
Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

35e jaargang
nr. 403

28 september 2012w
w
w
.h
ei
en
w
ei
.n
l

O
.A
. V
O
O
R
 O
U
D
E 
N
U
M
M
ER
S 
EN
 A
R
C
H
IE
F

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

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

Christianne Calis
 

 

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

’t Meenthuis, in de wijk in aanbouw.
Deze gelegenheid heeft zijn naam te
danken aan Frans
Ruijter, onze dorps-
kenner. Hij wist dat
de uitbaters van 
’t Meenthuis voor-
heen 'Onder de pan-
nen' bij de Woens-
berg uitbaatten, en
toen wethouder Rob
Posthumus Frans vroeg of hij nog een
geschikte naam wist voor het nieuwe
etablissement hoefde hij niet lang na te
denken. 

Fietsers
Aan het terras grenst een strandje. Dit
strandje ligt aan de Blaricumse rivier. In

de verte zie je huizen. Op deze warme
dag oogt het alsof je ergens bent waar het

leven heeft stil-
gestaan, men is
opgehouden met
bouwen: het is
wel goed zo. De
robuuste houten
stoelen zitten
goed, her en der
zitten wat men-

sen. Vooral fietsers, het pad loopt name-
lijk vlak langs het gebouw.

Bediening
We bestellen twee broodjes brie en een
broodje zalm, twee cappuccino en een
aardbeiensapje. Het gaat er soepeltjes in,

www.dayspamooi.nl

  

door Gerda Jellema
Op een doordeweekse dag bezoeken wij dat ‘gekke’ gebouw in de Blaricum-
mermeent. Het gebouw dat rechts het projectbureau van de Blaricummer-
meent huisvest en links ’t Meenthuis. Het is rustig, voor de deur staan een
paar fietsen. Het is prachtig weer en we zetten ons op het terras voor een
lunch. Achter ons weten we de A27, maar die horen we niet, de wind staat
zeker goed.

’t Meenthuis in de Blaricummer-
meent

vervolg op pagina 2
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De Lloods  
De Lloods gezondheidscentrum
Blaricum-Dorp  viert zijn eerste lus-
trum op zondag 7 oktober d.m.v. de
Lloods run en op woensdag 10 oktober
met deLloods info-avond. De Lloods
run is bedoeld om jong en oud in
beweging te krijgen! 

Er zijn vier onderdelen waarop men kan
inschrijven:  de kids-run (11.00) 2,5 km /
volwassenen-run (12.30) 2,5 , 5,0 , 10,0
km / dorpswandeling (12.30) / huifkar-
tocht (12.30), de deelname is gratis.  
Na afloop van deze activiteiten wordt u
uitgenodigd door de medewerkers van
het gezondheidscentrum voor een drank-
je en een gezond hapje!
Op woensdagavond  is er de Lloods info-
avond: een inspirerende bijeenkomst met
als thema: GEZOND GEDRAG & PRE-
VENTIE, diverse sprekers uit de sport
en gezondheidszorg zullen hun visie met
u delen…..
Als speciale spreker hebben we o.a.
dorpsgenoot Jochem Uytdehaage  uitge-
nodigd die een boeiende lezing zal ver-
zorgen. Daarnaast hebben we Dr. Nico
van Meeteren, directeur Innovatiegebied
Levenslang Gezond, van TNO.
Inschrijving voor de INFO-AVOND  en
voor de RUN kan via onze website:
www.delloods.nl.
Tevens vindt u hier verdere informatie en
het programma van de  beide dagen, ook
is het mogelijk om u op te geven aan de
balie van het gezondheidscentrum!

Revolutionaire
app
Het Nederlandse bedrijf Ghost
Hybrid Media heeft in opdracht van
de gemeente Blaricum een revolutio-
naire app ontwikkeld ter promotie van
het nieuwe ‘BusinessPark27’ in de
Blaricummermeent.

Met de app kunnen kaveleigenaren hun
toekomstige bedrijfspand in 3D van bin-
nen en van buiten bekijken op een tablet
of smartphone. Zo kunnen zij de kwali-
teit van werken en zakendoen die
BusinessPark27 biedt al beleven en
delen met anderen voordat hun pand
gereed is. Het is voor het eerst in
Nederland dat augmented reality techno-
logie in combinatie met 3D wordt inge-
zet voor de commerciële ondersteuning
van een vastgoedproject.



    

Al 30 jaar hèt adres voor topkwaliteit!

www.t-parkethuys.nl

 
Voor mooie en degelijke 

parketvloeren tegen scherpe prijzen. 
Kom naar onze showroom.

‘t Parket Huys
Bramenberg 18, Eemnes
Telefoon: 035 538 80 81

 ’t Parket Huys

Bertus praatte met mensen die hij in
geen vijftig jaren gezien of gesproken
had.                                                                                                                                                   
De voorzitter van de Oranje Vereniging
was in zijn nopjes met het succes en zette
de initiatiefnemers in de bloemetjes. 
Deze reünie is voor herhaling vatbaar.
Gerbe van der Woude zorgde voor een
mooie doorlopende voorstelling van
beelden van de jaarlijkse kermis in
Blaricum.  

geen poespas, gewoon lekker. En betaal-
baar. De bediening is dat wat je wilt van
bediening: wanneer je ze nodig hebt zijn
ze er, ze brengen wat je besteld hebt en
ze zijn vriendelijk.

Gastvrij
Beneden is de ruimte modern, er is
gebruikgemaakt van duurzame materia-
len. Op de grote wanden hangen kunst-
werken. In een vitrine staan sieraden uit-
gestald. Aan kunstenaars uit de omge-
ving wordt de gelegenheid geboden om
werk ten toon te stellen. De uitbaters
Pieke Abelman en Arno Haagmans doen
er van alles aan om van dit eethuis een
‘gastvrij eethuis’ te maken. Een eetgele-
genheid waar je naar toegaat om even
niet thuis te hoeven koken, gewoon
gezellig uit eten. 

