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VAN DE VOORZITTER
(door René Kemperman)

Als deze inleiding voor het 3e Basblad aan het papier wordt 
toevertrouwd, is een groot deel van de zomer al weer voorbij. 
Het was heet op sommige dagen, zelfs scores van 40°C en meer 
waren geen uitzondering. Hopelijk heeft u het hoofd koel gehouden 
en regelmatig gedronken.

In het voorwoord van de eerste editie van dit jaar hebben wij aangegeven dat we in 
nummer 3 een overzicht zouden opnemen van de kortingen die u kunt realiseren als 
u via BasBEL (lees FASv) een zorgverzekering afsluit. Elders in deze editie vindt u 
dit overzicht met de cijfers over 2019. Deze zijn overgenomen uit  de 5e nieuwsbrief 
van de FASv. De bijbehorende bedragen zijn bij het bestuur bekend.

Als u hulp nodig heeft bij het omzetten van uw zorgverzekering, kunt u contact 
opnemen met uw voorzitter.
René Kemperman, telefoon: 06 453 186 20

Het aantal leden is nagenoeg stabiel gebleven en komt nu uit op 127. Dit is vooral te 
danken aan u, als ambassadeur van BasBEL.

In de afgelopen maanden zijn onze activiteiten iets teruggelopen doordat een aantal 
van ons van een, over het algemeen warme, vakantie heeft genoten, om de accu 
voor de komende periode weer op te laden. Nu gaan we echter weer volop aan de 
slag, zodat we in het najaar weer een leuk aantal dingen kunnen organiseren. Een 
voorbeeld daarbij is de Basborrel. Elke laatste woensdag van de maand met elkaar 
een spelletje doen of lekker kletsen (vanaf 15:00 uur in de Bongerd) en daarna eten 
bij Marian.

Daarbij heeft het bestuur hulp nodig. Dit kan in een bestuursfunctie, maar ook op 
projectbasis. Dit laatste betekent dat u ons helpt om iets te realiseren. Dit kan een 
activiteit zijn, maar dat hoeft niet per se. Ook het uitzoeken van dingen of het helpen 
bij het organiseren van iets behoort tot de mogelijkheden. Als het afgerond is bent 
u weer een vrij mens en hebt u geen verplichtingen meer naar BasBEL. Als u dit 
leuk hebt gevonden kunt u zich de volgende keer weer aanmelden voor iets anders. 
Dit kunt u altijd doen bij een van de bestuursleden, die voorin in ons Basblad zijn 
vermeld.

Wij horen graag van u.

----------------------



-5-

SENIOREN EN MOBILITEIT
lnformatiemiddag in de Bongerd op 16 oktober

Als eenzaamheid een van de grootste, zo niet het grootste probleem is van ouderen, 
dan is mobiliteit een sleutelbegrip bij het zoeken naar remedies.
Om deel te blijven nemen aan het maatschappelijk Ieven, is de mogelijkheid van 
senioren om zich te kunnen verplaatsen cruciaal, ook in een tijd dat je kunt
‘appen’ of ‘facetimen’.

Gelukkig bestaan er diverse hulpmiddelen en 
voorzieningen: van rollator tot WMO-taxi, van 
Automaatje tot Zonnebloemauto, en van Valys 
tot Rollybus.

De BasBEL organiseert i.s.m. Comfortadvies 
(dat is een particulier bedrijf dat zich richt 
op welzijn voor ouderen, ondermeer met 
Domitica (technische hulpmiddelen voor in 
huis) en met elektrische fi etsen (waarvoor op 
16 oktober een ‘reclameblokje’ is ingeruimd), 
Ouderenwerk en de gemeente Eemnes een  
informatiemiddag op 16 oktober. Dan zal onze 
eigen ‘mobiliteitsman’ Boudewijn Quint met 
een korte presentatie een overzicht geven van al deze verschillende mogelijkheden, 
zodat iedereen, om zo te zeggen, door de bomen op wieltjes weer het bos van de 
mobiliteit kan zien.

Er zijn meer mogelijkheden van goedkoop en gratis vervoer dan u denkt.
De eerste inleider van de middag is Sven Lankreijer, wethouder van ondermeer 
Verkeer en Vervoer in Eemnes.

Na de pauze is er een korte demonstratie van elektrische driewielers.

U bent van harte welkom vanaf 14.30 uur in gebouw de Bongerd,
Jonkheer Roëlllaan 15 in Eemnes.

Oh ja, en natuurlijk, net als bij alle BasBEL-activititeiten: als u vervoer nodig hebt, 
hoeft u maar even te bellen met lne (06-51567856) of Ellen (035-5316079).
Zij regelen een vrijwillige chauff eur die u graag wil rijden.

Na het einde van deze informatiemiddag is het nog geen tijd om naar huis te 
gaan. U kunt voor € 9,50 blijven eten bij Marian Roskamp, maar dan wel zelf even 
afspreken. Zij is te bereiken op nummer 06-12727226.

----------------------
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PRIVACY IN WHATSAPP

Standaard kunnen alle WhatsApp-gebruikers elkaars 
profi elfoto- en informatie zien. Maar ook wanneer iemand 
voor het laatst online was en wanneer een bericht gelezen 
is. Daarbij zien de contactpersonen die u hebt opgeslagen 
uw statusupdates. Wie dat niet prettig vindt, kan de privacy-

instellingen in WhatsApp aanpassen.

Laatst gezien in WhatsApp
Bovenaan elk chatgesprek staat wanneer iemand voor het laatst online was op 
WhatsApp. Hier staat bijvoorbeeld de tekst ‘Laatst gez. vandaag om 11:13’. Dit 
betekent dat deze persoon vandaag om half 11 ‘s ochtends WhatsApp nog heeft 
geopend. Ziet u dit? 
Dan kunnen anderen ook zien wanneer u voor het laatst online 
was. Kies wie dat mag zien. Doe dat zo:
•  Open WhatsApp.
•  Tik op een Android-toestel rechtsboven op het pictogram
•  van de drie puntjes.
 Sla deze stap over op een iPhone.
•  Tik op Instellingen > Account > Privacy.
•  Tik op Laatst gezien.
•  Drie opties verschijnen: 
 . Tik op Iedereen als alle WhatsApp-gebruikers mogen zien wanneer u
  voor het laatst online was.
 . Tik op Mijn contacten als alleen de door u opgeslagen contactpersonen
  op de telefoon mogen zien wanneer u voor het laatst online was.
 . Tik op Niemand als niemand mag zien wanneer u voor het laatst
  WhatsApp  hebt geopend. U ziet dan ook niet meer wanneer anderen
  online waren.

De wijziging gaat direct in. Staat bovenaan het chatgesprek de tekst ‘Online’? Dan 
heeft diegene op dat moment, net als u, WhatsApp openstaan. Als de tekst ‘Aan 
het typen...’ verschijnt, schrijft de persoon een bericht in uw chatgesprek. Anderen 
kunnen ook zien wanneer u online bent en wanneer u naar hen een berichtje typt. 
Deze instellingen kunt u niet aanpassen.

Wie kan mijn profi elfoto zien?
Wie een profi elfoto heeft ingesteld, wil misschien niet dat elke WhatsApp-gebruiker 
‘m ziet. Geef aan wie uw foto mag zien.
•  Open WhatsApp.
•  Tik op een Android-telefoon op het pictogram van drie puntjes. Sla deze stap
 op een iPhone over.
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•  Tik op het tabblad Instellingen > Account > Privacy.
•  Tik op Profi elfoto.
•  Kies wie uw profi elfoto mag zien: Iedereen (iedereen met WhatsApp), Mijn
 contacten (alleen de door u opgeslagen contactpersonen) of Niemand.

De wijziging gaat direct in.

Profi elinformatie
Naar de fi lm of een dag niet telefonisch bereikbaar? In ‘Info’ (een extra regel met 
informatie) kunt u dit aangeven. Maar een grappig tekstje of leuke emoticons kan 
ook. Stel in wie deze informatie mag zien.
•  Open WhatsApp.
•  Tik op een Android-telefoon op het pictogram van drie puntjes. Sla deze stap
 op een iPhone over.
•  Tik op het tabblad Instellingen > Account > Privacy.
•  Tik op Info.
•  Kies wie de informatieregel mag zien: Iedereen (iedereen met WhatsApp),
 Mijn contacten (alleen de door u opgeslagen contactpersonen) of Niemand.

De wijziging gaat direct in.

