ambtenaar

De ambtenaar zal hiervoor om uw toe-

van de BEL Combinatie. Deze ambtenaar

stemming vragen.

Agenda openbare
raadsvergadering concept

komt foto’s maken van de vorderingen van
de bouwwerkzaamheden. De periode voor

Mocht u vragen hebben of willen controle-

het maken van de foto’s loopt van halver-

ren of diegene die bij u foto’s komt maken

wege november 2011 tot half januari 2012.

daadwerkelijk bij de BEL Combinatie werkt,

Maandag 28 november 2011, 20.00 uur
Gemeentehuis Eemnes
1. Opening

dan kunt u tijdens kantooruren bellen met
De ambtenaar heeft een legitimatiebewijs

het cluster Heffen en Waarderen van de

bij zich van de gemeente. U kunt hierom

BEL Combinatie, telefoonnummer

vragen. Om de (nieuwe) situatie zo goed

035-7513128.

2. Spreekrecht burgers
3. Vaststelling agenda
4. Besluitenlijst vergadering
31 oktober 2011

Reglement Gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens 2011

Politiepost gemeentehuis

5. Evaluatie Jeugd Preventieplan

Zuidersingel 3

6. Aanbesteding accountant

Het college van Eemnes deelt mee, dat zij in

inzage tijdens de openingstijden van de afde-

7. Gemeentelijk Verkeer- en

haar vergadering van 1 november 2011 het

ling Burgerzaken uur in het kantoor van de

VervoersPlan (GVVP)

Reglement Gemeentelijke basisadministratie

BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes.

persoonsgegevens 2011 met bijlagen heeft

U kunt zich melden bij de receptie.

vastgesteld, onder gelijktijdige intrekking van

De openingstijden zijn op maandag van

het Reglement Gemeentelijke basisadmini-

13.30 tot 20.00 uur en dinsdag tot en met

stratie persoonsgegevens 2009.

vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

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

8. Bestemmingsplan
Oud Eemnesserweg 13
9. Voorbereidingsbesluit Ocrietfabriek
Eemweg 108
10. Begrotingswijziging naar aanleiding van

Het reglement treedt in werking met ingang
van de eerste dag na deze bekendmaking.

Kort verslag van de raad

11. Ingekomen stukken

De volledige tekst van het Reglement

Het sfeerverslag van de raadsvergaderin-

12. Beantwoording eventuele schriftelijke

Gemeentelijke basisadministratie persoons-

gen van 24 en 31 oktober jongstleden

gegevens 2011 ligt vanaf de datum van

kan worden gelezen op www.eemnes.nl

bekendmaking gedurende 12 weken ter

> gemeentehuis > gemeenteraad.

Herfstrapportage

vragen en verzoeken om inlichtingen
13. Sluiting
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Financiële verordening BEL Combinatie

Hogere grenswaarden wet geluidhinder

Het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Met deze verordening regelt het Algemeen

Geluidgevoelige bestemming woning Goyergracht Zuid 13 te Eemnes.

BEL-gemeenten heeft op 21 april 2011 de

Bestuur op hoofdlijnen de spelregels voor

Financiële verordening BEL Combinatie, zoals

het financieel beleid, het financieel beheer

Burgemeester en wethouders van Eemnes

tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30

vastgelegd door het Algemeen Bestuur van de en de financiële organisatie van de

maken bekend dat zij voornemens zijn

uur.

Werkorganisatie BEL-gemeenten op 30 juni

hogere grenswaarden vast te stellen voor

Werkorganisatie BEL-gemeenten.

de nieuw te bouwen woning op het per-

Gedurende bovengenoemde termijn van

heeft het Algemeen Bestuur de Verordening

Het besluit treedt met terugwerkende kracht

ceel Goyergracht Zuid 13 te Eemnes. Ten

ter inzage legging kunnen door belang-

op de uitgangspunten voor het financieel

per 1 januari 2011 in werking. De oude ver-

gevolge van wegverkeer komt het

hebbenden zienswijzen worden ingediend

beleid, evenals voor het financieel beheer en

ordening zal per deze datum worden inge-

geluidsniveau uit boven de voorkeurs-

bij het college van Burgemeester en wet-

voor de inrichting van de financiële organisa-

trokken.

grenswaarde van de Wet geluidhinder.

houders van Eemnes, Postbus 71, 3755 ZH

2009, ingetrokken. In dezelfde vergadering

Eemnes onder vermelding van ‘Hogere

tie van de Werkorganisatie BEL-gemeenten
vastgesteld.

