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Colofon. 

 
Het BasBlad is de kwartaaluitgave van BasBEL, de Brede algemene seniorenvereniging voor 

Blaricum, Eemnes en Laren. 

 

doelstelling 

De vereniging wil er aan bijdragen dat ouderen zo lang mogelijk, zowel zelfstandig als sociaal, 

kunnen blijven functioneren in hun omgeving.  

BasBEL behartigt algemene belangen van ouderen bij onder meer gemeente en 

woningbouwvereniging, en verleent diensten aan individuele senioren (bijvoorbeeld door gratis 

belastingaangifte). BasBEL organiseert uitstapjes en etentjes ter bevordering van sociale contacten. 

Zij verschaft informatie via de website (basbel.nl), met informatiebijeenkomsten en via dit BasBlad. 

 

De vereniging groeit snel en heeft op dit moment zo’n 150 leden. 

 

bestuur 

René Kemperman voorzitter 06-45318620 

Jan Sanders IMA vicevoorzitter 06-15074933 

Ellen de Valk secretaris 06-41519803 

Anske Kemperman redactie BasBlad 06-47818683 

Joke Assinck  ledenadministratie 035-5314045 

 

BasBlad 

Anske Kemperman redactie 06-47818683 

Vacature vormgeving  

DITISDRUKWERK drukkerij 035-5380221 

Saskia de Wit distributie 035-5319161 

 

aanleveren kopij  

Redactie BasBlad  Booket 66, 1261 LV Blaricum 

Per mail redactie@basbel.nl 

 

Foto 

op de omslag van dit nummer: 

Het Huis van Eemnes. 

 

copyright 

Van de artikelen met naam berusten de rechten bij de auteurs. 

Informatie kan worden overgenomen, onder vermelding van de bron (BasBlad, met jaar en 

nummer). 
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Van de voorzitter. 
(door René Kemperman) 

 

BasBEL houdt zich aan de richtlijnen die 

onze overheid heeft vastgesteld. Hierdoor 

liggen onze activiteiten bijna stil, omdat 

alles wat we organiseren gaat om contact 

met elkaar op een gemeenschappelijke 

locatie. Ook het invullen van 

belastingaangiftes is daardoor ernstig 

vertraagd. Toch wilden we u wat opfleuren 

en hebben alsnog een editie van ons 

BasBlad verzorgd. 

 

Als gevolg van de corona-pandemie 

stagneert ook onze leden aanwas. Sinds de 

vorige editie hebben we 1 lid kunnen 

inschrijven, waardoor ons ledenaantal op 

151 komt. 

 

In dit nummer wordt het artikel van editie 

1 herhaal, omdat het niet volledig was 

opgenomen. 

 

Zoals u wellicht weet gaat de gemeente 

Blaricum de Bijvanck onder handen nemen.  

In de afgelopen weken heeft een gesprek 

plaats gevonden tussen de gemeente 

Blaricum en onze vereniging om onze 

wensen ten aanzien van de herinrichting 

kenbaar te maken. We hebben graag van 

de gelegenheid gebruik gemaakt om aan te 

geven dat we meer bankjes willen in de 

parken en de verlichting hier en daar nogal 

te wensen over laat. Ook hebben we 

aangegeven dat er meer voorzieningen 

moet komen voor hondenpoep 

(vuilnisbakken met poepzakjes) en dat de 

wateroverlast aangepakt moet worden. 

Het volledige gespreksverslag kunt u bij 

ons opvragen. 

Het bestuur zal de ontwikkelingen in dit 

project nauwgezet blijven volgen en  

belangrijke ontwikkelingen aan u terug 

melden. 

 

Tijdens het samenstellen van dit BasBlad 

zag het er naar uit dat de Corona-

maatregelen langzaam worden versoepeld. 

Houdt u de nieuwsmedia hiervoor in de 

gaten. Als u onoverkomelijke problemen 

ervaart als gevolg van dit virus dan kunt u 

dat bij een van de bestuurders aangeven 

(mail of telefoon) zodat zij kunnen werken 

aan een oplossing. Het is niet gezegd dat 

dit altijd lukt. blijft u echter voorzichtig en 

respecteer de 1.5 meter afstand. Dit voor 

uw eigen gezondheid en die van anderen. 
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Leden. 

 

Sinds de vorige editie van ons Basblad hebben wij de volgende nieuwe leden kunnen 

begroeten. 

Hartelijk welkom! 

 

Mevr. N. Camps de Jong 17 februari 2020 Eemnes 

Dhr. P. Bouman 01 januari 2020  Blaricum 

Mevr. C.S.M. van Leeuwen 06 april 2020 Eemnes 

 

Mevr. Camps en Dhr. Bouman waren reeds in de telling opgenomen, maar nog niet vermeld 

in deze rubriek. 

 

 

 

Leden die uit ons oog verdwenen 

Wij hebben geen berichten van overlijden ontvangen sinds ons vorige nummer. 
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Corona en een luisterend oor. 
(Door Ellen de Valk) 

 

De plaag van het Covid19-virus brengt juist 
ook voor ouderen veel spanning en 
onzekerheid mee. “Nog steeds haast of het 
niet echt is”, horen we wel, en “net een 
griezelfilm”. 
 
Ook BasBEL heeft haar geplande 
activiteiten moeten afzeggen. Per internet 
of per telefoon hebben we eerder laten 
weten dat bijvoorbeeld het uitstapje naar 
de Wilgenburg en de paasbrunch niet 
konden doorgaan, evenmin als onze 
maandelijkse Bas Borrel . 
Allemaal moeten we zoveel thuis blijven, 
en als we al de deur uitgaan tenminste 1,5 
meter afstand bewaren. En dus ook geen 
handen geven, niet kussen en niet 
knuffelen.  
 
Koning 
Willem-
Alexander zei 
al dat we moeten oppassen dat het 
Corona-virus niet ook nog eens het 
eenzaamheidsvirus meebrengt. Per 
telefoon en met mailtjes of ‘appjes’ 
moeten we elkaar steunen en zoveel 
mogelijk tenminste een virtuele arm  
om de schouders leggen.  
 
Graag maken wij attent op de 
Luistertelefoon. Via nummer 0900-0767 

kunt u dag en nacht, en geheel 
vertrouwelijk, bellen met een hulpverlener. 
 
Om iets te vragen of om gewoon even uw 
hart te luchten, of het nu over zorgen, 
verdriet, 
blijdschap of 
problemen 
gaat. 
Er zijn ook 
twee 
internet-
varianten: de Luisterlijn E-mail (te bereiken 
via ehulp@deluisterlijn.nl) en de Luisterlijn 
Chat (via de website luisterlijn.nl). 
 
De leden van het BasBEL-bestuur hebben 
niet de expertise en de ervaring van de 
mensen van de Luisterlijn 
Maar als u vragen heeft over lokale zaken 
of als u toch liever een bekende 

wilt spreken, mag u natuurlijk 
ook altijd bellen met een van 
ons: 
 

 Ellen:  035 – 5316079,  
 René:  06 – 45318620,  
 Gerda:  035 – 5317651, 
 Anske:  06 47 81 86 83, of 
 Jan:  06 – 15074933. 
 
Houd moed. Samen komen we er door 
heen! 
 
  

mailto:ehulp@deluisterlijn.nl
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Weer gezellig samen op een bankje. 
(Door Jan Sanders) 

 

Corona hier, corona daar, wanneer is het 

nu eindelijk klaar? Hebt u ook zo genoeg 

van al die artikelen in de krant die alleen 

over het virus gaan, en van de 

programma’s op televisie en de radio die 

over niets anders praten?  