Statusupdate 
Een statusupdate geplaatst? Dit is een foto of video die uw opgeslagen 
contactpersonen 24 uur lang kunnen zien. Waarschijnlijk wilt u niet dat al uw 
contacten de updates zien. Selecteer wie deze (niet) mogen bekijken.
•  Open WhatsApp.
•  Tik als op een Android-telefoon op het pictogram van drie puntjes. Sla deze
 stap op een iPhone over.
•  Tik op het tabblad Instellingen > Account > Privacy.
•  Tik op Status.
•  Er zijn drie opties: 
 . ‘Mijn contacten’ is standaard geselecteerd. Is dat niet het geval en
  mogen alle contactpersonen de status zien? Tik op Mijn contacten.
 . Tik op Contacten, behalve en selecteer de mensen die de statusupdate
  niet mogen zien.
 . Tik op Alleen delen met en selecteer alleen de mensen die de
  statusupdate juist wel mogen zien.
•  Tik eventueel op Gereed.

De wijzing gaat direct in voor de statussen die u vanaf dit moment 
plaatst.
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Leesbewijzen uitzetten
Blauwe vinkjes... Hierdoor weet u dat de persoon naar wie u een bericht verstuurd 
hebt, het appje gelezen heeft. Hij of zij kan ook zien wanneer u verstuurde berichten 
geopend hebt. Wilt u dat niet? Schakel ‘Leesbewijzen’ dan uit. Lees hier hoe dat 
moet.

Blokkeren in WhatsApp?
Is iemand vervelend op WhatsApp? U kunt het nummer blokkeren. U ontvangt 
dan geen WhatsApp-berichten meer van hem/haar. Daarbij kan deze persoon uw 
profi elfoto, informatie en statusupdates niet meer zien. Blokkeer op de volgende 
manier een telefoonnummer in WhatsApp:
•  Open WhatsApp.
•  Tik op Chats.
•  Tik op de naam van de persoon die u wilt blokkeren. Dit kan ook een
 telefoonnummer zijn.
•  Tik nogmaals op de persoon of het telefoonnummer.
•  Tik onderaan op Blokkeer contact > Blokkeer (iPhone) of Blokkeren >
Blokkeren (Android-telefoon).
(met dank aan Seniorweb) 
Dan nog even dit:

Kun je Windows 7 nog veilig gebruiken?
Heb je nog steeds een pc met Windows 7 aan boord? 
Dan wordt het tijd om over te stappen naar Windows 10 aangezien 
de ondersteuning per 14 januari 2020 gaat stoppen. 

Ook al staan wij niet in de wekelijkse agenda in uw blad: Vanaf 
september a.s. zijn wij nog steeds elke donderdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur aanwezig in de Bibliotheek van Eemnes voor alle vragen over dit 
onderwerp of andere digitale vragen over uw telefoon, tablet of computer. Hier zijn 
GEEN kosten aan verboden.

Wij houden u op de hoogte wanneer wij onze intrek nemen in “Het Huis van 
Eemnes”

Steven Oudhuizen, Seniorweb Eemnes, s.oudhuizen@xs4all.nl 
----------------------

LANGS DE GRENS VAN LAREN (DEEL 2)
Door Bep (G.L.) De Boer

In de vorige afl evering waren we gekomen bij grenspaal nr. 9. Dat is 
het zuidelijkste punt van de grens van Laren. We gaan nu verder in 
grote stappen langs de grens van Hilversum.Laren
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Grensscheiding ten aanzien van de Gemeente van Hilversum.
Aanvangende aan het laatst omschreven punt, vanwaar wij volgens aanwijzing 
van Heere Schout en aanwijzers der Gemeente Laaren en in tegenover staan van 
Heere Schout en aanwijzers der Gemeente Hilversum, bevonden hebben; dat de 
omtreklijn dezer beide gemeenten gevormd wordt, door een regte lijn, loopende in 
eene noordelijke strekking van de Grenspaal No. 9 op de zoo genaamde Blauwe 
Steen; Leggende na bij de weg van Laaren op Hilversum; van hier vervolgd de 
Grenslijn, in dezelfde richting van even genoemde Grenspaal en Blauwe steen zijne 
verdere loop; tot in de rooiing van de Hilversumse Toren en de Zuidhoek van Zuid 
Crailo, tegen de zuidzijde van de straatweg, bij dit punt aangekomen zijnde, is ons 
gebleken is het zelve de Gemeente Laaren en Hilversum met die van Huizen en 
Blaricum afscheid; en hebben also dit laatste gedeelte van hetwelk Heere Schouten 
en aanwijzers der over en wederzijdsche Gemeente getekend hebben.

De schout en aanwijzer
De schout en aanwijzers der

Gemeente Hilversum                                                                           
Gemeente Laaren

B. Andriesen (niet getekend)
A. Perk

Gedaan te daage en jaare in het Hoofd dezer omschreven
De Landmeter Grensbepaler

F.J. Naitz

Dus gaan we vanaf paal 9 het daarachter gelegen bos in, door de hoge bosvarens 
en het dode hout. 
Om deze route zonder kleerscheuren te volgen kunnen we natuurlijk ook gewoon 
het fi etspad terug wandelen. We komen dan bij een hek. Daarachter stond in het 
verleden een huis. Dat was de meest zuidelijke 
woning van Laren. 

In gedachten gaan we over het hek. We komen 
dan op het terrein van het klooster “De Stad 
Gods”. We lopen door en komen weer bij een 
hek. Als we zo blijven doorlopen dan komen we 
bij het talud van de A27 en moeten we weer de 
spoorlijn over. Dit dus in gedachten.

We wandelen voor het gemak gewoon terug, over 
spoorbaan langs post 33 en gaan dan rechtdoor.
Tegenover de ingang van Drakenburg is links een 
zandpad. Als we dat volgen komen we uit bij de 
vijver van Anna’s Hoeve. 
Ik maakte hier een foto. Als we hier een 
denkbeeldige lijn overtrekken dan is dat de grens 
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in de richting van de berg. We wandelen nu naar de Weg over Anna’s Hoeve, steken 
deze voorzichtig over en lopen rechtdoor langs de voet van de Anna’s Hoevese 
Berg. Daarachter komen we bij de Larense Wasmeer. 
De grens gaat een stukje naar links en gaat dan rechtdoor langs het hek. Het 
is aan te bevelen om deze route te volgen. Het beste is om over De Weg over 
Anna’s Hoeve te gaan en dan bij de Anthony Fokkerweg rechts afslaan en naar de 
Kamerlingh Onnesweg lopen. Doorlopen langs een speelplaats en dan rechtsaf 
Aardjesberg op. Over het wildrooster en dan doorlopen tot een driedelige berk. Als 
we dit pad zouden blijven volgen dan komen we bij theehuis ’t Bluk. 
De grens komt van rechts en wij gaan nu linksaf door de hei naar het volgende 
wildrooster. Hier gaan we over en na enkele meters langs het hek gaan we 
linksaf. Een smal paadje brengt ons naar de Hilversumseweg. Rechts is richting 
St.Janskerkhof en links richting Hilversum. 
Hier lag in het verre verleden een Blauwe Steen die als grensmarkering fungeerde 
tussen de schapenweiden tussen Hilversum en Laren. Aanvankelijk werd de grens 
op 6 augustus 1824 vanaf paal 9, hierlangs rechtdoor getrokken.

Hier steken we voorzichtig over en volgen het fi etspad tot de bocht naar links. 
Rechts is de dag- camping. De grens gaat rechts van ons parallel met het fi etspad. 
Wij gaan rechtdoor. Lopen over een open plek en dan weer rechtdoor door het bos. 
Daarna gaan we door een klaphek en blijven nog steeds rechtdoor gaan. Over een 
smal paadje komen we op de Westerheide.
Over een groen gedeelte komen we bij het fi etspad tussen de Crailosebrug en het 
rest. La Place.
Rechts zien we de 35 meter hoge watertoren van Laren en links zien we de 145 
meter hoge  televisietoren van Hilversum.
We volgen de grens rechtdoor richting Bussum met links Hilversum en rechts Laren. 
We komen op een punt een kwart slag naar rechts gaat en volgen de grens zoals op 
de kaart is aangegeven. Links van ons de bosrand langs de Nieuwe Crailoseweg, 
beter bekend als “Het gebed zonder end”. 
Aan het eind van de heide gaan we door een stukje bos en staan we voor het hek 
van het voormalig militair Kamp van Laren.

Om het voormalig militair kamp staat een hek. In 1914 waren hier de Rode Huzaren 
gelegerd. 
In 1940 nam de Duitse bezetter het kamp in beslag en in 1945 werd het een 
gevangenenkamp voor N.S.B. ers. Daarna was hier de Mobiele Colonne gelegerd. 
De laatste bewoners waren asielzoekers van het COA.