Het ontwerpbesluit inclusief de bijbeho-

grenswaarden bestemmingsplan

rende stukken ligt met ingang van 21

Goyergracht zuid 13’.

november 2011 gedurende zes weken

Inloopavond ontwerpbestemmingsplan
Landelijk Gebied 2011

voor een ieder ter inzage bij de balie

Het ontwerpbestemmingsplan Goyergracht

Bouwen en Wonen in het kantoor van de

Zuid 13 is te raadplegen via

BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te

www.eemnes.nl of

Eemnes. U kunt hier terecht van maandag

www.ruimtelijkeplannen.nl.

De gemeente Eemnes organiseert op don-

de ingediende zienswijzen en de vaststelling

derdag 24 november aanstaande een inloop-

van het bestemmingsplan. Naar verwachting

avond over het ontwerpbestemmingsplan

zal de gemeenteraad in het eerste kwartaal

Landelijk Gebied 2011. U bent van harte wel-

van 2012 een besluit kunnen nemen.

kom hierbij aanwezig te zijn. De inloopavond

Wanneer u een zienswijze heeft ingediend,

vindt plaats in het gemeentehuis van

wordt automatisch op de hoogte gehouden

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken

We verwachten dat er komende weken

Eemnes, Zuidersingel 1 en start om 19.30

van de voortgang van het proces.

heeft besloten om met ingang van 1 janua-

extra veel aanvragen worden gedaan van-

ri 2012 het maximale tarief voor de Neder-

wege de prijsstijging. De doorlooptijd voor

ID-kaart voor kinderen fors duurder

uur.
Vragen/informatie

landse identiteitskaart voor kinderen tot en

het afgeven van de ID-kaart kan daardoor

Programma

Voor vragen en/of meer informatie kunt u

met 13 jaar te verhogen naar € 30,-.

langer zijn dan de gebruikelijke vijf werk-

Tijdens deze avond is het mogelijk om het

contact opnemen met de heer B. Gangelhof,

U betaalt nu € 9,20. Heeft u, of (één van)

dagen. Bij uw aanvraag wordt u daarover

plan in te zien en vragen te stellen over.

medewerker van het team Ruimte van de

uw kinderen jonger dan 14, vanaf 2012

door de medewerker geïnformeerd. U

Namens de gemeente is wethouder Eddy

BEL Combinatie. De heer Gangelhof is bereik-

een nieuwe ID-kaart nodig, dan kan het

betaalt de ID-kaart op het moment dat u

van IJken aanwezig.

baar op maandag, dinsdag en donderdag

voordeliger zijn deze nog dit jaar aan te

hem aanvraagt. Tot en met vrijdag 30

onder telefoonnummer 035-7513346 of per

vragen. De identiteitskaart heeft een gel-

december is dat nog voor het huidige

email: berend.gangelhof@belcombinatie.nl.

digheid van vijf jaar.

tarief.

Tot ongeveer 20.00 uur wordt een korte presentatie van het plan gegeven. Daarna is er
gelegenheid om met de betrokken ambtenaren en/of wethouder informeel van gedach-

Mantelzorgers: zorgen voor iemand met hersenletsel

ten te wisselen en vragen te beantwoorden.
hier het beste mee

en in zekere zin is dat ook zo. Het kan hel-

Als uw naaste hersenletsel heeft opgelopen

om kunt gaan. Het

pen om over uw gevoelens te praten en

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011

bijvoorbeeld door een beroerte, dan heeft

veranderde gedrag

steun te zoeken bij andere

is na de raadscommissie Wonen en Ruimte

dat ook voor de familie/partner gevolgen.

van uw familie-

lotgenoten/betrokkenen.

van 14 september 2011 op een aantal pun-

In eerste instantie zal blijdschap overheer-

lid/partner kan ook

ten aangepast. De procedure voor het plan is

sen, dat de patiënt het heeft overleefd. U

spanningen in uw

Wat kan Versa Mantelzorgondersteuning

nu zover gevorderd dat het ontwerpbestem-

moet er echter rekening mee houden dat u

relatie veroorza-

voor u doen?

mingsplan sinds 7 november 2011 geduren-

ook tijd nodig heeft om de schok te verwer-

ken. Probeer te

Versa Mantelzorg organiseert onder andere

de zes weken ter inzage ligt.