Hoorndol word je 

ervan. Ben je je hele 

leven niet in 

aanraking geweest 

met de politie, zit je 

opeens toch 

opgesloten. Zonder 

vorm van proces, 

zonder kans op hoger beroep, en zonder 

duidelijkheid over de duur van de 

opsluiting.  

Terwijl we dit jaar 75 jaar bevrijding 

zouden vieren, mogen we niet eens het 

huis uit. Er is niet alleen een avondklok die 

verbiedt in het donker de straat op te gaan, 

er is ook een dagklok die je zelfs 

binnenhoudt als de zon schijnt.  

 

Ik word er gek van. Ik wil naar buiten, weer 

lekker kletsen. Ik wil perspectief. Dat we 

weer gewoon buiten mogen lopen, elkaar 

kunnen tegenkomen, op een bankje gaan 

zitten, om samen een boom op te zetten, 

over vroeger, over politiek, over het 

nationale voetbalelftal, over, ach het kan 

het niet schelen waarover. Als we maar 

samen even ergens buiten konden zitten. 

Ja, dat zou nog eens mooi zijn. En zal ik u 

wat zeggen? Of u het gelooft of niet, daar 

wordt aan gewerkt! In Oxford en Wuhan, 

en vast ook in Leiden en 

Keulen, doen ze eerste 

testen doen met 

vaccins. En hier in 

Blaricum, Eemnes en 

Laren? Doen we hier 

ook iets om straks weer 

buiten samen een 

praatje te kunnen maken?  

Als je niks bent, en je verbeeldt je niks, zei 

mijn moeder, ben je twee keer niks. Hier in 

de dorpen zit uw eigen BasBEL niet stil. Wij 

werken samen met de gemeenten, gewoon 

thuis natuurlijk en in ieder geval op meer 

dan anderhalve meter afstand, aan een 

betere toegankelijkheid van de openbare 

ruimte waar we elkaar straks weer willen 

ontmoeten. 

Het verst zijn we in Eemnes. Net voor de 

oorlog (u begrijpt me wel, ik bedoel net 

voor Corona-oorlog), hebben we 
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wethouder Theo Reijn een advies gegeven 

over het plaatsen van zitbankjes.  

Omdat de wethouder ons dat had gevraagd 

en omdat bankjes voor ouderen belangrijk 

zijn. Want dan kun je even ergens zitten 

voor een gesprekje. Een bankje op de 

goede plek bepaalt soms zelfs of je het wel 

of niet aandurft om het hele st

 
Wethouder Theo Reijn met vertegenwoordigsters Joke 
Assinck (midden) en Mary van der Schaal (rechts) van de 
BasBEL-werkgroep Zitbanken, 26 februari 2020 

 

uk te lopen naar bijvoorbeeld de winkels of 

een vriendin. Ja, zeiden we, het is daarom 

niet overdreven om te zeggen dat bankjes 

iets doen tegen de eenzaamheid.  

 

Omwille van dat goede doel, waren we 

maar niet te bescheiden. (De leden van ons 

Werkgroepje Banken, Mary van der Schaal, 

Joke Assinck en Ellen de Valk,  hadden vast 

ook een moeder die zei dat een brutaal 

mens de halve wereld heeft.).  

We vroegen een groot aantal bankjes, en 

zeiden erbij dat de gemeente voor het geld 

desnoods een beroep moet doen op 

sponsors (die kunnen als ze willen een 

koperen naamplaatje op de bank die ze 

betalen).  

En we zeiden erbij dat de banken wel goed 

moeten worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld 

niet te hoog, waardoor je met de voeten 

niet bij de grond kunt, en niet te laag, 

waardoor je bijna niet meer overeind 

komt. 

 

En intussen? Ere wie ere toekomt. Samen 

met zijn rechterhand Like van der Ham is 

de wethouder met onze lijst aan de slag 

gegaan. Ze hebben onderzocht of op de 

gevraagde plaatsen inderdaad banken 

kunnen komen, en soms hebben ze ons 

daarvoor nog nieuwe informatie gevraagd. 

Er wordt in ieder geval hard aan gewerkt. 

In het volgende nummer van het BasBlad 

hopen we een paar foto’s te kunnen laten 

zien van de nieuwe bankjes. Met daarop – 

corona volente – de Eemnesser wethouder 

met een van de vrouwen van ons 

werkgroepje banken.  

Intussen gaan we ook in Laren en Blaricum 

aan het werk, en hopen we daar eveneens 

voor meer zitbanken te kunnen zorgen.  

 

U vraagt wanneer de virus-crisis voorbij is? 

En wanneer u allemaal weer met een 

gerust hart naar buiten kunt om op een 

van de bankjes even te kunnen kletsen met 

een buurman of zomaar een 

voorbijganger? Ik vrees dat het nog wel 

even duurt. 

 

Zodat u de volgende dag, dat is de eerste 

woensdag van de maand, weer gezellig 

naar de Basborrel kunt komen in de 

Bongerd. Misschien wel lekker lopend, 

omdat er onderweg genoeg banken zijn.  

 

U kunt mij geloven! 
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Plechtig verzeker ik u hier, zwart op wit, 

dat als u op 3 februari 2021 nog niet de 

deur uit mag, en u mij die morgen tussen 

9.00 en 12.00 uur belt, 

ik persoonlijk bij u een 

drankje voor de deur 

kom zetten. U kunt dan 

kiezen: appelsap, rode 

wijn, spa, bier, witte 

wijn en – natuurlijk – 

advocaat met slagroom.  

Maar ik kan u wel beetje perspectief 

bieden. Als de toegewijd amateur-viroloog 

die ik de afgelopen maanden ben 

geworden, durf ik te voorspellen dat 

minister-president het eind van de corona-

crisis aankondigt op dinsdag 2 februari 

2021.  

 

Leeftijd. 
(Door Bep G.L. De Boer) 

 

Op een zonnige zondagmorgen pakte ik de 

fiets en ging even een eindje fietsen. Niet 

zo heel ver maar wel een lekker eindje. Ik 

reed Laren zo’n beetje helemaal rond en 

belandde op een pad langs restaurant 

“Rust Wat” in Blaricum. Aan het eind van 

dat pad vond ik een zitbank en daar ging ik 

even lekker zitten genieten van de rust. Er 

was heel weinig verkeer over de 

Eemnesserweg en ik had het zicht op een 

weiland met daarachter het Bos van Six. Ik 

zat lekker te filosoferen en te genieten van 

de heerlijke omgeving toen er plotseling uit 

het pad achter me een man op een 

scootmobiel kwam aanrijden. Hij groette 

met goeie morgen en ik groette terug. De 

man begon te praten en vertelde me 

waarom hij in een scootmobiel was 

terechtgekomen. Daar gingen heel veel 

kwalen aan vooraf en ook slikte hij 

“bergen” pillen en tabletten. En elke week 

moest hij voor controle bij de dokter terug 

komen.  

Ik werd beroerd van al die verhalen. “Ja”, ik 

ben ook al 83, dus dan heppie niet veul te 

vertelle” zei hij. Ik knikte maar en was blij 

dat hij eindelijk zei: “Nou, ik ga mar es een 

bakkie drinken, ajuu”. Toen hij weg wilde 

rijden draaide hij zich om en vroeg: “Hoe 

oud ben jij eigenlijk?”. “Ik ben 83” zei ik. Hij 

keek me bedenkelijk aan, stak zijn hand op 

en reed weg.  