Doen en plannen
’t Meenthuis is een plek waar je dus

kunt eten, drinken en feesten, maar waar
je ook kunt vergaderen. Boven zijn
ruimtes die hiervoor geschikt zijn.
Daarnaast is catering mogelijk. In een
zeer korte tijd hebben de compagnons
Arno Haagmans en Pieke Abelman iets
neergezet. Arno, die wij het één en
ander vragen, vertelt enthousiast over
wat ze doen en over de plannen die ze
nog hebben. Er wordt niet alleen aan de
bezoekers gedacht, maar ook aan de
buren, ook al wonen die nu nog op
afstand. Wat te denken van een door 
’t Meenthuis georganiseerde buurtbar-
becue? Kortom, Blaricum heeft er een
tent bij waar een team klaarstaat dat er
voor gaat.

Info: Deltazijde 3, reserveren 
tel. 5330088, www.meenthuis.nl 

en twitter @opdemeent

Domme duiven

Toen ik jaren geleden in
Blaricum kwam wonen trof ik in
de tuin tussen de struiken een
trapladdertje aan met er boven-
op een nogal prutserig nest.
Duivenwerk. Het was bij een
storm  uit de boom gevallen. Op
de grond. Met eitjes eromheen.
Duiven zijn ‘een beetje dom’
verklaarde mijn vrouw. Snel had
zij het laddertje uit de schuur
gehaald en het nest, met de
eitjes er weer in, op het sta-
plankje gelegd. De duiven kwa-
men terug en gingen ‘dom’ door
met het broeden.   

Vorig jaar spijkerde ik een eek-
hoornhuis hoog in de boom.
Twee eekhoorns hadden het
opgewekt betrokken en in het
voorjaar met kroost weer verla-
ten. Ze gingen zwerven in de
omgeving, zoals eekhoorns
betaamt. Met tussenpozen zagen
we er één of twee van terug.
Springend van boom tot boom of
hippend over het gras. 

Afgelopen augustus ging ik onze
vogelhuisjes in de bomen
schoonmaken. Lange ladder
erbij.  Och, dacht ik, laat ik dat
eekhoornhuis ook maar eens
bekijken. Een vervaarlijke klim.
De grote klep aan de zijkant
opengemaakt en wat zag ik?
Potdomme, twee dikke duiven.
Eén ervan fladderde meteen
weg, van een nest met eieren.
Een nest gemaakt in een eek-
hoornburcht? Wat een lef! De
andere duif bleef angstig in de
hoek zitten. Er restte mij niets
anders dan de klep weer snel
dicht te doen en de gevleugelde
inbrekers te gedogen. Broeden is
iets heiligs, nietwaar? 

Toen kwamen de eekhoorns
weer. Terug van vakantie. Ik
hoorde ze. Druk in de weer in de
boom boven ‘hun’ huisje. Ze sis-
ten en stootten harde tikgeluid-
jes uit. Krabbelden aan de stam.
Ze namen het niet. Ik begreep
dat wel. Tegenactie op komst.
Nu is het stil. In het lege huisje
vind ik wat kapotte eierschalen
met restjes struif. Zo gaat dat.
Vooral met domme duiven. 

Column
door
Sybert Blijdenstein
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Hele families, jong en oud, hadden een
plezierige middag. Herman van de benzi-
nepomp was er natuurlijk ook. Hij vond
het geweldig. Met good old Bertus  van
de smederij zong hij het Blaricumse
volkslied. Herman had een broek aan
zoals men die vroeger droeg met een klep
aan de voorkant.  Die klep was de voor-
loper van de gulp en werd ook wel pre-
senteerblad genoemd.  Hij liet ook nog
zien hoe dat werkte.                                                                                                                                     

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

De Blaricumse kermisreünie schot
in de roos
door Adrie van Zon
De reünie van Blaricummers en oud-Blaricummers op de dinsdag in de 
kermisweek was een groot succes.
In het Vitus, in de zaal en in de tuin, waren ruim 250 bezoekers.  
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Herman Rigter en Bertus van den Bergh zingen het volkslied.



Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Het is de ambitie van Maria Vos-
Blekemolen de doelstelling van Tussen
Vecht en Eem uiteindelijk af te ronden.
Die gedachte is niet van vandaag of gis-
teren. In 1999 kwam zij in contact met
Herman Breukelaar, inmiddels woon-
achtig in Silvolde, een dorpje in de
Achterhoek. Op haar verzoek kreeg zij
de eerder verzamelde Blaricumse
Vossen in bezit. Zij pakte de draad weer
op met het bewerken van de stamboom
Elbert Vos (Blaricum) en Cornelis Vos
(Laren).

Stambomen
‘Er zijn wel zes stambomen-Vos in ‘het
Gooi,' weet zij inmiddels. ‘In het
archief kwam ik voortdurend Vossen
tegen waarvan ik de oorsprong niet
kende en zo ben ik ook de andere
Gooise Vossen gaan verzamelen en
ordenen. Er zijn tussentijds ook veel
Vossen verhuisd
naar Amsterdam;
daar moet ook nog
veel materiaal te
vinden zijn.’ Wie
via het voorgaande
op de gedachte
komt dat Maria Vos
uitsluitend gefocust
is op één familie-
naam maakt een
denkfout. Zij regi-
streerde ook de stambomen van
Blaricumse families als Beek, Borsen,
Calis, Duurland, De Gooijer, Kuijer,
Loman, Van der Heiden, Puijk, Raven
en Ruijter. 
U vindt ze allemaal terug op
http://home.kpn.nl/vos00546, aanvul-
lingen zijn welkom op jamar.vos@
planet.nl en u wordt uitgenodigd cor-
recties en aanvullingen aan te reiken.

