
Handen ineen
met kerst
Het Gemeenschapsfonds Blaricum,
AH Blaricum en C1000 zorgen voor
een mooi kerstgebaar door diverse
huishoudens in de gemeente Blaricum
te verblijden met een speciale kerst-
groet.

Deze kerstgroet bestaat uit een gevulde
doos met levensmiddelen en kerstlekker-
nij, speciaal voor die mensen die iets
extra’s in deze donkere tijd goed kunnen
gebruiken. Met deze kerstgroet geven de
twee Blaricumse ondernemers blijk van
hun betrokkenheid bij de Blaricumse
gemeenschap. Het Gemeenschapsfonds
Blaricum ondersteunt deze actie al meer-
dere jaren en hoopt daarmee op een
gezellig kerstfeest voor velen.

Weten zij dat het
kerst is?

door Gerda Jellema
Het is kerst. Het is voor ons niet nodig
om bang te zijn. Met kerst laten we het
licht binnen en sluiten we het donker
buiten. En in onze wereld van over-
vloed kunnen we een glimlach van
vreugde verspreiden door te denken
aan die wereld waar het zo anders is.

Kerst is een tijd om even stil te staan bij
die anderen. Kersttijd is mooi, wanneer
je plezier en elkaar hebt. Maar er is een
wereld buiten onze wereld en het is een
wereld van angst en vrees. Waar het
water dat stroomt dat van bittere tranen
is. Waar de kerstklokken die klingen het
rinkelende klokkenspel van het noodlot
zijn. Godzijdank overkomt het hun en
niet ons. 

En er zal geen blijheid en vrijheid zijn in
deze oorden rond kerst. Het grootste
geschenk dat ze krijgen is hoop op leven.
Weten zij wel dat het kerst is? Voor u: hef
het glas ook voor hen. En voor hen,
onder geweld en rampen: Weten zij wel
dat het kerst is?

Vrij naar Do they know it’s Christmas?
geschreven door Bob Geldof en Midge
Ure.
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met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&&weiwei

Voor veel mensen gaan de maatschap-
pelijke ontwikkelingen hard. Soms
zelfs te hard, zo hoor ik dagelijks op
mijn werk. Zaken als
de globalisering, de
opkomst van internet
en social media, de
veranderende rol van
de overheid en de
individuele keuze-
vrijheid van mensen,
hebben voorgoed hun
stempel op de
samenleving gedrukt.
Sociale verbanden
zijn minder vanzelf-
sprekend geworden,
mensen kunnen vaak
niet automatisch
terugvallen op de
mensen om hen heen.
De wereld wordt gro-

ter, het oude dorp van Wim Sonneveld
lijkt soms voorgoed verdwenen… 

Verbinding zoeken 
Maar is dat erg? Zijn
deze veranderingen
reden om ons defini-
tief in onze eigen vei-
lige omgeving terug
te trekken, of vinden
wij samen een
samenlevingsvorm
waarin een ieder kan
floreren? Ik denk dat
de laatste optie de
enige juiste is, al was
het maar eenvoudig-
weg omdat (bijna)
geen mens zonder de
ander kan. Maar de
behoefte van indivi-

Maatschappij of samenleving? 
door Joan de Zwart-Bloch

Gemeenschapszin. Een begrip dat op dit moment uiterst actueel is. Want
gemeenschapszin, zo luidt de publieke opinie, is het cement dat onze snel

veranderende maatschappij bijeenhoudt. Maar wat betekent gemeenschaps-
zin nou in de praktijk? En is die anno 2013 nog wel te vinden? Jazeker,

daar ben ik van overtuigd. Want als iedereen doet wat hij kan en daarover
met elkaar in gesprek blijft, dan dragen we allemaal ons steentje bij. En zo

wordt een maatschappij vanzelf een samenleving. 

Hei & wei wenst u fijne
feestdagen en een gelukkig

nieuwjaar

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50
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Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

SLAAPPLAATS
NODIG?

BLARICUM
BED&BREAKFAST

Tel 06-55781678
blaricumbnb.nl

www.dayspamooi.nl

  

 
 

Tel. 035 - 543 19 32
of 06 - 40 24 78 78

www.seniorbanking.nl
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Gijsbrecht van Amstelstraat 198
Hilversum | T. 035-624 59 38 

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

Wij informeren u graag over de 
mogelijkheden bij u thuis. 
Neem vrijblijvend contact met ons op!

lieve mens dat naast je loopt of werkt of
bezig is met bladeren harken… Gewoon
even leuk en lief zijn. Je buurman
begrijpen als het hem niet lukt zijn heg
recht te snoeien, je buurvrouw haar vuil-
nisbak even buiten zetten, want die is
toch wel erg zwaar. We zijn nu even
dicht bij huis, de wereld draait toch wel
door. 

Wat ervan te
denken om je
stoep, je
straatje zelf
eens even
goed onder
handen te
nemen? Want
de Tomin-
groep kan
toch niet alles
netjes hou-
den. 

Ach, we
bedoelen het allemaal zo goed en bakken
er niet veel van. Maar toch, zo’n nieuw
jaar is best een uitdaging om eens diep

over na te denken
en te filosoferen.
En dan vind je een
heel oude wijsheid
in een stokoud
boekje, en weet je
ineens heel duide-
lijk dat: hoe meer
je hebt en hoe
meer je weet, des

te meer je weet hoe weinig je hebt en hoe
weinig je weet.

Nou dat is een denkertje waar je bijna
het hele jaar 2014 mee kan stoeien. Het
liefst met elkaar. Dat maakt het zelfs
spannend!

En toch gaan we gewoon door. Gewoon
vol goede moed dat het best wel weer
beter zal gaan, dat de zon zal schijnen
over onze positieve plannen, onze
oeverloze dromen over mooi en lief en
serieus. De politieke dreunen die we
rond ons moesten incasseren laten we
achter in dit vergane jaar, de financiële
klappen die velen achtervolgden in dit
jaar geven we
een schop. 

We kijken dat
grappige nieuwe
jaar 2014 nog
een beetje arg-
wanend aan.
Vuurwerk er-
overheen strooi-
en?
Oliebollen om
het zoet te hou-
den? De mens is
toch wel een
alleraardigst wezen met een ongelooflij-
ke veerkracht. Want we gaan door,
gewoon door. Samen en eigenlijk zon-
der dat je het ziet,
gaan de meesten
van ons hand in
hand. Gewoon
plannen makend
voor iets beters,
gewoon even ver-
geten in de aller-
donkerste dagen
van dat rotjaar dat
voorbij is gefladderd, dat het niet was
zoals we eigenlijk gedroomd hadden.

Maar kom op. Er is weer zo’n leuk jaar
in aantocht, waar we best van alles en
nog wat van kunnen maken. Maar wel je
best doen. Je hand uitsteken naar dat

duen om verbonden te willen zijn of
worden met anderen, verschilt enorm.
Mijn opdracht als burgemeester is: met
bestuurders en inwoners vormgeven aan
onze samenleving. Dan is het van groot
belang dat er rekening wordt gehouden
met de diversiteit die er is binnen onze
gemeenschap. Met de verschillende
achtergronden, inzichten en belangen.
Als burgemeester, maar ook als mens,
zoek ik voortdurend de verbinding.
Breng ik mensen – in welke hoedanig-
heid ook – bij elkaar om in gesprek met
elkaar te gaan. Om met respect naar
elkaar te luisteren, om gemeenschappe-
lijke drijfveren en ambities bloot te leg-
gen en zo succesvol verder samen te
kunnen leven. 

Dialoog
Dat gesprek, die dialoog, is denk ik de
basis van gemeenschapszin anno 2013.
Nu de vanzelfsprekendheden van vroe-
ger zijn verdwenen, moeten we nog

meer bereid zijn om met elkaar in con-
tact te komen en naar elkaar te luiste-
ren, zodat we rekening kunnen houden
met elkaars behoeften en wensen. In
een gesprek wordt bovendien duidelijk
wat we de ander te bieden hebben; van
een praatje af en toe over de heg, tot het
zijn van een steun en toeverlaat in
moeilijke tijden. Met de oude maat-
schappij zijn ook de aloude hiërarchi-
sche verhoudingen verdwenen. De tijd
dat de dokter, burgemeester en notaris
het voor het zeggen hadden, ligt geluk-
kig ver achter ons. Tegenwoordig zijn
inwoners een onmisbare schakel naar
goed bestuur en dus naar een goede
samenleving. Mijn kerstwens dit jaar
luidt dan ook: laten we vooral met
elkaar in gesprek blijven. Bestuurders
en politici met inwoners, en ook inwo-
ners onderling. Die verbondenheid
maakt van een maatschappij een samen-
leving, ook van ons mooie Blaricum. Ik
wens u fijne feestdagen!

Kerstmis 2013
door Aty Lindeman-Strengholt
Tja, het jaar zit er weer op. En hoe! Soms griezel je als je terugdenkt aan
alle overstromingen, branden, verkeersongelukken, moorden, ziekten…

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

HOE MEER JE HEBT EN HOE

MEER JE WEET, DES TE MEER

JEWEET HOE WEINIG JE HEBT

EN HOE WEINIG JE WEET.

Kersttoetje 2013

Geen idee wat u bij uw kerstdiner als
dessert gaat eten? Yvonne Stravers
heeft voor u een lekker en makkelijk
kersttoetje bedacht. Tiramisu op
Blaricumse wijze. Dit recept is voor
ongeveer 4 personen en eenvoudig aan
te passen voor meer of minder eters.

Benodigdheden
¼ liter slagroom, 2 eieren, lange vingers
(circa 1 ½ pakje), Marsala en sterke kof-
fie.

Werkwijze
Eidooiers luchtig kloppen met flinke
scheut Marsala + 5 eetlepels suiker.
Slagroom stijfkloppen, evenals eiwit en
deze ingrediënten mengen met de
geklopte eidooiers.
In platte schaal: op de bodem een laag
lange vingers, die even gedompeld zijn
in een mengsel van sterke zwarte koffie
met een flinke scheut Marsala. De lange
vingers mogen niet te nat worden, anders
wordt de smaak erg overheersend. Hier
overheen de helft van het mengsel
eidooiers/slagroom, daarna weer een
laag lange vingers (gedompeld in koffie
met Marsala), afdekken met laag eidooi-
ers/slagroom. Hierover cacao strooien en
24 uur in het vriesgedeelte van de koel-
kast zetten. Een paar uur voor het
gebruik uit de vriezer halen.
Smakelijk eten en fijne feestdagen!
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Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

Tel. (035) 531 07 34  Fax (035) 538 02 66

(Graag na telefonische afspraak)

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
Huisbrand
Industrie
Centr. verwarming
Aanmaakmaterialen
Blokken
Stookolie voor
centr. verwarming
en huishaarden
BENZINE
Mengsmering
Motoroliën

 
  
 

  
  
  

Remedial teaching
lezen, rekenen, taal

Torenlaan 5, 1261GA Blaricum
www.lrt.nu

Maud Goedhart
Daniëlle de Wit

telefoon 06 21288318
telefoon 06 53405907
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www.vogelinterieurs.nl

‘U is heden de Heiland geboren’

In de kerstnacht 2000 jaar geleden zijn
mensen aan het werk. Hun dagelijks
werk is: herder-zijn. Terwijl zij aan hun
dagelijks werk zijn
is er plots een
onverwachte inter-
ruptie. Een vreemde
stem meldt zich in
hun bestaan. ‘Heden
is u de Heiland
geboren.’ Iets ver-
derop is een aantal
magiërs uit het oos-
ten aan het werk. De
routine van hun
dagelijkse bezighe-
den wordt doorbro-
ken doordat zij plot-
seling een apart
fenomeen waarne-
men in hun bestaan.
Een nieuwe, andere
loop der dingen. 

Plotseling, de dage-
lijkse routine door-
brekende zaken …
Wat als de herders NIET hadden geluis-
terd? Wat als de wijzen uit het oosten
NIET hadden gelet op de aparte fenome-
nen in hun waarneming? Als zij NIET
hadden geluisterd en NIET hadden wil-
len zien: hun leven zou hetzelfde zijn
gebleven. De gang van hun bestaan zou
gelijk zijn gebleven. Niets zou zijn ver-
anderd. Maar zij hebben WEL geluis-
terd, zij hebben WEL gezien.

