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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.
De BasBEL (Blaricum, Eemnes en Laren) ledencontactblad.

Bestuur BasBEL Blaricum, Eemnes en Laren:

Bestuur
René Kemperman Voorzitter     06-45318620
Jan Sanders IMA  Vice-voorzitter    06-15074933
Ellen de Valk  Secretaris     035-5316079
Anske Kemperman Redactie BasBlad   06-47818683
Gerda Verwoerd  Bestuurslid     035-5317651
Joke Assinck  Ledenadministratie   035-5314045

BasBlad
Anske Kemperman Redactie     06-47818683
DITISDRUKWERK  Drukkerij     035-5380221
Saskia de Wit  Distributie     035-5319161

Aanlever kopij
Redactie BasBlad Bookent 66, 1261 LV Blaricum
Per mail:   redactie@basbel.nl

Foto omslag:
Sint-Vituskerk, Blaricum

Van gesigneerde artikelen berusten de rechten bij de auteurs.
Niets mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. 
De inhoud van de artikelen van de gastauteurs valt buiten de verantwoordelijkheid 
van de redactie. De auteurs zijn verantwoordelijk voor hun artikelen en kunnen
daar individueel op worden aangesproken.
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VAN DE VOORZITTER
(door René Kemperman)

Op het moment dat ik in 
weinig kledij achter mijn 
bureau ben gaan zitten 
om deze rubriek aan het 
papier toe te vertrouwen, 

is het buiten ruim 30º. Zoals mijn moeder 
vroeger zei: “ De mussen vallen van het 
dak”. Gedurende deze dagen, want we 
zijn al aan de 8e tropische dag bezig, 
is het belangrijk dat u verkoeling zoekt, 
niet te veel activiteiten onderneemt, en 
regelmatig drinkt. Daar let u toch wel op?

Velen van u zullen hetzelfde hebben 
gevoeld als ik. U hebt al zolang alleen 
gezeten en
nu door de hitte kom je weer niet buiten. 
Daarom was er op 26 augustus een 
bijeenkomst met poff ertjes. Wij wilden u 
de mogelijkheid bieden om eens lekker 
bij te kletsen en om het isolement van 
senioren te doorbreken. Wij hopen dat u 
het leuk vond.
Het bestuur is benieuwd naar uw 
ervaringen.

De zomervakantie is dit jaar voor veel 
van u anders geworden dan gedacht. 
Door de Corona pandemie blijft het 
daarom  locatie “costa balkonia of 
“gardenbeach”. En terecht, want in deze 
periode komt het virus weer terug en 
we willen natuurlijk zo weinig mogelijk 
risico lopen. Soms worden mensen 
onvoorzichtig en de kwetsbaren onder 
ons zijn dan de dupe.
Ik hoop van harte dat u uw dierbaren 
weer op de koffi  e heeft gehad. 

Hoe de kalender er voor de rest van het 
jaar uit gaat zien is nog onduidelijk. Het 
bestuur wil geen enkel risico  nemen en 
heeft de activiteiten dan ook drastisch 
gereduceerd. Om die reden hebben we 
in deze editie geen activiteiten-kalender 
opgenomen. Wij, senioren, zijn nu 
eenmaal een “risicogroep” en risico’s 
sluiten we zo veel mogelijk uit.
Wij houden u natuurlijk er van op de 
hoogte. Hetzij per brief of e-mail of 
de telefoon. Zorgt u s.v.p. dat deze 
gegevens bij BasBEL bekend zijn.

Ondanks Corona en warmte hebben 
zich bij ons 5 nieuwe leden gemeld. Dit 
kwam door de hulp bij het invullen van 
de aangifte IB 2019. Daarmee komt het 
aantal leden op 155.

Houdt u zich aan de richtlijnen van het 
RIVM om besmetting met het Corona-
virus zo veel mogelijk te voorkomen. Het 
bestuur wenst u daarbij veel wijsheid. 
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LEDEN.

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

Mevr.  E.M. van Halderen-Zoetmulder,  30 juli 2020   Blaricum
Mevr.  F. Bijl      04 augustus 2020 Blaricum
Mevr.  Tempelaars-Schipper,    17 augustus 2020 Laren
Dhr.  T. de Jonge,     18 augustus 2020 Blaricum
Mevr.  J. de Jonge,     18 augustus 2020 Blaricum 

Het bestuur heet deze nieuwe leden van harte welkom en wenst hen veel plezier 
met het lidmaatschap. 

Leden die uit ons oog verdwenen.
Wij hebben geen berichten van overlijden ontvangen sinds ons vorige nummer.
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STICHTING FRIERSDALE-EEMNES
(Door Anske Kemperman)

In Eemnes kennen veel mensen Pater 

Wijnand van Wegen als een bevlogen 
mens. Ik weet echter niet of iedereen 
weet dat Pater Wijnand nauw betrokken 
is bij Friersdale in Zuid Afrika, een dorp 
aan de Oranje rivier bij de noordelijke 
grens met Namibië.
Omdat Pater Wijnand scholing het 
belangrijkste middel tegen armoede 
vindt, richtte hij In 1968 in Friersdale 
een klein schooltje op, een lagere 
school met 3 klaslokalen. Pater 
Wijnand heeft hier 50 jaar lang ziel en 
zaligheid in gestoken. En met succes: 
inmiddels is dit schooltje uitgegroeid 
tot een lagere- en middelbare school 
met 760 leerlingen en 22 teamleden.
Over dit project wil ik jullie graag iets 
vertellen. Zelf ben ik er niet geweest, 
ik ben zelfs nog nooit in Zuid-Afrika 
geweest.