Snelle groei op internet
In het najaar van 2009 – toen ik Maria
Vos-Blekemolen voor het eerst inter-
viewde – sprak zij de verwachting uit:

Spelletje 
spelen
door Gerda Jellema

Tjeetje, dat was wel even zweten de
laatste maanden. Eerst me voetbal-
lend door de EK geworsteld, daar-
na tekeer gegaan op de fiets in
Frankrijk en nog even in Spanje
gepedaleerd, tussendoor wat
Olympisch en paralympisch gedaan
en vergeet ook dat hete weekend in
augustus en de volksspelen niet. Nu
kunnen we de zweetdoekjes weer
opbergen. Dacht ik. 
Dit keer breekt me het angstzweet
uit. Want ze komen er weer aan,
enkelen hebben we reeds gehoord,
die waren al een zomer lang aan
het oefenen. Bladblazers! Is de rol-
lator misschien dé uitvinding van
het menselijk brein, de bladblazer
is dé blackout van het menselijk
brein. 
Voor me zie ik die man van vorig
jaar, met z’n bladblazer om z’n
nek, achter één blaadje aan. Deze
was weggeblazen van de ‘groep’.
Hij (de man alsook de bladblazer)
ging van links naar rechts, van
achteren naar voren, maakte rond-
jes, om toch nog dat ene ‘klere’
blaadje bij de ‘groep’ te krijgen.
Aan zijn bladblazershouding zag je
dat ie steeds gefrustreerder raakte.
Hoe het afgelopen is weet ik niet,
maar nog straten verder hoorde ik
hem bezig zijn totdat zijn geluid
overging in die van de volgende
bladblazerfanaat.
Van iemand hoorde ik dat haar
huisarts haar geadviseerd had om
geen blad meer te vegen, maar een
bladblazer aan te schaffen, dat zou
beter zijn voor haar ‘frozen shoul-
der’. Dan denk ik: ‘Ga gauw naar
een andere huisarts.’ Ik ben
medisch niet onderlegd, maar zo’n
geval moet wel killing voor je
gezondheid zijn, zowel fysiek als
geestelijk. 
‘Speeltjes’ waarvan we denken dat
ze ons helpen het leven te veraan-
genamen laten we ons niet zomaar
meer afnemen. Ook al hebben we
het idee dat er ergens iets niet
klopt. Misschien denken we: ‘Het
zal niet voor niets bedacht zijn, het
zal wel sneller of beter zijn.’  We
zoeken redenen om het gebruik van
onze ‘speeltjes’ te rechtvaardigen.
Daar is helemaal niets mis mee,
maar soms moet je je afvragen of je
sommige spelletjes wel wilt spelen.
Dat het maar een mooie oudewij-
venzomer (indian summer) mag
worden.

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

door Hidde van
der Ploeg
Bijna dertig jaar
geleden vatten zes
leden van de
Gooise werkgroep
genealogie Tussen
Vecht en Eem –
onder wie
Herman
Breukelaar
(Laren) en Bep de
Boer (Blaricum) –
het plan op onder-
zoek te doen naar
de familienaam
Vos. Men beperkte
zich tot het Gooi,
maar desondanks
bleek het voorne-
men zo arbeidsin-
tensief te zijn dat
de club werd ont-
bonden, het werk
nagenoeg stil
kwam te liggen en
de klus nog steeds
niet is geklaard.

‘Over tien jaar staat waarschijnlijk alles
over stambomen op internet.’
Refererend aan die uitspraak zegt zij
ironisch nu: ‘Doe daar nog maar vijf
jaar bij.’ De oorzaak van die vertraging
schrijft zij verrassenderwijs ook toe aan
die snelle groei van de genealogie op
het internet: ‘Er komt steeds meer
materiaal beschikbaar. Bijvoorbeeld
kranten uit een ver verleden komen
digitaal beschikbaar met bronnen als
rouw- en trouwadvertenties. Bij de
Nederlandse Genealogische Vereniging
in Weesp wordt daaraan door vrijwilli-
gers hard gewerkt.’

Napoleon
Via de ongekende hedendaagse wegen
komt hopelijk ook materiaal aan het
licht dat nu nog verpietert in koffers op
zolders en in laadjes van ouwe kasten.
En dan hebben we het nog niet eens

over notariële akten
en doopboeken van
voor 1811. Dat is
het jaar waarin op
bevel van Napoleon
van alle Nederlan-
ders nieuw geko-
zen familienamen
geboekstaafd wer-
den.

Speuren
Maria’s interesse voor genealogie ont-
sproot uit de neven- en nichtendag die
haar moeder jaarlijks organiseerde. Bij
ziekte van moeder nam zij het uitnodi-
gingsbeleid en het speuren naar namen
en adressen over en zo ontstond een
hobby. Terugkijkend op haar start is de
verzuchting gerechtvaardigd dat er veel
snel is veranderd. ‘Op zoek naar namen
flits ik soms op dezelfde avond van
Amerika naar Nieuw Zeeland.’

Genealogie kent geen grenzen 
meer

Maria Vos-Blekemolen: ‘Ik flits van Amerika naar Nieuw Zeeland’

�Er komt steeds
meer materiaal
beschikbaar�



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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In de jaren twintig van de vorige eeuw
had de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC)
grond aangekocht op de grens van
Blaricum en Huizen. Deze op socialisti-
sche leest geschoeide organisatie wilde
daar een kampeerterrein van maken om
de Amsterdamse jeugd te kunnen laten
genieten van de mooie natuur die het
Gooi ruimschoots bood. Men had in
Vierhouten iets dergelijks opgericht,
namelijk ‘De Paasheuvel’ van de stich-
ting ‘Zon en Vrijheid’. De AJC-organi-
satie werd op de Woensbergweg niet met
open armen ontvangen. Men zat daar
niet te wachten op de zogenaamde ‘rooi-
en’. Maar zij kregen het bij de beide
gemeentes toch voor elkaar om daar een
kampeerverblijf van te maken. 

‘Meenthuis’
In 1932 werd er onder architectuur van
Jans en Henneke een mooi rietgedekt
pand neergezet. Dit pand had een capaci-
teit van 104 bedden. Ook voldeed het
aan de modernste eisen die in die tijd
golden voor dit soort verblijven. Het
gebouw stond op het Huizer gedeelte
van het kampeerterrein, op deze plaats
staat nu het Arie Groenevelthuis. Het
pand was, zoals op de foto’s te zien, niet
alleen groot maar ook mooi aangepast
aan en in de omgeving. 