De grens gaat er in de lengte over heen. Links van de grens is gemeente Hilversum 
en rechts gemeente Laren. 
We lopen vanaf het hek naar links en komen dan op het “Gebed zonder End” en 
gaan bij de ANWB-paddenstoel rechtsaf en lopen het pad af tot het eind. 
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De grens komt aan het eind van het kamp, gaat 
over het hek en de parallelweg, de Rijksweg West, 
en gaat tegen het talud op van de rijksweg A1. 
Als we over het hek stappen dan zien we twee 
grote bomen. Daar gaat de grens tussendoor en 
gaat dan rechtsaf, over het midden van de A1. Na 
een kleine 100 meter gaat hij linksaf en verdwijnt 
in de bosjes en komt de grens weer tegenover het 
ziekenhuis  tevoorschijn.

Om de grens te kunnen volgen gaan we vanaf het Kamp van Laren  linksaf, volgen 
het fi etspad en gaan dan rechtsaf onder het viaduct door en wandelen rechtsaf, 
steken de weg over en gaan zo naar de ingang van het ziekenhuis Ter Gooi. 

De grens komt uit de bosjes aan de overkant en gaat dan rechtsaf over het 
midden van de Naarderstraat verder. Het ziekenhuis ligt dus in Blaricum aan de 
Rijksstraatweg. Hij gaat onder het viaduct door en direct na het viaduct, voor het 
plaatsnaambord LAREN met de schapen, verdwijnt hij linksaf weer in het bos. Hier 
was vroeger de Julianalaan (Blaricum) maar is bij de aanleg van het viaduct bijna 
helemaal verdwenen.

Om de draad weer op te kunnen nemen moeten we nu terug. We wandelen langs 
de Naarderstraat en langs de ingang van het ziekenhuis en gaan bij de bushaltes op 
Crailo rechtsaf. We komen dan op de Prins Hendriklaan (Blaricum) en lopen verder 
naar de Julianalaan. Dat is het begin van het pad over het viaduct.

Grensscheiding ten aanzien der Gemeente van Blaricum
Beginnende aan de zuidelijke hoek van Zuid Crailoo aan de zuidzijde van de 
straatweg vanwaar wij volgens aanwijzing van Heere Schout, een aanwijzers 
van Laren; en in tegen overstaan van Heere Schouten aanwijzers der Gemeente 
Blaricum bevonden, dat de omtrekslijn dezer beide Gemeenten gevormd wordt door 
evengemelde straatweg, loopende in een zuidoostelijke strekking voort, tot aan de 
’s Gravelandsche weg; bij deze weg gaat de Grenslijn over de Straatweg en blijft 
de ’s Gravelandsche weg in eene oostelijke kromme strekking volgen; namelijk 
zoo, dat de weg, welke het digst langs de afscheiding van de algemeene Heide en 
Laarder Bosschen, hier bedoeld wordt; deze weg blijft de Grensscheiding volgen, 
tot bij de schaapskooi; bij dit punt neemt de grenslijn eene andere wending aan, 
en vervolgd het midden van de weg van Huizen op Laren tot aan de afscheiding 
van het Bouwland van F.L. de Zaijer onder Blaricum, en het Bosch van K. van 
Aken onder Laren, voorts loopt de Grenslijn tusschen door het evengemeld Bosch 
en Bouwland, tot aan het bouwland van F. Krijnen; hier gaat de omtrekslijn eenige 
schreden Noord Oostelijk en herneemt daarna zijne vorige strekking weder aan; 
tot dat deze tegen de zich daar bevindende weg stoot; deze weg blijft de Grenslijn 
eenige schreden regts volgen tot aan het Bouwland van H. Puijk; van dit Bouwland 
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loopt de omtrekslijn, eerst zuid en daarna oostwaards voort, tot aan het Bouwland 
van C.E. Puijk: voorts gaat de Grenslijn Zuid, en tot aan het Bouwland van W.L. 
Puijk; voorts gaat de Grenslijn Zuid, en daarna oostwaards tot aan de Houtwal van 
even genoemde W.L. Puijk en het Bosch van C.E. Puijk: Wijders gaat de omtrekslijn 
tusschen de gemelde wal en Bosch tot aan de algemene Heide; van hier vervolgd 
de Grenslijn zijne verdere loop door een Lijn op Palen, welke de wederzijdsche 
Besturen zijn overeengekomen te stellen; Rooiende van de afscheidingspunt 
van de meergemelde Wal en Bosch; op de Tooren van Baaren en Duiker; aan 
de Noordzijde van de Straatweg en Gooysegracht gelegen. Bij dit punt aan 
gekomen zijnde is ons gebleken, dat hetzelfde grondgebied van Blaricum, Laaren 
en Eemnes c.a. van elkander scheid; en hebben wij dit gedeelte van ons Proces-
verbaal gesloten, hetwelk Heere Schouten en aanwijzers van Blaricum en Laren 
ondertekend hebben.

De schout en aanwijzers van                                                                
De schout en aanwijzers van

Laaren                                                                                                     
Blaricum

(niet getekend) B.A.? Koppen
                                                                                                                               
G.v.Wijk

De grens gaat slingeren over het landgoed “Larenberg” in Laren. Dan gaat de grens 
naar rechts en gaat dan slingerend naar de Leemzeulder (Laren). 

Vanaf de Julianalaan gaan we linksaf en volgen dan de grens. Voor ons de 
Leemzeulder. De grens gaat voor een deel over het terrein van scouting 
Raboesgroep en voor een deel over het zandpad de Noorderheide. 
We steken de Leemzeulder over en gaan rechtdoor. De grens gaat rechts van ons 
kronkelend en komt ook bij een paar villa’s uit. 
Dan komen we op een kruising van voor ons de Bussummerweg (Blaricum) , Links 
het fi etspad komend vanaf de Tafelberg en rechts de Tafelbergweg. 
We gaan rechtsaf en dalen de Tafelbergweg af over het 
zandpad. Rechts ligt het fi etspad op Larens grondgebied. 
Het zandpad is Blaricum. We komen langs enkele villa’s 
in Blaricum, herkenbaar door de oranje huisnummers. 
We gaan rechtdoor, passeren de Mathijssenhoutweg, 
gaan rechtdoor de asfaltweg op. De grens loopt rechts 
door de berm.
Dan maakt de grens een scherpe bocht naar links. Voor 
het bord LAREN gaan we de Prof. Van Reeslaan in. 
De grens gaat tot de heg van de villa op de hoek en gaat 
dan dwars door de villa op Prof. Van Reeslaan 19 en 
komt dan weer uit op het Koloniepad. Daar steekt hij de 
weg over en gaat door het huis van Koloniepad 20. 
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Het huis wordt als het ware in tweeën gedeeld. Links is het atelier in Blaricum en het 
woongedeelte is in Laren. 
De grens gaat door tuin van de achterburen aan de Jutmannen 6 in Blaricum. 

Willen we de grens volgen dan moeten we vanaf het Koloniepad 20 terug naar de 
Prof. Van Reeslaan en deze volgen naar de Jutmannen. Dan rechtsaf de Jutmannen 
in en gaan dan rechtsaf het Koloniepad in naar de Noolseweg. Hier gaat de grens 
langs villa Noolseweg 67 over privéterrein rechtdoor naar de Torenlaan.
Om de grens te kunnen volgen moeten we linksaf de Noolseweg op, rechtsaf de 
Prof. Van Reeslaan volgen naar de Torenlaan en dan rechtsaf de Torenlaan volgen 
tot nr. 72.

Hier komt de grens uit de tuin van villa “Pimpernel”. Hier steekt de grens de 
Torenlaan over en via een punt van de heg van Torenlaan en gaat rechtdoor de 
Grenslaan in. 
Rechts van de Grenslaan is Laren en links is Blaricum.
Aan het eind komen we bij de Melkweg in Blaricum en steken die over. We gaan 
over het zandpad langs de Mauvevijver. Voor Laarders is dit “De Hut van Mie”. 
Die hut van Mie stond hier aan de andere kant van de vijver. We blijven rechtdoor 
gaan, steken de asfaltweg over en gaan het bospad in. Links van ons was eens het 
kindersanatorium “Bos en Hei”. 
We komen op een kruising met een verhard zandpad. Rechts de 2e Ruiterweg 
Laren en links de Schapendrift Blaricum. We gaan rechtdoor een slingerpaadje in 
en volgen de grens die bij de Ruiterweg door een houtwal gaat, een stuk van de 
hockeyvelden afsnijd en dan schuin naar links weer op het pad richting De Biezem 
uitkomt. 
Dan gaat hij het z.g.n. “Trimbos” in en komt er bij de Blaricummertollaan weer uit. 
We volgen de grens naar naar de villa op de hoek, Waterschapslaan 2 in Blaricum. 
Hier moet de grens weer inbreken want hij gaat ook hier dwars door de villa. 
Vanuit de villa komt hij door de tuinen op de Achterkampen Blaricum. De grens gaan 
schuin naar links over het pad door de hoge heg. Snijdt een stukje grasveld af van 
Achterkampen 11 , komt dan weer op de Eemnesserweg Laren en steekt de weg 
over naar grenspaal nr. 1, het punt waar we begonnen aan onze wandeling langs de 
grens van Laren.

