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    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
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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

P        

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

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d
035-5315703

Christiane Calis

www.rabobank.nl/noordgooiland

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
Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl

HOV
De gemeenten in het Gooi en de pro-
vincie Noord-Holland proberen al
lang het openbaar vervoer tussen
Huizen en Hilversum te verbeteren.
Plannen voor een vrije busbaan voor de
hoogwaardige openbaarvervoerverbin-
ding (HOV) in Blaricum stuitten al
eerder op een gemeenschappelijk protest
van actievoerders en raadsleden. Op
donderdag 15 september zongen de
raadsleden een strijdlied en begaven zij
zich in de nieuwe lijnbus 320, die vol-
gens iedereen al naar tevredenheid rijdt,
vanaf busstation Huizen naar de carpool-
plaats en terug. De PvdA is het princip-
ieel niet eens met een actievoerende
raad, maar gedoogde en reed mee.

Tergooi
Ziekenhuis
Op 5 september heeft de raad van
bestuur van Tergooi een voorgenomen
besluit genomen over de locatieont-
wikkeling van het ziekenhuis. 
Tergooiziekenhuizen zal één hoofdlo-
catie krijgen in Hilversum. In Blaricum
blijven de poliklinieken open en zal ook
een dagkliniek worden ingericht. Het
voorgenomen besluit zal worden voorge-
legd aan de adviesorganen (stafbestuur,
cliëntenraad, ondernemingsraad). Daar-
na zal een definitief besluit volgen.

Taart voor
Sherpa en BEL
Zowel de BEL Combinatie, de drie
BEL-gemeenten, de BEL-medewer-
kers en Sherpa hebben zich ingezet
voor het behoud van de bedrijfskanti-
ne in het kantoor van de BEL
Combinatie.
Met als mooi resultaat dat de kantine,
gerund door cliënten van Sherpa, open
blijft. Op dinsdag 6 september werd dit
heugelijke nieuws meegedeeld aan de
Sherpa-medewerkers en de medewerkers
van de BEL Combinatie. Gezamenlijk
werd taart gegeten. Er wordt een nieuwe
overeenkomst gesloten tot 1 januari
2014.

Health Center FIT Blaricum bestaat in
oktober 5 jaar. Paul Knip, Nanda
Gerlach en Erwin Hildebrand zijn de ini-
tiatiefnemers van dit fitnesscentrum.
Alle drie fysiotherapeut en Paul en
Erwin als zodanig ook verbonden aan
het gezondheidscentrum op de beneden-
verdieping van De Lloods. Anne
Hildebrand verzorgt de pr, marketing en
communicatie. Op deze donderdagmid-
dag is het zeer rustig. Het
komt dan ook met bakken
naar beneden.

Aanbod
Dankzij de gedegen achter-
grond van de instructeurs
kan hier op verantwoorde
wijze aan het lichaam
gewerkt worden. Nanda legt
uit: ‘Bij een eerste keer
wordt er gekeken wat de
wensen van de toekomstige
fitnesser zijn en wij laten wij
de mogelijkheden zien, welk
programma we samen kun-
nen maken om aan de trai-
ningsdoelen te voldoen. Dit

kan een groepsles zijn, zoals zumba,
pilates, spinning, circuittraining of een
op maat gemaakt trainingsprogramma in
de fitness.’ Ook beschikken zij over een
Kinesiswand en een hoek met vrije
gewichten: hier kun je op elk niveau je
hele lichaam trainen. Er is een ruim aan-
bod, en alles met aandacht voor de per-
soon. Zo nodig kan er ook een voedings-
plan uitgestippeld worden of een perso-

nal trainer ingeschakeld wor-
den. 

Wellnesskey
De apparaten staan opgesteld
in een moderne, schone en
sportieve omgeving. Voor
een leek kan het wat erg
sportief overkomen, overal
staan ‘martelwerktuigen’, bij
nader inzien valt het mee.
Stond je vroeger nog met een
papiertje + tekeningetje met
instructies in de hand te kij-
ken in welke onmogelijke
houding je je moest wringen
om uiteindelijk slank, lenig

www.dayspamooi.nl

  

tekst Gerda Jellema 
Het klopt dus, ook daar heb ik spieren. Gezeten op de abductor worden mijn
heupspieren onderworpen aan een rekken en strekken; goed voor ze. Op de
loopband ga ik tegen een helling op, het televisiescherm voor mij geeft mijn
tempo, hartslag, en al wat van belang is voor de fitnesser, weer en laat Oprah
Winfrey zien, die de één of andere deskundige interviewt. Fit for me.

v.l.n.r. Nanda Gerlach, Erwin Hildebrand en Paul Knip

vervolg op pagina 2
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Health Center FIT 5 jaar



    

Men maakt kennis met meditatie, waar-
bij vooral wordt geleerd om de gedach-
ten tot rust te brengen en om afstand te
nemen van de druk van het dagelijkse
leven. De �sana’s oftewel de lichaams-
houdingen worden stap voor stap aange-
leerd, waardoor er meer balans ontstaat
in lichaam en geest. Deze houdingen
worden aangepast aan de mogelijkheden
van degene die ze uitvoert.

Het bijzondere aan de Raja Yoga is, dat
er ook aandacht wordt besteed aan de
kennis omtrent de energieën die een rol
spelen bij het tot stand komen van een
goede gezondheid maar ook bij het ver-
oorzaken van ziekte. Dit gebeurt o.a.
door het aanleren van de ‘Mentale
Pranayama’s’, dit zijn technieken die
de Prana, oftewel de energie in het
lichaam, leren besturen en beteugelen
(Yama). Vervolgens wordt er in de les
uitgelegd hoe men dit zelf kan leren
beheersen door o.a. inzicht, kennis en

door Adrie van Zon
De foto’s van ‘oog’ zijn oogstrelend.
We zien ons dorp met andere ogen.
‘Oog’ leert ons kijken naar wat we zien.
Mooie plekjes, doorkijkjes,
typische huizen, weggetjes,
paadjes, hei en wei, mooie
luchten.
Maar ook de dingen die
gebeuren.
Het dagelijks leven, het
straatgebeuren, activiteiten,
feesten, partijen, bekende
Blaricummers. 
Uit het leven gegrepen.
Nog mooier wordt het als we kijken naar
de REACTIES van de kijkers.

en helemaal hups van je ‘workout’ thuis
te komen, nu ga je met een wellnesskey,
waarin je persoonlijke programma is
vastgelegd, langs alle apparaten. Deze
‘computercoach’ maakt het trainen een
stuk eenvoudiger. 

Innerlijk en uiterlijk
Naast al het werken aan je lichaam (en
geest) is ook gedacht aan het lessen en
stillen. Een bar en een sfeervolle lounge
verrassen je bij binnenkomst. Er is een
kleine kaart met gezonde broodjes en
verse fruitshakes.
Verder kun je zweten in de sauna, bruin
worden onder de zonnebank en genieten
van een welverdiende (sport)massage. 