Eindelijk even rust. Ik denk dat de man een 

praatpaal nodig had en dat was ik. Toch 

zielig. Ik bleef nog even zitten. Dat verhaal 

moest ik even overdenken. Eigenlijk vond 

ik mezelf een bofkont. Dat ik zo op de fiets 

kon stappen en een dorrepie rond fietsen. 

En dat deed ik dan toch maar. Ik sprong op 

de fiets, reed de Blaricummertollaan op en 

ging thuis een bakkie drinken. 

Zomer 2017. 
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Componist R. Strauss. 
(door Lies Tingen) 

 

Het muziekartikel gaat over Richard 

Strauss.       

 

Per vergissing is het artikel over Richard 

Strauss in het vorige nummer van het 

BelBlad onvolledig afgedrukt. Daarom 

wordt het nogmaals geplaatst, aangevuld 

met enkele anekdotes over Strauss. 

Een oplettende lezer denkt nu misschien: 

Strauss, maar die is toch al eens 

voorbijgekomen? Ja, maar dat was de 

Oostenrijkse familie Strauss en dat is geen 

familie van de Duitse Richard Strauss. 

Richard werd geboren in 1864. te Garmisch 

Partenkirchen in Zuid-Duitsland. Zijn vader 

was hoornist en Richard heeft twee mooie 

hoornconcerten voor hem geschreven. Zijn 

muzikale talent werd al vroeg ontdekt en 

Richard begon op jeugdige leeftijd met 

piano- en viool lessen. Zijn eerste 

compositie was een “Feldmarsch”op.1. 

Vanaf 1882 studeerde Strauss filosofie en 

muziekgeschiedenis aan de universiteit. In 

die periode ontdekte hij de muziek van 

Brahms; dat inspireerde hem om verder te 

gaan in de muziek.Ook was hij een grote 

bewonderaar van Mozart en Wagner.  

Strauss werd dirigent en dirigeerde o.a. de 

opera “Tristan und Isolde”van Wagner. Aan 

Cosima, Wagner’s weduwe, schreef hij: dit 

was de meest fantastische dag van mijn 

leven!”. Zelf heeft hij een groot aantal 

opera’s geschreven. Met de librettist Hugo 

von Hoffmannsthal werkte hij heel graag 

samen en zo ontstonden de opera’s Der 

Rosenkavalier, Ariadne auf Naxos, Die Frau 

ohne Schatten, Elektra en Arabella [daar 

heb ik mijn dochter naar vernoemd]. Ook 

schreef Strauss een aantal symfonische 

gedichten. Een symfonisch gedicht is een 

orkeststuk met een verhaal, z.g. 

programmamuziek. Ik noem er een paar: 

Don Juan; Also sprach Zarathustra; Tod und 

Verklärung en Til Eulenspiegel’s lustige 

Streiche. 

Strauss trouwde in 1894  met de zangeres 

Pauline de Ahna. Zij inspireerde hem tot 

het componeren van heel veel liederen. 

Samen met Max Reinhardt en Hugo von 

Hoffmannsthal was hij oprichter van de 

Salzburger Festspiele. 

 

 
Druk bezochte Salzburger Festspele 

 Die worden nog steeds elk jaar met veel 

succes gehouden. 

Over zijn houding gedurende de nazitijd 

zijn de meningen verdeeld. Hij was zeker 

geen nazi, maar werd wel, met tegenzin, 

voorzitter van de Reichsculturkammer [in 

Nederland had je in die vreselijke periode 

de cultuurkamer, waar kunstenaars lid van 

moesten zijn om te kunnen werken]. Een 

brief aan de joodse schrijver Stefan Zweig, 

waarin hij duidelijk afstand nam van het 

naziregime, werd door de nazi’s 

onderschept, waarna hij zijn positie bij de 

Reichsculturkammer verloor. Met zijn gezin 

trok hij zich terug in zijn villa in Garmisch 

Partenkirchen. Het lukte hem om zijn 
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joodse schoondochter en haar kinderen te 

beschermen. Na de tweede wereldoorlog 

bleek dat zijn reputatie toch wel 

beschadigd was. Met zijn “Vier letzte 

Lieder” nam Richard Strauss 

afscheid van de wereld. Richard 

Strauss overleed op 8 september 

1949 te Garmisch Partenkirchen. 

Hij heeft ons veel muziek 

nagelaten. Ik kan nog vermelden 

dat zijn symfonisch gedicht “Ein 

Heldenleben”is opgedragen aan 

de Nederlandse dirigent Willem 

Mengelberg. 

Strauss was qua stijl een laatromanticus. 

De opera Elektra van Richard Strauss zal 

worden opgevoerd. De dirigent Mottl 

repeteert met het orkest en Strauss zit 

erbij. Ineens onderbreekt hij de repetitie 

en zegt:”de eerste hoorn blaast een bes 

inplaats van es”. Mottl zegt:”hoezo? Er 

staat een bes.”Strauss:”ja, maar hij moet 

een es blazen”. Mottl:”kijk dan zelf, er 

staat een bes”. 

 Strauss:”dat is dan een drukfout, maar je 

moet toch horen dat het een zootje 

is!”Mottl [in dialect]:”Ja, dass es a Sauerei 

ist hab’i scho g’hört, aber dass es falsch is 

hab í net g’wusst”.[ja, dat het een 

zootje is heb ik wel gehoord, maar 

dat het fout is wist ik niet”]. 

Strauss hoorde een strijkkwartet 

van Hindemith en vroeg hoelang hij 

aan het stuk gewerkt had. Drie 

dagen was het antwoord, waarop 

Strauss zei: als ik het niet dacht! 

Strauss ging naar de premiëre van 

de opera Palestrina van Hans Pfitzner. Na 

afloop sprak hij met Pfitzner, die 

verzuchtte:”hierin zitten tien jaren van 

noeste arbeid”.Strauss 

mompelde:”waarom stopt hij niet met 

componeren als het hem zo zwaar valt?”. 

Op vier oktober 1947, Strauss was toen 83, 

vloog hij naar Londen en gaf daar een 

persconferentie. Een Amerikaanse 

journaliste vroeg hem naar zijn 

toekomstplannen. Strauss zei:”nou ja, 

sterven toch! 
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Endlich 
(Door Bep G.L. De Boer) 

 

Toen ik enige tijd geleden over de 
Eemnesserweg fietste langs de scholen “De 
Binckhorst-St. Jan”, zag ik daar weer een 
paar vaders en moeders die de kinderen 

die uit school 
kwamen, veilig 
hielpen 
oversteken 
met de zgn. 
“Endlich 
armen”. Mijn 
gedachten 
gingen even 
terug in de 
tijd. Het was 
voorjaar 1997. 