Eerste paasdag 7 april 1957
Het was een mooie zonnige dag. In het
‘Meenthuis’ waren tachtig jonge
AJC’ers, van acht tot twaalf jaar met de
naam ‘Zwaluwen’, en hun leiders en
leidsters aanwezig. Even verder op het
terrein kampeerde nog eens twintig
leden van de ‘Nieuwe Koers’, de jonge-
renorganisatie van de Partij van de
Arbeid. De beheerder, de heer J. de Nies,
wilde net van het mooie weer gaan
genieten, toen er kinderen om even voor
twaalf uur naar hem toe kwamen en zei-
den: ‘Er komt rook uit het dak.’ De zeer
kordate heer De Nies ging naar binnen
en belde de brandweer. Tevens sloot hij
de stroom af. Meteen waarschuwde hij
de kinderen die op dat moment nog bin-

nen waren. Toen
deze goed en
wel buiten ston-
den, sloegen
hier en daar de
vlammen al uit
het dak. Met
veel menskracht
is er nog veel
inboedel gered
van de eerste
verdieping. De
spullen van de
familie De Nies,
die ook in het
pand woonde,
werden gered,
maar lang niet
alles. Voor de kinderen was dit een
onverwacht en ongewenst einde van hun
verblijf, zij werden met bussen van de
(N)ederlandse (B)uurtvervoer (M)aat-
schappij, de voorloper van het huidige
Connexxion, naar huis gebracht in
Amsterdam.

Brandweer
De brandweer van Blaricum was het
eerst gealarmeerd en rukte onder leiding
van waarnemend commandant Willem
Albers uit. De straffe noordoostenwind
en het gebrek aan water stelden de
brandweermensen uit Blaricum voor een
hopeloze zaak. Pas nadat er om drukver-
hoging gevraagd was aan de watertoren
in Laren, kon er goed begonnen worden
met blussen... Eigenlijk was het al het
nablussen. Omdat het ‘Meenthuis’ op
Huizer grondgebied stond werd
Blaricum verzocht zijn taken over te dra-
gen aan de brandweer Huizen, die onder
leiding stond van P. Vlaanderen. Zij kon
niets anders doen dan de resten van het
al ingestorte gebouw uit te spuiten. 

Belangstelling
Via de Huizerweg, Dwarslaan, over de
meent en door de engh kwam het
nieuwsgierige publiek (wat we later
‘ramptoeristen’ gingen noemen) een
kijkje nemen naar dit niet geplande

De gedenkdag Allerzielen is een zeer
oud gebruik dat is ontstaan rond het
jaar 1000 en in de 12e eeuw officieel
werd ingesteld door de rooms-katho-
lieke kerk als een vervolg op het feest
van Allerheiligen (1 november) dat de
gelovigen tot voorbeeld en inspiratie
dient.

Om tot inkeer en bezinning te komen
worden op 2 november de eigen overle-
denen herdacht met een kerkdienst en
een bezoek aan het kerkhof. In de Sint
Vituskerk is dit een avond met zeer veel
aanwezigen!
In 2007 was op onze Algemene Be-
graafplaats bij de Woensberg de grote
spectaculaire manifestatie Allerzielen
Alom, dat op vele Blaricummers een bij-
zondere indruk heeft gemaakt.

Zo veel mogelijk lichtjes
Sinds 2009 worden jaarlijks op particu-
lier initiatief in de avond van 2 november
op de begraafplaats bij de Woensberg zo
veel mogelijk lichtjes ontstoken en wordt
de Aula opengesteld om met elkaar van
gedachten te wisselen en onze dierbare
overledenen te gedenken. Onder het
genot van een warm kopje koffie of thee
kan men luisteren naar ingetogen muziek
of inspirerende gedichten die worden
voorgedragen.
De Blaricumse kunstenaressen Tjarda
van der Marel en Marja Ormeling zullen
de sfeer verhogen met enkele fraaie
schilderijen, wat refereert aan de vele
beeldende kunstenaars, schrijvers, archi-
tecten, musici en andere beroemdheden
die hier werden begraven. U bent van
harte welkom op vrijdag 2 november van
18.00 tot 22.00 uur!
Indien u meer informatie wenst of mede-
werking wilt verlenen door het plaatsen
van extra lichtjes, bijdrage voor muziek,
gedichten of catering, kunt u contact
opnemen met Vincent Brugman, tele-
foon  53 86248  of  
brugmandert@casema.nl.

‘paasvuur’. Ook de burgemeester van
Huizen, de heer Van Driel, en die van
Blaricum, de heer Van Ogtrop en de
Blaricumse wethouder De Klerk kwa-
men om te zien hoe het een en ander ver-
liep. Ook toenmalig minister van Sociale
Zaken Ko Suurhoff (PvdA) en zijn echt-
genote gaven blijk van hun belangstel-
ling. Mijn broers Willem, Jaap en ik
mochten niet verder van onze ouders dan
op de hoek Achterom en de Bergweg
gaan kijken. Ik was toen vijf jaar oud,
maar weet nog goed dat we daar met
velen aan het begin van de
Caliskampweg de brand goed konden
zien. De hele engh was toen nog niet
overgroeid zoals nu anno 2012. 

Hulpactie 
De schade was buitengewoon groot en
werd grotendeels door de verzekering
gedekt. Men was er toen al van over-
tuigd dat herbouw meer zou gaan kosten
dan dat er door de verzekering zou wor-
den uitbetaald. Er werd direct een actie
gestart met als motto: ‘Help hen uit de
brand’ voor de AJC en de stichting
‘Voor Zon en Vrijheid’. Het ‘Meenthuis’
is nooit meer herbouwd. Jaren later
kwam op die plaats het Arie
Groenevelthuis. 