Bronnen: “Langs de grens van Laren” van (G.L.) De Boer
----------------------

GAS-, ROOK- EN CO-MELDERS
Uit ATA Dichtbij

Rook-, Gas- en CO-detectoren dragen bij aan de veiligheid van iedere woning. ATA  
bijvoorbeeld, kan deze detectoren bij u installeren en aansluiten op de zorgcentrale. 
Wanneer er rook, gas of koolstofmonoxide wordt waargenomen, klinkt er alarm in 
de woning en wordt er een signaal verzonden via het alarmapparaat waaraan de 
melder gekoppeld is.
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De zorgcentrale kan door middel van spreek/luisterverbinding via het alarmapparaat 
bepalen welke actie nodig is. Op deze manier is uw veiligheid goed gewaarborgd. 
ATA, of een andere instelling, verzorgt de plaatsing maar ook het onderhoud, zoals 
tijdige vervanging van de batterij.

De gasdetector.
De gasdetector geeft een hoorbaar en zichtbaar alarm 
wanneer er een gevaarlijke hoeveelheid aardgas in de 
kamer komt.

Rookmelder
Indien rook wordt waargenomen, klinkt er een 
helder geluidsignaal uit de rookdetector. De 
rookdetector werkt met zeer gevoelige ‘Infrarood-
Refl ectie-Technologie’ (optische sensoren) die 
afwijkingen registreren, dit zijn sensoren die 
voldoen aan alle Europese normen.

CO melder.
De Koolstofmonoxide (CO) Sensor verzendt 
een alarm zodra de CO drempelwaarde wordt 
overschreden. Vooral bij het slapen in ruimtes 
met verbrandingstoestellen (bijvoorbeeld een 
gaskachel) en in woningen met oudere  CV 
ketels is het plaatsen van een CO sensor zeer 
verstandig. De koolstofmonoxide detector 
voldoet aan Europese normen.

----------------------
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Boek  ‘DICHTER OP EEMNES’ van dorpsdichter Gerard Wortel zojuist 
verschenen.

Gerard Wortel (2013-2019) heeft per 1 
september j.l. zijn periode als dorpsdichter 
van Eemnes voorgoed afgesloten.
Over de eerste twee jaar (2013-2015) 
verscheen zijn boek ‘Heimwee naar Eemnes’ 
met 43 gedichten en passende foto’s.
Over de afgelopen vier jaar (2016-2019) 
heeft hij nog eens 70 gedichten geschreven 
die per 1 september 2019 wederom in 
boekvorm (170 pagina’s) zijn uitgebracht in 
zijn boek ‘GERARD WORTEL, DICHTER OP 
EEMNES’. Het boek is rijk geïllustreerd met 
typische foto’s uit en over Eemnes.
De voortreff elijke samenwerking met 
fotografe Lonneke Boots heeft ertoe geleid 
dat tekst en beeld elkaar versterken.

Je kunt dit unieke boek bestellen via
gerardwortel@ziggo.nl of tel. 06 46720461
Vergeet niet je naam en adres te vermelden!
De prijs per boek bedraagt € 20,-- en wordt, voorzien van handtekening, gratis bij u 
thuis bezorgd.

Het boek is ook te koop te koop bij PRIMERA en bij De Larense Boekhandel

Voor verdere informatie/bestellingen/optredens zie:
www.gerardwortel.nl/ gerardwortel@ziggo.nl / 06 46720461

----------------------
COMPONISTEN: GEORGE EN IRA GERSHWIN.

Door Lies Tingen

George Gershwin [1898-1937] en Ira Gershwin [1896-1983] waren 
kinderen van Joods-Russische immigranten en werden geboren in New-
York. George begon al op jonge leeftijd met pianolessen en studeerde 
ook theorie en compositie. Bij muziekuitgeverijen werkte hij als “plugger”, 
D.w.z. hij speelde allerlei nieuwe stukken op de piano, om ze bij de 
muziekuitgeverijen populair te maken. Hij componeerde in die tijd ook al 

songs, dikwijls op teksten van broer Ira. Vooral de jazz vond hij prachtig en dat is in 
al zijn muziek goed te horen. George en Ira brachten ook een aantal musicals uit 
voor Broadway, zoals “Girl Crazy”,”Lady be good”, en “Funny Face”. Deze musical 
werd later verfi lmd met Fred Astaire en Audrey Hepburn.
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In 1924 componeerde Gershwin, op verzoek van de 
Amerikaanse violist en orkestleider Paul Whiteman, 
de Rhapsody in Blue, voor piano en orkest. Gershwin 
speelde bij de eerste uitvoering zelf de pianopartij. In 
dit stuk probeerde hij al om jazz en klassiek met elkaar 
te verbinden. Dat lukte met latere werken zoals  An 
American in Paris, het pianoconcert in F en vooral 
de opera “Porgy and Bess”, steeds beter. Gershwin 
maakte enige Europa reizen en in Parijs ontmoette 
hij Igor Strawinsky, Francis Poulenc, Darius Milhaud 
en Maurice Ravel. Aan Ravel vroeg hij of hij hem 
compositielessen wilde geven. Daarop zei Ravel: 
Waarom zou je een tweederangs Ravel willen worden, 
terwijl je een eersterangs Gershwin bent! Ravel vroeg 

ook aan Gershwin wat hij wel verdiende en toen Gershwin vertelde  hoeveel geld hij 
verdiende [en dat was veel]. zei Ravel: dan kan ik maar beter bij jou les nemen!
In 1935 schreef Gershwin zijn meesterwerk, zijn opera Porgy and Bess.ook nu met 
Ira als tekstschrijver. Deze opera, die helemaal door zwarte mensen gezongen 
wordt, speelt zich af in een zeer arme wijk in Charleston. Het streven om klassiek 
en jazz met elkaar te verbinden is in deze muziek volmaakt geslaagd. Een van 
de bekendste nummers uit Porgy and Bess is het lied Summertime. Gershwin 
heeft laten vastleggen dat zijn opera uitsluitend door zwarte zangers mag worden 
uitgevoerd. Daardoor is het vaak lastig om een geschikte bezetting te realiseren. 
Toch wordt Porgy and Bess regelmatig gespeeld, [dit jaar nog in Nederland].
Gershwin is niet oud geworden. Hij overleed in 1937 aan de gevolgen van een 
hersentumor.
Zijn broer Ira heeft nog heel veel songteksten geschreven. Hij werkte samen 
met o.a. Kurt Weill [de componist van de 
Dreigroschenoper] en Jerome Kern. In 1959 
publiceerde hij het boek: Lyrics on several 
occasions. Ira Gershwin overleed in 1983.
George en Ira hebben samen ongeloofl ijk 
veel songs gemaakt. Tot slot een paar titels: 
Beautiful Bird; Swansee Rose; Molly-on-the-
shore; Harley, River Chanty. 

----------------------
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HOE DE OUDE BLUSWATERKUIP WEER 
TERUGKWAM BIJ DE BRANDWEER.

Door Frans Ruijter

Het gebeurt iedereen wel een keer in zijn of haar leven, dat je iets 
uitleent en het nooit meer terugziet. Zo hoeft het niet altijd te gaan. 
Het komt ook voor dat je het uitgeleende onverwachts, terwijl je de 
moed al had opgegeven, of omdat je het gewoonweg al helemaal 

vergeten was dat je het allang miste, weer terugziet. Dat laatste is van toepassing 
op de bluswaterkuip (zie foto).

Bluswaterkuip.
Wat is nu een bluswaterkuip? Het 
werd gebruikt om bluswater in te 
doen, dat daarna door middel van 
een handbediende pomp op het 
vuur kon worden gespoten. Deze 
brandweermaterialen stonden, op 
handkarretjes gestald, in het schuurtje 
achter het voormalige raadhuis aan de 
Tweede Molenweg (zie foto). 
Bij een brandmelding werd dit 
‘wagenpark’ naar de brand gereden. In de bluswaterkuip werd, met behulp van 
emmers, water gegooid. Dit water kwam, voordat er waterleiding in Blaricum was, 
uit de dorpspomp. Deze stond in de ‘kruiskuil’ aan de Brinklaan hoek Fransepad. Of 
het water werd uit poelen, moddergaten of een sloot gehaald. Dit water werd door 
de handbediende pomp op de brand gespoten. Het hoeft verder geen betoog dat als 
het eenmaal brandde, er ook geen redden meer aan was.

