
Hei & wei 500
door Jacqueline Gesink 
(bestuur) en Marjolijn Schat 
(eindredactie)

Voor u ligt hei & wei nummer 
500, een mijlpaal! 500 edities, 
gemaakt door louter en alleen 
vrijwilligers. 500 edities met on-
telbare dorpsmededelingen en 
interviews met al die prachtige 
mensen uit ons dorp. 500 edi-
ties met kleurrijke stukken over 
acties en ontwikkelingen, en 
artikelen waardoor de historie 
van ons dorp levend gehouden 
wordt. 500 prachtige edities!

In deze speciale en extra editie 
blikt u in een aantal artikelen te-
rug op de afgelopen jaren en ge-
ven we u een kijkje in het reilen 
en zeilen van hei & wei. 

Dank aan velen dorpsgenoten
Vele, vele enthousiaste dorps-
genoten hebben zich, in de loop 
van al die 500 nummers, ingezet 
voor het blad. Voor kortere of lan-
gere tijd, als onder meer; (eind)
redactielid, bestuurslid, fotograaf, 
corrector, incidenteel schrijver, 
webbeheerder… Het zijn teveel 
namen om op te noemen, maar 
zonder al deze gemotiveerde vrij-
willigers zou hei & wei niet be-
staan. Bedankt!

Oproep vrijwilligers
We zijn dan ook altijd op zoek 
naar dorpsgenoten, die onze 
(eind)redactie willen uitbreiden 
en verfrissen. En weet u niet wat 
u zou kunnen bijdragen…voor 
iedere enthousiaste  vrijwilliger 
is een passende klus te vinden. 
Interesse? Wij horen graag van u! 
U kunt contact opnemen via 
redactie@heienwei.nl, uiteraard 
ook voor informatie of bij vragen. 

Tot slot
Hei & wei doet nog steeds mee! 
Het blad bereikt alle inwoners van 
het Oude Dorp, de Bijvanck en 
de Blaricummermeent en wordt 
graag en goed gelezen, zo leren 
ons de reacties. Hei & wei is in de 
loop der jaren geworden wat het 
nu is en zal zich zeker verder blij-
ven ontwikkelen. Wij hopen dat 
‘onze’ hei & wei een stukje van de 
Blaricumse identiteit is geworden. 
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

Jeugdtheater Het Blauwe Paleis brengt
met veel humor en live muziek alle ver-
halen uit deze boeken tot leven en laat
kinderen zien hoe geweldig boeken zijn.
De voorstelling is een bewerking van het
gelijknamige kinderboek van Magali de
Frémery, dat in 2013 werd uitgeroepen
tot beste voorleesboek. 
Het gaat om twee voorstellingen (13.30
uur en 16.00 uur) voor kinderen op
basisscholen in Laren en Blaricum op 25
januari. Toegang is gratis, zolang er
kaartjes zijn, dankzij gulle sponsors en
organisator Rotaryclub Laren-Blaricum.
Kaarten bestellen via theaterkassa@sin-
gerlaren.nl onder vermelding van naam,
adres en telefoonnummer en het aantal
kaarten (max. 4 per gezin, max.1 vol-
wassene als begeleider). 

Nieuw bij De
Nieuwe Gooische 
De Nieuwe Gooische, makelaars en
taxateurs in het Gooi, bieden nu ook
hun diensten aan als online makelaar. 

Het online pakket is een compleet pakket
voor de verkoop van uw huis, inclusief
professionele fotografie, plattegronden
en de aanmelding op Funda.nl voor een
vaste prijs van € 1.495,-, zonder dat u bij
verkoop nog courtage betaalt.� 

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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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

De aanleiding om tot deze Blaricumse
NieuwjaarsZit te komen was het volgen-
de. Henk ging met z’n zoon Zeph (15) in
2014 naar Zeewolde waar ze in plaats
van  mee te doen aan de traditionele
nieuwjaarduik,  in het water gingen ZIT-
TEN, wat ze daar nog nooit hadden
gezien. Na overleg met duikers en een
arts werden Henk en Zeph door de lei-
ding van het evenement het water uitge-
stuurd.  Zitten achtte men niet verant-
woord. En dan te weten dat zitten qua
afkoeling minder belastend is voor het
lichaam dan zwemmen. Dus dat kon
anders vond Henk. Zodra je in koud
water gaat zitten, vertelt hij, gaat je
natuurlijke kachel aan en krijg je, als je
het water weer uitgaat een warmte-boost.
Het is zijn ervaring dat iedereen steeds
vrolijk lachend het water uit komt                                                                                                                                   