Vrouwen leren je de les

Zo is het toch? Bij dier en mens. In
mijn vorige column berichtte ik over
een jonge specht die nog niet genoeg
van zijn ma geleerd had. Resultaat:
een kapotte snavel. Daarop inha-
kend vertelde een oude dame mij dat
bij haar drie jonge spechten van hun
ma wel de les geleerd hadden. En
nog razend snel ook. Die drie kwa-
men daar gretig de apennootjes
wegpikken, kort nadat ma heel slim
een gat gehakt had in de houten zij-
kant van het eekhoorn-voederhuisje
(de oude dame had er ook één). 

Ook bij de mens leert de vrouw de
man de les. De leeftijd van beiden
maakt niets uit. Als je als man het
ooit waagt de vrouw de les te leren
is dat tot volledig mislukken
gedoemd. Onlangs overkwam dat
een vader met zijn zestienjarige
dochter. Hij wilde haar wat meer
liefde bijbrengen voor de tuin, die
haar geen bal interesseerde. Zonder
overleg – iets dat ik ook doe bij een
goed idee – kocht hij twee lichte
motormaaiers, waar je achter moet
lopen. Eén maaier voor hem en één
voor dochterlief. Om samen, naast
elkaar, het grote gazon te maaien.
Toen dochter de twee grasmaaiers
zag staan en pa’s verhaal erbij hoor-
de, zei ze ‘Pa, je denkt toch niet dat
ik naast jou, als een hond aan de
lijn, het gras ga lopen maaien?
Gebruik je verstand eens. Vergeet het
maar!’ Pa maaide die dag eenzaam
en alleen zijn baantjes. Bekaf was
hij. De twee grasmachines bracht hij
terug naar de winkel. Die gingen in
de tweedehands verkoop. Hij kocht
een grote, professionele maaier met
een zitje. Hij had zijn les geleerd en
zijn verlies genomen. 

Mijn twee dochters, nu dik in de der-
tig, en niet te vergeten mijn echtge-
note, leren mij ook nog regelmatig
de les. Mijn ruime levenservaring
speelt bij hen geen rol. Ik blijf in
hun ogen iemand die leiding nodig
heeft. Anders gaat het fout met me.
En, verdorie, ik moet bekennen dat
ik er elke dag zo een hoop bij leer.
Over mezelf, maar vooral hoe ik bui-
ten de vuurlinie moet blijven. 

Column
door
Sybert Blijdenstein
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‘De koninklijke Yoga’
Raja Yoga is de meest leerzame en uitgebreide vorm van yoga, waar de 
beoefenaar vele kanten mee uit kan. Het wordt daarom ook ‘De Koninklijke
Yoga’ genoemd. Alle vormen van yoga, zoals bijvoorbeeld de Hatha Yoga, 
liggen hierin besloten. Hatha yoga is de vorm van yoga waarin meestal les
wordt gegeven in Nederland.

Oog op Blaricum

beoefening. Raja Yoga is echter nog veel-
zijdiger dan hier uitgelegd. 

De lessen worden gegeven door een vak-
bekwame, ervaren en enthousiaste lera-
res, Rita Houthuijzen. Bent u nieuwsgie-
rig geworden en wilt u het zelf eens uit-
proberen? Dan mag u altijd een gratis
proefles mee komen doen. De lessen
worden gegeven in De Blaercom.
Info: Sportschool Schouw, tel. 5262985
en www.sportschoolschouw.nl. 

Die variëren van fel, laconiek, badine-
rend tot relativerend.
Wat een verschil in interpretatie.
Het is vermakelijk om te zien hoe dege-

nen die hier geboren en geto-
gen zijn, de echte
Blaricummers, op elkaar rea-
geren met humor, luim en
nostalgie. 
Oog noodt tot communiceren
en dat is goed voor de betrok-
kenheid van de burger en
voor het gemeentebestuur dat
zo kan zien wat er zoal leeft in

het dorp. Elke gemeente zou zo’n site
moeten hebben. 
http://oogopblaricum.wordpress.com. 

Ontspannen fit
Anne vertelt dat de bezoekers een duide-
lijke afspiegeling zijn van de Blaricumse
bevolking: ‘Je ziet hier zowel de nieuwe
als de oude Blaricummers. In deze
omgeving is iedereen gelijk, we willen
allemaal graag lekker in ons vel zitten,
uiteindelijk wil iedereen fit zijn.’ En fit
zijn kan hier op een actieve ontspannen
manier, onder prettige begeleiding. In de
feestelijke lustrummaand oktober geldt
een aantrekkelijke inschrijfactie en ont-
vangt ieder nieuw lid een cadeau dat bij-
draagt aan een ontspannen lichaam en
geest. 

Vervolg van pagina 1

Voor info: www.healthcenterfit.nl.



‘Dat is dan pas over acht jaar,’ steunt
Matthijs van ’t Hoff bescheiden mijn
veronderstelling waar het mogelijke
deelname betreft. ‘Het is een sport waar-
in je eerst veel ervaring moet opdoen.’
Het was op een meer in Friesland met
zicht op windsurfers dat zijn vader ver-

telde die sport ooit te hebben beoefend.
Matthijs nam het aan voor kennisge-
ving, maar toen pa een jaar later met een
beginnerssetje aankwam, wilde hij het
toch weleens uitproberen. ‘Hét gevoel
kwam pas toen ik erop stond,’ kijkt hij
terug. De liefde voor deze sport was
geboren en op het Gooimeer volgde drie
jaar geleden een eerste cursus.

School en sport
‘Wat goed is komt snel,’ luidt de mening
van Joris van den Bergh (17 februari
1882-1 juli 1953), dé pionier van de
Nederlandse sportjournalistiek. Met zijn
optreden in Californië heeft Matthijs
van ’t Hoff onlangs die bewering in aan-
leg weer eens onderbouwd. Uit ons
gesprekje blijkt dat de scholier zijn suc-
ces weet te relativeren. Deze maand is
zijn eindexamenjaar vwo op het
Erfgooiers College in Huizen begonnen,
voorlopig kosten zijn sportactiviteiten –
zoals bijvoorbeeld de reis naar San
Francisco – de familie nog veel geld en
in algemene zin is er sprake van een
druk leven: ‘Het is allemaal niet makke-

lijk te combineren, in oktober is het EK
op Sardinië. Ik krijg er wel vrij voor, als
ik tenminste goede cijfers heb.’