Waterleiding.
In de twintiger jaren van de vorige eeuw kwam er waterleiding in ons dorp. Op deze 
leidingen werden ook kranen geplaatst, die de brandweer mocht gebruiken om 
branden mee te blussen. Het begrip ‘brandkraan’ was geboren. Dit betekende dat 
de bluswaterkuip makkelijker en op meer plaatsen gevuld kon worden. Toen in 1938 
een echte brandweerwagen werd aangeschaft, werden de handspuit en de daarbij 
behorende bluswaterkuip overbodig.

St. Vituskerk.
De bluswaterkuip werd in een verloren hoekje neergezet, wachtend op een tweede 
leven. Nu zouden we hem op Marktplaats neerzetten, om te kijken wat we er nog 
voor zouden krijgen. De kuip kreeg een hele andere rol toebedeeld. De koster van 
de St. Vituskerk (Lammert Vos) vroeg of hij de overbodige kuip mocht lenen.
Daar was geen bezwaar tegen, maar waarvoor wilde hij hem dan gebruiken was de 
vraag. Het antwoord was even kort als simpel, als ’wijwaterton’.

Blaricum
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Wijwaterton.  
Wat is een wijwaterton? De Blaricumse 
bevolking bestond vroeger hoofdzakelijk 
uit   katholieken, maar de bevolkingsopbouw 
is nu zo gemêleerd, dat enige uitleg wel 
noodzakelijk is. Een wijwaterton is een houten 
ton waar wijwater in kan. Wijwater is water 
wat door een priester is gewijd. Het wordt 
in de katholieke kerk onder andere gebruikt 
om te dopen. Dit gewijde water konden de 

gelovigen dan halen uit de wijwaterton op paaszaterdag, in het portaal van de kerk 
onder de toren. Vele parochianen kwamen dan gewapend met fl essen om wijwater 
te halen voor het gebruik in en om hun eigen huis. Thuis werd het gebruikt om in 
wijwaterbakjes te doen die vaak bij een kruisbeeld hingen. Ook werd het gebruikt, 
als een priester een nieuwe woning in kwam zegenen. Het vee werd er ook mee 
gezegend, om ze te behoeden tegen ziekte en dergelijke. Als het onweerde werd 
een palmtakje gedoopt in wijwater en werd er kwistig mee gesprenkeld in huis, in de 
hoop dat de bliksem het huis niet zal treff en. Dus om voldoende wijwater in voorraad 
te hebben was de oude bluswaterton uitstekend geschikt.

Waterdicht.
Lammert de koster had alleen een probleem. De kuip is van hout en als hij niet nat 
is, krimpen de duigen van de kuip en is hij niet meer waterdicht. Maar Lammert de 
koster was niet voor één gat te vangen. Een paar weken van tevoren gooide hij de 
kuip gewoon in de vijver van de pastorie. De duigen zogen zich vol met water en er 
was van een lekke kuip geen sprake meer. Dit is jaren zo gegaan. Totdat het gebruik 
van wijwater drastisch terugliep bij de parochianen.   

Kuip weer terug naar de brandweer.
Nog vele jaren heeft hij ongebruikt in de schuur achter het kapelletje op de 
begraafplaats gelegen. Totdat ik laatst iemand op bezoek kreeg die vroeg naar die 
bluswaterkuip. Met een telefoontje naar Henny de koster (zoon van Lammert) werd 
duidelijk dat hij hem eigenlijk wel weer graag kwijt wilde. De dag daarna heb ik de 
kuip opgehaald, onder dankzegging voor het keurig bewaren. Want de eerlijkheid 
gebied te zeggen dat als hij niet bij de 
kerk terecht gekomen was, hij allang in of 
op de vuilnisbelt gelegen had. 
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Moraal.
Moraal van dit verhaal: er komt best weleens wat terug als je het uitleent. Wat je aan 
de katholieke kerk uitleent komt terug, ook al is het na ruim vijftig jaar. Wie weet wat 
er nog eens gebeurd met de Dorpskerk; komt hij ooit nog weer eens in katholieke 
handen?

Blaricum, 13 juni 2019.                                                             
----------------------

EVEN GLIMLACHEN
Een professor gaat eens eten in de kantine van de universiteit. Een student gaat 
tegenover hem aan tafel zitten. De professor ergert zich hieraan en zegt:

“Een varken en een vogel lunchen niet samen”. Zegt de student: “oké, ik vlieg wel 
naar een andere tafel”. De professor is razend en om dit antwoord en besluit  om de 
student bij zijn volgend examen te vloeren.

Op het volgende examen kan de student echter perfect op alle vragen antwoorden 
en de professor besluit , door ervaring gelouterd, om een meerkeuzen vraag te 
stellen. Hij vraagt: “Op straat tref je twee zakken aan, in de ene steekt een stapel 
bankbiljetten en in de andere verstand, welke kies je”? “De zak met geld natuurlijk” 
zegt de student. Waarop de professor zegt: “In uw plaats zou ik die met verstand 
genomen hebben”. Waarop de student zegt: ‘De mensen nemen meestal datgene 
wat ze niet hebben”!

------------------------------------
Een man in een luchtballon is verdwaald. Hij zakt wat en ziet een vrouw op de 
begane grond lopen. Hij roept haar toe: “ik heb vrienden van mij beloofd hen over 
een uur ergens te ontmoeten, maar ik heb geen idee waar ik ben” De vrouw roep 
terug: “u bevindt zich in een ballon, ongeveer 10 meter boven de begane grond. 
U zit tussen de 40 en 41 graden noorderbreedte en tussen 59 en 60 graden 
westerlengte”. “ U bent ingenieur hè”, vraagt de man. “Inderdaad, hoe weet u dat”? 
vraagt de vrouw. “Wel”, zegt de man, “u heeft mij een technische perfecte uitleg 
gegeven, maar ik weet niet wat ik met die informatie moet doen, en heb nog steeds 
geen idee waar ik me bevind. In alle eerlijkheid heeft u me niet veel geholpen en 
u heeft me bovendien nog eens kostbare tijd gekost”. “En u bent directeur neem ik 
aan”? antwoord de vrouw. “Klopt, hoe weet u dat”. “Wel, u weet noch waar u zich 
bevindt, noch waar u naar toe moet. Een grote massa lucht heeft u gebracht waar u 
bent. U heeft een belofte gedaan, waarvan u geen idee had hoe u ze moet nakomen 
en u verwacht dat de mensen die onder u staan, uw problemen oplossen. Het feit is 
dat u in net dezelfde situatie zit als vijf minuten geleden, alleen is het nu mijn fout”!

---------------------------
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PERSONEELSADVERTENTIE

De snelgroeiende en succesvolle 
organisatie van BasBEL zoekt 
kandidaten voor het verrichten van

MOOI WERK

Het bestuur zoekt op korte termijn 
versterking van de huidige
groep van vrijwiltigers met:
- een eindredacteur van het Basblad;
- een penningmeester,
- enkele leden voor de activiteitencommissie en de cultuurclub.

Een vlotte pen, fl ux de bouche, organisatievermogen of ervaring
strekken tot aanbeveling maar zijn niet vereist.

Omdat het werk onbetaalbaar is, wordt geen salaris uitgekeerd.
De beloning is niettemin aanzienlijk, in de vorm van grote dank
van tevreden leden.

lnlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij 
voorzitter Rene Kemperman.

Reacties, ook zonder CV, kunnen worden gericht aan secretaris
Ellen de Valk, per post (Patrijzenhof 80, 3755 ET Eemnes ), per
mail (secretaris@basbel.nl), of telefonisch (06-41519803).
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VADERS

Ik wist nooit dat papa’s    Ik wist nooit dat vaders
ooit kinderen waren     ooit tieners waren
die groeipijnen hadden    verliefd tot hun oren
een hekel aan spruit    zoals ik ben geweest
boomhutten bouwden    Nooit echt bij de les
speelden met padden    bij de groep willen horen
met zijwieltjes reden    Onhandig met meisjes
en ook onderuit     met mijzelf het meest

Ik wist nooit dat papa’s    Want mijn vader leek sterk
ooit kinderen waren    vol zelfvertrouwen
die speelden en huilden   hij rookte sigaren
als ik heb gedaan    en dronk ouwe klaar
Die bang voor het onweer   Vond dat het tijd werd
bij hun vaders schuilden   mijn weg te bepalen
en dropveters jatten    maar als ik op weg ging
in een hoek moesten staan   dan liep hij mij na

Want mijn papa was sterk   Ik weet nu dat papa’s
je zag hem nooit huilen   gewoon vaders waren
hij rookte sigaren     met zorg en pijnen
en dronk ouwe klaar    zoals ik die ook ken
Ik vond hem heel stoer    Met onmacht en twijfel
want hij reed op een solex   die soms weer verdwijnen
die ik zaterdags poetste    en  ik kan het weten
voor mijn nieuwe gitaar    omdat ik ook papa ben

Ik wist nooit dat vaders    Jij weet nu dat vaders
ooit pubers waren    ooit speelden en huilden
die hun vaders negeerden   hun vaders negeerden
zoals ik heb gedaan    zoals jij hebt gedaan
Mijn kop in de wind sloeg   Verliefd tot hun oren
me voor hem geneerde   en  jij bent geboren
het onrecht maar groot vond   en dan ben je papa
mijn haar laten staan    zo mooi kan het gaan

Want mijn papa was sterk   
je zag hem nooit huilen   Gerard Wortel (dorpsdichter)
hij rookte sigaren     gerardwortel@ziggo.nl
en dronk ouwe klaar
Ik vond hem heel stom
want hij reed op een solex
die ik zaterdags poetste 
voor mijn nieuwe gitaar

----------------------
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BOOTTOCHTJE MET DE BASBELLERS! 
Op dinsdag, 1 oktober 2019 kunt u met de Basbel een Rondvaart maken in 

Amersfoort.