ken en dat u moet leren omgaan met de

begrijpen waar het

gespreksgroepen voor familie en naasten

gedrag vandaan

van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

komt, dit maakt

patiënten. Twee maal per jaar wordt de cur-

het makkelijker om hiermee om te gaan.

sus Rondom NAH georganiseerd. De volgen-

gevolgen van het hersenletsel. Aan de buiHet bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011

tenkant is aan de patiënt soms niet te zien,

kan tot op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur

maar in de alledaagse praktijk heeft hersen-

worden ingezien bij de balie Bouwen en

letsel voor alle betrokkenen (grote) gevol-

Wonen van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5

gen.

in Eemnes. Ook kan het bestemmingsplan via

Foto: Roelof Pot

Een beroerte en dan?
Inzage en zienswijze

de cursus Rondom NAH wordt gehouden op:
Vraagt energie van directe omgeving

woensdag 14, 21 maart, 4, 18 april, 2 en 16

Als u samenleeft met iemand met hersen-

mei 2012 van 19.30 - 21.30 uur op de

www.eemnes.nl of via www.ruimtelijkeplan-

Gebrek aan structuur

letsel, dan kost dat veel energie. Zorg

Neuweg 31 in Hilversum. Kosten: 30 euro.

nen.nl worden digitaal worden ingezien.

Tijdens de revalidatieperiode krijgt u van de

ervoor dat u regelmatig nieuwe energie

Op 23 november aanstaande wordt er een

Gedurende de periode van inzage kunt u

hulpverleners uitgebreide informatie over de

opdoet. Ga zo nu en dan iets voor uzelf

themabijeenkomst georganiseerd over de

tegen het ontwerpbestemmingsplan een

hulp die u aan de patiënt kunt bieden. Eén

doen en besteed de zorg eens aan anderen

(on)zichtbare gevolgen van hersenletsel

zienswijze bij de raad indienen.

van de belangrijkste dingen die u voor uw

uit. Zorg er ook voor dat ú voldoende steun

voor mantelzorgers in Gooi en Vechtstreek

naaste kunt doen is: structuur aanbrengen in

krijgt. Versa Mantelzorgondersteuning kan u

en Eemnes. Deze bijeenkomst vindt plaats

het dagelijks leven.

hierbij helpen.

in het Jan Ligthart Centrum op de Brinklaan

deld. Zorgvuldig zal worden bekeken of aan

Gedragsveranderingen

Verwerking

verbonden.

de zienswijzen tegemoet kan worden geko-

Door het hersenletsel gedraagt uw familie-

Er zijn veel manieren om te verwerken dat

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Versa

men. Vervolgens wordt een voorstel aan de

lid/partner zich misschien anders dan vroe-

uw familielid/partner hersenletsel heeft.

Mantelzorgondersteuning 035 697 00 50

gemeenteraad voorbereid om te beslissen op

ger. Waarschijnlijk vraagt u zich af hoe u

Vaak voelt het alsof u zelf getroffene bent

(op werkdagen van 9.00 - 13.00 uur).

Procedure
Alle ingediende zienswijzen worden gebun-

36a in Bussum. Hier zijn geen kosten aan
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Ontwerp-bestemmingsplan Goyergracht Zuid 13
Burgemeester en wethouders van Eemnes

gen via www.eemnes.nl en op

maken bekend dat het ontwerp-

www.ruimtelijkeplannen.nl.

(Ingezonden mededeling vanuit de raad)

Politie surveilleert in Eemnes
Samen met politiesurveillant Edgar van

Golfclub, Witte Bergen en Heidehoek waar

Renswouw een rondje Eemnes gemaakt.

het aantal auto-inbraken fors is gedaald,

Indienen van zienswijzen

Gestart met een werkbespreking op

terug naar het bureau voor het avondeten.

Gedurende de termijn van ter inzage leg-

bureau Baarn. De lopende zaken bespro-

Het handhaven van de parkeerproblema-

Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet in

ging kan een ieder tegen het ontwerp-

ken. Je merkt de invloed van de burge-

tiek op de Bramenberg is onmogelijk

de afbraak van de bestaande dienstwoning

bestemmingsplan een schriftelijke of mon-

meester. Dus extra aandacht voor ´hang-

omdat de verkeersverordening, volgens de

op het perceel Goyergracht Zuid 13 en de

delinge zienswijzen kenbaar maken bij de

jongeren´ en illegaal vuurwerk.

surveillant, juridisch onuitvoerbaar is. Wil

bouw van een nieuwe burgerwoning verder

gemeenteraad van Eemnes, Postbus 71

Vervolgens controles in de polder op het

Eemnes handhaving dan is een aanpassing

westelijk op het terrein.