‘U is heden de Heiland geboren.’ Dat
woord ‘Heiland’ komt van het Griekse
woord ‘Licht’. Een Heiland is een
Lichtbrenger. De Schriften getuigen:
Jezus is de Lichtbrenger bij uitstek.
Wij hebben in ons leven lichten nodig.
Ieder mens snakt naar een straaltje van
het nieuwe. Ieder mens verlangt naar
vertrouwen, schreeuwt om liefde, zoekt
naar hoop. ‘Stop, Look, Listen.’ Het zijn
vandaag geen gemakkelijke tijden. Velen
maken zich zorgen over hun baan, hun

geld, hun pensioen, hun gezondheid, hun
bedrijf, de economie. Het is verleidelijk
en gevaarlijk om al die donkere zaken te

laten worden tot het
centrum van je
leven.

‘Stop, Look,
Listen’… Het kerst-
evangelie vertelt
ons, dat het allerbe-
langrijkste in het
leven gevonden
wordt op een heel
andere plek dan je
het ooit zou ver-
wachten. Het aller-
belangrijkste in het
leven wordt voor de
koningen gevonden
in een stal, het
allerbelangrijkste
in het leven wordt
door herders
gevonden, heel
dichtbij. Het won-
der is onder ons.

Het wonder is dichtbij.

‘Het licht schijnt in de duisternis,’
schrijft de evangelist Johannes, ‘en de
duisternis heeft het niet gegrepen’ (Joh.
1 vers 5). Op een heel andere plek dan je
zou verwachten worden die krachten
gevonden, die alles overwinnen, die alle
donker te boven gaan, die alle kwaad
pareert, die alle duister verlicht. ‘Eén
kaars kan de macht van het duister bre-
ken’ is een Chinees spreekwoord. We
hebben in het duister maar één kaarsje
nodig om te kunnen zien. In het duister
is één kaarsje voldoende om ons te
oriënteren en om richting te bepalen.
‘Stop, Look, Listen.’ Ja, het zijn voor de
meesten van ons geen gemakkelijke tij-
den. Het kerstevangelie vertelt ons: dat
waar het in het leven wérkelijk om gaat,
is heel dichtbij. Strek je hand uit. En je
kunt het vastpakken. ‘Stop, Look,
Listen.’

door dominee Jan Rinzema
In de buurt van Yorkshire loopt een heel oude treinspoorlijn. Daarover gaat
dagelijks een stoomlocomotief uit het jaar 1880. Het is de North York Moors
Railway van Pickering naar Whitby. Dat hele spoor, inclusief de spoorwegover-
gangen, is uit het midden van de 19e eeuw. Ik was daar niet lang geleden. Bij
één van de spoorwegovergangen zag ik een bord staan. Bij de spoorwegover-
gang stond op het hek: ‘Stop, Look, Listen.’ Dat bord zette mij aan het denken.
De gedachte achter het bord ’Stop, Look, Listen’ is: wil je je weg vervolgen,
dan moet je soms stilstaan, goed kijken en heel goed luisteren.

Toenadering 
door Hidde van der Ploeg

Van 2013 op
naar 2014

door Gerda Jellema

Vroeger speelde ik met ‘pinda’s’.
Deze pinda’s speelden met een
‘witte kaaskop’. De wijk waarin ik
woonde was kinderrijk, ook met
veel Indonesische kinderen. We
speelden met elkaar en, zoals kin-
deren doen, maakten ruzie. Dan
was ik een ‘totok’ (of zoiets),
‘witte kaaskop’ en zij de ‘pinda’s’.
Na wat geharrewar gingen we
weer verder met vader en moeder-
tje spelen of touwtjespringen etc.
Discrimineerden wij? Geen idee.
In het trapportaal hadden wij een
zieke buurvrouw voor wie wij
boodschappen deden, een kopje
thee zetten en soms een boter-
hammetje smeerden. Waren wij
aan het participeren? Geen idee.

Veel zaken die je vroeger als kind
deed en waar je verder niet bij
stilstond, zijn nu tot thema’s ver-
klaard. Tijden zijn veranderd. Dat
kan mooi zijn. Wij mensen zijn in
wezen niet zo verschillend, we wil-
len graag aandacht, gewaardeerd
worden en eigenlijk willen we ook
best onze handen uit de mouwen
steken om iets te doen voor een
ander en dus voor jezelf. Dat kan
mooi zijn.

De redactie van hei & wei heeft,
om ook bij de tijd te blijven, voor
deze kersteditie het thema
‘gemeenschapszin’ gekozen. Dit
leverde een verscheidenheid aan
stukjes op, maar die qua inhoud
toch dezelfde teneur hebben: we
lijken te leven in moeilijke tijden,
maar er is hoop. 

Voor Blaricummers was 2013
mooi, een uitdaging, of hectisch
en wellicht een rot jaar. Je weet
niet wat er komen gaat en een
jaarwisseling is voor de meeste
mensen iets emotioneels. Je zucht
en hapt adem: wat staat ons alle-
maal te wachten? Spannend. Ik
wens u allen een goed einde van
2013 op weg naar 2014!



Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

Smederij 
B.v.d.Bergh
Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden

Brinklaan 8-10
1261 ER  Blaricum
Tel. (035) 531 66 33
www.smederijbergh.nl

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5257453

www.hermanvanderheiden.nl
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We vieren in deze tijd van
het jaar vele lichtfeesten.
Het begint al op 2 novem-
ber; met Allerzielen zetten
we een lichtje bij het graf
van onze dierbaren. Dat
lichtje zegt: ‘Je bent wel
dood, maar je leeft nog
volop in onze gedachten
en bij God.’ Op 11 novem-
ber vieren we Sint-
Maarten. We lopen samen
met lampionnen en
komen bijeen rond de
vuren, waar we gezellig
lekkere dingen met elkaar
delen.

Dan is het adventstijd.
Vier zondagen van voor-
bereiding op Kerstmis. We
hebben een krans met vier
kaarsen en iedere week
steken we een kaars erbij
aan. Hoe donkerder het
wordt, hoe meer lichtjes
op de krans. Tot het feest
van Kerstmis. Het feest
van de geboorte van Jezus, het Licht van
de wereld. Op het donkerste gedeelte van
de dag, in de Stille en Heilige nacht,
komen we, net als eens de herders, naar
het kindje van Bethlehem. We zingen de
oude liederen, steken kaarsen aan en
laten de lichtjes in de groene kerstboom
branden. Licht in de duisternis is inder-
daad een teken van hoop. Het brengt
gezelligheid, want licht is heel makkelijk
te delen. Je hoeft niet bang te zijn dat het
licht opraakt als je het deelt. Want de
angst voor opraken weerhoudt vele men-
sen om te delen.

Toch is er een opmerking te maken bij
dat delen van licht. Vaak maken we het
voor onszelf, voor ons eigen gezin, voor
ons eigen clubje gezellig met licht en
kaarsen, eten en warmte. En als andere
mensen daar van een afstandje van mee-
genieten, dan mag dat. Ik herinner me
nog goed dat we op de avond van eerste
kerstdag met mijn tante met een volge-

pakte auto met kinderen door de stad
gingen rijden om kerstbomen te kijken.
Dat was een onvergetelijke ervaring. Dat
was mooi. Maar die ervaring had wel te
maken met het feit dat wij dat opzoch-
ten, terwijl de gedachte van Kerstmis
alles te maken heeft met het brengen van
licht. God heeft ons dat licht geschonken
en hij schonk het als eerste aan vreemde-
lingen (de Driekoningen) en aan de men-
sen aan de onderkant van de samenle-
ving (de herders).

Ik zou dus iedereen willen uitnodigen.
Stel die tekenen van hoop in deze donke-
re tijd, breng licht en gezelligheid bij je
dierbaren, maar breng ook licht voor de
mensen die je niet zo goed kent. En dat
licht kan in allerlei vormen geschonken
worden, een vriendelijk woord, een uit-
nodiging, een ondersteuning. En het
mooie is, hoe meer je lichtpunten deelt,
des te warmer gevoel krijg je bij jezelf en
bij de mensen die het ontvangen.

Gemeenschapszin. Het Gooi lijkt erop
gebouwd te zijn. Kijk maar naar de com-
munes Walden in Bussum en van de
christen-anarchisten in Blaricum, die een
nieuw idealistisch leven realiseerden.
Want al is dat alweer lang
geleden en hebben ze
kort bestaan, ze hebben
hun sporen tot vandaag
de dag nagelaten, een
sfeer gecreëerd van vrij-
heid, gelijkheid en broe-
derschap. Zo waren de
eerste meenten inspiratie
voor een nieuwe eenvou-
dige manier van samenle-
ven, voor het landschap,
voor de kunst – het hangt
allemaal samen. Er is
geen mooiere inspiratiebron dan
gemeenschapszin, het weten dat je
samen bent. Waarvoor je ook moet dur-
ven om alleen te zijn, jezelf te zijn.

Veel oudere mensen zitten – vaker dan
hun lief is – thuis en dreigen daardoor in
een sociaal isolement te
raken. Stichting Vier het
Leven heeft als doel dit te
doorbreken. Dit doet zij
door ouderen persoonlijk
te begeleiden naar film-,
concert- en theatervoor-
stellingen, men neemt
letterlijk de drempel weg
die ouderen tegenhoudt om uit te gaan. 

De kracht van de manier van werken van
Vier het Leven zit hem in het maatwerk
en de persoonlijke begeleiding om zo
ouderen de kans te geven weer deel uit te

maken van het maatschappelijk leven,
andere mensen te ontmoeten en te genie-

ten. Kortom: iets wat het
leven meer kwaliteit kan
geven. 

Ook in onze regio is Vier
het Leven actief. Denk bij-
voorbeeld aan het bezoe-
ken van voorstellingen in
het Singer, Spant!, het

Rosa Spierhuis, het filmhuis in Bussum
en het Concertgebouw. 
Meer informatie over en het aanbod van
Vier het Leven kunt u vinden op haar
website www.4hetleven.nl.

Het gezellige licht van Kerstmis

door Cuno Lavaleije pastor, van de r.-k. kerk in Blaricum en Huizen
In de maanden november en december krijgen we in de natuur te maken met
toenemende donkerte en koude. Veel dieren vertrekken naar warmere landen,
andere dieren en planten gaan in winterslaap of gaan dood. En dat laatste is
iets dat donker en kou bij ons mensen oproept. We zijn minder vrolijk, meer
op onszelf teruggeworpen. Geen wonder dat we een tegenbeweging willen
maken, in de vorm van meer licht brengen. En de r.-k. kerk wil, net als veel
andere kerken, die hoop geven aan de mensen, draagt in dit jaargetijde haar
steentje bij.

Gemeenschapszin. Liefdadigheid en
vrijwilligerswerk floreren in het Gooi.
Omdat het de meest normale zaak is dat
je zorgt voor iemand die niet voor zich-
zelf kan zorgen. Dat je betrokken bent op

elkaar, elkaar groet op
straat. Dat je je niet verbergt
achter hekken en heggen en
het je niet alleen te doen is
om de status van je postco-
de. Voor velen is gemeen-
schapszin met Europeanen
nog te abstract, met
Nederlanders nog te gevari-
eerd, en met stadsbewoners
nog te anoniem.
Gemeenschapszin is vaak in
een buurt of dorp het beste
te voelen en te leven, waar

het tot heel veel moois leidt. Blaricum en
het Gooi hebben hun rijkdom – in welke
betekenis dan ook – aan gemeenschaps-
zin te danken. Iets om niet te vergeten.