RS:X
Inmiddels maakt hij deel uit van de
RS:X klasse van het Watersportver-

bond. Die benaming
betreft sportieve
activiteiten op een
zeilplank met een
‘steekzwaard en een
zeil van voorge-
schreven afmetin-
gen’. Dat laatste is
de formele om-
schrijving van het
Watersportverbond.
‘Het is een compro-
mis tussen de traditi-
onele zeilplanken en
de Formula plan-
ken,’ luidt de nadere
toelichting. Ik vond
het een ontoereiken-

de uitleg, maar de verdere informatie op
Wikipedia/windsurfen was dermate spe-
cifiek dat ik om ruimte te sparen, verwijs
naar die bron.

Olympisch
RS:X is de naam van de hedendaagse
Olympische klasse. Dat betekent dat
ook NOC/NSF inmiddels belangstelling
heeft getoond voor de sportieve activi-
teiten van Matthijs van ’t Hoff, maar dat
wordt voorlopig uitgedrukt in een bij-
drage van slechts 500 euro per jaar.
‘Exclusief enkele van hun andere activi-
teiten,’ voegt de jonge windsurfer er
welwillend aan toe. Talent en een nuch-
tere benadering strijden bij hem om
voorrang. Het gezin steunt het talent –
zijn beide zussen staan overigens ook
regelmatig op de surfplank. Het lijkt
erop dat er een goede basis wordt
gelegd. 
Maar volgend jaar op de Olympische
Spelen in Londen zijn we in het plank-
zeilen nog aangewezen op de inmiddels
genomineerde Dorian van Rijsselberg-
he.

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)
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Maud Goedhart
Daniëlle de Wit

telefoon 06 21288318
telefoon 06 53405907

 
  

   

   1   17-01-11   09:09

 
  
 

  
  
  

 
  

   

www.vogelinterieurs.nl

Omhoog op de
ladder
door Gerda Jellema
De schroeven waren net nog vaster
in haar voorhoofd gedraaid. Met het
hoofd helemaal in ijzer gehuld kwam
ik een goede bekende tegen bij
Appie. Een val van een trap, tijdens
het snoeien van een heg, deed haar
er nu uitzien als iemand van een
andere planeet. Gebroken wervels.
Jeetje, wat schrikken, zo ben je lek-
ker in de tuin bezig en zo word je
wakker in het ziekenhuis. 
Dit vertellende aan vriendinnen, tij-
dens onze borrel bij Moeke, leverde
verhalen op met dezelfde strekking,
maar met verschillende aflopen. De
één vertelde over een vader die
dacht het goed voor elkaar te hebben
door zichzelf bovenaan de trap met
een touw vast te binden. Zoonlief
stond beneden aanwijzingen te
geven. De trap stond niet stabiel
genoeg, toen vader dan ook te ver
naar één kant overhelde, gleed de
trap weg en bungelde vader later
aan het touw, einde oefening. De
ander vertelde over haar eigen vader
die op zijn 85ste vond dat hij nog het
houtwerk buiten moest gaan schilde-
ren. En iedereen weet dat je dan nog
net even dat ene hoekje wil pakken,
waarbij je op één been balancerend,
jezelf helemaal uitrekkend, er eigen-
lijk net niet meer bij kunt en als dan
de trap niet stevig staat... En ja hoor
daar ging die ouwe. Hij kwam in
zo’n opvouwbare ligstoel terecht (dat
was nog een echte zomer), die dub-
belklapte. De pot verf kwam er kleu-
rig achteraan. Vrouwlief en een
buurvrouw hebben hem in het bad
schoon geschrobd, de verf zat in zijn
oren, neus, overal waar je geen verf
hoort te hebben. Maar zelf nog hele-
maal compleet.

De meeste ongelukken gebeuren in
en om het huis, waarbij het vallen
van een trap, ladder of het overbe-
kende krukje grote boosdoeners zijn.
Thuis speel ik voor extra stabilisator
van de ladder door op de onderste
trede met mijn benen wijd te gaan
staan. Wellicht moeten we daar ook
iets anders op verzinnen en voor die-
genen die ook veilig beneden willen
komen en toch graag op een ladder
omhoog klimmen, kijk voor tips op:
www.multicraft.nl/cusimages/Sectors
pec.%20Voorlichting%20-
%20Werken%20op%20hoogte.pdf.

Matthijs van ’t Hoff:plankzeiler
met toekomstperspectief

Zanger/liedschrijver Thé Lau is zater-
dag 1 oktober te zien in Singer Laren
met zijn nieuwe voorstelling Water en
Vuur. Samen met gitarist Alan
McLachlan laat de voorman van The
Scene de avond ongedwongen maar
zeker niet onvoorbereid een voorstelling
zien die elke keer weer anders kan zijn.

door Hidde van der Ploeg
Vijf jaar geleden verhuisde Matthijs van ’t Hoff met zijn ouders en twee 
zussen naar Blaricum. Ongeveer gelijktijdig kwam de toen twaalfjarige 
scholier in aanraking met het windsurfen. Afgelopen zomer werd hij op het
wereldkampioenschap voor onder-zeventien-jarigen in San Francisco zeven-
de in een veld van 63 deelnemers. Zo’n twaalf wedstrijden in tien dagen
waren daarvoor nodig. Als alles meezit woont in de Bijvanck de opvolger van
Stephan van den Berg – viermaal wereldkampioen in deze sport en in 1984
op de Olympische Spelen van Los Angeles winnaar van het goud.

De start van de Dutch Youth Regatta in 2009

De North Sea Cup in 2010



Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
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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

door Frans Ruijter
In d’Ouwe Tak werkt al vijftien jaar naar ieders tevredenheid een echte
Blaricummer. Op zich niets bijzonders, zult u denken. Er werken zoveel 
mensen in Blaricum, dat is toch normaal. Dat klopt, maar als we deze persoon
eens nader onder de loep nemen, blijken we toch met een interessant mens te
maken te hebben. Over wie hebben we het eigenlijk? We hebben het over 
Henk Krijnen. Henk van Bep van Piet Krijnen de ijscoman van de William
Singerweg 5.

Henk is geboren op 14 mei 1951. Zijn
vader Bep (1920-1974) was de oudste
zoon uit het huwelijk van Piet Krijnen
(1896-1969) en Wilhelmina Heerschop
(1897-1989). Dit echtpaar had achttien
kinderen. Piet was metselaar van beroep
en kocht in 1933 een stuk grond aan de
Slingerweg 5 (nu William Singerweg).
Hier bouwde hij een woonhuis op. In het
oorlogsjaar 1943 brandde dit huis tot de
grond toe af. Met hulp van velen bouwde
Piet dit huis weer op en gaf het de toepas-
selijke naam: ’t is altijd wat.

