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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
Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl

www.dayspamooi.nl

  

PC Helpdesk
PC Helpdesk zoekt voor enkele uren
per week een vrijwilliger die de
naamsbekendheid in de BEL-dorpen
wil vergroten. 

Beschikt u over een behoorlijke PR erva-
ring en vindt u het leuk die kennis in de
PR commissie over te dragen en tot uit-
voering te brengen, neem dan contact op.
De PC Helpdesk is een activiteit van
Versa welzijn en wordt gerund door zo’n
achttien enthousiaste vrijwilligers en een
coördinator. Is uw belangstelling gewekt? 
Info: Esther Eggenkamp, coördinator
vrijwilligersinzet, tel.: 5314514 of mail
eeggenkamp@versawelzijn.nl.

Praktijk Scholte
en Schop

In december 2004 kregen twee dames
het advies van de fysiotherapeut om
meer te bewegen.

Al gauw ontstond het initiatief om een
wandel-/fietsgroep te starten. Inmiddels
is de groep uitgegroeid tot ca. 25 dames
en heren. Deelname is gratis en vrijblij-
vend. Iedere woensdagochtend verza-
melt men voor het buurthuis De Malbak
om 9.45 uur voor de wandeling – of
fietstocht in de zomer – en rond 13.00
uur is men weer terug. Dit initiatief
beantwoordt aan de Nederlandse Norm
Gezond Bewegen en verdient ondersteu-
ning. De fysiotherapiepraktijk Scholte
en Schop stelt daarom regenjacks
beschikbaar voor de deelnemers.

Collecte Amnesty

‘Het is beter een kaars aan te steken
dan de duisternis te vervloeken.’ Dat
betekent dat je beter zelf wat kunt
doen om een vervelende situatie te ver-
anderen, dan er alleen maar over te
mopperen.

Amnesty International probeert een ver-
velende situatie te veranderen en niet
alleen te mopperen. Om dit doel te
bereiken is geld nodig en daarom wordt
er van 12 t/m 18 februari 2012 door
Amnesty-vrijwilligers bij u aan de deur
gebeld om te collecteren voor Amnesty.
Wij hopen dat u met een gift Amnesty
wilt steunen.

Op 12 november 1963 werd door de
Stichting Historisch Boerderij Onder-
zoek een onderzoek naar deze
molen/boerderij gedaan, waarbij de
eigenaar J.N. de Jong een aantal medede-
lingen deed over de geschiedenis van de
grutterij. Deze zou door zijn grootvader,
die destijds burgemeester van Blaricum
was, omstreeks 1850 zijn ingericht. Toen
de vader van J.N. de Jong de hoeve in
1904 betrok, was de grutterij niet meer
compleet. Wel waren er nog stenen, wan-
molens en zeven. Waarschijnlijk werd de
molen in die tijd omgebouwd tot karn-
molen. De voormalige grutterij bevindt
zich in een karakteristieke Blaricumse
boerderij. Er is een spoorwiel met 235
kammen (diameter circa 5,65 m) en een
rondsel met 24 staven. Het rondsel is
waarschijnlijk een onderdeel van de
grutterij geweest, dat thans op een kruk-

as geplaatst is. In de boerderij is een eest.
Overige onderdelen van de grutterij zijn
verdwenen. Het enige nog aanwezige
rondsel bevindt zich achter in de boerde-
rij. De krukstok gaat over het spoorwiel
naar de voorkant van de boerderij, waar
de horizontale beweging wordt omgezet
in een verticale. 
In zijn beschrijving van de Pinmolen
vermeldt M.E. van Doornik dat in 1695
een grutterij werd opgericht. Het is niet
bekend waar deze stond, en evenmin is
bekend of er delen van die grutterij
gebruikt zijn in deze molen aan de
Langeweg. De stenen die in 1904 nog
aanwezig waren, waren zeer dun, het-
geen onwaarschijnlijk is als deze in 1850
nieuw geweest zijn. Het spoorwiel lijkt
echter niet zeer oud. Informatie van Nico
Jurgens, 24 juli 2007.
Bron: www.molendatabase.org (nr 5268)

Oog op Blaricum had op 18 januari mooie beelden van de boerderij waar vroe-
ger de rosmolen van Blaricum was gevestigd. Hier nog wat achtergrondinfor-
matie.