Gooimeerzit
In overleg met Iceman Wim Hof,
Mathijs Storm en Health Center FIT in
aan de Meentweg in Blaricum is er in
september een trainingsprogramma
opgezet ter voorbereiding van de
GOOMEERZIT van twee minuten  op
zondag, 4 januari. Henk vertelt over zijn

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

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

www.dayspamooi.nl

  

 
 

Tel. 035 - 543 19 32
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www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

Nieuwjaarszit in het Gooimeer                                                                                                               
door Adrie van Zon
Een primeur in Nederland, misschien wel in Europa en dat allemaal in ons
eigen Blaricum. Onze eigen Henk van den Bergh met wie het allemaal begon-
nen is. In december 2013  dagelijks zwemmen in het Gooimeer voor z’n
gezondheid (reuma) en als conditietraining voor het beklimmen van de
Kilimanjaro (5895 m) in januari 2014.  

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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www.vivium.nl/
torenhof

Tel (035) 524 89 89
www.moulijn.nl

Over hei & wei
De historie van een dorpsblad in Blaricum gaat verder terug dan die eerste hei 
& wei van mei 1978. In de jaren 60 was er ‘De Spuut’, het maandblad van de 
Blaricumse parochiegemeenschap en later ook ‘De Drost’, een driemaandelijks 
tijdschrift voor alle inwoners van Laren en Blaricum. Van 1970 tot 1977 viel 
maandelijks ‘Tussen HEI en WEI’ in de brievenbus.  

Door een gebrek aan redactieleden en de 
extra kosten ontstaan door de vele nieu-
we adressen in de Bijvanck, kwam er 
vanaf januari 1977 geen dorpsblad meer 
uit. Een gemis, en op particulier initia-
tief werd op 27 april 1978 ‘De Stichting 
dorpsblad Blaricum’ opgericht met als 
doelstelling: Het uitgeven van een dorps-
blad voor de inwoners van de gemeente 
Blaricum handelend over het heden, het 
verleden en de toekomst van Blaricum 
alsook over hetgeen daarbuiten van bij-
zonder belang voor Blaricum was, is en 
zal zijn of kunnen zijn, waarbij per uit-
gave de keuze van de onderwerpen zo 
veelzijdig en evenwichtig geschiedt, en, 
in geval van enig onderwerp in het dorp 
verschillen van inzicht en opvattingen 
bestaan, de verschillende meningen op 
zo evenwichtig mogelijke wijze in het 
blad tot uiting komen. 

Hei & wei is geboren
Hei & wei is geboren. Het eerste nummer 
verscheen vlak na de oprichting, in mei 

1978. Het aantal nummers per jaargang 
heeft sindsdien sterk gevarieerd. Vanaf ja-
nuari 2015 tot heden verschijnt hei & wei 
eens in de vier weken; dertien maal per 
jaar met elf dikke edities (acht pagina’s) 
en twee dunne (twee pagina’s) in de zo-
mermaanden. Het kerstnummer heeft vier 
pagina’s extra en ook het eerste nummer 
na de zomervakantie kent vier pagina’s 
extra, met foto’s van de feestweek. 

‘Voor, door en over Blaricum’
Voor, door en over Blaricummers, dat 
is hei & wei. Gericht op alles wat voor 
ons dorp speciaal en van belang is. We 
doen iedere maand ons uiterste best, 
om de samenstelling van de interviews, 
stukken en dorpsmededelingen afwis-
selend en informerend te laten zijn. Op 
onze website www.heienwei.nl kunt u 
iedere editie vanaf 2004 lezen. Ook is er 
een archief van alle artikelen vanaf 1970 
tot nu. Hei & wei heeft nu ook een eigen             
Facebook-pagina:
www.facebook.com/heienwei 