Met een boot (sloep), waarin plaats is voor 44 personen. We raden u aan om te 
vertrekken uit Eemnes rond 12.30 uur. U wordt in het restaurant verwacht om 13.00 
uur De parkeerplaats is op het St. Jorisplein in Amersfoort. We lopen dan een klein 
stukje naar het restaurant “De Vier Broers”. U kunt zonodig uw rollator meenemen. 
In het restaurant drinken we ter versteviging van ons moraal een lekker drankje.

Dan schepen we ons om ongeveer 13.15 uur in en maken een mooie rondvaart 
door Amersfoort. De tocht duur ongeveer 45 minuten.

De route voert door de historische grachten: de 
Kortegracht, de Zuidsingel, de Westsingel en de 
Langegracht. Bekijk bekende monumenten als de 
Waterpoort Monnikendam, het Huis met de Paarse 
Ruitjes, ’t Sprengel en de Onze Lieve Vrouwetoren 
vanaf het water. En maak kennis met een deel van de 
historische binnenstad en de geschiedenis van de stad. 
U krijgt in de boot uitleg.

Bij terugkomst gaan we terug naar “de Vier broers” en drinken daar een kopje koffi  e/
thee met gebak om weer bij te komen van ons prachtige avontuur.  Rond 15.15 
uur keren we terug naar huis. De kosten zijn 6,00 euro per persoon. U kunt een 
introducé meenemen. De kosten voor een introducé zijn 7,50 euro.

Het aanmeldingsformulier vindt u op internet op de BasBEL- site of in het BasBlad. 
U kunt inschrijven tot 26 september.

Graag hopen wij u te verwelkomen. We hopen op een groot aantal leden te mogen 
begroeten.
! Denk er aan om op het aanmeldingsformulier aan te geven of u vervoer nodig
heeft !

BIZARRE WEETJES:

Wist je dat -89,2 oC de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is?
Wist je dat 57,7 oC de hoogste buitentemperatuur ooit gemeten is?
Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken?
Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt?
Wist je dat als je je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt 
kijken?
Wist je dat Bill Gates in 2010 en 2008 niet de rijkste man is?
Wist je dal Coca-Cola oorspronkelijk groen was?
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Aanmelding voor boottocht Amersfoort op 1 oktober 2019. 

Naam en voorletters:  ....................................................
Adres:   .......................................................
Woonplaats ...................................................

Introdecé
Naam en voornamen introducé .........................................................
Adres.................................................................. 
Woonplaats................................................................. 

Introducés zijn toegestaan. Geef dan ook de naam en voorletters van de introducé 
en het adres en woonplaats op. Introducés betalen € 7,50 pp. 
Ja, ik wil graag mee met het boottochtje in Amersfoort, op 1 oktober 2019.
Mijn eigen bijdrage van € 6,00 ( en eventueel die voor de introducé € 7,50 )  heb ik 
overgemaakt op uw bankrekening nr.  NL 91 RABO 0315 7646 51 ten name van de 
Basbel.

Ik kom met eigen vervoer.            Ik word graag opgehaald. 
    Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Uw aanmeldingsformulier graag voor 26 september 2019, svp inleveren bij:
Jan Sanders, Patrijzenhof 80 3755 ET Eemnes, of bij: 
Rene Kemperman, Booket 66,1261 LV,  Blaricum 
Of per email: secretaris@basbel.nl

Bizzarre weetjes (vervolg)

Wist je dat Coca-Cola vroeger cocaïne bevatte?
Wist je dat dat de meeste vrouwen het vaak kouder hebben dan mannen?
Wist je dat dat een varken fysiek niet in staat is om naar de Iucht te kijken?
Wist je dat dat net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij ieder mens 
uniek is?
Wist je dat de aansteker al werd uitgevonden voor de lucifers?
Wist je dat de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 
kilogram weegt?
Wist je dat de gemiddelde chauff eur 15.250 keer toeterd in zijn Ieven?
Wist je dat de hoogste golf ooit gemeten 64 meter boven de zeespiegel uit 
kwam?
Wistje dat de Kolibrie achteruit kan vliegen?
Wist je dat de langste hartstilstand die iemand overleefde 4 uur duurde?
Wist je dat de Nijl de langste rivier ter wereld is?
Wist je dat de omtrek van de aarde wel 40.000 kilometer is?
Wist je dat de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is?
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ZORGVERZEKERINGEN

Zoals beloofd hebben we een overzicht gemaakt van de zorgverzekeringen geldig 
voor het jaar 2019. In de komende jaren worden de collectieve kortingen afgeschaft. 
Voor 2020 verwachten wij nauwelijks wijzigingen in de voorwaarden. De premies 
zullen waarschijnlijk nog worden aangepast.

De informatie is ontleent aan nieuwsbrief nummer 5 van de FASv
De kortingen gelden alleen als u lid bent van BasBEL.

Velen van u zijn tevreden met hun huidige verzekeraar en doen verder geen moeite 
om elders een goedkopere verzekering aan te gaan. Anderen vinden het juist een 
sport om een zo goedkoop mogelijke verzekering af te sluiten; dat laatste geldt met 
name voor geoefende internetgebruikers.
Soms heeft een verzekeraar nog een budgetpolis in de aanbieding. Pas op, zo’n 
polis kan voor jonge, gezonde mensen een fi nancieel voordeel opleveren, maar 
voor ouderen brengt dit een risico met zich mee dat niet alles wat (straks) nodig is, 
ook wordt vergoed. 

Premies
Als u inzicht wilt hebben in de bedragen van de verschillende premies, dan zijn 
die bij het bestuur bekend voor 2019. Het zou te ver gaan om ze allemaal hier te 
vermelden.
• De premie voor een naturapolis is over het algemeen goedkoper dan die voor
 een restitutiepolis, waar u meer vrijheid hebt om een bepaalde zorgaanbieder
 te kiezen. Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar vaak niet alle kosten
 als deze geen contract heeft met die bepaalde zorgaanbieder.
• De premie kan lager worden als u uw eigen risico verhoogt.
• De werkelijk te betalen premie hangt af van vele (individuele) factoren,
 waardoor het soms moeilijk is om alle verzekeringen met elkaar te vergelijken.
 De overzichten zijn vooral een hulpmiddel om een keuze te maken alvorens te
 besluiten om al dan niet van verzekeraar te wisselen. Bij het omrekenen van
 bruto naar netto premie kunnen er afrondingsverschillen zijn.
• Soms vergoedt een verzekeraar bij een overstap eenmalig de
 contributiekosten van een plaatselijke seniorenvereniging.