3755 ZH Eemnes, onder vermelding van

sluipverkeer. Samen met 2 collega´s 17

noodzakelijk.

‘Ontwerp-bestemmingsplan Goyergracht

proces-verbalen opgetekend. Een gemid-

Melding ontvangen van de Patrijzenhof

Periode van ter inzage legging

Zuid 13’. Ook het indienen van een monde-

delde vangst.

inzake afsteken vuurwerk. Bij aankomst

Het ontwerp-bestemmingsplan Goyergracht

linge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient

Tussendoor een incident op de A1 waar

zijn de vogels gevlogen. Even een wande-

Zuid 13 ligt vanaf 21 november 2011 gedu-

tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor

een autobestuurster onwel was geworden.

ling achter de huizen, je weet maar nooit.

rende zes weken ter inzage bij de Balie

het einde van de ter inzage ligging, een

Snel waren wij ter plaatse. Collega´s waren

Bij Impuls staan enkel jongeren. Edgar

Bouwen en Wonen in het kantoor van de

afspraak te maken met de heer

eerder en de ambulance was al onder-

werd meteen gefeliciteerd met de dikke

BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U

B. Gangelhof, telefoonnummer 035-

weg. Onze aanwezigheid was niet verder

overwinning van de jaarlijkse voetbalwed-

kunt hier terecht van maandag tot en met

7513346. Het is niet mogelijk telefonisch of

noodzakelijk. Verder met controleren. Op

strijd (Politie tegen Impuls) van gisteren.

vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Tevens is

via de email uw zienswijze kenbaar te

de Anna Louwenweg zakken met wietaf-

Ca. 100 toeschouwers! Wel even de zak-

het ontwerpbestemmingsplan te raadple-

maken.

val aangetroffen. Doorgegeven aan de

ken legen. Geen vuurwerk aangetroffen.

gemeente om dit te weg te halen.

Bijna een fietser zonder licht van de sok-

Via WC Torenzicht, een geliefde plaats

ken gereden. Verder die avond geen bij-

voor brommerjeugd, Bramenberg,

zonderheden.
Henk Zunnebeld, VVD-Eemnes

bestemmingsplan Goyergracht Zuid 13 ter
inzage ligt.

Bladcampagne 2011 in de gemeente Eemnes
Op 14 november jongstleden is de jaarlijkse

van de BEL Combinatie en handhavers van

bladcampagne van start gegaan.

de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD)

Medewerkers van de BEL Combinatie zullen

kunnen tijdens de bladcampagne controle-

de openbare ruimten weer blad vrijmaken.

ren op deze bovenstaande zaken.

Naar verwachting zijn de meeste openbare

De route van de bladcampagne wordt nog

ruimten, afhankelijk van de (winterse)

nader bekend gemaakt.

Hoe help ik mezelf, nu en in de toekomst?
In het Woonzorgcomplex De Raadsvore

inwoners van Eemnes. Dit betekent dat zij,

Afvoerputten en kolken

wordt op 21 november aanstaande van

waar nodig, eerst zelf en met hun familie,

Ondanks de inzet van de BEL-medewerkers

14.00-16.00 uur een voorlichting gegeven

vrienden en buren oplossingen moeten zoe-

Service aan de burger

kunnen kolken en afvoerputten af en toe

over de Wmo, met als onderwerp ‘Hoe help

ken om hun eigen situatie te verbeteren.

Tijdens de bladcampagne kunt u maximaal

verstopt raken. Inwoners kunnen een hand-

ik mezelf, nu en in de toekomst?’.

Wethouder Mieke Schouten-de Boer ziet de

1 m³ blad aan de gemeentewerkers aanbie-

je helpen door het blad bij de kolken en

den op de dag voordat de gemeente in uw

afvoerputten weg te scheppen. Zijn er na de

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteu-

gesprek met de burger aan te gaan. Zo kan

straat bezig is.

bladcampagne nog steeds verstopte kolken

ning (Wmo) moet iedereen kunnen mee-

bekeken worden welke vragen er nog meer

Het blad moet zo dicht mogelijk op een

of afvoerputten, dan kunt u dit telefonisch

doen in de samenleving. Dat geldt ook voor

zijn (is er bijvoorbeeld ook sprake van een-

of via de website melden.

mensen die daar om welke reden dan ook

zaamheid? Kan de mantelzorger het allemaal

problemen bij ondervinden.

goed aan?). Er wordt altijd gekeken naar de

weeromstandigheden, eind december weer
bladvrij.

hoop geveegd aan de rijbaan gedeponeerd
worden.