Samen leven

Satyamo Uyldert
Gemeenschapszin. Blaricum lijkt erop gegrondvest te zijn. Kijk maar naar
de historie van ons dorp met haar meenten die gezamenlijk gebruikt werden
om in levensbehoeften te voorzien. Samen leven was heel gewoon en je deelde
met anderen wat je delen kon. Het is alsof gemeenschapszin al in die tijd de
bodem bevruchtte van het Gooi, dit aanhangsel van de provincie dat zich
veilig verschuilt achter de Utrechtse Heuvelrug. Alsof dit gevoel van samen
willen zijn zich genesteld heeft in het geheugen van de weilanden, de bossen
en de heides, die in blijheid gingen stralen van schoonheid en velen 
verleidden om er te komen schilderen, te komen schrijven en mooie huizen
te bouwen.

Niet verschuilen achter 
hekken en hagen.

Vier het leven!
door Robert Molijn
Stichting Vier het Leven werd opgericht in 2005 en is van een lokaal initiatief
uitgegroeid tot een landelijke organisatie die sociaal-culturele activiteiten ver-
zorgt voor ouderen. 
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tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat

Vroeger kende je de meeste mensen in
je naaste omgeving, en zij kenden jou.
Thuis werd er bij ons op gehamerd dat
je niet alleen op de wereld bent en dat
je waar nodig elkaar moet helpen. Als
kind had je daar niet altijd zin in, maar
mijn vader was daar heel stellig in. Zijn
slogans waren toen: ‘Jongen, daar word
je nooit slechter van’ en ‘Het is beter te
helpen, dan geholpen te worden.’ Dat
waren kreten die je als twaalfjarige
natuurlijk helemaal niet horen wilde.
Maar je deed het toch, al gebiedt de
eerlijkheid te zeggen: soms met frisse
tegenzin.

Beperkt
Later, als je zelf kinderen hebt, besef je
pas wat hij ermee bedoelde en waarom
hij het zei. Zelf was hij opgegroeid met
zijn moeder die, toen hij vier jaar oud
was, weduwe werd. Het ‘armenhuis’
werd hun domicilie. Zijn moeder had
tot overmaat van ramp ook nog eens
een halve verlamde arm, waardoor zij
zeer beperkt was in haar mogelijkhe-
den om werk te krijgen. Veel hulp van
familie en buren heeft hen door die ver-
velende tijd geholpen, zonder dat zij
daar ooit geld voor gevraagd of gekre-
gen hebben. We spreken hier wel over
1918. Zetten we dit weg tegen anno
2013… ja, dan is het zeker anders.

Vrijwilligersavond
De bereidheid om wat voor elkaar te
doen in dit dorp, is er nog steeds. Je
hoeft maar te kijken naar de jaarlijkse,
door de gemeente georganiseerde, vrij-
willigersavond. Tijdens deze avond die
al verscheidene jaren half november in

het Vitusgebouw gehouden wordt, is te
zien en te horen hoeveel mensen zich
belangeloos voor de medemens inzetten.
Of dat nu koffie schenken is voor de seni-
oren, jarenlang hand- en spandiensten
verrichten voor een club of vereniging…
men doet dat allemaal vanuit gemeen-
schapszin. Op zo’n avond als deze is het
gewoon heerlijk om eens met elkaar van
gedachten te wisselen hoe een ieder dit
ervaart. Wat wel opvalt, is dat je veel
dezelfde personen ziet. Dat doet mij den-
ken aan een uitspraak van mijn vader, die
zei: ‘Als je iets gedaan wilt hebben, vraag
het aan iemand die druk is.’ Hij vervolg-
de dan: ‘Iemand die druk is maakt sneller
tijd voor je, en iemand die niet druk is
doet dit niet.’ Helaas komt dit vaak uit.

Websites
Hoe zou je nu de mensen die komen
wonen in Blaricum, of degenen die er al
lang wonen maar nog niet zo betrokken
zijn bij onze gemeenschap, kunnen
bewegen om enthousiast te worden voor
het vrijwilligerswerk in Blaricum? Het
lijkt mij dat we daar met z’n allen verant-
woordelijk voor zijn. Komen er nieuwe
mensen in de buurt wonen, betrek ze
erbij. Vertel hoe het verenigingsleven in
Blaricum in elkaar steekt en dat ze er
misschien wel iets voor kunnen beteke-
nen. Bijna alle verenigingen beschikken
over een website. Wellicht kan de
gemeente Blaricum via haar site deze
mensen linken naar de sites van alle ver-
enigingen in ons dorp. Dit is op dit
moment nog niet het geval. Het lijkt mij
dat de gemeente er juist bij gebaat is dat
er een bruisend verenigingsleven is. Juist
dat bevordert de gemeenschapszin.  

Stef st
aat altijd paraat 
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Gemeenschapszin
door Frans Ruijter
Als ik aan ‘gemeenschapszin’ denk, dan komen bij mij veel zaken bovendrij-
ven. En dan vooral in relatie tot ons mooie dorp Blaricum. Meteen dringt zich
de vraag op: ‘Is de gemeenschapszin nu beter of slechter dan pakweg vijftig
jaar geleden?’ Het antwoord daarop is: ‘Het is nu anders.’ 

Toekomst  
In het dorp neemt de vergrijzing toe.
Op zich hoeft dat geen probleem te
zijn. Deze ‘grijze golf’ is tegenwoordig
gelukkig nog aardig vitaal en heeft
vaak nog veel gemeenschapszin. Maar
wanneer er voldoende (jongere) men-
sen zijn die de tijd en de moeite nemen
om dat geleidelijk over te nemen van
de generatie boven hen, dan hoeven we
ons voorlopig nog geen zorgen te
maken. Want iets doen voor een ander,
hoe weinig of klein ook, geeft je een
heel tevreden gevoel. Als we daartoe
bereid zijn, heeft de gemeenschap
Blaricum nog zin.

Gemeentewapen wapen is de ‘zin’
van de gemeenschap Blaricum
Het wapen van Blaricum werd op 14
april 1897 door de Kroon aan de
gemeente verleend. De formele
beschrijving van het wapen luidt: ‘In
zilver, een uitgerukte korenbloemplant
met drie bloemen van lazuur, de stengel
en wortel van sinopel.’ De drie blauwe
korenbloemen op een zilveren veld in
het wapen herinneren aan het agrari-
sche verleden. De korenbloem werd,
toen de annexatie met Laren in 1922
definitief van de baan was, door eenie-
der met trots op zijn of haar kleding
gedragen. De korenbloem symboliseert
de zelfstandigheid en de saamhorig-
heid is ons dorp. Kortom, het is ons
teken van gemeenschapszin. 

Het Rode Kruis ondersteunt de veilig-
heidsregio’s en de gemeenten. Dankzij
jarenlange nationale en internationale
ervaring heeft de organisatie kennis
opgebouwd waardoor ze bij uitstek
geschikt is om slachtoffers op te van-
gen en te registreren. Daarnaast is het
Rode Kruis aangewezen om de burger-
hulp te coördineren.

Ondersteuning
Neem dat busongeluk in oktober op de
A1 bij Muiden. Rode Kruis-mensen

zijn toen opgeroepen om de inzittenden
te helpen. Niet de gewonden, daarvoor
zijn de professionele diensten, maar de
mensen die plotseling letterlijk in de kou
stonden. Denk dus aan het uitdelen van
dekens, drinken en wat te eten. De vol-
gende stap is ervoor zorgen dat de
getroffenen op een veilige plek terecht
komen. Ook noteert het Rode Kruis hun
namen en vraagt het welke ondersteu-
ning ze nodig hebben. Waar een mobiel-
tje niet genoeg is, helpt het NRK contact
te leggen met het thuisfront, eventueel

door een call center op te zetten. En het
informeert het publiek.

Aanmelden voor deze taak
Het NRK komt niet aan het aantal men-
sen dat nodig is voor de veiligheidsre-
gio Gooi en Vechtstreek. 

Wie denkt geschikt te zijn voor 
deze taak kan zich aanmelden bij 
de coördinator noodhulp Marion van
der Reijden via e-mail 
mreijden@redcross.nl. 

Rode Kruis zoekt vrijwilligers voor noodhulp
Eigenlijk hebben we het over Bevolkingszorg, zo heet Noodhulp vanaf nu, maar bij de oude naam begrijpt iedereen
meteen wat er wordt bedoeld. Het gaat om de vrijwilligers en beroepskrachten van het Nederlandse Rode Kruis
die 24 uur per dag, 7 dagen per week klaarstaan om hulp te verlenen bij rampen en calamiteiten. Probleem is dat
het mensen tekortkomt.
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Het café waar je óók kunt eten!
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Het Blaricums Midwintervuur

door Elisabeth Loudon
Op zondag 5 januari 2014 organiseert Rotary Club Blaricum Centaurea
voor de 2e maal het Blaricums Midwintervuur.

Afgelopen januari was het een daverend
succes: de kerstboomverbranding op de
eerste zondag van het nieuwe jaar aan de
Meentzoom in Blaricum, georganiseerd
door de kersverse
nieuwe Rotary
Club Blaricum
Centaurea. Vele
honderden be-
zoekers kwamen
het immense
vuur bewonde-
ren. Muziek,
glühwein en spel-
len voor de kin-
deren zorgden
voor een gemoe-
delijke sfeer: een
warme start van
het nieuwe jaar
en een mooie
gelegenheid om
elkaar een goed
nieuwjaar te
wensen. En dan
nog het goede
doel: de veiling
en de loterij
brachten ruim
17.000 euro op; dit werd dankbaar in
ontvangst genomen door Stichting
Haarwens en Stichting Vrienden van
Liens, die pruiken en petten maken voor
kinderen die dat om medische redenen
nodig hebben. 

Zondag 5 januari 2014
Op dit moment is de organisatie van het
2e Blaricums Midwintervuur in volle
gang. Op deze eerste zondag van het
nieuwe jaar 2014 zijn alle Blaricummers
weer van harte welkom op het terrein aan
de Meentzoom (bij de landingsbaan).
Vanaf 14.30 gaat de horeca open met
hapjes en drankjes voor jong en oud. Het
evenement begint om 15.00 uur met een
wervelend optreden van Charly Luske.
Aansluitend worden geweldige prijzen
verloot en vinden sportclinics voor de
kinderen plaats op het veld achter de ten-
ten. Na de loterij volgt een 2e muzikaal
optreden van Tessa Belinfante (Voice of
Holland 2012) en als laatste activiteit
vóór het aansteken van het vuur zal
Diederik Westerhuis 16 prachtige stuk-
ken veilen. Om 17.00 uur wordt het vuur
aangestoken en kan iedereen met
glühwein in de hand genieten van dit
grootse spektakel. 

Goed doel: het Jeugdsportfonds
De opbrengst van het Midwintervuur is
dit jaar voor het Jeugdsportfonds, dat
sporten mogelijk maakt voor kinderen

die om financiële redenen geen lid kun-
nen worden van een sportvereniging
(www.jeugdsportfonds.nl). In overleg
met het Jeugdsportfonds zal de
opbrengst lokaal worden besteed aan
kinderen uit de BEL-gemeentes.

Een betere toekomst
Het Blaricums Midwintervuur biedt de
Blaricumse gemeenschap een onge-
dwongen, gezellig en warm samenzijn
aan het begin van het nieuwe jaar.
Tegelijkertijd hoopt Rotary Club
Blaricum Centaurea met dit evenement
ook dit jaar weer een prachtige
opbrengst te genereren, die het voor hon-
derden kinderen mogelijk maakt om zich
in alle opzichten beter te ontwikkelen,
waardoor de toekomst er ook voor hen
rooskleurig(er) uitziet. 

Op 28 november jl. werd Dave Breemen
winnaar van de ‘Ti Time Gold Award’ op
6FM met het onofficieel remixen van de
plaat ‘Animals’ van de Nederlandse
talent-dj Martin Garrix. Dit is een prijs,
waarbij hij met een grote meerderheid
van de stemmen twee andere producers
(uit Bussum en Amsterdam) achter zich
liet. Zijn versie van ‘Animals’ is inmid-
dels ook door grote namen uit de
muziekindustrie opgepakt en zal ook
door hen op grote feesten en evenemen-
ten worden gedraaid. Hetzelfde geldt
voor zijn laatste onofficiële remix van
‘Eat, Sleep, Rave, Repeat’ van Calvin
Harris.