De Korenbloem 
Om al die kinderen te eten te geven was er
een zuinig beleid nodig en daar was moe-
der Mina Krijnen verantwoordelijk voor.
Maar het was toch geheel vader Piet zijn
werk waardoor er geld binnenkwam. Om
de inkomsten te verhogen, begon hij ijs te
bereiden en te verkopen. In 1932, toen ze
nog aan de Tweede Molenweg woonden,

is hij er al mee gestart. Hij koos het
wapen van Blaricum, de korenbloem, als
zijn handelsnaam. De kinderen en aange-
trouwden werden ingezet om op zon- en
feestdagen ijs te verkopen in de wijde
omgeving en op de vaste uitventlocaties,
respectievelijk bij de Tafelberg en voor
Hooglaren (nu Tergooiziekenhuizen) aan
de Prins Hendriklaan. Zelf reed hij met
zijn ponywagentje met belletjes langs de
Gooise dreven, of stond hij bij festivitei-
ten op het feestterrein.

Een eigen winkel 
Bep Krijnen, die verwarmingsmonteur
was, trouwde met Jopie Bon van het
Oostereind uit Laren en zij kregen drie
kinderen: Piet (1949-2001), Henk en
Ineke (1953). Begin zestiger jaren begon
hij een ijssalon aan de Eemnesserweg 7
met de reclametekst: ‘Voor het fijne, ga
je naar Krijnen.’ Gaandeweg begon Bep
ook patat en aanverwante artikelen te
verkopen. Het hele gezin Krijnen werkte
hard mee om de omzet te verhogen en de
kosten zo laag mogelijk te houden. 

Aardappels
De aardappels werden gekocht in
Zeeland en ingekuild bij Klaas Calis aan
de Eemnesserweg 2. De aardappelen
werden geschrapt, gewassen en natuur-
lijk gepit. Daarna gekookt en gesneden.
Tante Fiep Rozendaal, die op
Eemnesserweg 10 woont, was bij dit
werk altijd een steun en toeverlaat. Maar

ook de kinderen met hun vrienden en
vriendinnen werden ingeschakeld. Het
was hard werken voor het hele gezin. Dit
harde werken werd wel beloond. De zaak
begon steeds beter de draaien, vooral op
de zondag stonden mensen met zelf
meegenomen pannen in de rij om op
zondagavond patat te eten. Moeder de
vrouw werd al een beetje geëmancipeerd
en wilde ook weleens een dagje vrij zijn
van het koken. Het leven was toen nog zo
simpel.

Opleiding
Henk heeft, net als zoveel Blaricumse
kinderen in die tijd, op de St.
Bernardusschool zijn lagere schooltijd
doorlopen. Daarna ging Henk een oplei-
ding volgen om bakker te worden. Hij

heeft onder andere bij
Van Boheemen (nu
Wassenaar) aan de
Torenlaan gewerkt.
Maar ook Henk
moest onder de
wapenen. Hij kwam
bij de marine terecht.
Daarna ging hij wer-
ken op de Tafelberg
bij Willem Kooij.
Tien jaar heeft hij
daar gewerkt en hij
heeft er ook nog ver-
schillende jaren
gewoond. Dit was

een heel goede leerschool voor Henk en
het heeft hem zeker gevormd tot wat hij
nu is. 

Backpacken 
Henk wilde toch zijn blik verruimen en
ging werken bij Bombarde, een nachtbar
in Hilversum. Hier bleef hij dertien jaar.
Deze jaren werden wel onderbroken
door drie jaar backpacken in Australië en
Nieuw-Zeeland. Dat Henk sportief is
aangelegd mag blijken aan de deelnames

van drie hele triatlons: in 1986 in
Almere, in 1987 in Nieuw-Zeeland
omdat hij daar toch was, en als klap op
de vuurpijl in 1988 in Australië. Henk
werd het nachtwerken beu en zocht
eigenlijk weer wat anders. 

Op zijn plek 
Zijn vriend Herman Baas zei vijftien jaar
geleden tegen hem dat Hennie van de
Koot van d’Ouwe Tak op zoek was naar
een ‘duizendpoot’. Dit leek Henk wel
wat en niet zonder succes. Hij heeft de
omschakeling van een dorpscafé naar
een café waar je ook heerlijk kunt eten
mede bewerkstelligd. Het publiek is in
die jaren ook veranderd en daar moet je
op inspelen. Maar Henk zit daar gewel-
dig op zijn plek. Hoogtepunt van het jaar
is natuurlijk de Blaricumse kermis, die
altijd op de eerste maandag na 15 augus-
tus begint en tot en met woensdag duurt.
Maar de laatste jaren is de zaterdagavond
na het vuurwerk ook al een happening op
zich geworden. Henk en iedereen die
Blaricum liefheeft, zou dit voor geen
goud willen missen. 

De slogan ‘En de Blaricumse kermis
gaat nooit verloren’ houdt ook Henk
hoog in het vaandel. We wensen Henk,
zijn vrouw Conny en hun kinderen
Jurgen en Tess nog veel voorspoed en
geluk.

Inge Hollinga
Administraties & HR

Ook voor particulieren
T: 035 - 53 18 439 M: 06 - 23 69 17 89
I: www.ingehollinga.nl E: info@ingehollinga.nl

Henk Krijnen, een sportieve 
duizendpoot

Piet Krijnen senior met ponywagen Henk (2e rechts) op de kleuterschool in 1956
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gemeester De Winter dat indertijd al
beweerde, waren we boos op hem, maar
hij had wel gelijk.’

Liefde op gele klompen
Ze zijn nu alweer 30 jaar getrouwd. Joke
ging samen met vader Gijs en Ome
Jantje (Pummetje) mee melken. Koeien
zijn haar grote vrienden. Joke grinnikt
nog: ‘Daar kwam Klaas aan op gele
klompen. O ja, ik kende hem al wel,
want onze zussen kenden elkaar ook
allemaal en waren vriendinnen. Maar wij
hadden een paard met een veulen en
konden dat niet houden. Dat was even
huilen want de merrie moest weg. Komt
Klaas op ’n dag en zegt: “Hebben jullie
dat ouwe beessie nog? Nee, niet voor de
slacht, maar voor het ringsteken op de
Kermis.” En zo is het gekomen.’ Joke
werd op merrie Mia zelfs 1e met ring-
steken op het losse paard en iedere
Blaricummer weet dat dat altijd een
prestatie is.

Blericums
De kermis is in het dorp een hoogtepunt.
Een echte Blaricummer gaat dan ook
niet op vakantie met die dagen. Het is
puur feest en Klaas en Joke zijn uiteraard
altijd van de partij en hun versierde sje-
zen winnen vele prijzen. De Dag van het
Werkpaard – 25 september – is ook
zoiets waar de echte Blaricummer naar
uitkijkt en volop van geniet. 