Overstappen van zorgverzekeraar
Overstappen kan t/m 31 januari 2020. Stap u over voor 1 januari? Dan wordt uw 
oude zorgverzekering automatisch opgezegd. Als u daarna pas overstapt, moet u 
zorgen dat u uw oude zorgverzekering zelf opzegt. Dat kan tot en met 31 december 
2019.
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THEMAOCHTENDEN
in de Bibliotheek van Eemnes 2019

Datum   Thema       
05 sept   Reisverhaal van Steven Oudhuizen
   Armenië, Georgië en door de hoge  
   en lage Kaukasus
19 sept   Klassieke muziek: Schuman,   
   Brahms Joop van Velzen   
03 okt   Resia Bunnik over het belang van  
   Goede slaap     
17 okt   Vogels in de winter    
07 nov   Land van Peijnenburg    
   Danny van Daatselaar    
21 nov   van Gogh, Monet     
   Diana Kostman     
05 dec   Lezing over de geschiedenis van  
   Sinterklaas      
19 dec   Seniorweb      
          

----------------------
WEKELIJKS TE DOEN IN BLARICUM, EEMNES EN LAREN 

 
Selectie van interessante activiteiten, van BasBEL en andere organisaties 

Vervoer nodig? Bel Ine (06-51567856) of Ellen (035-5326079) voor vrijwillige chauff eurs
Correcties of aanvullingen? Graag naar secretaris@basbel.nl 

 

Dag  Tijd  Wat         Waar 
ma-vr 10.00- 12.00 PC Helpdesk voor senioren, alle werkdagen (ook Apple) Brinkhuis, L
ma 09.00- 10.00 Totaal Fit Training, Heleen Wedekind, 035– 526 2902  Malbak,  B
ma 10.00- 16.00 ‘Dagje Blaercom’, Carla Resing, 06 31995656   Blaercom B
ma  10.30- 12.30 Spelletjes-ochtend senioren (scrabble, rummicub en meer) Malbak  B
ma 11.00- 12.15 Fitwalk met Cor, vanaf ‘t Bluk, Zuiderheide 2    ‘t Bluk,  L
ma 12.45- 14.00 Zwemmen senioren; water is 30 graden, 035-5314964  Biezem,  L
ma 13.00- 15.30 Vrouwencafé, Eliza Bozoglanian, 06-81778111    Schering,  L
ma 13.00- 14.00 Sport voor Vrouwen, Eliza Bozoglanian, 06-81778111  Schering,  L
ma 13.00- 14.15 Fitwalk met Cor, vanaf ‘t Bluk, Zuiderheide 2    ‘t Blue,  L
ma 13.30- 16.00 Biljarten, Hasselaarlaan 1c, 053-5311887   De Hilt,  E
ma 13.30- 17.30 Bridge (gevorderden), Stans van Huistee, 035-531 5305 Brinkhuis,  L
ma 14.00- 16.00 Linedancing, Rita Wixley, 06 - 2014 2958    Malbak,  B
ma 17.30- 18.30 Marian Roskamp kookt verse maaltijd, € 9,50; 06-2727226 Bongerd,  E
ma 19.45- 21.45 Gooisch koor De Blaerders, 035-5262902   Malbak,  B
di 09.15- 11.15 Naailes, Ingrid Hogebrug, 035 5263583    Malbak, B 
di 09.30- 12.00 Meedoen op de handwerkochtenden, 035- 526 2902  Malbak,  B
di 09.30- 12.00 Koersbal, Hasselaarlaan 1c, Eemnes, 053-5311887  De Hilt,  E
di 10.00- 16.00 ‘Dagje Blaercom’, Carla Resing, 06 3199 5656   Blaercom,  B
di 10.00- 16.00 De Ontmoeting, dagbesteding, Annemiek Lute, 06-5409026 De Hilt,  E
di 12.00- 13.30 Geef en neem lunch, Sabine Kuperus, 035 - 5262902  Malbak,  B
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di 13.00- 14.00 Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam Blaricum, 035 7504138 Blaercom,  B
di 13.00- 14.00 Inloopspreekuur Wijkteam Eemnes, 06 36313865  De Hilt,  E
di 13.00- 14.00 Inloopspreekuur Wijkteam Laren, 035 3034627   Raadhuis,  L
di 13.00- 15.30 Schilderskring, Marijke Kaarsgaren, 035-5311253  Brinkhuis,  L
di 13.30- 14.30 60+ in beweging, Sabine Kuperus, 035-526 2902  Malbak,  B
di  13.30- 16.00 Schilderen voor beginners en gevorderden    Malbak,  B 
di 13.30- 16.00 Handwerkgroep, Ingrid Teygeler, 035- 888 3244  Blaercom,  B
di 19.30- 22.30 Klaverjasclub Laren, Eemnesserweg 15a   Schering,  L
wo 09.00- 10.00 Totaal Fit Training, Heleen Wedekind, 035– 526 2902  Malbak,  B
wo 09.30- 11.30 Sport en Spel, Maryse Abendanon, 06-42213260  De Hilt,  E
wo 09.45- 12.00 Wandelen+fi etsen, Jacq. v. Vliet, E.Bruintjes, 0355261971  Malbak,  B
wo 10.00- 16.00 ‘Dagje Blaercom’, Carla Resing, 06 3199 5656   Blaercom,  B
wo 10.00- 12.00 Wandelgroep, Els Calis, 035-5387156    Blaercom,  B
wo 10.00- 13.00 Repair Café Blaricum      Malbak,  B
wo 10.00- 16.00 Dagbesteding Dagje Blaercom, 06-3199 5656   Blaercom,  B
wo 10.30-11.15 Mensendieck, Margriet Bijl, 06 2033 5330    Blaercom, B
wo 10.30- 12.00 Taalcafé, Susan Bakker, 035-7504149    Malbak,  B
wo 17.30- 18.30 Marian Roskamp kookt verse maaltijd, € 9,50; 06-2727226 Bongerd,  E
wo 20.00- 21.30 Musical Anders, mensen met een beperking   Malbak,  B
do 09.30- 12.00 Meedoen op de Handwerkochtenden, 035- 526 2902  Malbak,  B
do 10.00- 16.00 ‘Dagje Blaercom’, Carla Resing, 06 3199 5656   Blaercom,  B.
do 10.00- 11.30 Koffi  eochtend, Versa Blaricum, 035-526 2902   Blaercom,  B
do 10.00- 12.00 Koffi  eochtend, Versa Laren, Afke Nijhof, 06 - 5737 0520 Brinkhuis,  L
do 10.00- 12.00 Koffi  eochtend De Malbak, 06 - 1349 8334   Malbak,  B
do 10.00- 12.00 Brei en Haakcafé, Nelly Bleijenberg, 06 - 3038 8296  Brinkhuis, L
do 10.00- 12.00 Koersballen Senioren, 06 1349 8334    Malbak, B
do 10.30- 12.00 Taalcafé anderstaligen, Afke Nijhof, 06-5737 0520   Schering,  L
do 12.45- 14.30 Zwemmen voor senioren; water is 30°C; 035- 531 4964  Biezem,  L
do 13.30- 16.00 Bridgen en klaverjassen, Eemnes, Raadhuislaan 80A  Raadsvore,  E
do 14.00- 16.00 Koersbal, Paul Molenkamp, 035-5314383   Blaercom,  B
do 14.00- 16.00 Spelmiddag, Paul Molenkamp, 035-5314383    Blaercom,  B
do 14.00- 17.00 Textielatelier KnipOog, Annemieke Lute, 035-7504164  Schoter,  E
do 19.30- 22.00 Modelspoorclub (MSC), Mark Veerman, 06 551 357 49  Malbak,  B
vr 10.00- 12.00 Jeu de Boules (buiten) en Bowls (binnen)   De Hilt,  E
vr 10.00- 12.00 Geef en neemtafel, Annemiek Lute, 06-15409026  Brinkhuis,  L
vr 17.30- 18.30 Marian Roskamp kookt verse maaltijd, € 9,50; 06-2727226 Bongerd,  E

Verder in september 2019 (naast wekelijkse activiteiten, zie hierboven)

dag tijd  wat         waar
wo 4 15.00- 17.00 BasBorrel met (voor wie wil) spelletjes    Bongerd,  E
zo 8 13.30- 16.00 Rouwcafé Gooi & Eemland, Annemiek Lute, 035-7504164 Schoter,  E
ma 9 12.00- 17.00 Seniorenmiddag Feestcomité; aanmelden!, zie Basbel.nl Tent,   E
wo 11 14.30- 16.30 Film aan de Brink, ‘8 Femmes’ (komedie/mysterie)  Brinkhuis,  L
do 12 14.00- 16.00 Nabestaandengroep Partnerverlies Viore, 035-6353532 Zkhs H’sum
za 14 13.00- 17.00 IN-markt Laren, Marjolein Post, mpost@versawelzijn.nl Brinkhuis,  L
wo 18 14.30- 16.00 Film aan de Brink, ‘Three Identical Strangers’   Brinkhuis,  L
do 19 19.30- 21.00 Alzheimer Café Huizen / BEL, De Brassershoeve Huizen  Waterstr.2,  H 
za 21 10.00- 13.00 Repair Café Eemnes       Schoter,  E
za 28 10.00- 13.00 Repair Café Eemnes      Schoter,  E
za 28  17.00- 21.00 Eetclub Malbak (€ 10,00), Lyoba & Sabine, 035-5262902 Malbak,  B
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Verder in oktober 2019 (naast wekelijkse activiteiten, zie hierboven)