Contracten en produceren
Tegenwoordig houdt hij zich veel bezig
met het maken van platen, het produce-
ren van tracks. Inmiddels heeft hij een
contract getekend bij een boekingskan-
toor (Fuddle) en produceert hij via zijn
boekingskantoor platen voor Buckle Up
Records in Amsterdam. De eerste remix
voor ‘DJ Creep – Won’t You’ is inmid-
dels wereldwijd uit. De tweede track
voor Dennis Hercules gaat begin vol-

gend jaar volgen. Tevens is hij met Duart
Jansen en Henk Braaf een project
gestart. Laatstgenoemde (artiestennaam
Spence) is een 58-jarige zanger die vroe-

ger een wereldwijde hit had met ‘Get it
On’. Met zijn hit maakte hij furore in de
top 40 en bij ‘Top of the Pops’. Op dit
moment zijn zij bezig om zijn hit van
toen in een nieuw jasje te steken.

Van Blaricum naar Huizen
Verder komen er nog projecten aan met
namen die nog niet zeker zijn, maar waar
al wel contact mee gelegd is. Namen als
Alain Clarke, Shermanology, DJ Justin
Prime en DJ Peter Gelderblom staan op
de lijst om mee te gaan samenwerken.
Daarbij gaat hij ‘helaas’ binnenkort ver-
huizen van Blaricum naar Huizen, daar
waar hij op dit moment op zijn zolder
een studio aan het bouwen c.q. inrichten
is.

Eigen feest
Tot slot geeft hij nog altijd een aantal
keren in het jaar zijn eigen feest in het
Grand Café te Huizen, genaamd ‘Local
Heroes’. Na een aantal grote namen te
hebben gehad, zoals Billy the Kit, heb-
ben ook Laurence Durell en DJ Snow al
acte de présence gegeven. Op 20 decem-
ber 2013 zal hij de avond gaan verzorgen

met eveneens een Blaricummer dj Andy
Chunes (Andy Bel) en Ramon Rive. Ook
volgen er nog avonden in Club Mundo
(voormalig Club S7ven) te Huizen.

Info: 
www.midwintervuur.nl of 
info@midwintervuur.nl

Voor een sfeerimpressie:
http://youtu.be/nT66XsaJRKg

Met Dave Breemen gaat het goed

In hei & wei nummer 341 van 14 mei 2010 stond een artikel over de
Blaricumse dj Dave Breemen. Hoe is het hem vergaan de 
afgelopen tijd?

In het midden Dave Breemen met zijn ‘Ti Time Gold Award’ .
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SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Het moet een zware tijd zijn geweest.
Maar Blaricummers zijn taai en er schijnt
snel en voortvarend te zijn herbouwd.
1696 en later. Zwaar beschadigd, toch
weer opgebouwd.
Een prachtig voorbeeld is hier het boer-
derijtje ’t Hemeltje, waar de ‘muuran-
kers’ het jaartal 1696 aangeven. Zoals
vroeger gebruikelijk was, werd bij de
bouw geen fundament gebruikt. Men
groef gewoon een grote kuil – het witte
zand werd waarschijnlijk aan Amsterdam
verkocht! – en begon dan te graven en te
bouwen, met in dit geval kleine rode
Hollandse en gele Friese steentjes. De
aanbouw aan de rechterzijde dat nu de
keuken bevat, is van veel latere maar
onbekende datum. ’t Hemeltje ligt ook
duidelijk dieper dan zijn buren, en is
ongeveer 13 meter lang. Er hoorde
natuurlijk ook een klein kakhuisje bij!

Stal is zitkamer
Door de eeuwen heen staat dit oude
boerderijtje met een indrukwekkend ver-
leden te pronken aan het Achterom.
In de loop der tijd hebben er onwaar-
schijnlijk veel verschillende mensen in
gewoond, maar in eerste instantie was
het een klein boerenbedrijfje. Iedereen
bouwde er zelf later wat aan. De stal,
lang geleden vol schapen en geiten, is nu
een deftige zitkamer met een glanzende
en glimmende stenen vloer. Eensteens
muren zijn gesloopt, de schouw is ver-
dwenen en de raampjes veranderd.
Staldeuren kwamen en werden weer ver-
zet. Kortom er is veel in de loop der tij-
den geknutseld aan die boerenhuisjes,
waar de koetjes oorspronkelijk achter in
de wei liepen.

Oeroud huis
Hei & wei bracht een bezoekje aan de
huidige bewoonster Trudie Meuwissen-
Leurs die er inmiddels 12½ jaar woont.
Zij weet precies wat er de laatste jaren
allemaal is verbouwd en ook verbeterd.
‘Het is boeiend om in zo’n oeroud huis
te wonen, vooral als je bedenkt wat er
allemaal gebeurd is en wat de mensen
hebben meegemaakt.’

Pas op!
Vele andere gemeenten zijn eveneens
geboeid door hun oudste pandjes. Zoals

En zo zal ’t Blaricums Hemeltje nog vast
en zeker een paar eeuwen of zo blijven
staan, tot vreugde van bewoners, tot ple-
zier van wandelaars die ondanks al het
fraaie groen rondom zoiets bijzonders
zien staan. 1696. Hoe houdt hij het vol!
Neem er maar een leuke foto van.

BVV ’31

Voor de tweejaarlijkse reis van de 
C pupillen van BVV ’31 naar
Denemarken, in 2014 met Pasen, is een
tombola georganiseerd met te gekke
prijzen. 

De tombola loopt tot maart. De reis zal
(mede) gefinancierd worden door de
lotenverkoop. De C pupillen, 13-14
jaar, verkopen zelf de lootjes. 

BVV ’31 is op zoek naar LEUKE PRIJ-
ZEN. Wil je een prijs ter beschikking
stellen (vanaf winkelwaarde van 
25 euro)? 
Laat het weten.

Koopt u lootjes bij de junioren van de C
teams. U kunt onder andere kaartjes win-
nen voor een concert van Marco
Borsato, twee introductieduiken aange-
boden door Nicole Querido van qdi-
ving.nl, een dinerbon bij Loetje Laren,
een set CarScreen dvd-schermen, en de
mannen van Snipper (dank aan Sander
Andreae) verzorgen de Snipperwall.
Marianne Hope, fotograaf en begena-
digd kunstenaar, stelt een beeld beschik-
baar. De hoesjes-discounter geeft een
mooi iPhone-hoesje weg, het Vitus stelt
een kistje wijn ter beschikking etc. etc.

bijvoorbeeld in Hilversum, waar een bij-
zonder artikel in de Gooi- en Eemlander
vertelt over een historisch buurtje in het
centrum. Dat is door het project HPO
(Hilversum pas op!) rond het huisje
PASOP! met geboortejaar 1730 ter hand
genomen en uiteindelijk geheel geres-
taureerd.

Geschiedenis van ’t Hemeltje, Achterom 5

door Aty Lindeman-Strengholt
Wat zijn we tegenwoordig toch zeer geïnteresseerd in de oude/oudste huizen die ooit in ons dorp Blaricum hebben
bestaan. Vele zijn helaas weliswaar verdwenen, gewoon gesloopt of door brand verwoest. Maar wij in Blaricum kennen
toch zeker allemaal de geschiedenis van de grote brand in maart 1696, waarbij 33 huizen/boerderijen, de pastorie en de
school in vlammen opgingen. Ook de kerk werd zwaar beschadigd. 

’t Hemeltje toen

’t Hemeltje nu

Prijs ter beschikking stellen? 
Stuur een e-mail naar
bvvjeugd@gmail.com. 

Gemak dient de mens, u kunt on-
line loten bestellen. Ze liggen dan
klaar bij de bar van BVV ’31.
Komt u niet bij BVV ’31? Dan
worden ze opgestuurd. U kunt
betalen aan de bar of per bank.

Kaarten kopen via
http://www.bvv31.nl/1/1628
/u-kunt-online-loten-kopen-

voor-de-bvv31-loterij/.

Info: Barry van der Laan, 
tel. 06-28480234.



Al die inspanningen geven levendigheid
en samenhang in het dorp en zet mensen
aan tot activiteiten. Voor hulp aan oude-
ren had je jaren geleden de gezamenlijke
vrijwilligers onder de benaming ‘Graag
Gedaan’ met als een van de laatste voor-
zitters Ans van
Driel. Nadien
moest het alle-
maal professio-
neler en kwam er
de S.W.O.-BEL.
Nu hebben we
Versa Welzijn
met als doelstel-
ling dat senioren
zo lang mogelijk
zelfstandig in
hun vertrouwde
omgeving te
kunnen laten
wonen. Versa
Welzijn geeft
informatie over
wonen, welzijn
en zorg. 
In Torenhof wor-
den koffie en
thee geschon-
ken, maaltijden geserveerd en wordt
andere hulp verleend door een aantal
dames en recent ook door een heer. Veel
ouderen zitten verlegen om een praatje en
daar hebben onze vrijwilligers, waaron-
der 80-plussers, tijd voor. Ook de oude-
ren die thuis maaltijden bezorgd krijgen
willen graag even praten, al is het maar
vijf minuten. Onmisbaar zijn ook de vrij-
willigers die bij zieken, gehandicapten en
hoogbejaarden in hun buurt hand-en-
spandiensten verlenen. Mantelzorgers
die onbetaalde zorg leveren aan zieken of
gehandicapte familieleden of vrienden
verdienen onze bewondering. 

Bezuinigingen
Humanitas zet zich in voor vrijwilligers
die hulp verlenen aan mensen die proble-
men hebben met hun administratie of
waar schulden dreigen. Het werk van
deze hulpverleners wordt er niet gemak-
kelijker op als gevolg van de toenemende
bezuinigingen op uitkeringen en het ver-

hogen van de eigen bijdragen. Hetzelfde
geldt voor de hulp aan anderstaligen die
hun inburgeringsexamen moeten doen,
uitgaande van Gilde Gooi Noord. Ook
hier zijn de bijdragen en de faciliteiten
van de gemeenten sinds 1 januari 2013

sterk verminderd door bezuinigingen van
het Rijk.

Oog en zorg
Vrijwilligerswerk vraagt inzet en geduld.
Maar je krijgt er wel iets voor terug.
Voldoening, waardering, een andere kijk
op mensen en kennis van andere cultu-
ren. Je hebt het gevoel dat je meedoet in
het dorp. Voor hen die wegens ontslag
thuiszitten kan vrijwilligerswerk een uit-
komst zijn. Je doet iets voor de samenle-
ving en ‘je bent van de straat’. Nederland
telt 5,8 miljoen vrijwilligers, 45% van de
inwoners van 18 jaar en ouder. Bij sport-
verenigingen wordt het meeste vrijwilli-
gerswerk gedaan. Het overgrote deel van
onze vrijwilligers, 92%, heeft meestal of
altijd plezier in het werk. Deze landelij-
ke cijfers laten zien dat het wel goed zit
met onze gemeenschapszin en dat we
oog en zorg hebben voor elkaar in de
samenleving. Laten we hopen dat het zo
blijft. 

Het moet een in september geboren egel
zijn, die nu nog bezig is om zijn vetreser-
ves op peil te krijgen en dan pas kan
beginnen met de winterslaap. Niet een
volledige slaap trouwens, want ze zeg-
gen altijd: een egel wéét dat hij slaapt en
blijft daarom reageren op prikkels.
Ondanks de stekels hebben egels voor
mij, en met mij gelukkig velen, een aai-
baar karakter. Hoe kan dat toch? Is dat
hoe ze eruitzien met die aandoenlijke
gezichtsuitdrukking, hoe ze zich bewe-
gen en zich gedragen? 

Eerbied voor wat leeft
En waarom worden egels zo vaak
gebruikt in reclames, in de kunst, in de
literatuur? Is het omdat de egel zo goed
in zijn vel zit? Tevreden is dus? Willen
wij ons spiegelen aan de egel?
De egel geeft ons de mogelijkheid om
dichter bij de natuur te komen. Maar het
waarschuwt ons ook dat we niet maar
ongebreideld door kunnen gaan met
onder andere het versnipperen van het
leefgebied van de egel, het gebruik van
gif in tuinen (slakkenkorrels) en het ver-
oorzaken van een heel groot zwerfafval-
probleem (egel kan erin verstrikt
raken)!! We moeten willen dat de egel

het goed heeft. Want we hebben toch eer-
bied voor alles wat leeft?