De “Endlich armen” werden voor het eerst 
gebruikt. Een gemeente ambtenaar die 
daarbij aanwezig was zei toen: “Nu hebben 
de klaar-overs Endlich armen, ik hoop maar 
dat het goed gaat”. Ik begreep hem niet 
goed dus vroeg ik hem waarom ze nu 
eindelijk (endlich) armen hadden. Lachend 
vertelde de ambtenaar mij dat die 
slagbomen Endlich armen heten, genoemd 
naar de uitvinder er van. 
Verkeersdeskundige van de politie, Co van 
Brakel, was er ook bij aanwezig voor 
instructies aan de klaar-overs. Sindsdien 
kunnen de kinderen veilig oversteken, 
dankzij de Endlich armen.  
Maar wie was nou eigenlijk Endlich. Ik 
zocht het even op en ontdekte dat het een 
Haarlemse politieman was, waarnemend 
hoofdcommissaris Ben Endlich. Hij had het 
systeem tijdens een vakantie in Nieuw 
Zeeland gezien en voerde het daarna in 
Nederland in. Gijsbertus Johannes (Ben) 
Endlich, werd geboren in Batavia in 
Nederlands Oost Indië (Indonesië) in 1916 
en overleed te Haarlem in 2006. 
 

Herinneringen. 
(Door Bep G.L. De Boer) 

 
Ik zag haar lopen met haar rollator. Ze 
wandelde de straat in waar ze jaren lang 
had gewoond. Voor haar oude huis bleef ze 
stilstaan. Er stond een grote container met 
puin op straat voor het huis. Ze liet haar 
rollator even staan en liep voorzichtig door 
het voortuintje naar het raam. 

Hoofdschuddend bekeek ze de afbraak in 
het huis. De vloerbedekking die ze samen 
met haar zoon er in had gelegd was weg. Je 
keek zo op de kale planken. Er was niets 
meer dat nog herinnerde aan de heerlijke 
tijd dat ze hier woonde met haar man en 
kinderen. In deze straat waren de kinderen 
opgegroeid. Nadat ze het huis hadden 
verlaten en ondertussen waren getrouwd 
was ze met haar man achtergebleven. 
Maar ja, die werd ernstig ziek en overleed 
nogal erg snel. En dan blijf je alleen achter. 
Dat viel helemaal niet mee. Dus toen ze de 
kans kreeg om naar het bejaardenhuis te 
verhuizen heeft ze die kans met twee 
handen aangepakt. En daar woont ze nu 

toch wel fijn. 
Ze draaide zich om en liep terug naar haar 
rollator. Ze deed netjes het hekje dicht 
zoals ze het altijd gewend was geweest  en 
liep met haar rollator rustig en kalm de 
straat  van duizenden herinneringen uit. Ze 
keek niet één keer meer om. 
 

Scherpe foto met uw smartphone 

maken. 
(Door Steven Oudhuis) 

 

Het gebruik van de smartphone maakt het 
meer dan mogelijk om op vele momenten 
het één en ander vast te leggen. 
Soms lukt het de ene keer beter dan de 
andere keer. 
Hier onder wat tips om een (betere) foto te 
maken. 
Even snel een foto maken met de 
smartphone levert ook snel een onscherpe 
foto op. Met deze tips krijgt u een scherpe 
foto waar u veel plezier van hebt. 
Elke smartphone heeft een camera  en veel 
toestellen hebben er zelfs twee. Eentje aan 
de achterkant en een of meerdere aan de 
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voorkant. Die aan de voorkant is voor het 
maken van selfies, oftewel foto's van uzelf. 
De camera aan de achterzijde is doorgaans 
het best. Deze camera levert mooie 
beelden op die u zelfs kunt afdrukken. 
 
Inzoomen maakt minder scherp. 
De camera's van telefoons zijn technisch 
erg goed, maar hebben ook beperkingen. 
Zo maakt sterk inzoomen de scherpte van 
de foto een stuk minder. Het inzoomen 
gaat namelijk niet met een speciale lens, 
maar via de software. Dat levert altijd 
kwaliteitsverlies op. Dus probeer zo min  
mogelijk in te zoomen. Het is beter om 
gewoon wat dichter bij het foto-onderwerp 
te gaan staan. Eventueel kunt u later de 
foto nog uitsnijden met een 
beeldbewerkingsprogramma. 
 
Scherpstellen in één tik 
Bij het maken van foto's met een 
smartphone is het, net zoals bij een echte 
fotocamera, van belang dat u goed 
scherpstelt op het onderwerp van de foto. 
Scherpstellen met de smartphone is niet 
ingewikkeld: houd de telefoon zo stil 
mogelijk en tik op het scherm op het punt 
waarop scherp gesteld moet worden. De 
camera van de telefoon stelt nu zelf 
scherp. U ziet dat ook gebeuren op het 
beeldscherm. Houd de telefoon nog steeds 
zo stil mogelijk en tik op de knop waarmee 
u foto's kunt maken. 
 
Spraakbesturing (Android). 
De telefoon stilhouden kan soms wat lastig 
zijn zeker als u het apparaat met één hand 
vasthoudt omdat u de andere hand moet 
gebruiken om op de afdrukknop te tikken. 
Daarom maken sommige Android-
telefoons gebruik van spraakbesturing. U 
kunt dan dus een foto nemen door iets 
('smile', cheese', 'shoot') tegen de camera 
te zeggen. Het voordeel is dat u de 
telefoon met twee handen kunt 
vasthouden, waardoor het makkelijker is 
om de telefoon stil te houden. 

Spraakbesturing aanzetten op de Samsung 
Galaxy S5 en latere modellen: 
 
Tik op Camera om de app te openen. 

 Tik op het pictogram van een 
tandwiel om de camera-instellingen 
te openen. 

 Tik op Spraakopdracht om de functie 
aan te zetten. 

 
Foto maken met de volumeknop. 
Een andere manier om een foto te maken 
ligt niet per se voor de hand, maar kan wel 
uitkomst bieden als het voor u lastig is om 
de afdrukknop in beeld in te drukken. 
Bijvoorbeeld als u gebogen staat, op één 
hand leunt of op andere wijze een 
moeilijke hoek maakt: 

 Tik op Camera om de app te openen. 
 Richt de camera op het gewenste 

onderwerp. 
 Druk op de knop Volume omhoog 

om af te drukken. 
 Deze knop is doorgaans de bovenste 

volumeknop als u de telefoon op 
normale wijze in de hand houdt. 

Heeft u nog andere vragen over het 
gebruik van uw smartphone op andere 
digitale appratuur wij zijn nog steeds elke 
donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
aanwezig in de Bibliotheek van Eemnes. 
Vanaf 16 januari jl. hebben wij onze intrek 
genomen in “Het Huis van Eemnes”, 
Noordersingel 4 tussen de brandweer en 
de tennisbaan. 
Steven Oudhuizen, Seniorweb Eemnes, 
s.oudhuizen@xs4all.nl   

mailto:s.oudhuizen@xs4all.nl
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Oorlogsgedenkteken. 
(Door Frans Ruijter 

 

“Waarde dorpsgenoten” 

Zo begon een circulaire die op 7 mei 1945 

werd verspreid onder de bevolking van het 

net bevrijde Blaricum. In die circulaire 

stond ondermeer: ‘Na het lang verbeide 

uur der bevrijding, zij het dan na enige 

aanvankelijke strubbelingen, ook voor ons 

dorp geslagen heeft, hebben de 

ondergetekenden zich 

tot een comité 

verenigd, en menen 

dat het de inwoners 

van onze gemeente 

past, te midden van de 

algemene 

feestvreugde, een 

ogenblik onze 

dorpsgenoten te 

herdenken, die aan 

directe of indirecte 

oorlogshandelingen of 

aan de terreur tijdens 

de bezetting van ons 

Vaderland ten 

slachtoffer gevallen 

zijn’. 

