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Uw gebit.... onze zorg!
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Tel.: 035 - 5319064

Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50
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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
Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl

Bladerikem
Blaricum wordt voor het eerst genoemd
in een aantekening uit 1382 betreffende
rechtszaken voor ’s graven rechterstoel –
het Gooi viel nl. onder de jurisdictie van
de Graven van Holland – volgens welke
‘die van Hilfersum, van Bladerikem
ende van Husen’ een overeenkomst heb-
ben getroffen. De drie plaatsen schijnen
hier volkomen gelijkberechtigd te zijn.
In de aantekening van 1382 komt tevens
de kerk te Blaricum ter sprake. Deze
kerk (de huidige Dorpskerk aan de
Torenlaan, red.) was een dochterinstel-
ling van de kerk te Laren en vormde met
deze één kerspel. Een eigen dorpsbe-
stuur had Blaricum vermoedelijk ook al
in deze tijd, de zogenaamde ‘buurmees-
ters’. Deze hielden zich echter uitslui-
tend met bestuurlijke aangelegenheden
bezig. Wat de rechtspraak betrof werkten
Blaricum en Laren samen. 
In 1387 wordt gesproken over een dorps-
schepenbank te ‘Larenkarspell ende in
den Broecsom’. Als schout fungeerde de
landsschout. Aan het eind van de 14e en
in het begin van de 15e eeuw is Gooiland
uiteengevallen in verschillende gerech-
ten. De schout – in eerste instantie de
schout van het landschap, maar later ook
de schout van dorp en stad – werd door
de baljuw benoemd. Zo werden in 1412
Naarden en Laren aan één schout toever-
trouwd, terwijl in 1494 ‘de dorpen van
Laren ende Blaricum’ tot één ‘schoute-
nambacht’ werden verenigd. 

In deze tijd kwamen de inwoners van
Blaricum langzamerhand tot een zekere
welstand door opkomst van het spinnen
van wol en het ontginnen van gedeelten
heide. Een zekere inzinking vond plaats
in 1696 toen op 26 maart, blijkens een
aantekening in de registers welke bij het
N.H. kerkbestuur berusten, half Blaricum
afbrandde. De bevolking herstelde zich
echter snel van deze schok en spande
zich in om de schade te herstellen. Dat
haar dit uitstekend gelukte bewijst een
rijmpje dat onder een afbeelding van een
gezicht op Blaricum, uit ca. 1795 is ver-
meld:
Dit dorpje waarde Nederlander!
Doet zien wat noeste vlijt vermag.
Zij doet alom het graan ontspruiten,
daar men weleer slechts heide zag.

Zoals gezegd vormden Laren en
Blaricum één gerecht. Deze situatie
duurde tot 1795 (tijdens de Franse bezet-
ting, red.) toen de civiele rechtbank van
Blaricum zich van Laren afscheidde. De
municipaliteit (gemeenteraad) van Laren
ging hier niet mee akkoord en trachtte de
hogere autoriteiten te overtuigen van de
noodzaak van samenvoeging van beide
gemeenten. Dankzij het hardnekkige
verzet van de municipaliteit van
Blaricum was deze actie aanvankelijk

Vanaf 1981 runnen zij met veel succes
het Sint Vitusgebouw in Blaricum. Maar
in 2011 nemen Wil en Kees Mellegers
afscheid als beheerders van het in de
wijde omgeving bekend staande gebouw
aan de Kerklaan. Zij verzorgden talloze
feesten en partijen, stelden het gebouw
ter beschikking aan diverse verenigingen
en stonden ook borg voor perfecte cate-
ringen bij mensen, bedrijven en instan-
ties “thuis”. In het jaar dat het Sint
Vitusgebouw honderd jaar bestaat, gaan
zij het stokje overdragen.