Gemeenschapsgevoel
Volgens mij hebben we een aangeboren
verlangen om zorg te dragen voor de
natuur. En dat heeft weer een positief
effect op onze geestelijke gezondheid.
En ben je goed voor de dieren, dan kun
je goed zijn voor de mensen. De kring is
rond. Gemeenschapsgevoel is geboren.
Leve de egel. 

En nu nog even dit
Spontaan was ik een mini-actie (familie,
vrienden, buren) voor de slachtoffers van
de ramp op de Filipijnen gestart. Een
groot succes. Bovendien schonk Hofstee
Schoenen uit Laren een enorme partij
schoenen. Hulde! Alle artikelen naar
Heeten gebracht, waar een stichting zich
al sinds 1990 bezighoudt met het verstu-
ren van goederen naar deze archipel. In
verband met de ramp gaan er extra con-
tainers naartoe. Dit geeft natuurlijk extra
werk. De Heetense bevolking helpt met
man en macht om alles op tijd op trans-
port te krijgen. Hartverwarmend!
Over gemeenschapszin gesproken! Veel
goede wensen voor 2014!

Gemeenschapszin
door Adrie van Zon
Onze samenleving functioneert bij de gratie van vrijwilligers. Zij zijn het
fundament van ons dorpsleven en brengen leven in de brouwerij. De
Oranjevereniging die jaar in jaar uit Koninginnedag, pardon Koningsdag,
de feestweek in augustus en de intocht van St. Nicolaas organiseert. De club
‘Dag van het werkpaard’ die elk jaar op het Oranjeweitje een boerendorp
creëert en zo de agrarische geschiedenis van Blaricum gestalte geeft. De
Lions Club Blaricum-Laren die jaarlijks het Old Timer Festival organiseert.
De medewerkers van de jaarlijkse kunstroute, de vrijwilligers in Blaercom,
het Vitus en De Malbak, en die van de sportverenigingen en niet te vergeten
de eindredactie en de nijvere scribenten van ons dorpsblad hei & wei.
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Hoe egels ons kunnen redden...
door Corryn de Vrieze-Brandenburg
Tot mijn grote vreugde heb ik behalve vele vogels en eekhoorns nu ook
een egel als tuingast. Bijna dagelijks, zo tussen twee en drie uur ’s mid-
dags, komt de egel zijn kostje bijeenscharrelen. Er valt voldoende vanuit
de vogelvoedersilo’s naar beneden, maar ik strooi bovendien gepelde zon-
nebloemen, gedroogde meelwormen en nog speciaal gekocht egelvoer. En
dat is smullen! Maar ik vraag mij wel af: het is al november en dan nog
een egel overdag rondlopend in de tuin?

Romantisch kerstdiner

Koninginnedag 2013

Dag van het werkpaard 2013

Op 24, 25 en 26 december organiseert
voormalig schaapherder Brenda van
Laar romantische kerstdiners in de
schaapskooi op de Blaricummerheide.

U wordt ontvangen op de parkeerplaats
bij de Tafelberg waarna u met fakkels
naar de schaapskooi wordt geleid. Het
driegangendiner wordt exclusief bereid
door Amaliah. Kinderen kunnen na het

eten engeltjes maken. Brenda geeft uitleg
over het natuurbeheer met schapen en
een demonstratie schapen drijven. Info
en reservering: www.brendavanlaar.nl of
bel 06-34133772.

Nelson Mandela
‘We zijn bestemd om te stralen, zoals
kinderen dat doen. We zijn geboren om
de glorie Gods die in ons is, te openba-
ren. Die glorie is niet slechts in enkelen,
maar in ieder mens aanwezig. En als we
ons licht laten schijnen, schept dat voor
de ander de mogelijkheid hetzelfde te
doen. Als we van onze diepste angst
bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid
anderen bevrijden.’



Na het dak van
mijn bolide te
hebben geopend 
(ja, ik rij in een
cabrio) konden
mijn nieuwe stoe-
len erin worden
geperst. Helaas
regende het
behoorlijk en ver-
anderde mijn boli-
de in een soort rij-
dend zwembad
met stoelen erin.
Een attractie op
zich.

Project Stoelen
Een paar dagen
later ben ik vol
goede moed met
het project ‘stoe-
len’ gestart. Het
begon allemaal
met het strippen
van de stoel. Er
zaten per stoel
ongeveer 100
koperen spijkers
in, die moesten
allemaal handma-
tig worden verwij-
derd, daarna
kwam de bekle-
ding aan de beurt.
De vulling van de
zittingen bestond
voornamelijk uit
jute en stro en rook een beetje raar. 

Veto
Mijn familieleden spraken hun veto uit.
Aangezien ons hele huis op een gegeven
moment naar ‘stoel’ rook, werd ik ver-
zocht de stoelen uit onze casa te verwij-
deren. Gelukkig was het toen nog rede-
lijk weer zodat ik het stripwerk buiten
kon doen, en de overige stoelen heb ik
onder een afdakje gezet.

Zelfkennis
Omdat ik inmiddels over enige zelfken-
nis beschik, heb ik maar meteen drie
stoelen gestript. Daarna brak er een tijd
aan van schoonmaken, schuren, gaten
vullen, schuren, grondverf, schuren,
grondverf, schuren en dan eindelijk
aflakken. Nieuwe zittingen maken. Niet
meer van stof maar van hout want dat
scheelt een hoop werk, dacht ik! Maar
ook zittingen moeten op maat worden
gezaagd, worden geschuurd, in de
grondverf en worden afgelakt. Wat een
k. klus. Drie stoelen klaar! Drie stoelen
te gaan. Ja, en dan heb ik natuurlijk geen
zin meer. Maar ja, wat moet je met drie
stoelen aan je keukentafel? Dus toch
maar weer, strippen, schoonmaken,
schuren, gaten vullen, schuren, grond-
verf, schuren, grondverf, schuren, aflak-
ken. Dat aflakken is er bij de laatste
twee stoelen (nog) niet van gekomen.
Kan me niet meer schelen ook. Ik ben
veel te blij dat ze er allemaal ongeveer
hetzelfde uitzien en ben er ook zooo
klaar mee!

Kerst
Inmiddels staan er zes ‘nieuwe’ stoelen
om mijn keukentafel. Deze kerst zal een
deel van mijn familie de eer hebben om
hun billen op een stukje Blaricums erf-
goed in een nieuw jasje neer te mogen
vleien. Daar word ik helemaal blij van.
Rest mij nog de vraag: wie kan mij nog
wat vertellen over de oorsprong van
deze stoelen? Van wie zijn ze geweest,
waar hebben ze gestaan?

Samen één

door Sybert Blijdenstein
Zoals bij de dieren
We kijken samen naar een natuurfilm.
Een grote school van vele duizenden
kleine vissen vormt één homogeen, snel
bewegend geheel. Elegant wijkend en
kerend, uitdijend en inkrimpend, buiken
opflitsend in het licht. Bescherming.
Samen.

Aan ons dringt zich de vergelijking op
met de grote groepen ganzen, die in de
herfst luidruchtig overvliegen, in langge-
rekte V-formaties. Keurig gelijnd. Elkaar
aan de kop afwisselend, als vanzelf. Vele
vogels, samenwerkend als één geheel.

Zo ook bij ons
Als kind woonde ik op het platteland aan
een zandweg, tussen de weilanden, de
graanvelden, en tegenover een boerderij.
Naast ons stonden een paar huizen, met
kinderrijke gezinnen. Verderop nog twee
boerderijen. Met de buurkinderen speel-
den wij altijd buiten, op de weg, in het
veld en in het bos. Onze ouders kenden
elkaar, wij kinderen kenden elkaar. Net
één grote familie.

In de oorlog hielpen de gezinnen elkaar.
Zo was er bij de boer illegaal een koe
geslacht. Het dier werd ’s nachts bij
iemand thuis in stukken gesneden en stil
verdeeld onder de buurt. Dan hadden we
allemaal goed te eten. Delen met de
anderen was vanzelfsprekend. 

Was er een huwelijk, kwam er een nieu-
we buur of stierf er iemand, dan beleef-
den we dat met de hele buurt. Met z’n
allen zaten wij bij iemand thuis in een
grote kring. Ook de kinderen. Om het
huwelijk of de ‘welkomste’ van de nieu-
weling te vieren. Of we zaten stil bij de
kist, de overledene gedenkend en de ach-
terblijvers troostend. 

Hulp bij ziekte was een vast gegeven.
Ook gaf de buurt jarenlang hulp aan een
jonge weduwe met twee kinderen, die
bijna geen inkomen meer had. Iedereen
zette voor haar wat geld opzij en onze
moeders hielpen het vaderloze gezin.
Met eten, met alles. 

Zo kon het en zo kan het nog. 

Blaricums erfgoed in 
een nieuw jasje

door Ilse Bloemen
Tijdens de Dag van het Werkpaard werden er dit jaar onder andere zes eetka-
merstoelen geveild. Na een blik op deze stoelen geworpen te hebben werd het
mij duidelijk dat er een nieuw projectje stond aan te komen. Ik moest en zou
die stoelen dan ook hebben. Gelukkig werd er niet heel fanatiek geboden, was
ik snel de trotse eigenaar van de zes eetkamerstoelen en was het alleen nog
zaak de stoelen bij mij thuis te krijgen.

Samen één langs het Gooimeer

F
O

T
O

 S
Y

B
E

R
T

 B
LL

IJ
D

E
N

S
T

E
IN

Deelname staat voor iedereen open. Vertalingen kunnen worden ingestuurd tot 12 januari.
Een deskundige jury zal de geanonimiseerde inzendingen beoordelen en een eerste en twee-
de prijswinnaar bepalen. De bekendmaking van de winnaar en de prijsuitreiking zal plaats-
vinden tijdens een feestelijke avond vol poëzie en muziek in Theater De Boerderij in Huizen
op woensdag 29 januari, voorafgaand aan de Nationale Gedichtendag 2014 op 30 januari.



Wat bedoelen we eigenlijk met ‘een
gelukkig nieuwjaar’? De historische
achtergrond van deze woorden ligt al in
de vijftiende eeuw toen geestelijken en
vorsten elkaar een nieuwjaarsbrief stuur-
den. In deze brieven beschreven ze wat
er het jaar daarvoor allemaal was
gebeurd en wensten ze elkaar een voor-
spoedig jaar toe. Mijn schoonzus schrijft
overigens ook ieder jaar een uitvoerige
brief hoe het haar, mijn broer en hun kin-
deren het afgelopen jaar vergaan is. Iets
waarvan ik me ieder jaar voorneem het
over te nemen.

De wens
Terug naar de woorden ‘en nog een
gelukkig nieuwjaar’. Het gaat eigenlijk
om onze persoonlijke intenties om ande-
ren een gelukkig nieuwjaar te wensen.
We willen nu eenmaal dat het onze naas-
ten goed gaat. We willen ze alle goeds
toe wensen. Wel bekruipt mij het gevoel
of het wel helpt, om iemand iets toe te
wensen. De filosofische gedachte achter
de woorden spreekt mij daarom meer
aan. Want, wanneer we een nieuw jaar
beginnen, betekent dit dan ook dat het
oude jaar voorbij is? Wat is tijd in deze?
Ik, en als ik het mag geloven velen met
mij, heb een haat-liefde verhouding met
de jaarwisseling. Het is de onafwend-
baarheid van de tijd die me benauwt. Er
bestaat geen knop om de tijd sneller of
langzamer te laten verlopen. Maar in
deze overgereguleerde tijd met agenda’s,
plannen en organiseren stel ik juist bij-
zonder prijs op heldere markeringspun-
ten zoals de jaarwisseling.