Het vinden 
van de juiste 

werknemer is 
nog nooit zo 

simpel geweest

#1 Vacaturesite van Nederland

s inds 1936

Laren-Blaricum  Huizen-Naarden

www.voorma-walch.nl

Eemnesserweg 39, 1261 HH  Blaricum
mobiel 0031 6 516 117 18
  www.unadonna.world

Kunsthandel Studio 2000
Blaricum

Dorpsstraat 9 b-c  1261 ES  Blaricum
t: 035 - 640 94 32

Open: di t/m za.13:00 - 17:00 uur
e: blaricum@studio2000.nl - www.studio2000.nl

035-820 03 20
uwgemaksdiensten.nl
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Hei & wei, jaargang 1, mei 1978
Wat stond er nu precies in de eerste hei & wei? Doorlezen leert ons dat de opmaak anders was dan de huidige 
hei & wei, het gebruik van de Nederlandse taal uiteraard uit die tijd stamt, maar de rubrieken en ook de onderwerpen 
waarover geschreven werd, nog precies het zelfde zijn als nu…

Zo staat er een artikel in over het ver-
keersbeleid in het dorp; de veiligheid 
van fi etser en voetganger wordt bespro-
ken en het sluipverkeer en groot trans-
port over de Eemnesserweg komt aan de 
orde. Ook staat er een artikeltje in over 
de vernieuwing van het Warandapark, 
klinkt bekend toch? Ook de dorpsagenda 
ontbreekt niet. Uiteraard is er aandacht 
voor deze eerste uitgave. In het stukje 
‘Toch weer een dorpsblad’ wordt de we-
deropstanding van een dorpsblad uit de 
doeken gedaan. Opgenomen is ook een 
welkomstbrief van de toenmalige bur-
gemeester Anneke Le Coultre waarin ze 
haar dankbaarheid uitspreekt over het 
weer in het leven roepen van een dorps-
krantje. In deze eerste editie worden ook 
de belangrijkste spelregels van hei & wei 
uitgelegd, een samenvatting van de sta-
tuten. De spelregels worden ondersteund 
door een cartoon met de tekst: Il est sou-
vent diffi cile de contenter Dieu et tout 
le monde. Hetgeen betekent dat je nooit 
iedere lezer tevreden zal kunnen stellen. 
Een waarheid die nog steeds opgaat. 

Onze 
adverteerders 
en sponsoren

Onze grootste uitgaven zijn 
de drukkosten en die van de 
huis-aan-huisverspreiding. De 
grootste inkomsten voor hei & wei 
zijn de inkomsten via adverteer-
ders en sponsoren en de subsidie 
van de gemeente. 

We hebben veel trouwe adverteer-
ders. De advertenties stonden in de 
eerste edities gezamenlijk op een 
paar aparte pagina’s. Door de jaren 
heen zijn deze op de verschillende 
pagina’s in het blad terecht geko-
men. Momenteel hebben we 40 ad-
verteerders die vanaf pagina twee 
vermeld staan. Vanaf 1996 kennen 
we ook sponsoren, die bijdragen uit 
liefde voor het blad en zeker niet 
alleen voor naamsbekendheid. Zij 
hebben als tegenprestatie het exclu-
sieve recht op vermelding van hun 
advertentie op de voorpagina, in alle 
edities per jaar. De hoofdsponsoren 
staan in de eregalerij in de rechterko-
lom, de andere twaalf in de horizon-
tale  kolom onderaan de pagina. We 
kennen, in tegenstelling tot vele an-
dere lokale bladen, een fl inke wacht-
lijst aan adverteerders. Bedrijven in 
Blaricum gaan voor maar ook be-
drijven in de regio willen heel graag 
vermelding in ons blad. Momenteel 
staan er in hei & wei adverteerders 
die al vanaf het eerste nummer in ons 
blad staan. Hier een paar voorbeel-
den met de advertenties van toen en 
nu.

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

IJzerwaren I Gereedschappen I hanG en sluItwerk 
tuInartIkelen I GazonmaaIers 

‘Hei & wei – boeken’ van Jan, Frans en Sybert

Jan Rigter heeft maar liefst 28 jaar lang, van 1972 tot 2000, met grote regelmaat stukjes over Blaricum en haar inwoners 
geschreven voor hei & wei. De Historische Kring Blaricum (HKB) heeft in 2001 een selectie van deze verhalen uitgege-
ven in het prachtige boek ‘Dorpsherinneringen’. 