Bronvermelding: de BEL van 9 mei 1957

Brand ‘Meenthuis’ Allerzielen  voor
iedereen!

door Frans Ruijter
Ja, maar dan wel ruim 55 jaar geleden. ‘Meenthuis...?’
hoor ik nu veel mensen denken. Direct wordt de associ-
atie gelegd met de ‘Meent’: dat was toch grond van de
Erfgooiers, waar ze hun vee mochten weiden? Dat
klopt, maar het ‘Meenthuis’ stond op de rand van de
meent op het terrein van de camping ‘De Woensberg’
aan de Woensbergweg. Vandaar dat ze het de naam
‘Meenthuis’ hadden gegeven. 
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tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat

In 1991 heeft Judith van Meerten de
molenwieken weer bij Klaas van zolder
gehaald en opgeknapt: 1991!'

Kermisfeesten
En dit jaar prijkten de wieken op het kar-
retje van Sanne en Eline en ze kregen de
tweede prijs, – originaliteit – waar ze
heel erg blij mee waren. Ze zijn ook wel
een dikke week bezig geweest om alles

tip top te maken. De meisjes zijn min of
meer opgegroeid met paarden en pony’s
en doen aan alle wedstrijden die er maar
in de buurt zijn mee. Maar de
Blaricumse paardenfeesten, onder de
blauwe hemel, ‘dat was echt super,’ want
dit span won ook nog eens ’s middags de
tweede prijs met ringsteken. Veel
Blaricummers verlangen nu al naar vol-
gend jaar, want de kermisfeesten zijn
niet te overtreffen voor menigeen. Te
denken dat er door velen rekening mee
wordt gehouden met vakantieplannen,
want zeg nu eerlijk, ‘de kermisfeesten,
die mag je niet missen in het dorp!’

Het was weer topgaaf op de maandag-
morgen van de kermisweek. Grote paar-
den, super bespanningen en versieringen
en dan de vele enthousiaste jongeren met
hun pony’s en wagentjes. Je weet niet
wat je ziet! Je weet al helemaal niet over
wie je iets zou willen vertellen, over al
het werk dat verzet is, over de originali-
teit, over alle klusjes die je moet verrich-
ten om het mooi, mooier, mooist te
maken. We pikten
gewoon maar een van
de mooie ponywagens
uit, je zou over allemaal
tien dikke hei & wei’s
kunnen volschrijven.

Sanne en Eline
Maar hier is dan Sanne
Post, samen met Eline
Geurs. Beiden uit
Eemnes.  Hun schatjes:
kleine pony’s, genaamd Dina, Kassandra
en Deesie waren voorbeeldig. Het
wagentje goed gepoetst en geweldig ver-
sierd, de wielen van het karretje vol met
kleine broodjes, (verwijzing naar de
molen, het meel in een zakje met zelfs
muizen erbij) en de molenwieken promi-
nent achter op het karretje. De tekst erop
die alweer jaren teruggaat: 'In l966 heb-
ben Klaas Vos en Bart Vos de molen
gemaakt. Klaas was toen 12 jaar. Toen
kwam Dirk Vos, (kromme Dirk) de vader
van Bart, die vond de wieken niet mooi
genoeg. Hij haalde latjes bij Balamundi
en heeft daar toen wieken van gemaakt.

‘De puberteit zien veel ouders als de
lastigste opvoedperiode van hun kin-
deren. En ondanks het feit dat pubers
zich natuurlijk gaan verzetten tegen
hun ouders, hoeft dat helemaal niet.
Zeker niet als je weet hoe het brein
van pubers zich in deze periode ont-
wikkelt’. 

Op dinsdag 18 september sprak Marina
van der Wal, zelf moeder van 2 pubers en
co-auteur van Het Enige Echte Eerlijke
Puberopvoedboek over het opvoeden van
pubers in de bibliotheek Huizen. Zij
deed dit op uitnodiging van het CJG
Huizen i.s.m. de bibliotheek. 
Van der Wal is voor velen bekend uit de
media als het gaat om opvoed-kwesties
zoals bijvoorbeeld de ‘bangalijsten’ en
‘comazuipen’. Eén van de bezoeksters
die eerder een bijeenkomst bezocht: ‘Ik
dacht even dat ik in het theater was. Zo
leuk!’  Van der Wal: ‘Het is fijn als men-
sen plezier hebben, deze avond. Maar
laat ik duidelijk zijn: opvoeden gaat ook
over het stellen van grenzen. Dat is

namelijk ook een vorm van liefde voor je
kind. Wij zullen onze kinderen ook moe-
ten leren dat het leven tegenslagen en
teleurstellingen kent. En ook zo’n thema
kwam aan bod.’

door Adrie van Zon
Op de rotonde in Baarn, iets voorbij
Nijhof, heb je als fietser geen voor-
rang op het autoverkeer. Niet bepaald
opvallende haaientanden nopen daar-
toe. 

Onderweg richting kasteel Groeneveld
voor het uitzetten van een fietstocht voor
familieleden stopte een vriendelijke
automobilist toch voor me om voorrang
te verlenen voor het oversteken van de
rijbaan. Ik stak m’n hand op om hem te
bedanken en fietste door.                                                                                                                              
Dat had ik beter niet kunnen doen. Een
andere auto op de tweede weghelft had
meer haast en reed gewoon door.  Het
volgende moment lag ik op het asfalt
met een hoofdwond en her en der kneu-
zingen. Nog dagen daarna hoofdpijn,
pijnlijke en blauwe plekken.  Politie,
ambulance en vriendelijke automobilis-
ten hebben me uitstekend geholpen.
Kwam min of meer met de schrik vrij.

Een goeie engelbewaarder zeiden we
vroeger. Een slag in het voorwiel van
m’n fiets. De auto een flinke deuk in het
rechter voorportier.                                                                                                                    
Zo zie je maar weer dat je ook met vrien-
delijke automobilisten goed moet uitkij-
ken.