 

Bloemenhulde 

Het voorstel werd gedaan om een 

bescheiden bloemenhulde te brengen op 

de graven van de slachtoffers, van of door  

het oorlogsgeweld, die op dat moment op 

een van de Blaricumse begraafplaatsen ten 

rusten lagen. Op vrijdag 11 mei 1945 heeft 

dat plaats gevonden om 10.30 uur op de 

Algemene Begraafplaats de ‘Woensberg’ 

en om 11.30 uur op de Rooms-Katholieke 

begraafplaats bij de St. Vituskerk. Men 

werd verzocht om voor dit doel een 

bijdrage naar vermogen te leveren. 

Waarbij werd gezegd dat, wanneer er meer 

geld binnenkwam dan het benodigde geld 

voor de bloemenhulde, dit in een nog op te 

richten fonds werd gestort. Vanuit dit 

fonds zou dan een passend gedenkteken, 

ter herinnering aan alle dorpsgenoten die 

hun leven voor het vaderland hebben 

gegeven en die op dit moment niet in 

Blaricum zijn 

begraven, worden 

opgericht. 

 

Muziektent  

De bijdrage kon op 

dinsdag 8 mei 1945 

ingeleverd worden 

bij de 

penningmeester van 

het comité. Deze 

hield zitting in de 

muziektent van tien 

tot twaalf uur 

’s ochtends en van 

twee tot vier uur in 

de middag. 

Gedurende diezelfde 

tijd gingen een aantal jonge dames de 

huizen langs van diegene die niet in de 

gelegenheid waren om naar de muziektent 

te komen. Het comité bestond uit: Ir. H.L. 

Copijn (voorzitter), Evert Faber (secretaris), 

Joh. van Ruyven (penningmeester), T.G.H. 

Dijkum, J.W.J. Haverkamp, J.H.C. 

Mellenberg en C.van Santen. 
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Opbrengst 

 

De opbrengst van de hierboven 

omschreven actie was zo groot, dat er een 

aanzienlijk bedrag kon worden 

 gereserveerd voor een in het dorp aan te 

brengen blijvend gedenkteken. Aan 

architect Hermanus Franciscus Sijmons 

(1881-1960) (die onder andere ook de 

muziektent en de toenmalige ambtswoning 

van de burgemeester aan Bussummerweg 

2 heeft getekend) werd gevraagd een 

ontwerp te maken. Het heeft door allerlei 

oorzaken geduurd tot 1948, pas toen kon 

zijn eindontwerp aan de Blaricumse 

bevolking getoond worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gebeurde door een maquette tentoon 

te stellen in de etalage van het toenmalige 

bloemenhuis ‘Sheherezade’ aan de 

Torenlaan 6a (zie foto). 

 

Het resultaat  

Het monument is van natuursteen en 

uitgevoerd, in de vorm van een gebogen 

gedenkmuur met een taps toelopende zuil, 

bekroond met een gestileerde vogel. Deze 

vogel is gemaakt  door Anton Rädecker 

(1887-1960). Hij was een broer van John 

Rädecker, de medeontwerper van het 

nationaal Oorlogsmonument op de Dam in 

Amsterdam 

  

foto van de maquette voor plaatsing 1 
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Goal!! 
(Door Bep G.L. De Boer) 

 

In dacht er aan toen ik bij vrienden op 
bezoek was die voor de buis een 
voetbalwedstrijd volgden. Ik keek maar een 
beetje mee want ik heb helemaal niets met 
voetbal. En toch ben ik één keer heel blij 
geweest met een doelpunt. In de tijd dat ik 
als verzekering agent door het leven ging 
kwam ik maandelijks bij steeds dezelfde 
mensen om de premie 
voor een verzekering te 
incasseren. Dat kon van 
alles zijn. Een w.a-, een 
brand- of een begrafenis 
verzekering. Die 
begrafenis verzekering 
werd maandelijks afgerekend. In Bussum 
kwam ik bij een familie die het niet zo 
nauw namen. Ze leefden voor de vuist weg, 
eigenlijk erg onsociaal. Op een dag kwam ik 
de premie incasseren en nog voor dat ik 
goedemorgen kon zeggen begon de vrouw 
al tegen me te schreeuwen. “Ze hebben 
me er uit gedonderd”, zei ze. Ik wist niet 
wat ik hoorde en dacht aan een café of iets 
dergelijks. Toen ik vroeg waar ze 
uitgegooid was zei ze: “Uit de brand 
asterantie”. Ze bedoelde dat een 

brandverzekering maatschappij haar 
brandverzekering had opgezegd. Ik moest 
's avonds “as der kerel thuis was maar 
terug komen. En dat deed ik. Toen ik die 
week op een avond kwam deed ze de deur 
open en liep ik achter haar aan naar de 
kamer waar het niet erg fris rook.. Daar 
zaten man en zoon vlak voor de TV naar 
een voetbalwedstrijd te kijken. Ik kreeg een 
beker koffie die in geen dagen was 
afgewassen en ook de vrouw schoof voor 

de buis. Ik griezelde van die 
vieze beker en zag tot m'n 
verbazing dat er naast de 
kachel een berg van zo'n 50 cm 
as lag. Zo iets hoorde in een 
vuilnisbak te worden 
gedeponeerd. Geen wonder 

dat ze uit de brandverzekering waren 
gegooid. De voetbalwedstrijd liep goed af 
want ineens hoorde ik roepen, “Goal!!”. Op 
dat moment smeet ik met een vaart de 
koffie in de berg as. Het formulier met een 
nieuwe aanvraag voor een 
brandverzekering heb ik daarna ingevuld 
en later aan een inspecteur gegeven. Die 
handelde de zaak verder af. Maar die goal 
en die beker koffie in die berg as, dat 
vergeet ik nooit.  
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Bakketeries. 
(Door Bep G.L. De Boer) 

 

Tim moest het aan iedereen vertellen. De 

juf van de peuterspeelzaal had het allemaal 

voor gedaan. Als je naar de WC bent 

geweest of je hebt in je neus gepeuterd 

dan moet je heel erg goed je handen 

wassen. Dan deed hij zijn mouwen omhoog 

en deed hij net alsof hij met zijn handen 

onder het stromende water van de kraan 

stond. Hij moest het iedereen vertellen. 

Zelfs aan Sinterklaas had hij verteld hoe je 

je handen moest wassen. En ook 

Sinterklaas vond het heel erg verstandig en 

zou het ook aan alle Pieten vertellen. De 

vriendjes uit de buurt moesten er ook aan 

geloven en zo ging Tim steeds verder om 

uit te dragen dat je na bezoek aan de WC je 

handen moest wassen. Toen Tim ging 

logeren bij opa en oma gingen ze met de 

trein. In de trein moest hij zo nodig één van 

de medereizigers ook even vertellen hoe 

en waarom je je handen moet wassen. 

Toen ze bij opa en oma waren gearriveerd 

en iedereen lekker aan de koffie zat en Tim  

 

 

 

 

 

 

aan de limonade, kon hij het niet meer  

houden. Hij moest en zou even aan opa en 

oma vertellen hoe je je handen moest 

wassen als je naar de WC bent geweest en 

uit je neus hebt gepeuterd. Dat vond opa 

maar wat en hij vertelde Tim dat hij nooit 

uit z'n neus peuterde. “Geeft niet opa”, zei 

Tim, “maar u moet toch ook wel eens naar 

de WC?” Dus Tim ging beginnen met zijn 

garnalen vingertjes en liet zien hoe je  

moest beginnen met handen wassen. Dan 

stroopte hij zijn mouwen op en begon zijn 

armen te wassen en daarna zogenaamd 

afspoelen. Opa moest het natuurlijk ook  

meespelen. Dan een schone handdoek en 

dan goed afdrogen. “Jonge, jonge,”: zei opa 

“en waarom moet dat nou zo gedaan 

worden?”.  