Het Sint Vitusgebouw is eigendom van

geen succes. De verontwaardiging was
dan ook zeer groot toen bij Keizerlijk
Decreet (Napoleon, red.) toch de samen-
voeging gelast werd met ingang van 1
januari 1812. Na het vertrek van de
Fransen werd met ingang van 1 mei 1817
de oude toestand echter weer hersteld. 
In 1920-1922 werden nogmaals pogin-
gen ondernomen om tot een samenvoe-
ging te komen. De gemeenteraad,
gesteund door vrijwel de gehele bevol-
king, ondernam diverse tegenacties.
Er werd een boek geschreven over

de rooms katholieke Sint Vitusparochie
in Blaricum. Het parochiebestuur van
deze kerk is op zoek een nieuwe beheer-
der (m/v) of beheerders(paar). Deze slui-
ten als zelfstandig ondernemer(s) een
overeenkomst voor het beheer en exploi-
tatie van het Sint Vitusgebouw.
Serieus geïnteresseerden kunnen de 
profielschets opvragen bij de secretaris
van het parochiebestuur dhr U. Poolman
Simons 035-5257414 of via email
u.poolmansimons@tiscali.nl.
Schriftelijke reacties hierop moeten
uiterlijk 14 februari bij het parochiebe-
stuur zijn. 

‘Blaricum en zijn recht op zelfstandig-
heid’. De gemoederen raakten tenslotte
zo verhit dat deze poging werd opgege-
ven. De laatste poging dateert van 1940.
Ook deze heeft geen succes opgeleverd. 

S.B.

Bron: ‘Tussen Hei en Wei’ nr. 8, oktober
1971. Na 1940 werd door Laren nog
twee keer een vergeefse poging tot
samenvoeging ondernomen, red. 

Peter van Rietschoten

Wil en Kees Mellegers nemen
afscheid van het Sint Vitusgebouw

Foto: S.B.



Denk mee over de toekomst van agrarisch Blaricum

Kleine commissie

Grote commissie

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Agenda meningvormende- en 
besluitnemende raadsvergadering

 



Ontvangen aanvragen

Verleende vergunningen

Geweigerde vergunningen

Verleende Rijksmonument- 

vergunningen

Agenda rondetafelgesprekken 



Ds. Jan Rinzema, Nieuwjaarswensen in
de Dorpskerk.
Zondag 9 januari 10.00 uur
Ds. Reinier Beltman, zondag 1 van de
Epifanie.
Zondag 16 januari 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema.
Zondag 23 januari 10.00 uur
Geen dienst in Blaricum:
BEL-dienst in St. Jan in Laren.

Tijdens de kerkdiensten is er een crèche
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). De
jeugdkapel voor jongeren van 12-18 jaar
komt één maal per veertien dagen bijeen
in de kelderruimte van de Dorpskerk,
behalve tijdens de schoolvakantie. Zie
ook protestantsegemeenteblaricum.nl.

Kerkdiensten
Evangeliegemeente De Rivier: elke
zondagmorgen 10.00 uur dienst in de
aula van de Basisschool De Levensboom
in de Bijvanck. Iedereen, ook kinderen,
welkom. Koffie en thee na afloop. 
Info tel. 5252804 en 
evangeliegemeentederivier.nl.
Torenhof: Protestantse diensten: 1e en
3e woensdag van de maand, 10.00 uur.
Katholieke diensten: 2e en de 4e, en
eventueel 5e woensdag van de maand
om 10.00 uur. Iedereen welkom!