Goede voornemens
Een haat-liefde verhouding heb ik ook
met goede voornemens. Waarom zou je
alleen op 1 januari beginnen met goede
voornemens? Zo ook Valentijnsdag,
waarom zou ik mijn lief niet het hele jaar
door verwennen? Wat is de reden dat je
precies op 1 januari begint met goede
voornemens en niet in de rest van het
jaar? Is 1 januari dan een voorwaarde die
we nodig hebben om te kunnen starten
met iets nieuws? Uit onderzoek blijkt dat
4 op de 5 Nederlanders goede voorne-
mens maakt. Hét goede voornemen voor
2013 was, net als voorgaande jaren en
waarschijnlijk ook voor het komende
jaar, afvallen. Ook stoppen met roken,
minder stressen en meer sporten staan

traditiegetrouw hoog genoteerd. Deze
voornemens houden vaak geen stand; we
willen te veel en te snel. Ooit gelezen en
altijd bijgebleven: ‘May all your troubles
last as long as your New Years resolu-
tions.’

Gemeenschapszin
Mijn liefde met de jaarwisseling bestaat
uit het feit dat ik toch graag mijn
moment van bezinning wil hebben. Een
afgebakend tijdperk van een jaar is een
uitstekend uitgangspunt voor bespiege-
lingen en overpeinzingen. Wat is er
gebeurd, wereldwijd en in mijn eigen
omgeving? Wat waren de hoogte- en
dieptepunten? Wat heb ik allemaal
gedaan? Voor mezelf, voor mijn gezin,
voor anderen? Dit brengt mij uiteindelijk
bij het thema van dit kerstnummer:
gemeenschapszin. Hoog genoteerd in de
rij goede voornemens van de
Nederlander staat namelijk ook ‘iets
doen voor een ander’. Persoonlijk geluk
en welvaart nastreven is niet alleen vol-
doende. We willen iets doen voor een
ander. Van klein tot groot. Een actie op
de OBB om lege flessen in te zamelen
voor hulp aan de Filipijnen, of mijn kin-
deren die een dag meelopen bij de
Droomboom. Of mijn oudste zoon die
nu zijn maatschappelijke stage loopt bij
Versa Welzijn. En kijk om ons heen in
het dorp, hoeveel vrijwilligerswerk
wordt er wel niet verricht. Gelukkig voe-
len we het niet als een opgave, we bele-
ven er plezier aan en het verrijkt ons. En
zo hoort het ook. 

Rest mij verder nog te zeggen … ‘En
nog een gelukkig nieuwjaar.’

In het eerste nummer van
tussen HEI en WEI (de
voorloper van hei & wei)
van januari 1970 stond:
‘Krijgt Blaricum ’n eigen
dorpshuis?’ en verder: ‘Er
is al sedert tal van jaren
een vraag naar een ruimte
op een makkelijk te berei-
ken plaats in de gemeente
waar allerlei vormen van
menselijke activiteiten
zoals: sport, toneel, expo-
sities, muziekonderricht,
voordrachten, club- en buurthuiswerk,
enz. samen kunnen worden gebracht.’
Geschreven door de werkgroep
Dorpshuis i.o. Na nog wat jaren voor en
tegen en wie betaalt watwordt er in 1975
dan eindelijk groen licht gegeven. In
1976 wordt gestart met de bouw en in
het najaar van dat jaar worden cursussen
gepland waaronder een naaicursus, kera-
miekcursus en een workshop ‘Open ate-
lier’. Er wordt een beroep gedaan op
vrijwilligers om mee te helpen het
dorpshuis een mooie plek binnen het
Blaricumse sociale leven te geven.

Hoe verder
In 2013 gaan gebruikers en Blaercom
rond de tafel zitten, en wisselen van
gedachten, gericht op de toekomst, aan
de hand van de vragen: ‘Wat is er nu
goed?’, ‘Wat zou beter kunnen?’, ‘Wat
missen we?’ en ‘Wat móet er verbete-
ren?’ Samenvattend kan gesteld worden
dat men vindt dat de laagdrempeligheid
en flexibiliteit van beheerders gewaar-

Inmiddels lopen er bijna honderd vrij-
willigers rond en samen zorgen zij
ervoor dat vele activiteiten, bezoekjes en
dagelijkse bezigheden gedaan worden en
dat is natuurlijk geweldig. De bewoners
en medewerkers van Torenhof zijn deze

hele groep mensen zeer dankbaar. De
sfeer in Torenhof is goed en het bruist.
Mocht u ook interesse hebben om vrij-
willigerswerk te doen in Torenhof, neemt
u dan contact op met Claudine Kok, tel.
6464700 of c.kok@vivium.nl.

borgd moet worden, dat er al een goed
aanbod van activiteiten is, dat er aan de
accommodatie nog wel wat verbeterd
kan worden zoals de voorkant van het
gebouw, de vloeren en klimaatbeheer-
sing. Gebruikers doen suggesties voor
verbreding van activiteiten. De bijeen-
komst wordt gewaardeerd, de diverse
gebruikers van Blaercom hebben elkaar
ontmoet en zijn enthousiast. Een paar
mensen geven zich op om ideeën en
wensen verder uit te werken. Sommige
wensen kunnen ingewilligd worden, gro-
tere wensen zoals een aanpassing van de
voorgevel vragen om meer overdenking
en geld. In een tijd waarin ook Blaercom
steeds meer haar eigen broek moet
ophouden, zal ook nu weer gekeken
moeten worden of vrijwilligers een
handje kunnen helpen om de plek die
Blaercom heeft binnen de Blaricumse
gemeenschap ook voor de toekomst te
behouden. 
Heeft u ideeën? Mail ze naar:
bestuur@blaercom.nl.

En nog een gelukkig nieuwjaar
door Marjolijn Schat
Ieder jaar opnieuw uiten we deze wens, bestemd voor onze kinderen, ouders,
familie, vrienden en buren. Zelfs vage kennissen, toevallige passanten en vol-
slagen vreemden wensen we ‘een gelukkig nieuwjaar’. Vervolgens vragen we
naar en worden we uitgebreid bevraagd over de genomen goede voornemens.
Want die moeten we hebben. 

Dorpshuis Blaercom 
door Gerda Jellema
Op 20 november organiseerden de beheerders en het bestuur van Blaercom
een bijeenkomst voor de gebruikers van het dorpshuis. Op een informele wijze
werd het bestuur voorgesteld en werd een kennismakingsrondje gehouden. Het
doel was onder meer om te kijken hoe Blaercom in deze tijd een rol kan blij-
ven spelen in het gemeenschapsleven van Blaricum. 
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Torenhof en Geer en Goor 

Het programma van Gerard Joling en Gordon heeft niet alleen het
Ouderenfonds vele nieuwe vrijwilligers opgeleverd, maar ook Vivium locatie
Torenhof heeft in de afgelopen periode nieuwe vrijwilligers mogen ontvangen.
Dat is hartstikke fijn!
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Net toen hij de laatste spijker in het bord
had geslagen werd hij aan zijn overall
getrokken. Hij keek omlaag, in de ogen
van een kleine jongen. ‘Meneer,’ zei het
jongetje. ‘Ik wil graag één van uw pup-
py’s kopen.’ ‘Wel,’ zei de boer, terwijl hij
met zijn hand achterin zijn nek wreef,
‘deze puppy’s hebben goede ouders
nodig en kosten bovendien best wel wat.’
De jongen liet even zijn hoofd hangen.
Toen reikte hij diep in zijn broekzak en
haalde een handvol kleingeld voor de
dag en liet het de boer zien: ‘Kijk, ik heb
39 cent. Is dat genoeg om te kijken?’
vroeg hij. ‘Zeker,’
zei de boer, floot
een deuntje en
riep: ‘Dolly!’ Uit
het hondenhok
kwam moeder
Dolly over het erf
naar de boer toe
rennen, gevolgd
door drie van haar
puppy’s, elk mooi
wit en bruin
gevlekt. 

De kleine jongen
drukte zijn
gezicht tegen het
hek. Zijn ogen straalden van verrukking.
Terwijl de puppy’s en hun moeder naar
het hek toe kwamen, zag de jongen nog
een kleintje bewegen, in het hondenhok.
Die was helemaal bruin en zichtbaar
kleiner dan de andere hondjes. Op zijn
lamme achterpootjes glijdend kwam de
kleine, als laatste, moeizaam het hok uit.
Onhandig hobbelde het naar het hek,
achter de andere hondjes aan. ‘Die daar,
die wil ik hebben,’ zei het jongetje beslist

Sarita en Liselore
maken deze
voorstelling van-
uit hun eigen
ervaringen en
we r e l d b e e l d .
Blijdschap stond
daarbij centraal.
Blijdschap als
medicijn, troost
en tegenkleur van
pessimisme op de
wereld. Ze bege-
leiden zichzelf en
elkaar bij het zin-
gen op piano,
ukelele, gitaar en
accordeon. Met
de kaartverkoop
voor dit optreden
en de aansluiten-
de loterij hopen

ze voldoende geld
bij elkaar te krijgen
voor de financie-
ring van de aula
van de school
‘Window to the
World’ voor kans-
arme kinderen op
Bali. 

Geef een uniek,
zinvol en blij kerst-
cadeau:
entreekaarten voor
de voorstelling
‘Blij’ à € 15,-.
Verkrijgbaar bij
Albert Heijn, Altijd
Bloemen en bij
Sarita en Liselore 
per e-mail: 
info@sarita.info.

terwijl hij naar het waggelende hondje
wees. De boer knielde naast het jongetje
en zei: ‘Zoon, je wil dat hondje echt niet
hebben. Het is niet in staat om te rennen
of te spelen, zoals die andere hondjes dat
kunnen.’
De kleine jongen keek naar de boer, deed
een stap achteruit, boog zich voorover en
begon een broekspijp op te rollen.
Terwijl hij dat deed werd een stalen beu-
gel zichtbaar, aan beide zijden van de
beentjes van de jongen, die vastgemaakt
zaten aan zijn speciaal gemaakte schoen-
tjes. De boer weer aankijkend zei de jon-

gen: ‘Weet u, meneer, ik kan zelf ook
niet zo goed rennen, en dit hondje heeft
iemand nodig die hem begrijpt.’

Met tranen in zijn ogen reikte de boer
naar beneden en pakte heel voorzichtig
de kleine puppy op en gaf het vervolgens
aan de kleine jongen. ‘Hoeveel kost hij?’
vroeg de kleine jongen, het manke hond-
je strelend. ‘Niets, het is gratis,’ zei de
boer. Er is geen prijs voor liefde.

hei & wei volgen op twitter: kijk op
http://twitter.com/heienwei

Blaricum toen...

Boerderij van de Fa. Wed. Bart Vos
Deze foto is gemaakt in de jaren zestig van de vorige eeuw. 

Dit pand is in de vroege ochtend van 16 augustus 2008 geheel 
door brand verwoest. Het meest trieste van dit alles is eigenlijk nog, 

dat er door deze brand een ‘museum’ verloren is gegaan. 
Het leek namelijk of de tijd in deze boerderij een eeuw had stilgestaan.

Gelukkig is de boerderij nu weer geheel opgebouwd.
Aangeleverd door Frans Ruijter

Gideon Calis@GideonCalis
heienwei leuk dat jullie mij volgen en volg terug.

Rosmarijn Boender@postboe
@dichtbij_laren Liesbeth Boersen #DBP 
en Gerard Knoop #CDA Blaricum: 
gefeliciteerd met jullie lijsttrekkerschap!

Blaricum Citytweet@BlaricumNL15h
Veel arme mensen in Laren en Blaricum

AlbertHeijnBlaricum@AHblaricum
Win 1 minuut gratis winkelen! Lever uw kassabon op de zon-
dagen in december in en win deze prijs.

De Blaricummermeent@blaricummeent
Binnenkort wordt het Plataanplein in
De Blaricummermeent ingericht. 
De plataan staat alvast op z'n plek.

Om stil van te worden
door Herman Rigter
Een boer had enkele jonge puppy’s die hij wilde verkopen. Op een houten bord
schilderde hij ‘Vier puppy’s te koop’ en zette dat bij het hek neer, aan de kant
van de weg, bij de ingang van zijn erf. 