Oude rosmolen weer als nieuw
De oude rosmolen weer in ere hersteld in gerenoveerde woonboerderij.
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Verordening gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens 2011

Agenda Rondetafelgesprekken



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

BEL-commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Aanwijzen gehandicap-
tenparkeerplaats

‘Hoe leer ik mijn kind om een ruzie 
zelf op te lossen?’



Dorpsagenda
De Blaercom Kunstcafé op: 2 maart,
13 april (2e week!) en 11 mei (2e

week!), 20.00 uur. 
De Dorpskerk zondagmiddag muziek
aanvang 15.00 uur: 26 februari: KolLev
Cello Quartet, 25 maart: Suzanne van
Duuren en Corine Visser, 22 april:
Fernando Nina. Lezing door prof. dr.
Cees den Heijer, donderdag 9 februari,
20.00 uur: Opnieuw: ‘Wie is Jezus?
Balans van 150 jaar onderzoek naar
Jezus.’
Vlugheid & Kracht Laren Blaricum
nieuw Pilates-yoga. Een unieke combi-
natie van pilates core-training (buik-
rug) en diverse yogastijlen. Opgeven via
de site www.vlugheidenkracht.com of
bij mevrouw Pang Atjok, tel. 6422723,
gediplomeerd en ervaren trainster.
De Malbak Marloes Eerden geeft cur-
sus kleine beeldjes maken in was/brons
op tien woensdagochtenden. Info:
5250807, docart@worldonline.nl en
www.docart.nl. 
Tergooiziekenhuizen Elke tweede dins-
dag van de maand, 13.30-15.30 uur een
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum, in de hal van de
polikliniek Tergooiziekenhuizen, locatie
Blaricum.
St. Vitus kerk In de koffiekamer ken-
nismakingsavonden over het geloof, 1
en 22 februari, 14 maart, 4 en 25 april,

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

EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf t/m 4 maart
‘Nieuwe gezichten & bekend talent’.
Werk van Yvonne Micheils, Erica
Scheper en Wouter Stips. Open op don-
derdag t/m zaterdag 13.00-17.00 uur en
op afspraak, de 1e en 3e zondag in de
maand en op koopzondagen. Gesloten
op feestdagen. 
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl. 
Barbara Houwers Houwers | Kunst &
Bemiddeling Blaricum organiseert wis-
selende exposities met werk van heden-
daagse kunstenaars in NH Hotel Jan
Tabak. Info:  www.kunstinjantabak.nl.  
Rosa Spier Huis t/m 26 februari Inka
Klinckhard penningen in brons, zilver
en aardewerk. Jos Dijkman tekeningen,
aquarellen en schilderijen.
Studio 2000 t/m 18 februari schilde-
rijen van Chaya Kupperman. Open dins-
dag t/m zaterdag, 13.00-17.00 uur.

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.

23 mei en 13 juni, 20.00-22.00 uur.
Aanmelden en info: Cuno Lavaleije, tel.
5383153 of stvitusblaricum@hetnet.nl. 
A. Capitain Yoga bij Ziekte & Herstel
donderdag en vrijdag 11.00-12.30 uur.
De yogadocente heeft een verpleegkun-
dige achtergrond. Samyama, Integrale
school voor yoga en meditatie,
Naarden. 
Informatie en opgeven bij A. Capitain:
06-11241438.
Het Theosofisch Genootschap Lezing
11 februari, Internet en Theosofie door
Fred Pruyn, 10.30-12.00 uur,
Johanneshove, Eemnesserweg 42 Laren
(ruimte, de Hut van Mie).
Toegang: gratis. 
Info: 5250180 en www.theosofie.net.
Zonnebloem Laren & Blaricum orga-
niseert in maart een boottocht
Randmeren. Info: Afdeling PR, Annchen
Wolf Annchen.Wolf@gfk.com.

BIBLIOTHEEK
Laren De Biblioscoop is op 9 en 23
februari, 19.30 uur en de Kidsbios op
zondagmiddag 12 februari en op
woensdagmiddag 29 februari, aanvang
14.30 uur in de Blokhut van de Buurt-
en Speeltuinvereniging Ons Genoegen
aan de Smeekweg 104. Huizen, Plein
2000 1, tel. 5257410. Lezing De hemel
bestaat niet, woensdag 8 februari,

20.00-22.00 uur door Jannetje
Koelewijn. Inloopochtend woensdag
15 februari, 10.45-12.00 uur, Vivium
Zorggroep en Seniorenreizen.
Mobiliteitsproblemen? Bibliotheek-
aan-huis! 
Lidmaatschap vereist. 
Voor alle verdere info: 
www.bibliotheekhlb.nl en
www.gooisebibliotheken.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 11.00 uur
Door de week:
Donderdag 19.15 uur
Info: Pastor C. Lavaleije, tel.
5383153, 
e-mail stvitusblaricum@hetnet.nl en
www.vitusblaricum.nl. 