dag tijd  wat         waar
wo 2 15.00- 17.00 BasBorrel met (voor wie wil) spelletjes    Bongerd,  E
do 3 14.00- 16.00 Nabestaandengroep Partnerverlies Viore, 035-6353532 Zkhs H’sum
vr 4  20.15- 22.00 Eenakter ‘Partytime’ van Harold Pinter, Hasselaarlaan 1D Hasselbak,  E
ma 7 14.00- 16.00 Culturele middag senioren, Anneke Bijleveld, 06-49377171 Brinkhuis,  L
wo 9  14.30- 16.30 Film aan de Brink, entree € 5,00     Brinkhuis,  L
za 12 10.00- 12.00 2e hands kniderkleding en speelgoed beurs   Malbak,  B
za 12 20.15- 22.00 Eenakter ‘Partytime’ van Harold Pinter, Hasselaarlaan 1D Hasselbak,  E
di 15 10.00- 12.00 Creatieve Workshop, Eemnesserweg 15a, 06 30801299 Schering &I,  L
wo 16  14.30- 16.30 Informatie-middag BasBEL over vervoersmogelijkheden Bongerd,  E
do 17 14.00- 16.00 Nabestaandengroep Partnerverlies Viore, 035-6353532 Zkhs H’sum
do 17 19.30- 21.00 Alzheimer Café Huizen / BEL, De Brassershoeve Huizen  Waterstr.2,  H 
za 19 10.00- 13.00 Repair Café Eemnes      Schoter,  E
za 19 12.00- 15.00 Kledingbank, Bea Kukupessy     Malbak,  B
wo 23   14.30- 16.00 Film aan de Brink, entree € 5.00    Brinkhuis,  L
za 26  17.00- 21.00 Eetclub Malbak (€ 10,00), Lyoba & Sabine, 035-5262902 Malbak,  B
wo 30   14.30- 16.00 Film aan de Brink, entree € 5.00    Brinkhuis,  L
do 31 14.00-16.00 Nabestaandengroep Partnerverlies Viore, 035-6353532 Zkhs H’sum

Verder in november 2019 (naast wekelijkse activiteiten, zie hierboven)

dag tijd  wat         waar
ma 4 14.00-16.00 Culturele middag senioren, Anneke Bijleveld, 06-49377171 Brinkhuis,  L
wo 6 15.00- 17.00 BasBorrel met (voor wie wil) spelletjes    Bongerd,  E
do 7 12.30- 16.00 Dag van de Mantelzorg, Carla Resing, 06 3199 5656  Malbak,  B.
vr 8 20.15- 22.00 ‘Welkom in de familie’, Komedie, Hasselaarlaan 1D   Hasselbak,  E
wo 13  14.30- 16.00 Film aan de Brink, entree € 5.00     Brinkhuis,  L
za 16 10.00- 13.00 Repair Café Eemnes       Schoter,  E
wo 20  14.30- 16.00 Film aan de Brink, entree € 5.00     Brinkhuis,  L
do 21 14.00-16.00 Nabestaandengroep Partnerverlies Viore, 035-6353532 Zkhs H’sum
do 21 19.30- 21.00Alzheimer Café Huizen / BEL, De Brassershoeve Huizen  Waterstr.2,  H
za 23 20.15- 22.00 ‘Welkom in de familie’, Komedie, Hasselaarlaan 1D  Hasselbak,  E
za 30  17.00- 21.00 Eetclub Malbak (€ 10,00), Lyoba & Sabine, 035-5262902 Malbak,  B

Verder in december 2019 (naast wekelijkse activiteiten, zie hierboven)

dag tijd  wat         waar
ma 2 14.00-16.00 Culturele middag senioren, Anneke Bijleveld, 06-49377171 Brinkhuis,  L
wo 4 15.00- 17.00 BasBorrel met (voor wie wil) spelletjes    Bongerd,  E
do 12 14.00-16.00 Nabestaandengroep Partnerverlies Viore, 035-6353532 Zkhs H’sum
di 17 10.00- 12.00 Creatieve Workshop, Eemnesserweg 15a, 06 30801299 Schering,   L
do 19 19.30- 21.00 Alzheimer Café Huizen / BEL, De Brassershoeve Huizen  Waterstr.2,  H 
za 21 10.00- 13.00 Repair Café Eemnes       Schoter,  E
za 28  17.00- 21.00 Eetclub Malbak (€ 10,00), Lyoba & Sabine, 035-5262902 Malbak,  B

Vervoer nodig? Bel Ine (06-51567856) of Ellen (035-5326079) voor vrijwillige chauff eurs
Correcties of aanvullingen? Graag naar secretaris@basbel.nl 

----------------------
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LID WORDEN VAN DE BASBEL?

(voor 50+-ers in Blaricum, Eemnes en Laren)

Waarom?
1. Gezelligheid (koffi  eochtenden, busreizen, kleine uitjes, kerstdiner) 
2. Ledenvoordeel (gratis belastingsaangifte, korting 
 ziektekosten-verzekering, ondersteuning bij WMO-gesprek, enz.)
3. Belangenbehartiging van senioren in de BEL (bijv. bij gemeente
 en woningbouwvereniging)
4. Informatie (kwartaalblad, website, lezingen, activiteitenkalender)

Hoe?

* Via website (www.BasBEL.nl), 

of met het formulier aan de 
ommezijde, in te leveren of op te 
sturen naar:

* Ledenadministratie BasBEL, 
Meentweg 29, 
3755 PA Eemnes, 
of: 

* Secretaris BasBEL, 
Patrijzenhof 80, 
3755 ET Eemnes    
       
  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INSCHRIJFFORMULIER BASBEL

Naam m/v: ……………………………………………………………………....……….. 

Adres: …………………………………………………………………….......……… 

Plaats: ………………………………………………..…………………..….………. 

Email: ………………………………………………………………..……..….…….. 

Geb. datum: …………………………………     Tel: ..………………………... 

Ja, ik word lid van de BasBEL. 
De contributie is € 25,00 per jaar; voor een partner op hetzelfde adres: 
€ 22,50. 

Het bedrag voor mij is daarom: €  ………………

Ik machtig de BasBEL de contributie af te schrijven van mijn bankrekening met 
IBAN-nr. (zie uw pinpas): 

NL  .  .     .  .  .  .    .  .  .  .     .  .  .  .     .  .

Ik vind het wel leuk af en toe enig vrijwilligerswerk te doen.  ... ja / neen

Ik weet dat de BasBEL zich houdt aan de geldende privacyregels (AVG), en
geef toestemming mijn gegevens op te nemen in het ledenbestand. 

Datum:            Handtekening:

................…………   …......................………….

Formulier in te leveren of op te sturen naar:
Ledenadministratie BasBEL, Meentweg 29, 3755 PA Eemnes, 
of: Secretaris BasBEL, Patrijzenhof 80, 3755 ET Eemnes (tel: 5316079) 
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WEETJES EN AGENDA

De BasBEL komt 4 x per jaar uit. Deze is ook te lezen op de website
www.basbel.nl.
Mary van der Schaal is het inleveradres voor een stukje dat u geplaatst wilt hebben. 
Zij is bereikbaar op telefoon: (035)5317093 of huisadres: 
  Watersnip 14 3755 GL te Eemnes
Email: schaalmary33@gmail.com

Versa Welzijn BEL: Blaricum: 06 31995656 Laren: 5314514
    Eemnes: 5316054 
WMO LOKET:  Eemnes open op donderdag van 8.30 tot 12.00 uur
    Voor de overige dagen kunt u terecht in Huizen
    Eemnes/Laren:    7513372 of 5281247
    Blaricum:     5266092
De BasBEL biedt ondersteuning aan bij WMO aanvragen.

Thuiszorg:   6924924 
Huisartsenpost:  088 1309600 
Tergooiziekenhuizen  Blaricum EN Hilversum 088 753-1753
Algemeen Alarmnummer     112
Politie        0900-8844
Prikpost in dienstencetrum de Driest te Eemnes (di, wo, en do van 8.00 tot   
         9.00 uur)

Het Alliantie spreekuur is elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur en elke eerste 
donderdag van de maand tussen 18.00 en 19.00 uur. Christine Buist, beheerder 
Wonen namens de Alliantie in Eemnes, spreekuur in wijkcentrum De Bongerd in het 
kantoor van de Versa Welzijn aan de Jhr. Roëllaan 17.

BORRELUURTJE MET DE SENIORENVERENIGING ‘DE BASBEL’

Iedere eerste woensdag van de maand is er een borreluurtje
vanaf 15.30 – 16.45 uur in de Bongerd (Jhr. Roëlllaan) in Eemnes.
Voor wie een spelletje wil doen is er een ruime keus.

U kunt daarna blijven eten bij Marian Roskamp, maar dan wel
zelf even afspreken. Woensdag 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni, 3 juli, 21 augustus, 
25 september, 30 oktober, 27 november, 4 december (Pepernoten-borrel)

Wil u opgehaald en terug gebracht worden? Dat kan! Bel: 035 531 60 79
 of 06 1507 4933 (Jan Sanders). 
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