Na het overlijden van Jan Rigter in 
2001 is Frans Ruijter begonnen met het 
schrijven van stukjes voor hei & wei. 
Ook deze artikelen gaan over Blaricum 
en haar inwoners, in het heden maar ze-
ker ook verleden. Toen hij er ruim 100 
geschreven had, heeft de HKB deze stuk-
jes, uiteraard met toestemming van de 
redactie van hei & wei, uitgegeven in het 
boek ‘Heb je nog nieuws?’. De titel… 
als je Frans in het dorp tegenkomt, is zijn 
eerste vraag: ‘Heb je nog nieuws?’.  

Naar aanleiding van de vele leuke reac-
ties die hij in de afgelopen jaren mocht 
krijgen op zijn columns in hei & wei, 
heeft Sybert Blijdenstein zijn columns 
van 2011 t/m 2014 uitgegeven in boek-
vorm, getiteld ‘hei & wei columns’. Bij 
elke column heeft hij een van zijn eigen 
foto’s geplaatst van Blaricum en omge-
ving. 

We sluiten zeker niet uit dat er in de toe-
komst nog meer hei & wei-boeken zullen 
verschijnen. 

hei & wei columns 
 Sybert Blijdenstein

Met foto’s van Blaricum en omgeving

hei & wei columns Sybert Blijdenstein 

Zonder uw positieve reacties op mijn columns in hei & wei en het enthousiasme 
van Pieter Paul Koster, zijn vrouw Inge en van Frank Arens van AH Blaricum, 
zou dit boekje niet tot stand gekomen zijn. Het bevat veertig columns van de 
afgelopen vier jaren, met foto’s die ik in de loop der jaren rond en in ons unieke 
dorp mocht maken. Het elke vier weken weer bedenken en uitwerken van een 
nieuwe column is steeds weer een dankbare uitdaging, maar het is vooral erg 
leuk. Ik wens u veel lees- en kijkplezier met dit boekje.

20141436_omslag_columns_HW_cmyk.indd   1 05-11-14   14:02
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Twee en negentig jaar hei & wei
door Sybert Blijdenstein
Bij elkaar opgeteld is dit het aantal jaren dat wij, Aty Lindeman, Adrie van Zon en de schrijver van dit stuk, actief zijn geweest voor hei & wei. We raken met 
elkaar in gesprek over de beginjaren en ook de tijd daarna. Herinneringen komen op. Als redacteur en eindredacteur. Aty al vanaf het begin in mei 1978 en heeft 
aan vrijwel alle 500 edities meegewerkt. Adrie kwam er bij in 1980 en heeft er zo’n 480 edities opzitten. En Sybert, vanaf begin 2004, komt tot 225 edities. 

Maar voordat we veder gaan, willen we 
eerst nog graag twee bijzondere mensen 
bedanken: Piet Niks die in 1992 eindre-
dacteur werd en nu nog elke maand actief 
is als eindcorrector, en Nico de Gooijer 
die jarenlang, vaak in weer en wind, op 
de fiets de losse hei & wei’s bezorgde op 
de afhaalpunten. 

Als eindredacteur 
Wat wij drieën als eindredacteur delen? 
De liefde voor hei & wei. Niets meer 
en niets minder. Dat blad zit in alle ve-
zels van ons wezen. Wat we deden? We 
stapten in het diepe, vaak ongewis, maar 
altijd gemotiveerd, we discussieerden, 
bedachten, losten problemen op, zochten 
adverteerders, organiseerden, pakten aan, 
maakten ons druk, haastten ons ‘t schom-
pes - altijd weer die verduvelde deadline 
- en hielden de boel bij elkaar en aan de 
gang. Maar vooral: we schreven en schre-
ven. Gedreven, en meer en meer bedre-
ven. Ontelbare uren kregen op papier 
gestalte. Elke maand vulden we met ons 
groepje weer de nieuwe editie.   