Benefietconcert t.b.v. bouw van
school in Bali, Indonesië

In het Vitusgebouw in Blaricum vindt op vrijdagavond 27 december een bene-
fietconcert plaats: ‘Blij’. Het is een muzikale voorstelling door Sarita
Lemmens en Liselore Strijdhorst. Na hun optreden is er een loterij met prach-
tige prijzen die door verschillende ondernemers uit de regio beschikbaar zijn
gesteld. De totale opbrengst van de kaartverkoop en de loterij gaat naar het
bouwproject van de ‘Window to the World’ school voor kinderen op Bali,
Indonesië.
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Oud en nieuw: veilig en gezellig voor iedereen 

Woninginbraken

extra maatregelen om woninginbraak te 

en wordt intensiever gesurveilleerd op 

ondernemers in de regio Gooi en Vechts-

•  Laat een bewoonde indruk achter door 

aan en uit te laten gaan;
•  Doe deuren en ramen goed op slot en 

•  Leg waardevolle spullen niet in het 

een kluis;
•  Zet de verpakking van grote kerstca-

deaus niet aan de straat;
•  Meld niet op uw voicemail of via sociale 

media dat u niet thuis bent;

Verkoop en afsteken vuurwerk 
Consumentenvuurwerk mag in Neder-
land alleen in de drie dagen voor oud 
en nieuw verkocht worden. Koop alleen 
goedgekeurd vuurwerk. Goedgekeurd 

door.

Vuurwerk mag alleen worden afgesto-

toegestaan vuurwerk af te steken aan een 
straat of andere openbare ruimte als dit 
op enige manier gevaar, schade of over-
last kan veroorzaken. Verder: houd min-
stens 6 meter afstand als het vuurwerk is 
aangestoken en gooi nooit met vuurwerk 
naar mensen en dieren.

Vuurwerk en rieten daken 
In Blaricum is het vanwege brandgevaar 
verboden binnen een straal van 50 meter 
van een rieten kap vuurwerk af te steken. 
De genoemde afstand is een minimale 
afstand. Brandweer en gemeente advise-

rieten kap, zorg dan dat u een brandblus-

Alarmsysteem
Vanwege de brandgevoeligheid van rieten 
kappen is er een systeem op de markt dat 
een buitenbrand aan het rieten dak snel 

kan detecteren. Het principe is dat er dra-
den worden aangebracht langs de rand 

brand zal de draad doorsmelten en wordt 

brandweer. 

Alcohol: niet of met mate 

ervaren oud en nieuw als een reden om 
uitbundig te feesten. De feestvreugde kan 

geweld en vernielingen tot gevolg. Dat 
gebeurt vaak onder invloed van alcohol. 
Drink daarom niet of slechts met mate.

Opruimen 

letsel op omdat ze ‘weigeraars’ opnieuw 
aansteken. Ruim daarom vuurwerkres-

ongelukken. 

Strafbaar 
Overtredingen zoals vuurwerk afsteken 

-

gemeentediensten gesloten op woens-
dag 25 december, donderdag 26 de-

De gemeentediensten sluiten eerder 
(om 16.00 uur) op dinsdag 24 decem-
ber en dinsdag 31 december. Ook tele-
fonisch is de gemeente dan tot 16.00 
uur te bereiken op telefoonnummer 

-
ten kunt u op de genoemde dagen tot 

Zuidersingel 5 in Eemnes.

-

openen de gemeentediensten op 

normaal: om 10.00 uur.

Openingstijden 
rond feestdagen

Groene bak met 
vakantie
Van maandag 23 december 2013 tot 

groene minicontainer niet geleegd door 

(GAD). De hoeveelheid groenafval die 
in deze periode wordt ingezameld is 

Op uw inzamelkalender en op 
www.gad.nl kunt u zien wanneer de 

wordt. Ook kunt u zich op de web-
site van de GAD aanmelden voor de 
Afvalreminder of de afval-app. Hiermee 
ontvangt u een dag voordat er wordt 
ingezameld een herinneringsmail.

20.30 tot 22.30 uur.

NIEUWJAARSRECEPTIE 

-

• 70 x 100 cm € 38,12
• 100 x 150 cm € 63,53

Gemeentevlag kopen?
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aan
 

•  
1261 AG, het plaatsen van een erfaf-
scheiding en het vellen van 2 bomen, 
ingekomen 21 november 2013;

• -
-

• 1261 GL, het uitbouwen 

ingekomen 2 december 2013;
•  1261 EZ, het plaatsen 

van een erfafscheiding, ingekomen  
5 december 2013;

•  1261 BS, het vellen 
van 5 bomen, ingekomen 5 december 
2013;

•  1261 TT, het vellen van  
1 boom, ingekomen 5 december 2013;

•  1261 JM, het vellen 
van 3 bomen, ingekomen 7 december 
2013;

•  1261 GM, het vellen 
van 8 bomen, ingekomen 10 december 
2013;

•  1261 EZ, het reno-

verzonden 16 december 2013.

De aanvragen kunnen worden ingezien 

Verleende vergunningen

•  1261 BP, het vellen 
van 1 berk en 1 esdoorn, verzonden  
28 november 2013;

•  1261 CN, het 
oprichten van een woning, verzonden 
2 december 2013;

•  1261 HH, het vellen 
van 1 grauwe abeel en 1 Amerikaanse 
eik, verzonden 4 december 2013;

•  1261 GK, plaatsen twee 
dakkapellen, verzonden 5 december 
2013;

•  1261 AX, plaatsen over-
kapping, legalisering, verzonden  
11 december 2013.

door burgemeester 
•  

Red Sun, Huizerweg 3 (1261 AR) op  
25 en 26 december 2013 tot 01.30 uur 
’s nachts, verzonden 2 december 2013;

•  

ten behoeve van een Winter Picknick 

-
trum de Malbak op het Burgemeester 
Tydemanplein 3, verzonden 4 decem-
ber 2013.

door burgemeester en wethouders
•  

de muziektent aan de Dorpsstraat ten 
behoeve van de verkoop van zuivel-
producten in 2014 op de maandag, 
verzonden 10 december 2013.

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

•  Het laten plaatsvinden van het evene-
ment ‘Midwintervuur Blaricum 2014’ 

uur op een terrein aan de Blaricum-
merweg/Slotweg, verzonden 4 decem-
ber 2013.

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) binnen 
6 weken na bekendmaking van het 

-

en wethouders. De datum van bekend-
making is per besluit aangegeven. De be-

van voorlopige voorziening indienen 

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Verordening Drank- en Horecawet 
Blaricum 2014
Het college van de gemeente Blari-

vergadering van 10 december 2013 
de Verordening Drank- en Horecawet 

verordening bevat onder meer regels 
over de alcoholverstrekking in paracom-

De volledige tekst van de verordening 

vanaf die datum gedurende 12 weken 
ter inzage in het kantoor van de BEL 

Voorts is de integrale tekst te raadplegen 

Verordening werkgeverscommissie 
en de Instructie raadsgriffier 

treden met terugwerkende kracht in werking op 1 mei 2013. 

(door)Mandatering omgevingsdienst 
Het college van Blaricum maakt bekend dat de Omgevingsdienst Gooi- en Vecht-
streek (dat milieutaken uitvoert voor de gemeente Blaricum) de bevoegdheden voor 
de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handha-

-

-

op deze dagen van geluidsnormen zoals vermeld in het besluit algemene regels voor 

Collectieve festiviteiten 2014

De gemeente Blaricum maakt bekend 
-

Citroën Berlingo, kleur wit, voorzien 
van het kenteken FN54 WYL (buiten-
lands kenteken), op de Woensbergweg 
ter hoogte van nummer 5 in Blaricum.
 
Het voertuig is weggesleept omdat het 

-
keerd stond. Daarnaast verkeerde het 
voertuig in verwaarloosde toestand 

staat. 

Burgemeester en wethouders kun-
nen binnen de in de Algemene wet 

-

Dit is het geval wanneer de gemaakte 
en te maken kosten in verband met 
toepassing van bestuursdwang niet in 

geringe waarde van het meegevoerde. 
De kosten van deze tenuitvoerlegging 

-
ste lid Awb van de overtreder worden 
gevorderd. 

Indien het genoemde voertuig uw eigen-
dom is en u wilt het voertuig ophalen, 
dan kunt u contact opnemen met me-

-
dag tot en met donderdag bereikbaar 
via telefoonnummer 035 – 751 32 50. 

WEGGESLEEPT VOERTUIG
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wet en mag er alleen alcohol worden 

geldt voor alle soorten alcohol: sterke 

straat, in parken, op evenementen, in 

hebben, riskeren ze een boete. 

voor de ontwikkeling van de hersenen 

te vroeg, te veel en te vaak alcohol. Dit 
kan leiden tot ongelukken, overlast, 

alcohol drinken. 

Praat erover met uw kind en spreek af 
dat uw kind geen alcohol drinkt tot 

veranderd is om de gezondheid van 

-

www.uwkindenalcohol.nl en 
www.nix18.nl

Alcohol? Pas vanaf 18 jaar! 

Veilige feestdagen!
10 handige tips 

1. Gebruik geen spiritus voor fonduestellen etc. Het gebruik kan 
 levensgevaarlijke steekvlammen veroorzaken. Het alternatief? Elektrisch!   
Denk bijvoorbeeld aan steengrillen of gourmetten. 

2. Gebruik geen brandgel en/of bio-ethanol voor sfeerhaarden, -lichtjes of 
warmhouders.

3. Vul nooit warme spiritus-, brandgel- of  bio-ethanolbranders bij! Wacht 
MINSTENS een uur na het doven om gevaarlijke steekvlammen te 

 voorkomen.
4. Houd kinderen uit de 

buurt (tijdens het aan-
steken) van vuur en 
kaarsen.

5. Laat kinderen nooit al-
leen bij de open haard of 
kaarsen. Ook niet even!

6. Zet de kerstboomverlich-
ting uit (stekker uit het 
stopcontact) als u 

 weggaat of slaapt. 
7. Géén kaarsen aansteken 

in droge kerststukjes of 
de kerstboom.

8. Laat kinderen nooit zelf 
vuurwerk afsteken.

9. Steek vuurwerk nooit 
direct uit de hand af.

10.  Experimenteer niet met    
 vuurwerk.

Openbare vergaderingen 
Algemeen Bestuur

• Donderdag 24 april 2014, 13.30 – 15.30 uur 

• Donderdag 4 september 2014, 13.30 – 15.30 uur
• Donderdag 6 november 2014, 13.30 – 15.30 uur 

De vergaderingen vinden plaats in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. 
-

Het college van Blaricum maakt bekend 
-

cember 2013 de Verordening gegevens-

personen in werking treedt. 

De verordening gaat over het verstrek-
ken van persoonsgegevens voor zover dit 

personen.

De volledige tekst van de verordening 

ter inzage in het kantoor van de BEL 

Burgerzaken. Ook kunt u het inzien op 
www.blaricum.nl

Verordening gegevensverstrekking 
basisregistratie personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum hebben besloten om een 
parkeerplaats ten behoeve van Meentweg 16 te reserveren als gehandicapten-
parkeerplaats voor het motorvoertuig van de bewoner/bewoonster van genoemd 
perceel. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze bekendmaking een 

-

contact opnemen met mevrouw E. Van der Hulst, telefoonnummer 035 – 751 33 74.

Aanwijzen gehandicapten-
parkeerplaats

(1ste kerstdag) vindt een dag eerder plaats; op dinsdag 24 december. 

als de (ondergrondse) verzamelcontainers.
 

-

-

-
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Agenda Rondetafelgesprekken

1. Beeldvormend

Dit agendapunt is gereserveerd voor de Blaricumse burger die een niet geagendeerd 
onderwerp met de raad wil bespreken.

2. Informerend

3. Beeldvormend

2004 gestart met het actualiseren van haar bestemmingsplannen. Het onderhavige 
-

mingsplan dat voldoet aan de huidige wet- en regelgeving en dat aansluit op de 
overige bestemmingsplannen van de gemeente. Het vervangt een aantal bestem-

Indien u deel wenst te nemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken of het 
woord wenst te voeren over een niet geagendeerd onderwerp, wordt u hiervoor van 
harte uitgenodigd en kunt u dit vooraf melden (uiterlijk maandag, 12.00 uur) bij de 

In de rondetafelgesprekken kan niet gesproken worden over besluiten waartegen 

keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, of over een onderwerp waar-

ingediend.