Protestantse Gemeente

Blaricum

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Dorpsagenda
WELZIJN 
Peuterspeelzaal Blaricum. Voor
kinderen van 2 tot 4 jaar. Op alle dagen.
Ochtendgroep 8.30-11.45 uur. 
Info: speelzaalblaricum.nl.
Zumbalessen bij Vlugheid & Kracht
start in januari a.s., maandagavonden
20.30-21.30 uur, locatie Gymzaal
Standelkruid, Laren. 
Zie ook vlugheidenkracht.com.
Versa Welzijn: Mantelzorgcafé (De
Loods). Training Mantelzorg & werk in
balans op 6 en 20 jan. 19.00-21.30
(Neuweg 31 H’sum), tel. 06-50216181.
Spelmiddag volwassen (De Blaercom)
zie h&w 355. V.a. di. 14 dec. 13.30 uur
wekelijks Stitch & Bitch, brei- etc. 
café. Info/opgeven: tel. 5312977,
lmooij@versawelzijn.nl.
Info: versawelzijn.nl. 
Vivium Services met cursussen in De
Blaercom: Gordon herh. training (zie
h&w 355), Workshop Kleur- &
Kledingadvies, 22 jan. 14.00-17.00 uur.
Cursus Tai Chi Qi Cong, start januari in
Hilversum en Bussum. Workshop:
Ziekenverzorging thuis start 27 januari,
Naarden. Info: 5395259, 6924495, 
viviumservices.nl, of vivium.nl.
Hatha Yoga & Mindfulness cursus in
De Blaercom, v.a. 6 dec. elke maandag-
morgen om 9.15 en 10.45 uur. Info:
Hans ten Have, tel. 6948656 of 

N.B. De LOKALE WEBSITES kunt u
onder dezelfde naam vinden op
www.heienwei.nl. In onderstaande
websites is voortaan www. weggelaten.

EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf: t/m 6 febr.
‘Winterparade’, groepstentoonstelling
met o.a. Miriam Jacobs en Menno du
Gardijn (schilderijen) en Peter Hiemstra
(beelden). Zomertuin 11,
Hamdorffcomplex. Deelname aan de
beurs Realisme11 in de Passenger
Terminal in Amsterdam van 13 t/m 16
januari 2011. Info: tel. 5335987 en 
galeriebiancalandgraaf.nl.
Galerie De Vlierhove: t/m 16 januari
verlenging expositie Edwin Aafjes en
Douwe Elias (schilderijen) en Adri van
Rooijen (beelden). Info: vlierhove.nl. 
Singer Museum, Laren: t/m 16 jan.
‘Dutch Utopia. Amerikaanse kunste-
naars in Nederland 1880-1914’; t/m 
27 maart 2011 ‘Singer Memorial
Collection, Hoogtepunten uit eigen 
verzameling’. Info: tel. 5393939 en 
singerlaren.nl. 
BEL-Art Expositie: Bob ten Hoope,
‘Greep uit zijn werk van 1945 tot heden’
t/m 19 jan., op werkdagen 8.30-17.00
uur. Kantoor BEL Combinatie,
Zuidersingel 5 in Eemnes.

j.m.tenhave@ziggo.nl.
Cursus Symboliek in de kunst, wijk-
centrum ’t Vuronger, Huizen. 17 janua-
ri, 24 januari, 31 januari, 7 februari, 14
februari en 28 februari. Info bij docente
Diana Kostman: 8884795 of via
diana.kostman@casema.nl.
S.W.O.-BEL. Vragen over uw PC/lap-
top? PC Helpdesk, gerund door 19 vrij-
willigers, helpt u verder. Info:
swobel.org.
Nationaal MS Fonds. Opbrengst in
Blaricum € 1270. Wilt u ons bij de col-
lecte van volgend jaar ondersteunen als
collectant? Info: 010-5919839 of
msfonds.nl
Het Reumafonds zoekt collectanten in
de Bijvanck voor collecte in maart.
Info: Jacques Reijnders, 5263329,
jenareij@hetnet.nl.
Cursus “Makkelijk Slapen”. 20, 27
januari en 3 februari van 9.30 tot 11.30
uur. Info: Bernard Ligtenberg, 5316849

BIBLIOTHEEK HLB 
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Lezing Adriaan van Dis, 18 januari
20.00 tot 22.00 uur.  Laren, St.
Janstraat 27a, tel. 5382612.
Mobiliteitsproblemen? Bibliotheek-
aan-huis! Lidmaatschap vereist, info:
tel. 5257410. Info: bibliotheekhlb.nl
en gooisebibliotheken.nl.

Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00
uur
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering.
Zondag 9 januari
Aansluitend aan dienst
Nieuwjaarsreceptie van de parochie in
het Vitusgebouw.
Maandag 10 januari 20.00 uur
Bijbelleesavond.
Zondag 23 januari 10.00 uur
BEL-dienst in St. Jan Laren,
géén viering in Blaricum.

Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, 
of Pastor C. Lavaleije, Kerklaan 19,
1261 JA Blaricum. Tel. 035-5383153. 
E-mail stvitusblaricum@hetnet.nl. Zie
ook de website vitusblaricum.nl.

Zon op en onder: op 08 januari 2011 om
08.46 respectievelijk 16.47 uur, op 31
januari om 8.22 respectievelijk 17.25 uur.

Cello Concert
in de Dorpskerk 

(ingezonden mededeling)

Zondagmiddag 23 januari zal het Kol
Lev Cello Quartet optreden in de
Dorpskerk te Blaricum. Een schitterend
programma zal worden uitgevoerd met
werken van Locatelli, Offenbach
en Popper.
Het Kol Lev Cello Quartet bestaat uit
Ran Varon (plaatsvervangend aanvoer-
der in Het Gelders Orkest en cellodocent
aan Het Utrechts Conservatorium),
Remco Woutersen, Tara Kumar en
Maaike Peters. Het Kol Lev Cello
Quartet treedt regelmatig op in den
lande. Hoogstaande uitvoering en inno-
verende klankpresentatie zijn de kern-
woorden van dit Kwartet.
Kerk open vanaf 14.45 uur. Aanvang 15
uur. Toegang vrij en inzameling bij de uit-
gang. Wie niet komt doet zichzelf tekort.

Iedereen kent de sierlijke korenbloem uit
het wapen van Blaricum. Dit duidt
natuurlijk op het agrarische karakter van
ons dorp. Deze plant is geen inlandse.
Zij heeft de voedselgewassen uit Azië en
Sicilië naar alle windstreken gevolgd. De
naam korenbloem is dus logisch.
De Latijnse soortnaam cyanus is afkom-
stig van het Griekse woord kyaneos dat
donkerblauw betekent; het kan ook zijn
dat cyanus is afgeleid van het Griekse
woord kyanos, dat is lazuursteen, een
edelsteen met een diepblauwe kleur. In
ons land komt ook nog de naam rogge-
bloem voor. Dit natuurlijk door het feit
dat zij het meest in roggevelden aange-
troffen wordt. Deze naam komen we
reeds in de Middeleeuwen tegen.

Keizer Wilhelm I had grote verering
voor de korenbloem. Deze bloem ont-
brak op zijn verjaardag nooit op de feest-
dis. In 1588 is men ertoe overgegaan de
plant in de tuin te kweken. Om het pluk-
ken van de wilde plant door de kinderen
tegen te gaan – ze vertrappen veel koren
– kregen ze te horen dat in korenvelden
boze geesten huisden, bijvoorbeeld de
angstaanjagende roggewolf. Bij het volk
was de korenbloem geliefd.

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 035-5316520.

Uit de hoeveelheid zaden die de plant
voortbracht, kon de boer nagaan of de
prijs van het koren mee of tegen zou val-
len. 
Vroeger werden de bloemen vanwege de
kleur verwerkt in allerlei schoonheids-
middeltjes. In de volksgeneeskunst werd
de plant uitwendig gebruikt als wond- en
oogmiddel. Een plant met hemelsblauwe
bloemen moet wel goed zijn tegen oog-
ziekten. Ook ontsnapte de bloem niet
aan de aandacht van de dichters. Uit de
14e eeuw stamt het volgende gedicht:

‘God gruet di bloem, 
die staet in ’t koorn,
blau van verwen als lazure,
dat bis tu, moeder uytvercoren, 
ende daer toe mag het pure;
help ons, hier in eerstrike
alsoe te leven ende sterven,
dat wi dat schone hemelrike
nae deser ellende verwerven,
Ave Maria.

Zo’n bloem in ons wapen is toch gewoon
prachtig.

(bron: Planten en hun naam, H. Kleijn) 

De korenbloem
Centaurea Cyanus

Colofon
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