‘Weet je dat ik op preatles ben?’ vraagt
Joke. Wat is dat nu weer?
Ze vertelt: ‘We willen proberen het oude
Blericums te bewaren. Dat is zo’n leuk
taaltje. We oefenen het met een stel zo af
en toe, allemaal oude uitdrukkingen, we
hebben de grootste pret met elkaar.’
Misschien een aardig ideetje:
Zullen we de Hei & Wei eens helemaal
in oud Blericums uitgeven? 
Meteen leuk voor alle nieuwkomers, dat
wordt lachen!

Kunstcafé de
Blaercom weer
veelbelovend
van start
Vrijdag 7 oktober om 20:00 uur start
het nieuwe seizoen van het succesvolle
Kunstcafé in Dorpshuis de Blaercom.

‘Wist u dat…’
In de rubriek ‘Wist u dat…’ is Stichting
Volksuniversiteit Blaricum, Laren en
Eemnes aan het woord. Deze stichting
organiseert vrijwel alleen met vrijwilli-
gers cursussen, workshops en lezingen
in de BEL-gemeente. Voor aankomend
seizoen hebben zij weer een 120-tal acti-
viteiten in het programma aanbod opge-
nomen. Maar hoe is deze Stichting ont-
staan en waar vinden zij de vakdocen-
ten? Een inspirerend kijkje achter de
schermen.

Kunstonderdeel
Het Kunstonderdeel is vanavond gewijd
aan Picasso en Matisse. Drs. Henny
Goedegebuure is vakdocent bij de
Volksuniversiteit. Zij geeft een boeiende
samenvatting van haar lezingen over
Picasso - de schepper en vernietiger van
vrouwen en over Matisse - het “wilde
beest’ van de moderne kunst.

Muziek
Duo La Primavera sluit de avond af met
een bijzonder optreden in gekostumeer-
de kleding, dat wordt gevormd door har-
piste Petra Rosa en sopraan Maaike
Kitslaar. Met een breed muzikaal reper-
toire, jarenlange ervaring en een liefde
voor theater staat duo La Primavera
garant voor een bijzonder optreden.

Info op de vernieuwde website 
www.blaercom.nl.

Niet dat ze de hele dag voor het raam
staan te kijken, welnee, daar hebben ze
het beiden veel te druk voor. Twee bezi-
ge bijen zijn het, bezig met het vee,
bezig met het erf, bezig met al het jonge
volk dat dagelijks over de vloer komt,
want er zijn ongeveer 25 pensionpaar-
den. Gezellige sportieve dierminnende
jeugd. Er zijn 30 koeien, paarden, kip-
pen. Een heuse os, Martin, lieveling van
Joke. Geiten en poezen te over. Een
ruim, bewerkelijk erf van 1700 m2 met
een weiland eromheen van 4,26 ha. Ze
wonen nu ruim 22 jaar op Oostermeent
1, een boerderij aan de ‘óverkant’ van de
A27. Dat stuk grond is ook nog
Blaricum (tegenover de theetuin) evenals
het vogeleiland, de Stichtse brug en de
helft van het water in dat deel.

Boerderij kopen
‘Wil je me boerderij kopen, hoeveel wil
je betalen en wanneer kan je tekenen?’
Ja, zo ging dat indertijd. Klaas en Joke
hadden al een tijd uitgekeken naar een
boerderij en via via (in Blaricum kent
toch iedereen iedereen), kwamen ze bij
Loet Zwanikken terecht, die naar
Denemarken ging verhuizen en zijn
boerderij kwijt wilde. In één adem vroeg
hij het aan Klaas en Joke en na even
nadenken en de fijne bemiddeling van
burgemeester Le Coultre kwam alles in
kannen en kruiken.

Hobbyboeren
Klaas, boer in hart en nieren, geniet van
het leven tussen al zijn beesten. Hij ver-
telt: ‘Toen ik in de 6e klas zat zei mees-
ter Maas tegen me: “Klaas jij kunt goed
leren, ga jij maar naar de havo.” Maar ik
zei: 'Niks ervan hoor. Ik word boer.’ En
zo was het en zo is het nog steeds.’
Maar Klaas is een realist: ‘Het echte
boerenbedrijf is hier niet meer mogelijk.
Je kunt zeker geen 200 koeien of meer
hebben. Dat lukt hier niet meer. Er zijn
alleen nog wat hobbyboeren. Toen bur-

Maaien, schudden, zwelen en 
opladen…
door Aty Lindeman-Strengholt
Je kunt je geen mooier uitzicht bedenken... Grote wisselende einders, wolken
als sprookjesschepen, knalgroene weilanden vol schapen, koeien, paarden 
en een niet te tellen aantal vogels. En stilte. Behalve in het hooiseizoen, dan
ratelen de hooiwagens voortdurend. Maaien, schudden, zwelen (ofwel op rijen
persen), en opladen. Hooi is hoop, hooi is leven voor de koude winters. Dat
schitterende uitzicht zie je vanuit de woonkamer van Joke en Klaas Vos. 

Harpiste Petra Rosa
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Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

Café d’Ouwe Tak: 
Het café waar je óók kunt eten!

Het café is de hele week geopend.  
Op woensdag t/m zondag wordt er voor u 

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

Feestweek honderd jaar Sint
Vitusgebouw Blaricum

Aan het woord is de Utrechtse graffiti-
kunstenaar Dave (24 jaar) die de halfpi-
pe – de halfronde skatebaan – in de
Bijvanck, verfraaide, zoals wij in een
eerder nummer van hei & wei met een
ingezonden foto aantoonden. Met zo’n
project is hij ‘drie uurtjes’ bezig. Dertien
jaar was hij toen hij voor het eerst graf-
fiti ging spuiten. Mede geïnspireerd door
twee jaar lessen aan ‘de kunstacademie
in Amsterdam’, ontwikkelde hij spoedig
een eigen stijl. Vrij snel ook stapte hij uit
de illegale situatie die het graffitispuiten
aankleeft. Moeiteloos noemt hij een paar
namen van mensen die dat kunnen
bevestigen. Rokebrand blijkt op vakantie
te zijn en zijn collega’s weten van niets.

Ambtenaar Catja Vos bevestigt de toe-
stemming van de gemeente Blaricum.
En ik kom ook nog terecht bij Reggie
van Berkel, voorzitter van de kunstroute
Eemnes. Zij vertelt enthousiast dat het
contact met hem ertoe leidde dat hij in
Eemnes een demonstratie van zijn kun-
nen gaf tijdens de manifestatie Een dijk
van Kunst en Cultuur op 11 september
van dit jaar.