Dank aan velen
Voor ons op tafel ligt ‘De geschiedenis 
van hei & wei’ uit no. 322, van september 
2009. We lezen die samen door. Beelden 

komen op. Mensen krijgen weer gestalte. 
Teveel om op te noemen. Allemaal even 
dierbaar. Honderden mensen. Enthousi-
aste en gemotiveerde vrijwilligers. Door 
de jaren heen hun bijdrage leverend. Die 
zoveel gedaan hebben voor hei & wei. Al 
hun namen staan daar in: dat is hun mo-
nument. We zijn hen oneindig dankbaar. 
Zonder hen had hei & wei het zeker niet 
gered.   

Terug in de tijd
Aty vertelt: ‘Veertien maanden nadat 
‘Tussen HEI en WEI’ gestopt was van-
wege gebrek aan mankracht - ook toen 
al een kwetsbaar punt - kwam op 1 mei 
1978 het eerste exemplaar van de hui-
dige hei & wei uit. Het leek een klein 
boekje. Maar dat was het niet. Het was 
een kunstig vouwwerkje. Bijna origami. 
Dat vouwen deden we zelf. Elke maand 
weer, een paar duizend exemplaren. Ga 
er maar aan staan… Zelfs onze kinderen 
hielpen mee.’ Gelukkig veranderde dat. 
Het blad werd langzaam aan handzamer 
en groter, en later weer iets kleiner, tot 

het huidige formaat. De motivering? 
Adrie: ‘Ik heb het al die tijd, vanaf 1980, 
geweldig gevonden dat je als amateur in 
hei & wei je stukjes kon publiceren over 
de meest uiteenlopende zaken, zoals 
over de kleinkinderen. Dat was een grote 
vreugde.’ 
Aty vervolgt: ‘In de eerste jaren waren 
we maar met een paar mensen. We had-
den zelfs perioden dat we maar met z’n 
tweeën waren. Toch kregen we het blad 
steeds weer voor elkaar. Ons werk ging 
altijd door. Vakanties waren kort. En, in 
al die jaren heeft hei & wei nooit één edi-
tie gemist. Best iets om trots op te zijn, 
maar… met z’n allen. Nu zijn er zo’n 
tien redacteuren actief. Maar dat is pure 
noodzaak omdat de hoeveelheid kopij 
verviervoudigd is en het hele productie-
proces veel complexer geworden is.  

Veel te lang en hardop voorlezen
Adrie: ‘Een typisch punt in de jaren 
tachtig, negentig was dat er redacteuren 
waren, die stukken schreven die veel 
te lang waren. In de redactievergade-
ring kwamen die op tafel en werden ter 
plekke, met medewerking van de auteur 
drastisch ingekort. Ook werd elk stuk op 
de redactievergadering door de schrijver 
hardop voorgelezen en gecorrigeerd. Ie-

dereen leverde commentaar. Zo leerden 
we van elkaar. Er waren soms gegadig-
den voor de redactie die absoluut niet 
konden schrijven. Die vielen snel door 
de mand en waren gelukkig ook snel 
weer verdwenen. Toch slaagden we er 
telkens weer in, om goede redactieleden 
te strikken. Ook heeft hei & wei door 
de jaren heen, en doet dat nu nog, veel 
bijgedragen aan goede informatie aan de 
inwoners, over het wel en wee van ons 
dorp. Hierdoor is beslist het gemeen-
schapsgevoel in onze dorpssamenleving 
versterkt.’  

Het dorp
Aty en Adrie: ‘We namen vanaf het be-
gin de vrijheid te schrijven over alles 
wat er speelde in het dorp. We voelden 
eerst enig wantrouwen. Wie waren die 
lui toch? Maar dat veranderde al snel in 
waardering. Wij kregen een vaste plaats 
in het dorp. Jan Rigter schreef zo zijn 
geliefde stukjes, de dorpsherinneringen. 
Dat stafje nam Frans Ruiter later met veel 
succes van hem over. Een lezer schreef: 

‘Je dacht er nooit aan, maar telkens als 
je het blad in de brievenbus vond, was 
er toch weer een blijde herkenning.’ 

Deed goed. Redactieverschillen met nu?  
‘Niet veel, alleen de positie van eindre-
dacteur is veel sterker, dominanter ge-
worden.’ 