“Nou”, zei Tim, “dat is voor de bakketeries. 

Want anders zou je ziek kunnen worden”. 

“Bakketeries?”zei opa “wacht eens, je 

bedoeld natuurlijk bacteriën. Nou jonge, 

dat heb je dan heel goed gedaan”, en hij 

gaf Tim een aai over z’n bol. 

 

  



-21- 

Corona en de bezem erdoor. 
(Door Ellen de Valk) 

 
Covid 19, intelligente lock-down, tijd 
teveel, weggooien, schoon maken, 
opruimen..... en herinneringen vinden aan 
toen, de tijd zonder 1,5 meter afstand...... 
 

Zoals het iedereen is overkomen, heb ik 
weinig te doen en ben ik daarom aan het 
opruimen geslagen. Opruimen van de tuin, 
van de kasten, van  boekenplanken, 
weggooien van allerlei overbodige dingen 
(bewaarde tijdschriften, archiefstukken die 
al jaren oud zijn en nergens meer voor 
dienen. 
 
Bij het leegruimen en schoonmaken vind je 
soms dingen die je geheel en al bent 
vergeten, met name als je al die dozen vol 
met foto’s gaat bekijken. Want er kunnen 
er vast veel weg …?  
Dat was niet helemaal waar. Ik vond er 
aanzichtkaarten van verdwenen 
bouwwerken in Laren. Ik vond een foto van 
het oude St. Jansziekenhuis. Mijn kinderen 
zijn daar geboren en ik denk ook vele 
andere kinderen uit Laren of Blaricum. 
Daarna zag ik een foto van de hut van Mie. 
Voor alle Laarders, Eemnessers en 
Blaricummers een bekende plek, met de “

vijver” waar we als kind donderkopjes en 
stekelbaarsjes gingen vangen en zelfs daar 
op die “vijver” leerden schaatsen.  Wat is 
de tijd dan toch snel gegaan.  
Ik kwam een foto tegen van mijn tijd op de 
kleuterschool. De RK kleuterschool op de 
Brink in Laren bij de nonnen en in die klas 
bij zuster Euphrosine.....  in 1949. 
Misschien herkent u ook nog een paar 
klasgenoten. 

  
 
Ja, ja, dankzij corona of niet, het levert je 
toch wel wat op: een opgeruimd huis en 
mooie tuin én de mogelijkheid even stil te 
staan bij je aller-vroegste schooltijd. Ik kan 
het u aanraden. U krijgt echt een glimlach 
op uw gezicht. Ondanks alles, toch ook een 
beetje een opgeruimd humeur. 
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Kostverloren 
(Door Bep G.L. De Boer) 

 

“Kostverloren” een wat vreemde naam 

voor een straat. In Laren ligt de straat 

Kostverloren tussen het Postiljon en het 

Zevenend. Hij werd genoemd naar de akker 

die hier ooit heeft gelegen en waarvan de 

oogst tegenviel of er was helemaal niets te 

oogsten. Dan ging de “kost verloren”, alle 

moeite was voor niets geweest. Niet zo 

verwonderlijk, want deze grond lag in de 

richting van het stuifzand van de Witte 

Bergen en de ondergrond was op zich ook 

schraal. Vandaar dat de naam Kostverloren 

een veldnaam is.  

De naam komt meer voor dan we denken. 

Toen we enige jaren geleden met vrienden 

door Amstelveen wandelden kwamen we 

langs een straatnaambord waarop de naam 

Kostverlorenhof prijkte. En niet lang daarna 

fietste ik met mijn vrouw door Bunschoten 

en ook daar zagen we de straatnaam 

Kostverloren.  

Zo werd mijn nieuwsgierigheid geprikkeld 

en ik ging op zoek naar de naam 

Kostverloren in Nederland.  

In onze regio komt de naam voor in Weesp. 

Daar ligt de Kostverlorenstraat in een wijk 

waarin allerlei oude poldernamen zijn 

vernoemd. Zoals de Gaasperpolder, de 

Kikkerpolder en de Stammenpolder. Ze zijn 

met andere polders samengevoegd tot de 

huidige Gemeenschapspolder. De 

Kostverlorenstraat ligt in het gebied van de 

Gemeenschapspolder. Waarom de polder 

zo heette is niet bekend.  

Er heeft ook een molen aan de Stammerdijk 

gestaan met de naam: ”Costverloren”. Deze 

werd voor het eerst genoemd in 1626. Het was 

in eerste instantie een wipwatermolen. Later, 

na 1706, werd het een korenmolen en weer 

later een molen waar snuiftabak werd 

gemalen. De molen werd in 1817 gesloopt en 

op die plaats staat nu de molen ’t Haantje.  

Tussen Muijeveld en Nieuw Loosdrecht aan 

de Boomhoeksedijk ligt ook een plek 

Kostverloren, alleen maar water.  

Buiten het Gooi komt de naam 

Kostverloren o.a. voor in Amstelveen, niet 

alleen de Kostverlorenhof maar aan de 

Amstel staat het Kostverloren huis en in de 

Amstel is de Kostverlorenbocht. Voor deze 

bocht moesten de schippers gas terug 

nemen omdat ze anders aan de overkant 

tegen de oever zouden varen. En gas terug 

nemen kost geld, dus werd de bocht de 

Kostverlorenbocht genoemd. In 

Amsterdam is de 1e, 2e en 3e 

Kostverlorenkade. Daarvan is de oorsprong 
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te achterhalen. Het Hoogheemraadschap 

Rijnland wilde water lozen op het IJ. In 

1413 gaf graaf Willem VI toestemming om 

van de Nieuwe Meer naar de Schinkel een 

wetering met spuisluizen aan te leggen. De 

stad Amsterdam was echter bevreesd voor 

inundatie door belegeraars en gooide de 

wetering weer dicht en was het werk 

“verloren cost”.  

In Elst worden sinds 1797 “een huys en 

hofstad annex schuur, paardestallen en 

een bakhuys” Kostverloren genoemd.  

In Enschede woonde een herbergier, een 

zekere Willem Kostverloren. Daar is ook de 

straat Kostverloren. En zo vinden we de 

naam Kostverloren ook in Apeldoorn, 

Groningen, Heerenveen, Leidschendam, 

Liesveld, Menterwolde(Gr), Niedorp, 

Nijkerk, Scherpenzeel, Soest, Veenendaal 

en Zandvoort. In Zandvoort ligt de 

Kostverlorenstraat tussen de 

Haarlemmerstraat en de Haltestraat. In de 

bocht van de Kostverlorenstraat stond daar 

tot het midden van de 19e eeuw een 

duinboerderij die de naam “Costverlooren” 

droeg. Deze boerderij werd voor het eerst 

aangetroffen op een kaart uit 1812 maar 

komt in 1664 al voor in de doopregisters. In 

1881 kocht de gemeente Zandvoort de 

grond en werd de boerderij gesloopt. Het 

Kostverlorenpark lag toen tussen de 

Kostverlorenstraat en de huidige 

Julianaweg. 

Zo te zien heeft men vroeger in het hele 

land regelmatig vergeefse moeite gedaan 

of armoede geleden.  