De fietstocht
Een paar dagen hierna, op 1 september,
hadden we onze  fietstocht met de fami-
lie. 70-plussers. Een toer van zo’n 40 km
moest kunnen volgens de berichten. Een
paar uurtjes doorfietsen richting Oud
Valkeveen,  langs het Gooimeer met als
eerste stop de theetuin in Eemnes, dan
richting kasteel Groeneveld en via thee-
huis  ’t Bluk over de hei weer naar huis.
Een misrekening. Al in de klim naar de
Tafelberg moesten er een paar af.  Om de
vijf km stoppen om uit te rusten, dan
weer om te drinken. Dat schiet niet op
natuurlijk. Een zwager heeft last van
evenwichtstoornissen en daarvan  werd
mijn vrouw de dupe. Ze reed schuin
naast/achter hem. Hij maakte een onver-
wachte beweging  en daar lag mijn lief.
Ook nu viel het alles mee. Wat schaaf-
wonden en pijnlijke en blauwe plekken.
Uren later kwamen we aan in de thee-
tuin, nu tevens eindpunt. De fietsdag
hebben we besloten met een gezellige
maaltijd in d'Ouwe Tak. De moraal: pas
op met ouderen op de fiets. Achter
elkaar rijden is het devies, zeker op
smalle fietspaden. En neem de tijd. 

Trots tijdens de kermisdagen

Een puber in huis? 
Hoe houden we het gezellig?

Een vriendelijke
automobilistdoor Aty Lindeman-Strengholt

We kunnen met z’n allen echt heel erg trots zijn op het werk van alle mensen
tijdens de schitterende kermisdagen en we hebben het hier over de activiteiten
rond alle paardenliefhebbers en vooral ook over de paardenjeugd.

Puberexpert Marina van der Wal:
‘Het opvoeden van pubers is
leuk!’



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.

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912

*
*

*
*

door Corryn de Vrieze-Brandenburg
(Een vervolg op de reeks o.a. ‘Zwanger
worden is geen vanzelfsprekendheid’
en ‘Bevallen is een gezonde gebeurte-
nis’)

De roze wolk even weg, hoe komt dat? 
Dat is onwetendheid. Het gebeurt het
meest na de geboorte van het eerste kind.
Ze hebben er vaak geen voorstelling van
hoe vaak ze eruit moeten voor de kleine.
Ook de verantwoording is natuurlijk
nieuw. Ze zijn emotioneel door de hor-
monen, die nog door het lichaam gieren
en vergeet niet de visites die te lang blij-
ven zitten.

Hoe is de kraamzorg geregeld?
De kraamzorgorganisatie belt of je
beschikbaar bent. Zo ja, dan geven ze mij
de gegevens van de mensen door, waar ze
wonen, hoeveel zorg er is en de gegevens
van moeder en kind. Ik weet het vaak pas
als de bevalling al achter de rug is. De
meeste bevallingen zijn poliklinisch. Is
het een vroeggeboorte, dan bepaalt de
verzekering of ze nog couveuse-nazorg
krijgen. Hebben ze een goedkoop pakket
dan krijgen ze niets meer, dan moet je
een beroep doen op mantelzorg.

Hoe lang werk je al in de kraamzorg?
De opleiding heb ik in Amsterdam
gevolgd. In 1995 ben ik begonnen bij
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek (heet nu
De Waarden). Er is veel veranderd. Toen
was het nog 64 uur zorg voor 8 dagen en
met verlenging werd het 80 uur voor 10
dagen. Nu krijgen ze 49 uur zorg voor 8
dagen. Nu mag je geen boodschappen
meer doen, niet koken voor het volledige
gezin en de was niet draaien van de ove-
rige gezinsleden. Ik doe dat wel, want ik
ga geen halfvolle wasmachines draaien!

Hoe ziet je kraamdag eruit?
Meestal begin ik zo tussen 8.00 en 9.00
uur. Ik vraag altijd het eerst hoe de nacht
is verlopen.
Daarna maak ik het ontbijt klaar voor de
familie. Dan volgen de controles bij de
moeder. Na het verschonen van het bed,
stofzuigen en een was draaien gaat de
baby in bad. Vaak komt dan de verlos-
kundige langs en nemen we alle punten
even door. Zij heeft de eindverantwoor-
ding. Een kopje koffie en beschuit met
muisjes horen er natuurlijk ook bij. 

Grada Borsen-Koppen, kraamverzorgster 

het gezin. Ik heb eens bij een jong crimi-
neel gezin gekraamd. Het is wel een uit-
daging om ze weer op het rechte pad pro-
beren te krijgen door veel met ze te pra-
ten. Soms zijn het hele jonge ouders, die
extra aandacht nodig hebben. Ook komt
het af en toe voor dat een jonge moeder
nog op school zit. Ik probeer haar dan te
overtuigen dat ze de opleiding moet
afmaken.

Moet je bijscholen?
Er wordt minder huishoudelijk werk
gedaan, maar er is meer zorg voor moe-
der en kind.
En daar geef ik voorlichting over. Ik heb
de cursus kinder-EHBO gevolgd, een
borstvoedingscertificaat en een bewijs
van goed gedrag gehaald. Er zijn vol-
doende cursussen om bij te blijven en dat
is ook noodzakelijk. Denk maar aan de
vele gezinnen uit andere culturen. Dit
vraagt een andere aanpak en omgang.

Is de kraamzorg uniek?
Ja, de kraamzorg zoals we die in
Nederland kennen is uniek. In geen enkel
ander land ter wereld bestaat deze vorm
van kraamzorg thuis, waarbij een profes-
sionele kraamverzorgster moeder en
baby ondersteunt. En dat moet zo blijven!
Er zijn steeds meer mensen die minder
kraamzorg-uren nemen vanwege de
eigen bijdrage.

Wat maakt je beroep zo geweldig?
Mijn beroep is heel bijzonder. Het is elke
keer weer fantastisch om zo’n nieuw
leven te aanschouwen. Vlak na de
geboorte is het nog zo’n hoopje en na
enkele dagen ziet het er al uit als een echt
mensje. En deze baby mag ik verzorgen.
Bovendien mag ik de kraamvrouw ver-
wennen. Geweldig vind ik het dat ik
steeds in andere gezinnen kom, waar ik
ze veel kan leren en een luisterend oor
ben. Er wordt vaak gezegd dat er rust
heerst in huis als ik er ben. En zo hoort
het ook. Ik kijk altijd met heel veel dank-
baarheid terug op mijn kraamweek.