Politiek neutraal
De gemeente droeg aanvankelijk finan-
cieel het meeste bij, met zo’n zeventig 
procent. Nu ligt dat veel lager. Ondanks 
die aanvankelijke afhankelijkheid bleven 
we altijd politiek neutraal. Ook al waren 
zowel Aty als Sybert tijdelijk actief in 
de dorpspolitiek en was Adrie gemeen-
tesecretaris, wij hielden politiek en hei 
& wei steeds strikt van elkaar geschei-
den. Die politiek zat soms wel op ons 
te grommen. Getuige een ervaring van 
Sybert: ‘Ik herinner me nog goed dat ik 
als eindredacteur uitgenodigd was voor 
een persconferentie op het gemeente-
huis. Grote verrassing: ik was de enige 
genodigde. En kreeg van twee wethou-
ders enigszins triomfantelijk te horen 
dat de gemeente de subsidie van de hei 
& wei stopte. Door die klap wakker ge-
schud, kwam iedereen met gevoel voor 
hei & wei, als één grote reus overeind. 
Onweerstaanbaar, met vereende krach-
ten, ook unaniem gesteund door de raad, 
werd die aanval afgeslagen en de subsidie 
behouden. En ging de gemeente met ons 
samenwerken door haar mededelingen 
in hei & wei te plaatsen. We waren een 
deel van de dorpsidentiteit geworden. De 
verschijningsfrequentie werd verdub-

beld: elke twee weken. Druk, druk, druk, 
druk. Die hoge frequentie mocht na vijf 
jaar gelukkig weer omlaag naar éénmaal 

per maand.  Gaf meer lucht. Hoe profes-
sioneel we ook mogen lijken, we blijven 
vrijwilligers.             

Meegaan met de tijd
Vanaf 2004 veranderde er veel. Aan-
passingen aan de eisen van de nieuwe 
tijd. Meerkleurendruk werd ingevoerd. 
Mooie kleurenfoto’s bij de artikelen. Ad-
vertenties in kleur. Tabloidformaat. Met 
glossy papier. We kregen onze website. 
Alles werd gedigitaliseerd. Ook het plak-
ken en knippen. De drukker JM2 speel-
de daarbij een sterk ondersteunende en 
creatieve rol. De dekking van de bezor-
ging werd geoptimaliseerd. Op elk adres 
viel voortaan het blad in de bus. Ook de 
daaropvolgende eindredacteuren Gerda 
Jellema, Marjolijn Schat, Bela Bouma 
en Anneke Martens zetten deze vernieu-
wende lijn met verve voort. De kwaliteit 
is nu hoger dan ooit. Ook hiervoor hulde.
Sybert kwam op het idee van het tabloid-
formaat, door een opmerking van een 
jonge lezer:
‘Dat krantje van jullie kun je niet op de 
plee lezen, de enige rustige plek in huis. 
Veel te groot en onhandig. Bedenk maar 
wat. Moet passen op de pot.’ En zo ge-
schiedde.  

‘Met de tijd meegaan en luisteren naar 
onze lezers, dat hebben wij, ook de re-
dacteuren van nu, altijd gedaan. En dat 
blijven we doen.’

Aty Lindeman

Adrie van Zon Sybert Blijdenstein

Piet Niks
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Oplage: 5.112

www.heienwei.nl

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

Het drukken en verspreiden van hei & wei

Hei & wei werd in 1978 gedrukt door Van Gestel&Zn. Vanaf 2000 is het bedrijf voortgezet door Machiel van Meurs 
onder de naam JM2 Producties, nog steeds naar volle tevredenheid, onze ‘huisdrukker’. Naast het opmaken en 
verzorgen van divers drukwerk, ontwerpen en bouwen zij Wordpress websites, ontwerpen huisstijlen en diverse 
reclame-uitingen.

Hei &wei kent nu een oplage van 5.112. 
De laatste jaren is de oplage flink toege-
nomen door de uitbreiding van het aantal 
adressen in de Blaricummermeent. 
We gaan er, op basis van prognoses van 

de gemeente, vanuit dat de oplage de ko-
mende jaren nog steeds zal toenemen. 