Graffitiwereld
In het huis van zijn vriendin in Huizen
‘schildert’ Dave me een beeld van de
graffitiwereld. Les 1 luidt: graffiti dient
zo Nederlands mogelijk te worden uit-
gesproken, want volgens hem heeft het
niets te maken met het Engelse woord
voor zwaartekracht. Ook zou er geen
sprake zijn van een graffiti scene. Er
wordt wel samengewerkt bij grote pro-
jecten, maar dan spreek je van een crew.
Op zijn laptop onderbouwt hij vanaf
zijn site www.werkvanverkerk.
com zijn kwaliteiten met een onnoeme-
lijk aantal afbeeldingen. De naam van
die site is ook zijn handelsmerk. Zijn
voornaam mag ik nog wel weten, maar
verder moet ik het doen met werkvan-
verkerk. 

Kunstwerken
‘Graffiti is geen grap, er zit een hele
wereld achter,’ zegt hij bevlogen.
‘Graffiti is de grootste kunstwereld. De
hoeveelheid kunstwerken samen passen
niet eens in alle musea die er zijn.’ Dat
er ook – beperkte, ordinaire en zelfs
racistische – knoeiers rondlopen, hoor
je hem niet ontkennen. 
Twee criteria bepalen in eigen kring de
waardering: de kunstzinnige kwaliteit
van het werk en de plek waar het is aan-
gebracht. Afbeeldingen op viaducten en
bijvoorbeeld rooftops dwingen veel res-
pect af. ‘Dan moet je klimmen of rol je
soms door de blubber. Maar als ik
ergens voor een winkel zo’n verveloos
rolluik zie, ga ik als ze open zijn ook
vragen of ik er iets moois van mag
maken als zij de kosten van de verf
betalen.’

Kleurenblind
In zijn illegale begin jaren werkte hij
vaak in het duister. Hij bagatelliseert de
vraag of dat moeilijk was. ‘Je doet dan
alsof je kleurenblind bent, meer niet,’
zegt hij op de stellige wijze die ons
gesprek kenmerkt. Alleen op de laatste
vraag volgt een denkpauze.
Wat vindt je vriendin ervan?
Dan begint hij te lachen: ‘Het vergt veel
tijd hè.’

Het Vitusgebouw werd gebouwd onder
de bezielende leiding van pastoor
Hoebink. Hij deed zijn intrede op 22
december 1894 als pastoor van
Blaricum. Na een aantal zware jaren
voor de Blaricumse bevolking en de kerk
(mislukte knollen-, boekweit- en hooi-
oogsten, uitbraken van ‘klauwzeer en
tongblaar’ onder het vee en een vreselijk
onweer dat gaten in de muren van de
kerk sloeg), hielpen legaten, steun van
het kerkelijk bouwfonds en uitkering van
de verzekering de kerk er weer bovenop.
Pastoor Hoebink richtte met kapelaan
Feddema de r.-k. Werkliedenvereniging
op. Kapelaan Paanakker deed daar een
flinke schep bovenop met het oprichten

van het Kruisverbond, de r.-k. Kiesver-
eniging, Naaivereniging en een r.-k.
Propagandaclub.
Al deze clubs moesten een onderkomen
hebben. De oplossing werd gevonden in
de realisatie van het Sint Vitusgebouw.
Architect G. Piepers tekende het ont-
werp en E. Rigter bouwde het. Eigenlijk
is er in honderd jaar weinig veranderd.
Want nog steeds komen mensen graag
naar het Sint Vitusgebouw. Het verschil
is dat de bezoekers niet alleen rooms-
katholieken zijn! Of, zoals de heer
Veenboer, lid van de beheerscommissie
Sint Vitusgebouw placht te zeggen:
‘Voor velen is de kerkgang tegenwoordig
beperkt tot Kerklaan 10.’

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912

*
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*
*

‘Graffiti is de grootste kunstwereld’

Dave ‘werkvanverkerk’ geïnterviewd

Door Hidde van der Ploeg
‘In Bussum was ik een halfpipe aan het spuiten, stuurt de politie me weg. 
Alsof ik op klaarlichte dag illegaal sta te verven met mijn auto ernaast. 
Maak ik het mooi, sturen ze me weg. Ze zouden me moeten betalen!
Rokebrand van de gemeente belt me trouwens later dat ik het af kon maken.’

Blaricum zonder Sint Vitusgebouw? Da’s een tijd die niemand zich kan 
(en waarschijnlijk wil) herinneren! Want al honderd jaar neemt dit vereni-
gingsgebouw een markante positie in binnen het sociaal-maatschappelijke
leven in Blaricum en omgeving. Om dit feest te vieren heeft het parochie-
bestuur van de RK Sint Vitusparochie, eigenaar van het gebouw, in de eerste
week van oktober met diverse enthousiaste gebruikers een aantal feestelijke
activiteiten op touw gezet.

Programma
Het spits wordt afgebeten op zondag 2 oktober. Na afloop van de 

gezinsviering – waarmee tevens het Bijbelleesproject op de scholen wordt
afgerond – staat rond 12.00 uur koffie met wat lekkers klaar. Rond 13.00
uur een lezing van de Historische Kring, met als spreker Frans Ruijter.

Onderwerp is uiteraard het Sint Vitusgebouw, de entree is gratis.
Woensdagmiddag 5 oktober is er van 13.00 tot 17.00 uur een spelmiddag.

Iedereen van 8 tot 88 (en ouder!) kan zich uitleven in spelletjes als
Triominos, Rummikub, Mens erger je niet, Yahtzee, klaverjassen, sjoelen
etc. De entree is gratis, net als een kopje koffie of thee met wat lekkers.

Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Vrijdagavond 7 oktober is iedereen om 20.00 uur welkom voor een speciale
toneelvoorstelling van Toneelvereniging Blaricum. De detective Schot in de
Roos staat op het programma. Het publiek wordt uitgenodigd actief mee te
denken met het achterhalen van de dader van de moord op Rutger de Roos,

een sluwe miljonair met tal van vijanden. Naast de acteurs van TV
Blaricum maken diverse leden van tafeltennisvereniging Vitus 

hun debuut op de planken, en zijn er enkele gastspelers. 
De regie is in handen van Tom Vlug, de entree is gratis.

Zaterdagavond 8 oktober gaan de deuren van het Sint Vitusgebouw 
om 19.00 uur open voor de kinderdisco voor kinderen van de 

basisscholen groep 5, 6, 7 en 8. 
Festiviteiten info: Ellewies Claushuis tel. 06-20458500, 

e-mail ellewies@online.nl.
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SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Toen ze verkering kreeg met Wim Calis
uit Blaricum was het afgelopen met de
tekenlessen. Er moest gespaard worden
voor de uitzet. Nadat ze eenmaal
getrouwd was en de kinderen opgroeiden
kon ze van de kinderbijslag weer tekenles
gaan nemen van Loeki Zondag, en later
ook van Netty Bruggeman. In die tijd
kreeg ze van docenten te horen dat ze
aardig kon tekenen en eigenlijk zou moe-
ten gaan beeldhouwen en daar had ze wel
oren naar. Het resultaat is te zien in haar
huis. Prachtige beelden van hout en van
steen, tekeningen, keramiek, poppen.