Grada Borsen-Koppen is 
kraamverzorgster bij Baby Care
Bussum en bij De Kraamvogel in

Harderwijk als zzp’er.

De verdere huishoudelijke taken worden
afgemaakt en dan is er tijd voor de lunch.
De baby wordt gevoed en daarna komt
het belangrijke middagslaapje. Je weet
maar nooit hoe de nacht gaat verlopen!
De was hang ik op en ik doe eventueel
strijkwerk. De moeder krijgt van mij dan
een fruithap, gemaakt van vers fruit. Dit
werkt door de vitamine C preventief bij
een baarmoederontsteking. Alle contro-
les houd ik bij in een kraamdossier, zoals
het verloop van de voedingen, de vocht-
balans van de baby en het gewicht. Ik
evalueer de dag nog even en wens ze een
fijne avond en een rustige nacht!

Je bent het meest praktisch bezig?
Niet alleen. Ik probeer ook de onzeker-
heid van de ouders in de loop van de
kraamweek weg te nemen. Ze leren
zoveel zodat ze het zelf na 7 of 8 dagen
wel weer aankunnen. Vaak nemen de
vaders na de kraamtijd vakantie.

En hoe ervaar je de ouders?
Ze zijn veel mondiger geworden en heb-
ben meer een eigen wil. De moeders wil-
len niet altijd borstvoeding geven, omdat
ze een wijntje willen drinken. Er zijn
meer gezinnen met problemen, zoals
schuldsanering en criminaliteit binnen

‘De roze wolk is soms wel even verdwenen.’

Grada met haar twee kleinkinderen waarbij ze ook heeft gekraamd.
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SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Op de jeugdafdeling werd in de middag
een voorleesestafette voor jong en oud
georganiseerd. Flip van Duijn, de zoon
van A.M.G. Schmidt, kwam voorlezen
en bracht de bibliotheek tientallen boe-
ken zodat de bibliotheek na de brand in
november 2011 weer over een uitgebrei-
de collectie boeken van zijn moeder
beschikt.
De boeken werden enthousiast in ont-
vangst genomen door basisschool De
Scheper uit Laren en door de leerlingen
in het karretje van Pluk van Petteflet
geplaatst. Het karretje kon speciaal wor-
den gemaakt dankzij een gift van deze
school.

Gloedvol voorgelezen
Vervolgens werd gloedvol voorgelezen
door Hebe Boerhout (9) en Bart van de
Berg (9), twee leerlingen van basis-
school De Binckhorst-St. Jan, burge-

meester Roest, wethouder Van Loef uit
Blaricum, actrice Els Buitendijk, Singer
museumdirecteur Reinier Sinaasappel en
programmamaker Henk van der Horst.
Tientallen belangstellenden en speciaal
genodigden genoten van de
Voorleesestafette. Het duo Man & Muis
zorgde voor theater en sfeer in het
Brinkhuis met de voordracht van liedjes
van A.M.G. Schmidt. Er werd luidkeels
meegezongen.

Erick van de Wouw �@Ejee13 
Dag van het werkpaard in #Blaricum weer een feest der 
herkenning! pic.twitter.com/cRpvBbH0 

Stuur een tweet over #Blaricum en maak kans dat jouw
tweet in de volgende @Heienwei wordt geplaatst. Gebruik
hiervoor #heienwei 

hei en wei �@heienwei 
RT @BlaricumNL: #Blaricum eerste in NH met de uitslag 

Gerda Jellema �@GerdaJellema
oranjeweitje wordt goed gebruikt, veel evenementen vinden
hier plaatst, heerlijk zo'n plek in het dorp.

Prachtige stemmen tijdens voorlees-
estafette op verkiezingsdag
Met twee stembureaus in huis was het een drukte van belang op verkiezings-
dag in het Brinkhuis in Laren. Honderden kiezers maakten van de gelegenheid
gebruik om het geheel gerenoveerde pand en de nieuwe bibliotheek te bekij-
ken. 

Foto van de maandDe Dag van het Werkpaard

Deze foto is gemaakt door Maria Rigter tijdens een wandeling
door de Blaricummermeent.

Heeft u ook een mooie of gekke foto, stuur deze dan voor 18 oktober in
hoge resolutie naar redactie@heienwei.nl, onder vermelding van uw naam,

waar en wanneer de foto is gemaakt en een leuk fotobijschrift.

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

Wethouder Van Loef leest voor.
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Programma-
begroting 2013

Bijvanck krijgt nieuw winkelcentrum

Maak kans op een iPad!

Inzamelactie kleine elektrische apparaten



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

Inspraakperiode

Het voorlopige tv-advies 
voor 2013

Voorlopig tv-advies 2013 RPGO
Eurosport nieuw in basispakket 

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 



Vrijwilliger van het jaar 

Gemeenschapsfonds Blaricum

Uitnodiging vrijwilligersavond 2012 Nomineer nu ‘uw’ vrijwilliger 
van het jaar

Nieuw



Agenda  Rondetafelgesprekken Agenda Meningvormende- en Besluitnemende 
Raadsvergadering

Integraal plan
Uw inbreng

Planvarianten

Vervolg

Contact

Bijeenkomst op 11 oktober 2012

Herinrichting Eemnesserweg-Blaricummertollaan



Dorpsagenda

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

Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma 
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of 
aan Gerda Jellema, Onder den Dael 17, 1261
CN Blaricum, tel. 5317468 of 06-50593402
Redactie: Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen,
Gerda Jellema, Aty Lindeman, Daniëlle
Mouissie, Hidde van der Ploeg, Henny
Radstaak, Frans Ruijter, Satyamo Uyldert,
Tiny de Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Anneke Bruggeman, 
Linda Eggenkamp, Nico de Gooijer, Christa
Hogenkamp, Piet Niks, Corryn de Vrieze 
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
Brandwondenstichting 

Tot ziens, zo tegen etenstijd, dan bent u
er vast wel. Mocht u niet thuis zijn als de
collectant langs komt, dan kunt u uw bij-
drage storten op rekening: 20.21.22 t.n.v.
Brandwondenstichting.