Torenhof
Protestantse diensten: 1e en 3e

woensdag van de maand 10.00 uur.
Katholieke diensten: 2e en de 4e

(5e) 10.00 uur.

Mantelzorg

Versa Mantelzorgondersteuning nodigt
alle mantelzorgers in Gooi en
Vechtstreek en Eemnes uit voor de work-
shop ‘Versterk je netwerk’. Deze work-
shop vindt plaats op dinsdag 21 februari,
6 en 20 maart 2012 van 19.15-21.15 uur.
De bijeenkomsten zijn op de Neuweg 31
in Hilversum. 
Mantelzorgers kunnen zich aanmelden
op tel. 6970050 (bereikbaar op werkda-
gen 9.00-13.00 uur). Deelname is gratis.

Het Goylants Kamerkoor zal op 6 april opnieuw haar medewerking verlenen
aan de Goede Vrijdagviering in de Vituskerk van Blaricum. Het koor is een
projectkoor met een vaste kernbezetting, op projectbasis uitgebreid met pro-
jectleden.

Er is dit jaar gekozen voor een program-
ma met als basis drie passiemotetten van
Poulenc (20e eeuw), aangevuld met
‘Tristis est anima mea’ van Kuhnau
(barok) en ‘Christus factus est’ van
Bruckner (negentiende-eeuwse roman-
tiek). Daarmee is het zowel klank- als
zangtechnisch een (zeer) uitdagende pro-
grammering met 4-, 5-, 7- en 9-stemmige

Ook bij u in de buurt
zijn zieken, gehandicap-
ten en hulpbehoevende
ouderen die thuis
bezoek wensen, met een
Zonnebloemvrijwilliger
graag uitstapjes maken
of onbezorgd op vakan-
tie willen. Dankzij uw
vrijwillige inzet of gift is dat mogelijk.
Doe daarom met ons mee, als vrijwilli-

ger of donateur. En
steun daarmee het
werk voor zieken en
gehandicapten in
heel Nederland én bij
u om de hoek! 
Info: Afdeling PR
Laren & Blaricum,
Annchen Wolf.

Annchen.Wolf@gfk.com en 
www.zonnebloem.nl. 

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.

a capellasettingen. Voor dit project zijn
met name tenoren en bassen van harte
welkom om als projectlid mee te zingen
en daarmee onder andere te ervaren hoe
uitdagend het is om in een kleine bezet-
ting te musiceren op gevorderd amateur-
niveau. Het project start 13 februari.
Info: www.goylantskamerkoor.nl. Of bel
Rienk Harkema: 5387557. 

Vriendendienst
Tijdens de opening van de tijdelijke
locatie van de Bibliotheek Laren-
Blaricum heeft de Stichting Vrienden
van de Bibliotheek Laren-Blaricum een
cheque aangeboden van €  2500,-.
Het idee was dat vooral de scholieren de
dupe van de brand zijn geworden.
Klassen van de basisscholen in Laren en
Blaricum kunnen van dit geld van de
Stichting vrienden naar de bibliotheek
Huizen worden gebracht om hun biblio-
theekproject voort te zetten. Er kan nu
een speciale schoolbus worden gehuurd.
Info over de actie ‘Help de bibliotheek
uit de brand’: 
vriendenbibliotheeklb@hotmail.com.

Inbreng 
rommelmarkt
Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast opruimen? Goed idee, want
u kunt uw spullen brengen naar Rie
Rigter, Eemnesserweg 4, Blaricum.
Geen groot meubilair zoals koelkasten
of zitbanken.

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: 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
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

Kopij
Mail uw kopij naar: redactie@heienwei.nl. 
Nr. Deadline Verschijnt
389 29 februari 16 maart
391 28 maart 13 april

Projectzangers welkom voor 
passiemuziek in Blaricum

De Zonnebloem kleurt je wereld