De stukken zijn te raadplegen via de gemeentelijke website www.blaricum.nl (Ge-
meentehuis – Gemeenteraad – Agenda + stukken). De raadsvoorstellen liggen ter 
inzage bij de balie in het gemeentehuis van Blaricum.

Agenda Raadsvergadering

In de openbare raadsvergadering van 

 •   woningen: 

 •  niet-woningen:   
 

 •   eenpersoonshuishouden: 

 •   meerpersoonshuishouden: 

Voor 2012 is er door de gemeente 
een teruggave van de GAD ontvangen. 
Besloten is om dit bedrag in 2014 
aan de huidige huishoudens terug 

het huishouden. Eenpersoonshuis-
houdens ontvangen  € 14,- retour, 
meerpersoonshuishoudens € 28,-. 
Deze teruggave komt als aparte regel 

 Het tarief is ten opzichte van 2013   

  • per perceel: € 211,82  
   (was € 206,16).

 kostendekkend niveau. 

 opzichte van 2013. Wel is een maxi 
 mum tarief toegevoegd. 

 per woning.

heden opgenomen in een door de ge-

uitgave en liggen voor een ieder ter 
inzage. Op verzoek kunt u, tegen beta-

verordening(en) ontvangen. De veror-
-

loaden op de website van de gemeente 
Blaricum: www.blaricum.nl. De ingangs-

-

Vaststelling gemeentelijke verordeningen

Milieuprogramma 2014
Het college van Burgemeester en Wethouders van Blaricum maakt bekend dat de 

van milieu in 2014 zullen worden uitgevoerd. 
-

gel 5 te Eemnes en is integraal te vinden op de website van de gemeente Blaricum.

Subsidieplafond 2014 

van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat op 5 november 2013 de begro-

2014 vastgesteld op € 741.368, -
Met het subsidieplafond wordt bedoeld dat nu door de gemeenteraad een maximum 
bedrag beschikbaar is gesteld voor het verlenen van subsidies. Door het college is dit 

eenmalige subsidies.



U kunt uw spullen brengen naar Rie
Rigter, Eemnesserweg 4, Blaricum.
Geen groot meubilair.

Inbreng 
rommelmarkt

17.00. Vrij 8.30-13.00 uur. 
Barbara Houwers 21 en 28 december
open atelier van 13.00-17.00 uur. Blei
17, 1261 PG Blaricum-Bijvanck. Info:
www.barbarahouwers.com. 
Trappenberg t/m 8 januari verkoopex-
positie van schilderijen van Martin van
den Broeck en Lia Verkaik en keramiek
van Nicole Wolstenholme. Info:
kunstcommissietrappenberg@gmail.com.
Rosa Spier Huis t/m 2 februari exposi-
tie van het werk van oud-leerlingen 
van de rijksacademie (1972-1977).
Dagelijks tussen 10.00-16.00 uur. 
Info: www.rosaspierhuis.nl.
Brinkhuis t/m 4 januari Biënnale van
het miniatuur. Ma t/m zat van 11.00-
17.00 uur. Info:
www.hartvanlaren.nl/brinkhuis en
www.gooisekunstkring.nl. 

WELZIJN/CULTUUR
Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter. 

PC Helpdesk Bent u 50+,  zit u met een
probleem met uw PC, tablet, iPad? U
kunt op maandag tot vrijdag tussen
10.00-12.00 uur bij de PC Helpdesk in
het Brinkhuis advies inwinnen. 
Info: www.pchelpdeskbel.nl. 
Brinkhuis 21 december 20.15 uur en
22 december 14.30 uur Herinneringen
aan Toon Hermans in woord en muziek.
Aanmelden en info: 
reserveren@hartvanlaren.nl en tel.
7513991. Schilderskring (vrij tekenen
en schilderen) in het atelier op 
dinsdag van 13.30-16.30 en van 19.30-
22.30 uur. Voor info en aanmelden 
cursusbureau@versawelzij.nl of tel.
6299838. 
Theater aan de Brink 27 december
pianorecital van Weltklassik am
Klavier. Aanvang 20.15 uur. 
Info: info@thebrink.nl en 
www.hartvanlaren.nl. Reservering:
reserveren@hartvanlaren.nl of tel. 06-
51147774. 
De Malbak Eigen potje koken vindt
plaats op de laatste dinsdag van de

EXPOSITIES
Geologisch Museum Hofland de ten-
toonstelling: ‘En toen... kwam de
mens’, t/m december 2013.
Dinsdag t/m zondag open van 13.00-
16.30 uur. Info: 
www.geologischmuseumhofland.nl.
Historische Kring Blaricum t/m 19
april tentoonstelling van de werken van
de Blaricumse schilder Sal Meijer.
Donderdag van 20.00-22.00 uur en
zaterdag van 14.00-16.00 uur. 
Info: www.histkringblaricum.nl.
Singer de tentoonstelling: ‘Dwars door
Frankrijk’ van Henri Le Sidaner, t/m
januari 2014. Info: www.singerlaren.nl.
Tandheelkunde Kliniek Blaricum t/m
31 januari 2014 expositie van fotograaf
Juliette Erkelens. De expositie is te
bezoeken tijdens de openingstijden van
de kliniek. 
Info: info@juliette-erkelens.nl of 06-
24230544 en www.juliette-erkelens.nl.
BEL-ART t/m januari 2014 expositie
Pépé Grégoire en Willem van Spronsen,
locatie: BEL-kantoor. Ma. t/m do. 8.30-

maand van 15.30-18.30 uur voor kin-
deren van 9-12 jaar. Kosten €3,75 per
keer. Info en aanmelden bij Irene 
Vos: tel. 06-33103836, e-mail: 
ivos@versawelzijn.nl. Elke donder-
dagmiddag ‘meidenmiddag’ (Girls
Place) van 16.00-18.00 uur. Voor mei-
den van 9 t/m 12 jaar. Info: tel.
52562902.
Historische Kring Blaricum 15
januari van 13.30-15.30 uur workshop
Levensverhalen schrijven. Aanmelden
en info: Karin van der Raad,
ka.raad@planet.nl, tel. 5422730 of
Vera ten Broeke-Abels, tel 06-
53168006.
Sint Jans Basiliek 26 december kerst-
concert van de Sint Jans Schola met
muziek door de eeuwen heen. Kerk is
open vanaf 13.30 uur, aanvang concert
14.00 uur. 
Voor info: www.sintjansschola.nl. 

BIBLIOTHEEK 
Huizen tel. 5257410.
Laren tel. 5382612. 

Of heeft u een vraag over de bezorging,
of een beschadigd exemplaar ontvangen,
stuur dan een e-mail naar
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei & wei
bezorging’. U kunt op werkdagen ook
bellen met 5316520.

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

Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma, Marjolijn Schat 
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of 
aan Gerda Jellema, Onder den Dael 17, 1261
CN Blaricum, tel. 06-50593402
Redactie: Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen,
Helena ter Haar, Gerda Jellema, Aty
Lindeman, Elisabeth Loudon, Karin Maas,
Robert Molijn, Daniëlle Mouissie, Hidde van
der Ploeg, Henny Radstaak, Frans Ruijter,
Satyamo Uyldert, Adrie van Zon
Medewerkers: Anneke Bruggeman, 
Linda Eggenkamp, Nico de Gooijer, Christa
Hogenkamp, Piet Niks, Corryn de Vrieze,
Ria Bulten-van der Mik
Foto’s: Peter van Rietschoten, Sybert
Blijdenstein en Gerbe van der Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel. 5313162,
e-mail: gesink@solcon.nl
Voor tarieven zie www.heienwei.nl
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum 
Voorzitter: Pim Baljet 
Secretariaat: Jacqueline Gesink, 
e-mail: gesink@solcon.nl
Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer, tel. 5310984 
e-mail: ristbrouwer@hotmail.com
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

Hei & wei is een tweewekelijkse uitga-
ve. Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl. 

Kopij

Hei & wei niet 
ontvangen?

Nelson Mandela-kerstboom

Op 7 en 8 december werd de Zorgboerderij ’t Werckpaert weer omgetoverd tot kerstmarkt.
De Nelson Mandela-kerstboom werd bij opbod verkocht.

Familieberichten
Geboren
05-11-2013 Livia Ligter
06-11-2013 Beau Rowin Melluc

Somers
14-11-2013 Lysanne Adriana Olga

van Hee
28-11-2013 Marit Terlouw

Overleden
16-11-2013 Johanna (Jopie) Maria

Duurland van
Breemen, 
geboren 20-06-1934

17-11-2013 Antonius (Toon) Raven, 
geboren 27-10-1927

28-11-2013 Hendrikus Martinus
Johannes (Henk)
Ockeloen, 
geboren 06-08-1939

Oliebollen
Ze zijn er weer; oliebollen! Naturel,
met rozijnen, appel of sukade en met
poedersuiker naar keuze. In het oude
dorp onder meer te koop bij bakkerij
Wassenaar en patisserie Rémy. Of
uiteraard zelfgemaakt. 
Er zijn verschillende theorieën die het
ontstaan van de oliebol verklaren. De
eerste is dat de Germanen eind december
oliebollen nuttigden. Om de godin
Perchta en andere slechte geesten tevre-
den te stellen, werd voedsel geofferd.
Door het vet in de oliebollen zou het
zwaard van Perchta van het lichaam glij-
den, waardoor diegenen die oliebollen
gegeten hadden niet opengereten zouden
worden. Waarschijnlijker is dat de oor-
sprong van de oliekoek in de
Middeleeuwen ligt. Kerstmis was het
feest om het einde van de vastenperiode
te vieren. Al het verse voedsel was op en
oliebollen, gemaakt van houdbare
grondstoffen, waren een voedzame trak-
tatie. Het derde verhaal is dat de oliebol
uit Portugal komt. De Portugese joden
die tijdens de Spaanse inquisitie naar
Nederland vluchtten, namen hun recep-
ten van oliekoeken met gedroogde zuid-
vruchten mee. De olie zou verwijzen
naar de olie uit de eeuwig brandende
lamp in de tempel van Jeruzalem. 

Dorpsagenda

Gubbio

De grootste kerstboom ter wereld ligt
op de helling van de berg Ignio bij het
plaatsje Gubbio in Umbrië, Italië, en
wordt sinds 1981 elk jaar aangestoken.
De kerstboom is zo’n 740 meter lang en
heeft een maximale breedte van 450
meter. De boom telt meer dan 700 licht-
jes en gebruikt een kleine 8 kilometer
kabel. In 1991 erkende het Guinness
Wereld-recordboek de boom als de
grootste kerstboom ter wereld. De licht-
jes blijven aan tot het feest van
Driekoningen op 6 januari. De ‘kerst-
boom van Gubbio’ wordt jaarlijks ont-
stoken op 7 december aan de vooravond
van het feest van Immacolata
Concezione. In 2011 heeft Paus
Benedictus XVI, met behulp van een
‘touch’ op zijn tablet, van 230 kilometer
afstand de lichtjes aangestoken met het
uitspreken van de wens: ‘Ik hoop dat dit
licht zal werpen in de schemering.’

Codacapo

Het Blaricumse muziekproductiebu-
reau Codacapo Music Management en
de Lions Club Bussum Godelinde
organiseren voor de tiende keer een
benefiet nieuwjaarsconcert in de
Grote Kerk Naarden. 
Het Nieuwjaarsconcert Naarden 2014
vindt plaats op zondag 5 januari, de kerk
is vanaf 14.30 uur open en het concert
begint om 15.00 uur. Voor aanvang, in de
pauze en na afloop van het concert (tot
uiterlijk 18.30 uur) worden er feestelijke
drankjes en hapjes geserveerd. Het
goede doel dat dit jaar wordt onder-
steund is het Dwarslaesiefonds.
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