Elly Hofstee-van de Garde, 
coördinator voor de collecte in Blaricum
Info: ellyhofstee@hetnet.nl 
en www.brandwondenstichting.nl. 

Oproep beelden-
de kunstenaars 
De kunstcommissie van De Trappen-
berg komt in verband met de planning
voor 2013 graag op korte termijn in
contact met beeldende kunstenaars, die
geïnteresseerd zijn om hun werk te
exposeren. Belangstellenden kunnen
vóór 1 oktober contact opnemen per 
e-mail:kunstcommissietrappenberg@
gmail.com.

In het revalidatiecentrum De Trappen-
berg (Huizen) worden sinds vele jaren
regelmatig verkoopexposities gehouden
van werken van beeldende kunstenaars,
zowel professionals, semi-professionals
alsook getalenteerde amateurs. Deze ten-
toonstellingen worden niet alleen zeer
gewaardeerd door de (tijdelijke) bewo-
ners/patiënten van De Trappenberg,
maar trekken ook een brede kring van
bezoekers, die in de loop der jaren hun
weg naar deze exposities hebben gevon-
den. Aan kunstenaars bieden zij de
mogelijkheid hun werk een bredere
bekendheid te geven bij een geïnteres-
seerd publiek en bij potentiële kopers. Er
zijn zowel individuele als duo exposities
en de looptijd is doorgaans 6 weken.

De Blaricumse kunstenaars Emilie
Heijning en Henk van Bork (boven)
exposeerden in de Trappenberg.

Martin, de os van Joke en Klaas Vos, is na 16 jaar overleden. Martin maakte met
velen een ritje door de Eemnesserpolder. Samen met Joke kwam hij naar de tentoon-
stelling van Ruud Spil, de koeienschilder, in De Vlierhove. We verliezen in Martin een
waardig Blaricummer.

gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald
nieuws’. Hierin gaat Frans Ruijter in op
nieuws uit het verleden in Blaricum met
daarbij passende muziek uit het dan
gekozen jaar. Radio 6fm, op de kabel:
92,3 FM, in de ether voor Blaricum:
92,0 FM/105,1.
Nationaal MS Fonds De collecteweek
is van 19 t/m 24 november. Er worden
nog collectanten gezocht. Meld je aan
bij het Nationaal MS Fonds,
www.nationaalmsfonds.nl of via 
010-5919839.
De Dorpskerk 30 september, 15.00-
16.00 uur. Corine Visser (viool) en
Suzanne van Duuren (cello). Een pro-
gramma met werken van H. Andriessen,
Schulhoff en Kodaly. Toegang vrij, maar
een collecte bij de uitgang.

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

EXPOSITIES
BEL-Art tot 24 oktober 2012. Hanneke
Wels, sieraden en Barbara Houwers,
schilderijen. De tentoonstelling is op
werkdagen vrij te bezichtigen in het
BEL-kantoor van 8.30 tot 17.00 uur.
Info: www.hannekewels.nl en 
www.barbarahouwers.com.

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Alle Versa activiteiten
kunt u vinden op
www.versawelzijn.nl/activiteiten. 
Vivium Diverse cursussen. Info en aan-
melden: www.viviumservices.nl of
6924495.
Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-

BIBLIOTHEEK
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Inloopochtenden rond een thema 10.45-
12.00 uur: 17 oktober Goois Natuur-
reservaat; 21 november Erfgooiers en
19 december Pieter Quelle Voetreis
naar Rome. Donderdag 4 oktober
20.00-22.00 uur lezing door Monique
Bladder, Samenwerking met je hond.
Donderdag 11 oktober 20.00-22.00 uur,
lezing Mindful parenting. 
Vestiging Laren – het Brinkhuis,
Brink 29, 1251 KT Laren, 5382612,
Biblioscoop donderdags 19.30 uur: 4 en
18 oktober, 8 en 15 november, 6 en 13
december.
infolaren@bibliotheekhlb.nl.
Voor informatie kijk op 
www.bibliotheekhlb.nl. 

KERKDIENSTEN
De Dorpskerk
Zondagdienst 10.00 uur
Info: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl. 

R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur 
Zondag 9.45 uur
Zondag 7-10-2012, 11.00 uur
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.

Dit jaar is het thema: Stop brandwonden
bij kinderen.
Het aantal kinderen dat met brandwon-
den wordt opgenomen is nog steeds
schrikbarend hoog. Als u door de gangen
van het brandwondencentrum in
Beverwijk, Groningen of Rotterdam zou
lopen, dan is de kans groot dat u daar
kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar ziet
liggen. 29% van de patiënten die daar
liggen zijn nog maar zo klein.

Toen ik vorig jaar collecteerde kwam ik
bij een jong echtpaar met kinderen, hun
reactie was: ‘Natuurlijk doen we mee,
ons kind heeft in Beverwijk gelegen en
we zijn zo dankbaar voor alle hulp die
we daar kregen…’

Met uw hulp hopen wij jonge kinderen
die in een brandwondencentrum liggen
te steunen bij hun revalidatie en bij het
bieden van een zo goed mogelijk toe-
komstperspectief.
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Collecte ten bate van de Brandwondenstichting in Blaricum van 7 tot 13
oktober 2012 in de Bijvanck. Met een 18-tal collectanten gaan we proberen
om met uw hulp de bussen vol te krijgen.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.

Kopij
Hei & wei is een tweewekelijkse uitgave.
Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl.

Schilderlessen
De kosten voor 10 lessen zijn € 165 en
vinden plaats in buurtcentrum De
Malbak, tel. 5262902. De lessen zijn
dinsdagochtend van 10.00-12.30 uur en
’s avonds van 20.00-22.30 uur. Info:
Marloes Eerden, www.docart.nl en tel.
06-23233067.