Kikkermensen
Boetseren is haar grote passie. Haar kik-
kers zijn prachtig en lijken op mensen.
Ze hebben iets te vertellen en brengen
een boodschap over, elk op zijn eigen
wijze. Ze vindt het heerlijk om op deze
manier uiting te geven aan het leven met
een lach en een traan. Ze begeleidt nu
kleine groepjes volwassenen in haar ate-
liertje achter haar huis en geeft work-
shops in dorpshuizen, ook voor kinde-
ren. Beeldhouwen doet ze in Odijk.

Geloof
Als kind zei het geloof haar niet zoveel.
Ze wist er niet goed raad mee en dacht
altijd: ‘Dat komt wel als ik groot ben’,
maar eenmaal volwassen bleek ze
dezelfde vrijdenkende opvattingen te
hebben als haar moeder. Toch is haar
godsdienstige achtergrond en het kerke-
lijk leven – met alle beelden, de kruis-
wegstaties in de basiliek in Laren, bijbel-
se voorstellingen en andere kunstuitin-
gen van het geloof – haar grote inspira-
tiebron gebleven.

Om die reden geniet ze ook zo van haar
jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer,
waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan.
Ze is ook blij dat ze in haar leven geen
stressvolle baan heeft gehad, maar een-
voudig huishoudelijk werk heeft
gedaan. Zo werkte ze vanaf haar veer-
tiende als ‘bellenmeisje’ op de pastorie
in Laren. In haar leven was er zo ruim-
te om de dingen op zich in te laten wer-
ken en tot op zekere hoogte zorgeloos
te leven. 

Vut
Ze zag op tegen de vut van Wim. De hele
dag met z’n tweeën thuis. Dat zou, zo
dacht ze, wel eens de moeilijkste periode
in hun leven kunnen worden. En ook nu
zocht en vond ze weer haar heil in haar
geloof, en wel in de vorm van een retrai-
te in een klooster in Helvoirt, waar ze
tien dagen lang verbleef om iconen te
schilderen. Een geweldige ervaring. Met
Wim is het ook allemaal goedgekomen.
Hij doet veel klusjes voor haar, besteedt
veel aandacht aan de familie en fietst
veel. Wim is ook goed op de computer.
Zij zelf niet. Ze heeft drie kleinzoons van
17, 13 en 11. Haar schoondochter
Jolanda – van De Blaercom – is in ver-
wachting. Wat zou het leuk zijn als het
een meisje wordt!

Onbekommerd
Gina’s hartelijke en onbekommerde lach
verdrijft alle pessimisme en zwartgallig-
heid. Zij maakt zich niet druk over de
toekomst en is in harmonie met haar
omgeving. Energie krijgt ze van de din-
gen die ze doet. Het is een verademing
om met haar te praten.

Wanneer wordt Burgernet ingezet?
De politie gebruikt Burgernet bij drin-
gende zaken (heterdaad) waarbij een
duidelijk signalement beschikbaar is,
zoals:
• Diefstal of inbraak;
Doorrijden na een aanrijding waarbij
letsel aan een persoon veroorzaakt is; 
• Overvallen;
• Geweld met ernstig letsel;
• Vermiste personen.

SMS-Alert wordt Burgernet
Beginnen met Burgernet betekent ook
dat SMS-Alert stopt. In Laren en
Blaricum is de overgang op 14 oktober,
in de rest van de regio Gooi en Vecht-

streek vindt de overgang van SMS-Alert
naar Burgernet plaats in 2012. Bent u lid
van SMS-Alert? Dan wordt u automa-
tisch overgezet naar Burgernet. In okto-
ber ontvangt u hierover een SMS-
Alertbericht.

Aanmelden voor Burgernet?
In de week van 10 oktober ontvangt
ieder huishouden in Laren en Blaricum
een brief. In deze brief staat uitgelegd
hoe u zich kunt aanmelden voor
Burgernet. Let op: aanmelden voor
Burgernet kan pas vanaf de week waarop
u de brief thuis ontvangt. Wel kunt u nu
al een kijkje nemen op de website van
Burgernet www.burgernet.nl.

Foto van de maand

Gina Calis zeventig jaar In oktober start Burgernet in
Laren en Blaricum!

Deze foto is gemaakt door Albert van der Linden. 

Heeft u ook een mooie of gekke foto, stuur deze dan in hoge resolutie 
naar redactie@heienwei.nl onder vermelding van uw naam, 

waar en wanneer de foto is gemaakt en een leuk fotobijschrift. 
En wellicht wordt uw foto geplaatst.

Deze boer (84 jaar) is onderweg naar zijn schapen in een wei tussen Eemnes en
Blaricum. Toch wel bijzonder dat dit nog bestaat in ons drukke bestaan. Zo rustig
wandelend op de Wakkerendijk.

door Adrie van Zon
Een mooie gelegen-
heid om aandacht te
schenken aan haar
en haar beeldend
werk.
Als kind was tekenen
al haar grote liefde.
Zodra op zondag-
middag de tafel in
het kleine huisje in
Laren van haar
ouders – ze waren
met z’n zevenen –
vrijkwam, kon Gina
tekenen. Ze kreeg,
tegelijk met
Marianne Piël,
tekenles van Henk Slijper op de zolder van Hamdorff in Laren, waar beeld-
houwer Kees Schrikker de leiding had.

Landelijk heeft Burgernet al tot vele successen geleid, tot aanhouding na 
een overval en het terugvinden van vermiste kinderen. In Gooi en Vechtstreek
wordt Burgernet vanaf 2012 ingevoerd. Laren en Blaricum beginnen echter al
in oktober 2011!
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Dorpsagenda

of tel. 5314514. 
Alle activiteiten kunt u ook vinden op
www.versawelzijn.nl/activiteiten. 
Tergooiziekenhuizen, locatie Blaricum.
Elke tweede dinsdag van de maand
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum in de hal van de
polikliniek 13.30-15.30.
MS Fonds zoekt in de week van 21 t/m
26 november collectanten voor de MS
collecte. 
Info: Pamela Zaat, tel. 010-5919839 of
pamela@nmsf.nl of www.mscollecte.nl.
Bernard Ligtenberg, cursus zelfhypno-
se. 26 september, 3, 10 en 17 oktober,
kosten € 80,-. Info: Bernard Ligtenberg,
tel. 5316849.
Vivium Diverse cursussen, waaronder
een cursus EHBO voor kinderen.
Workshop: ‘Vitaliteit kan je leren’, 5, 12
en 19 oktober. Info en aanmelden:
www.viviumservices.nl of 6924495.
Malbak. Na 30 jaar, de laatste kinder-
kleding en speelgoed beurs, 30 septem-
ber 19.30-21.30, 1 oktober 9.30-11.30.
Info: 5266790 of 0646213322. Cursus
bloemen schilderen, docent Beatrix
Frederiks, aanmelden en info:
0630491188. Bingo, 2 oktober, 14.00-
17.00 voor € 10,- voor 5 kaarten, dit is
voor 5 rondes, elke ronde bestaat uit 2
keer bingo spelen. Marloes Eerden,
schildercursus en beeldhouwcursus,

N.B. De lokale websites kunt u vinden
op www.heienwei.nl.

EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf van 25 sep-
tember tot 13 november. een tentoon-
stelling voor jong Nederland. ‘Kunst
voor kleine kinderen maar ook voor de
twintigers.’ Donderdag t/m zaterdag
13.00-17.00 en op afspraak. De galerie
is geopend op de 1e en 3e zondag in de
maand en op koopzondagen. Gesloten
op feestdagen.
Tergooi Ziekenhuizen locatie
Blaricum tot 29 oktober 2011. Expositie
schilderijen Brigitte Povel, dagelijks te
bezoeken in de expositieruimte van het
ziekenhuis, verdieping –1.
Historische Kring Blaricum. Tentoon-
stelling, sculpturen en schilderijen van
Cees Wijsman.
Elke donderdagavond van 20.00 tot
22.00 uur, elke zaterdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur. Tot 18 november.

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn/S.W.O.-BEL. Mantel-
zorgondersteuning, tel. 6970050 of
Femmy Mulder, tel. 5314514. PC
Helpdesk, computer problemen? 
Ga langs bij PC Helpdesk, info:
www.versawelzijn.nl/senioren . Info
overige cursussen: www.versawelzijn.nl

info: 5250807 en www.docart.nl. 
De Blaercom. Raja Yoga. De lessen
worden gegeven door een vakbekwame,
ervaren en enthousiaste lerares, Rita
Houthuijzen. Info: Sportschool
Schouw, tel. 5262985. Pilates, info:
Lisette Mooij tel 5312977 of
lmooij@versawelzijn.nl. Kunstcafé op:
7 oktober, 4 november, 2 december, 6
januari, 3 februari, 2 maart, 13 april (2e
week!) en 11 mei (2e week!).
De Torenhof. Tot 28 oktober 2011, bij-
zondere fototentoonstelling over
Blaricum, foto’s zijn het werk van de
reeds overleden Sjaak Kok.
SGV Vlugheid en Kracht Laren
Blaricum start seizoen met sportlessen
voor alle leeftijden. Kijk op
www.vlugheidenkracht.com voor de tij-
den en locaties.

BIBLIOTHEEK HLB 
KINDERBOEKENWEEK 2011
woensdag 5 t/m zaterdag 15 oktober.
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
HeldenVoorleesMarathon, 15 oktober,
11.00-15.00 4 t/m 8 jaar. Leren illustre-
ren, 15 oktober, 11.00-12.30 en 13.30-
15.00, 8 t/m 12 jaar. Laren, St. Jan-
straat 27a, tel. 5382612. Biblioscoop,
13 oktober. Mobiliteitsproblemen?
Bibliotheek-aan-huis! Lidmaatschap
vereist. 

Voor alle verdere info: 
www.bibliotheekhlb.nl en 
www.gooisebibliotheken.nl.

KERKDIENSTEN
P.G. De Dorpskerk
Zondag 2 oktober 10.00 uur
Ds. J. Rinzema
Zondag 9 oktober 10.00 uur
Ds. J. Rinzema
Info: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl. 

R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur 
Zondag 2 oktober 11.00 uur
Voorganger C. Lavaleije, kinderkoor
Zondag 9 oktober 11.00 uur
Voorganger J. Willems, Sint Cecilia
koor
Door de week:
Donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel
Info: Pastor C. Lavaleije, tel. 5383153,
e-mail stvitusblaricum@hetnet.nl en
www.vitusblaricum.nl. 

Torenhof
Protestantse diensten: 1e en 3e woens-
dag van de maand 10.00 uur. Katholieke
diensten: 2e en de 4e (5e) 10.00 uur.

Al sinds 1971 is er in Laren een
wereldwinkel actief. Dit maakt 2011
tot een jubileumjaar voor Wereld-
WinkelLaren. 

Tal van acties hebben al plaatsgevonden
in en om deze wereldwinkel, die in haar
naam ‘Laren’ heeft staan maar een
wereldwinkel wil zijn voor inwoners van
alle drie BEL-gemeenten. Van tijd tot
tijd is een WWL-kraam in de andere
twee gemeenten te vinden, zoals afgelo-
pen augustus (kermisweek) op het
Oranjeweitje in Blaricum en in maart op
de Wereldgebedsdag in de Schoter in

Eemnes. De vrijwillig(st)ers die de afge-
lopen 40 jaren in deze wereldwinkel
actief waren, komen en kwamen voorna-
melijk uit deze drie gemeenten.

Voor het grote jubileumslotfeest, de vrij-
willig(st)ersreünie op 8 oktober a.s. is
WWL op zoek naar oud
medewerk(st)ers om samen dit 40 jarig
jubileum mee af te sluiten. Lezers die
vrijwillig(st)er zijn geweest bij
WereldWinkelLaren en nog geen uitno-
diging hebben gekregen kunnen zich
melden bij de voorzitter, L. Smit,
jan.lidysmit@hetnet.nl, tel. 5310315.

Familieberichten

Geboren
11-07-2011 Janne Lynn van Meurs
30-08-2011 Koosje Lideweij Bakker
05-09-2011 Sarah Lyoba Silvia Mulder

Huwelijken
15-07-2011 Jan Hendrik van der Leij

en Danita Henriëtte
Binnendijk

09-09-2011 Petrus Theodorus
Verkooijen en Silvia
Gaudentia Maria
Remmerswaal

Overleden
08-09-2011 Greet Rigter-Stalenhoef,

geboren 04-03-1940

WereldWinkelLaren op zoek naar
oud-medewerk(st)ers!!!

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders
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Kopij
Mail uw kopij naar: redactie@heienwei.nl. 

Nr. Deadline Verschijnt
379 12 oktober 28 oktober
381 9 november 25 november
383 7 december 23 december

Hei & wei niet
ontvangen?
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.

Inbreng 
rommelmarkt
Gaat u binnenkort uw zolder of kelder
opruimen? Goed idee. U kunt uw spul-
len brengen naar Rie Rigter,
Eemnesserweg 4. Geen groot meubilair.

In de landelijke (!) finale Brandweervaardigheidstoetsen in Oisterwijk is het wedstrijd-
team van Brandweer Blaricum in de Klasse 112 derde geworden. 

Nog even nagenieten van het Old Timer Festival? Bezoek:
http://www.youtube.com/watch?v=CF_5r7N7yxE