Al deze straten breng ik in beeld door ze 

zelf te gaan bezoeken en te fotograferen. 

Zo hoop ik in de loop van de tijd alle 

Kostverlorens bij elkaar in een boek te 

verzamelen. 

 

Ook moeite met alle rekeningen en 

papieren? 
(Door Jan Sanders) 

 

Echte genieën, wordt gezegd, hebben geen 

moeite zo’n met administratieve chaos. 

Het 

verhaal 

gaat dat 

Einstein 

ooit te 

horen 

kreeg – van zijn werkster?– dat zijn slordige 

bureau er wel op moest wijzen dat hij ook 

een slordige geest had. Zijn reactie was: als 

een rommelig bureau wijst op een 

rommelige geest, waarop wijst dan een 

leeg bureau? 

 
Veel mensen zijn geen genie, en vinden het 

gewoon lastig om alle paperassen een 

beetje op orde te houden.  

Mevrouw Lute van Versa heeft dat al veel 

meegemaakt en zij heeft er iets op 

gevonden. 

 
Als de papieren administratie u teveel 

wordt en u hulp wenst bij het ordenen, 

neem dan contact op met Annemieke Lute 

van Versa Welzijn, 06 15409026. Evenals 

bij Versa kunt u ook hulp vragen bij BasBEL. 

U kunt hiervoor bellen de voorzitter René 

Kemperman tel.nr. 06 45318620. 

 
Zij kijken met u samen welke gratis hulp er 

geboden kan worden. 
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(Als het alleen om de belastingen gaat, 

kunt nu natuurlijk contact opnemen met 

de gratis belastinghulp, via René 

Kemperman of Herman Zoetman.)  

 

De Blarucummermeent. 
(Door Anske Kemperman) 

 

Waarschijnlijk heeft iedereen al wel wat 

gehoord of gezien van de 

Blaricummermeent. 

Wij, René en ik wonen er niet ver vandaan. 

Toch zijn we er eigenlijk nog niet geweest. 

Ja met de kleinkinderen naar Bruis, want 

daar kunnen ze zowel binnen als buiten 

heerlijk spelen. En kunnen opa en oma 

lekker iets drinken. 

Maar juist nu is het misschien leuk het toch 

eens op een andere manier bij bewoners 

van de BEL-gemeenten wat meer 

bekendheid te geven. 

Dus met vriendin op de fiets richting 

Blaricummermeent. 

Vriendin heeft als hobby fotograferen dus 

zij zorgt voor de foto’s. 

Samen ontdekken we dit nieuwe deel van 

Blaricum. En het is echt mooi.  

De karakteristieke bruggen over het water. 

En dat water slingert door de wijk naar het 

gooimeer. 

Omdat het mooi weer is zie je wat 

rubberbootjes, maar er liggen ook andere 

boten aangemeerd bij verschillende 

huizen. Als de sluis klaar is kun je zo het 

Gooimeer opvaren en leuke tochten 

maken. 

Er zijn mooie fiets- en wandelpaden. En 

langs deze paden kun je ook nog fitnessen. 

Apparaten genoeg. Maar voor ons ouderen 

is een wandeling en daarna een lekker 

glaasje of hapje bij Bruis al genoeg. 

Er wordt nog veel gebouwd. Aan ouderen 

is ook gedacht. Mooie appartementen 

zowel groot als wat kleiner. 

Het zal nog wel even duren voordat men is 

uitgebouwd, maar als straks alles klaar is 

en de beplanting wat is gegroeid wordt het 

vast een mooie wijk. 

En misschien komt het strandpaviljoen er 

ook nog.  Vorig jaar was het een succes. 
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Madrileense Kip (voor 4 personen) 

Benodigdheden: 
 1 kip of 4 kipfilets 
 Boter 
 1 ui 
 1 rode paprika 
 2 tomaten 
 1 klein blikje doperwten (fijn) 
 1 pot gesneden champignons 
 Peper en zout 
 2 bouillonblokjes 
 1 laurierblad 
 1 blikje tomatenpuree. 
 Eventueel knoflook  

 
In een braadpan de kip bruin bakken. 
De kip uit de pan nemen en in de boter de 
ui bakken.Vervolgens de paprika, 
bouillonblokjes en het laurierblad 
toevoegen. Even aanbakken. 
De kip weer in de pan doen. 
Het blikje doperwten, de pot champignons 
en de tomatenpuree toevoegen. 
Nog wat peper en zout en de kip gaar laten 
sudderen. 
Als u een hele kip gebruikt duurt het 
sudderen langer dan wanneer u kipfilets 
gebruikt. 
Als de hele kip gaar is, de botjes 
verwijderen 
 
Lekker met rijst en een frisse salade. 
Eet smakelijk 
 

 
Dessert mini appelstrudels 
 

Benodigdheden: 

 3 appels 

 3 el. Rozijnen 

 1 el. Custard poeder 

 2 el. Suiker 

 1 tl. Kaneel 

 1 pak filodeeg (225gr. Diepvries 
ontdooid) 

 50 gr. Boter gesmolten 

 Bakpapier 
 
Verwarm de oven voor op 200C. 
Schil de appels, verwijder het klokhuis en 
snijdt het vruchtvlees in stukjes. 
Meng de stukjes appel met de rozijnen, 
custardpoeder, suiker en kaneel 
Spreidt 5 plakjes deeg uit en bestrijk deze 
dun met de gesmolten boter. 
Leg hierop de andere plakjes deeg. 
Schep aan de onderkant een reep 
appelvulling. 
Sla de zijkanten over de vulling en rol de 
strudels stevig op. 
Leg de strudels op de bakplaat en bestrijk 
ze met de rest van de boter. 
Bak de strudels in het midden van de oven 
in ca. 20 min. goudbruin. 
Serveer de strudels lauwwarm met 
slagroom met vanillesuiker.  

Recepten. 
(Verzameld door Anske Kemperman) 
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Normaal gesproken vindt u op de pagina’s 

27, 28 en 29 de activiteiten van de 

verschillende wijkcentra. Maar ja er zijn 

geen activiteiten omdat ze gesloten zijn.. 

Ook hier is Corona weer de grote 

spelbreker. 

Versa Welzijn weet niet wanneer de 

wijkcentra weer open gaan en onderzoekt 

de mogelijkheden. 

BasBEL vermoedt dat het nog wel even 

gaat duren en verwacht dat de 

verschillende centra pas na de grote 

vakantie weer opengaan.  

Door de 1,5m afstand die voorgeschreven 

is, zal het aanbod van activiteiten wel 

veranderen. We houden u op de hoogte. 

We vullen de lege pagina’s nu met wat 

andere berichten 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Keukenhof. 
(Door Anske Kemperman) 

 

 
In het voorjaar is de Keukenhof het 

mooiste park van Nederland. 

Het trekt miljoenen toeristen uit alle 

windstreken. Dit jaar niet. Het park is 

gesloten, het is er doodstil. 

Bij de Keukenhof hebben ze daar iets op 

gevonden. Als u in het bezit bent van een 

computer of iPad 

Dan kunt u via de keukenhof.nl een virtuele 

rondleiding krijgen. 

Zoals de directeur zegt: “u kunt niet naar 

ons komen, dan komen wij naar u”. 

Toch een prachtig initiatief. 