Kanteling als een goede kans om een breed

Grof tuinafval, zoals takken, moeten verwij-

Voor informatie en meldingenlijn over de

Om dit te realiseren is in de Wmo de zoge-

eigen verantwoordelijkheid en eigen oplos-

derd worden – de machines kunnen hier-

bladcampagne kunt u terecht bij de

noemde compensatieplicht opgenomen. Dat

singen. Dat is een prima zaak; zeker ook in

door beschadigd raken.

Gemeentewerf, telefoon 14 035 of

wil zeggen dat mensen met een lichamelij-

tijden van schaarste.

De Bevoegd Opsporings Ambtenaren (BOA’s)

7513131.

ke, psychische of verstandelijke beperking

(Ingezonden mededeling vanuit de raad)

CDA maant college tot spoed

en ook chronisch zieken en ouderen worden

In gesprek met de Wmo-consulent van het

ondersteund als dat nodig is.

Wmo-loket wordt gekeken wat iemand
daadwerkelijk nodig heeft om mee te kun-

Het Wmo-beleid ondergaat een ‘Kanteling’

nen doen met activiteiten en om zelfstandig

Bij de laatste algemene beschouwing over de

wen van meer huur- dan koopwoningen in de

waarbij met name aandacht wordt besteed

te kunnen blijven wonen. Alleen wie er zelf

begroting 2012 van de gemeente Eemnes

nieuwe Zuidbuurt. Het CDA wil de gemengde

aan wat iemand nodig heeft; er wordt

en met hulp van de eigen omgeving niet

heeft het CDA prioriteit gegeven aan het

bouw van huur -en koopwoningen niet losla-

gezocht naar passende ondersteuning.

uitkomt, kan een beroep doen op de

bestrijden van geluidsoverlast van de A27 en

ten maar juist, door slim van verschillende

De Kanteling gaat niet meer uit van een

gemeente. In dat geval wordt maatwerk

aan huisvesting voor jongeren en starters in

bouwlocaties gebruik te maken, eenzijdige

vanzelfsprekend aanbod waar men recht op

geleverd.

Eemnes. Het CDA vindt dat er te weinig voort-

clustervorming van hetzelfde type woningen

heeft, maar is gericht op maatwerk. De kern

Dit kan een individuele Wmo-voorziening

gang wordt gemaakt op deze twee dossiers.

voorkomen. Tot slot vraagt het CDA de

van de Kanteling is het voeren van een

zijn, maar ook een andere voorziening, zoals

Wat de geluidsoverlast van de A27 betreft

gemeente een lijst aan te leggen waarop

gesprek, waarin samen wordt gekeken

het gebruik maken van de Rolley-bus.

heeft het CDA gepleit voor het zo spoedig

woningzoekenden zich kunnen inschrijven.

welke mogelijkheden er zijn voor ondersteu-

mogelijk plaatsen van eigentijdse, groenbe-

Met de concrete gegevens over de werkelijke

ning of praktische hulp. Misschien zijn er

De gemeente Eemnes nodigt u van harte uit

groeide geluidsschermen, zoals die hier overal

woningbehoefte in de hand kan wethouder

andere mogelijkheden dan waar u in de eer-

om op deze voorlichtingsmiddag over de

in de regio langs de snelwegen staan. Dat

Van IJken zijn ‘passief bouwbeleid’ veranderen

ste instantie aan dacht.

Wmo aanwezig te zijn.

spaart tijd en geld. Het tweede punt betreft

in een ‘actief bouwbeleid’ en daarmee zijn

Er is volop gelegenheid om vragen te stel-

de huisvesting van jongeren en starters in

gedane verkiezingsbelofte eindelijk een nieu-

Maatwerk leveren

len en om afspraken te maken met de

Eemnes. Het CDA dringt er op aan, zo snel

we impuls geven.

De gemeente doet een groter beroep op de

Wmo-consulenten van de gemeente

mogelijk aan de slag te gaan met het bou-

Jan den Dunnen, fractievoorzitter CDA Eemnes

eigen kracht en verantwoordelijkheid van de

Eemnes.
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