Verspreiding van hei & wei
De verspreiding van hei & wei is van-

af mei 2010 in handen van een 
lokale bezorgdienst. Voorheen 
gebeurde dit via ‘de post’, PTT/
TGP/TNT. De lokale bezorg-
dienst, aangestuurd door JM2, 
bezorgt hei & wei op vrijdag of 
zaterdag op alle adressen in het 
dorp, ongeacht de eventuele Ja/
Nee-stickers op de brievenbus; 
dit vanwege de opname van de 
gemeentelijke berichten in ons 
blad. Er zijn ook nog enkele af-

haalpunten, voor een beperkt aantal losse 
nummers: bij de supermarkten, de boek-

handel, de dorpshuizen, het gemeen-
tehuis in Eemnes, het BEL-kantoor, de 
bibliotheken etc. Deze worden daar altijd 
door een van onze vrijwilligers neerge-
legd. Een jaarabonnement op hei & wei 
is mogelijk voor lezers buiten Blaricum, 
in binnen- en buitenland. Ondanks het 
feit dat de edities ook op onze website in 
te zien zijn, wordt hier nog steeds graag 
en veelvuldig gebruik van gemaakt. 

Bramenberg 11, 3755 BV Eemnes
Tel. 035-5316520, www.jm2.nl

Waarom de naam 
‘hei & wei’
Waar komt de naam ‘hei & wei’ eigen-
lijk vandaan? De verwijzing naar onze 
prachtige omgeving ligt uiteraard voor 
de hand, maar er zat ooit nog een an-
dere betekenis aan vast. 

De naam ‘hei & wei’ is, destijds bij ge-
brek aan een beter alternatief, afgeleid 
van de voorloper van ons dorpsblad, 
‘Tussen HEI en WEI’. Dit blad was ove-
rigens niet gratis; voor 10 gulden per jaar 
lag het maandelijks in de bus. De redac-
tie was in handen van vrijwilligers. Maar 
de beide kerken uit het dorp en ook de 
gemeente waren, naast 34 adverteerders, 
op financieel gebied zeer belangrijk en 
hadden allen derhalve een flinke redac-
tionele bijdrage in het blad. De naam 
kreeg, vanwege de flinke vinger in de 
pap die de kerken hadden, dan ook een 
godsdienstige inslag: ‘Tussen HEI en 
WEI’ was de verwijzing naar ‘tussen hij 
en wij’; de godsdienstige ‘hij’ en ‘wij’ 
van het aardse. 500 nummers geleden is 
er, door de ontkerkelijking van het blad, 
voor gekozen om ‘Tussen’ weg te laten 
en hei & wei alleen nog te laten verwij-
zen naar onze prachtige landschappelijke 
omgeving; heide en weide.  

Samenwerking tussen de gemeente en hei & wei
Vanaf hei & wei 341 (10 mei 2010) worden in hei & wei de officiële publicaties van de gemeente in ons dorpsblad opgeno-
men. Voorheen stonden deze in de Laarder Courant de BEL.

Hei & wei en de gemeente, 
solide samen in één blad, een 
oude wens was werkelijkheid 
geworden. Hei & wei ver-
schijnt vanaf dat moment ie-
dere twee weken, met een dik-
ke en dunne versie. Het blad 
wordt dan overal huis-aan-huis 
verspreid; ook op de adressen 
waar hei & wei voorheen niet 
werd bezorgd, komt de krant, 
vanwege deze gemeentemede-
delingen, voortaan in de brie-
venbus. Vanaf januari 2015 
wordt de frequentie van hei & 
wei weer teruggeschroefd naar 
één keer per maand. 

Hei & wei was, is en blijft ech-
ter een particulier initiatief; de 
gemeente en hei & wei zijn 
beide redactioneel en financi-
eel verantwoordelijk voor hun 
eigen gedeelte. 

Een toast op de nieuwe samenwerking in mei 2010, v.l.n.r. Pim Baljet (destijds voorzitter bestuur 
hei & wei), Rist Brouwer (penningmeester hei & wei), Sybert Blijdenstein (destijds eindredacteur), 
burgemeester Joan de Zwart-Bloch en Jacqueline Gesink (huidig voorzitter bestuur hei & wei)

De fiets van Nico de Gooier: hei & wei’s 
op de diverse afhaalpunten brengen
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Hei & wei door de jaren heen… nu 500
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