  

Informatie over de wijkcentra. 
(van de redactie) 
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Groeten uit Blaricum. 
In Albert Heijn werd ik laatst aangesproken 
door mevrouw Engels van Verbindingsweg 
12. Zij vertelde mij dat ze een oude 
ansichtkaart had en of ik die wilde hebben. 
Mijn antwoord was: “Graag, misschien kan 
ik er wel iets mee”. Een paar dagen later 
vond ik hem in de brievenbus. Deze kaart 
werd in 1959 met een postzegel van vier 
cent verzonden. Haar neven waren in 
Blaricum op vakantie en stuurde deze kaart 
naar de grootmoeder van mevrouw Engels 
in Haarlem.  

 
 
Langeweg 3  
Deze foto laat de volgende personen zien: 
de man uit het raam is Lammert de Graaf 
(1871-1958). In Blaricum beter bekend als 
Lammert van Dikke Willem. De statige 
struise vrouw voor het raam is Cornelia  

 
 
 
(Kee) de Graaf- Elders (1877-1974). Zij 
kwam ook van ‘elders’, namelijk uit 
Eemnes. De foto is genomen voor de 
boerderij Langeweg 3, waar nu Bud en 
Thea de Gooijer wonen.  
 
Klederdracht 
Lammert en Kee kregen zes kinderen, 
Willem (Hollywood), Jaap, Gert, Aal, Griet 
en Kees. Aal trouwde met Jan de Gooijer. 
Hun zoon Bep, beter bekend als ‘Bud’, 
kwam op de boerderij van Opa en Opoe. 
Kee was de laatste vrouw die in Blaricum in 
klederdracht liep. Al was het geen 
Blaricumse dracht, maar zij bleef haar 
afkomst trouw en bleef de Eemnesser-
dracht dragen. Al verschilde deze niet veel 
van de Larense en Blaricumse dracht. Je 
zou voorzichtig kunnen concluderen dat 
Kee de BEL gedachte al ver vooruit was. 
 
Tramongeval*  
Op 24 januari 1923 kwam een zus van Kee, 
Clementina (Meinsje) Hilhorst-Elders uit 
Eemnes onder de Gooise tram terecht. Na 
een bezoek bij haar twee jaar jongere zus, 
Kee wilde zij haastig op de al rijdende tram 
springen, die uit Huizen kwam en richting 
Laren ging. Dit mislukte en zij kwam onder 
de wielen terecht en overleed ter plaatse. 
Zij werd 47 jaar en liet haar man Jan 
Hilhorst en twee kinderen na. Dit was een 
verschrikkelijk drama voor de hele 
gemeenschap van Blaricum en Eemnes. 
Zo zie je maar weer, dat van een praatje bij 
Albert Heijn, weer een stukje geschiedenis 
boven komt. 
  
*Bronvermelding: In het spoor van de 
Gooise Tram, van Bep de Boer Blz.160 
 

 

  

Lokale anekdotes. 
(Frans Ruijter) 
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Lid worden van de BasBEL? 

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

 

Waarom? 

1. Gezelligheid (o.a.: reisjes, borrels, kleine uitjes, kerstdiner) 

2. Ledenvoordeel (gratis belastingaangifte, korting ziektekosten-verzekering, 

ondersteuning bij WMO-gesprek, enz.) 

3. Belangenbehartiging van senioren in de BEL (bijv. bij gemeente en 

woningbouwvereniging) 

4. Informatie (BasBlad, website, lezingen, activiteitenkalender) 

 

Hoe? 

 

* Via website (www.BasBEL.nl),  

 

of door het aan de ommezijde ingevulde  

formulier 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: ……………………………………………………………………..……………….…....……….. 
 
Adres: …………………….……………………………………………………………….….......……… 
 
Plaats: …………………….……………………………………………..…………………...….………. 
  
Email: …………………………………………………………………………..………..……..….…….. 
. 
Geb. datum: …………………………………                Tel: ..……………….………... 
 
Ja, ik word lid van de BasBEL. De contributie is € 25,- per jaar; voor een partner op hetzelfde 
adres € 15,-. Wie na 1 oktober lid wordt betaalt € 25,- tot het einde van het volgende jaar.  
(De laatste maanden van het lopende jaar zijn dan dus gratis.)  
 
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 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 inleveren of opsturen naar: 
Ledenadministratie BasBEL, Meentweg 29, 3755 PA Eemnes, 
of: Secretaris BasBEL, Patrijzenhof 80, 3755 ET Eemnes (tel: 5316079). 
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Handige adressen en telefoonnummers 
 
Versa Welzijn BEL: Blaricum: 06 31995656 
Laren en Eemnes: 5314514  
 
WMO LOKET: Blaricum tel: 5266092, spreekuur: ma. 10 – 12.30 uur Eemnes tel: 7513344, 
inloopspreekuur: do. 9.30 – 12.30 uur, Laren: tel: 7513372 , inloopspreekuur: vr. 9.30 – 12.30 uur 
Voor alle HBEL (Huizen/Blaricum/Eemnes/Laren) - cliënten: tel: 5281247, spreekuur op alle 
werkdagen 8.30 – 16.00 uur 
 
Huisartsenpost: 088-1309600 
 
Tergooiziekenhuizen Blaricum EN Hilversum: 088 753-1753 
 
Gezondheidscentrum de Driesten: Torenlaan 26 Eemnes; www.dedriesten.nl 
 
Prikpost: in Gezondheidscentrum de Driesten; di, wo, do: 8.00 - 9.00 uur 
 
Algemeen Alarmnummer: 112 
 
Politie: 0900-8844 
 
OuderenOmbudsman: 0900-6080100 ma. t/m vr. tussen 9.00 en 17.00 u. 
 
Dorpshuis de Blaercom, Schoolstraat 3, 1261 EV Blaricum, 035-5314383 
 
Wijkcentrum de Malbak, Wetering 122, 1261 NK Blaricum, 035-5262902 
 
Brinkhuis, Brink 29, 1251 KT Laren, 035-7513991 
 
Schering & Inslag, Eemnesserweg 15a, 1251 NA Laren, 035-6231100 
 
Johanneshove, Eemnesserweg 42, 1251 ND Laren, 035-5394200 
 
De Schoter, Wakkerendijk 66a, 3755 DD Eemnes. 
 
Huis van Eemnes, Noordersingel 4, 3755 EZ Eemnes, 035-5311887 
 
Viore, voor iedereen die leeft met kanker , Oostereind 112 (op terrein ziekenhuis), 1212 VH 
Hilversum, 035-6853532,(iedere werkdag open van 10.00 - 16.00 uur, info@viore.org)  
 
Alliantie, spreekuur met Christine Buist in De Bongerd (Jhr. Roëlllaan 17, Eemnes), elke dinsdag 
van 10.00 tot 11.00 uur en elke eerste donderdag van 18.00 - 19.00 uur. 
 
Stichting Vrienden van het Ouderenwerk Blaricum, Eemnes en Laren 
(steunt activiteiten die nog een financieel zetje nodig hebben) 
Aartseveen 32, 3755 VC Eemnes; 035-5389297 / 06-11284080 
info@vriendenouderenwerk.nl ; website: www.vriendenouderenwerk.nl 
 
FASv (Federatie Algemene Seniorenverenigingen), 
Florazoom 43, 2719 HS Zoetermeer, 0313-714916, 
www.fasv.nl ; info@fasv.nl 

http://www.dedriesten.nl/
mailto:info@viore.org
mailto:info@vriendenouderenwerk.nl
http://www.vriendenouderenwerk.nl/
http://www.fasv.nl/
mailto:info@fasv.nl
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