Friersdale bestaat uit een kerk een 
school het “Koshuis” en sociaal centrum. 
De kinderen komen uit de directe 
omgeving, maar ook van verder weg. En 
dat betekent dat ze of een stuk moeten 

lopen (onze Hollandse fi etsen zijn daar 
geen gemeengoed, de gezinnen zijn ook 
te arm om een fi ets te kunnen kopen) 
of ze worden van verder weg met een 

schoolbus gehaald en gebracht. 
Kinderen die heel ver weg wonen 
gaan naar het “Koshuis”.  Er wonen 
ca. dertig meisjes en jongens tussen 
de 5 en 17 jaar, begeleid door een 
echtpaar, de “Kosouders”.
In dit Koshuis huis slapen ze, maken 
ze hun huiswerk en wordt er ook 
gegeten; één keer in de drie weken 
gaan ze een weekend naar huis.

Alle kinderen krijgen op school 
van de overheid een warme 
maaltijd. Thuis is dat niet het geval, 

regelmatig hebben ze daar weinig tot 
niets te eten.
En toen kwam het Coronavirus. De 
school moest dicht. De kinderen 
moesten dus naar huis.
Ouders hadden geen werk meer en 
dus ook geen inkomen. De kinderen 

missen hun dagelijkse maaltijd. En 
ook het onderwijs. In de golfplaten 
hutjes is dat thuisonderwijs vrijwel 
onmogelijk. Deze hutjes hebben meestal 
geen elektriciteit. En al hebben ze wel 
elektriciteit: de stroom wordt dagelijks 
2 uur uitgeschakeld in opdracht van de 
overheid omdat er geen geld is om alle 
elektriciteitscentrales te laten draaien.



-9-

In Friersdale lopen 
vanuit Nederland 
verschillende 
projecten, één 
daarvan is 
verduurzaming. Zo 
is men druk doende 
om door middel 
van zonnepanelen 
Friersdale van 
stroom te voorzien. 
Omdat er geen 
stroom terug geleverd mag worden aan 
het elektriciteitsnet (wat in Nederland 
wel kan) was het nog wel puzzelen 
welke soort accu’s daar kunnen worden 

gebruikt voor opslag van stroom. Grote 
temperatuurverschillen tussen dag 
en nacht (het kan overdag zomaar 50 
gr Celcius worden) is wel iets waar 
je rekening mee moet houden. De 
waterpomp voor het oppompen 
van water uit de Oranje rivier heeft 
inmiddels zonnepanelen. En met 
succes want het water is daardoor 
nu steeds voldoende beschikbaar.

Ook de school heeft nu 
zonnepanelen. Hierdoor vallen 
niet elke keer het licht en de 
kopieermachines enz uit. Het telkens 
opnieuw opstarten van o.a. deze 

kopieermachines 
is niet 
bevorderlijk voor 
de levensduur 
van deze 
apparaten. En 
ze zijn al zo oud.  
Denk je eens in 
dat je dagelijks 
niet zomaar op 
de knop kunt 
drukken voor 

een kop koffi  e. En je koelkast niet open 
mag omdat de stroom is uitgevallen. 
Daarom zijn de zonnepanelen bijna van 
levensbelang.

Nu het Koshuis nog.

Waarom vertel ik u hier iets over: Wij 
in Nederland maken ons druk dat we 
niet op vakantie kunnen of kunnen 
gaan en staan waar we willen. Niet 
even ergens een hapje eten of een 
glaasje drinken.
Ook ik vond dat vervelend maar 
wij hebben nog gewoon te eten en 
kunnen tv kijken . Daar waar deze 
kinderen wonen hebben ze nu niets. 

Geen eten, geen onderwijs. Hier heeft 
men honger. Doordat in Nederland door 
Corona een hoop activiteiten van de 
stichting niet door zijn gegaan zijn er dit 
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jaar ook weinig tot geen inkomsten. Men 
wordt daardoor dus dubbel geraakt.
Voor meer informatie kunt u naar 
de website:https://www.friersdale-
eemnes.nl/

Ik wilde dit gewoon even aan u kwijt. 
En daarnaast, Pater Wijnand verdient 
gewoon die aandacht.
Jan Sanders lichtte het lijstje toe van
activiteiten die het bestuur in petto 
heeft, maar riep vooral op om 
suggesties te doen voor nog andere 
activiteiten. Het boottochtje in 
Amersfoort bijvoorbeeld
was zo’n suggestie.

Ook in deze jaarvergadering laten 
de leden zich niet onbetuigd, en 
dragen zij veel ideeën aan, van 
zandsculpturen tot
klassieke concerten. Alle 
aanwezigen kunnen op een 
‘stembiljet’ vijf voorkeursactiviteiten 
omcirkelen.
De bijeenkomst wordt natuurlijk 
in stijl afgerond met de Bingo, 
afwisselend in stille concentratie en 
luidruchtig lachen.
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NAAR DE TANDARTS
(Door Anske Kemperman)

In de eerste editie van dit jaar schreef ik 
over Freddy onze hond.
Natuurlijk gebeuren er nog meer dingen 
in het leven van onze hond dan alleen 
naar de kapper gaan.
14 dagen treuren omdat je vriendinnetje 
op vakantie gaat, een dag in de auto om 
bij de kleinkinderen te logeren. Dolle pret 
natuurlijk

En naar de dierenarts. Dit is niet echt 
een leuk uitje
Wij mensen gaan 2 keer per jaar naar 
de tandarts voor controle. Voor honden 
is dat anders. Als Freddy zijn jaarlijkse 
prikken krijgt wordt hij gewogen en even 
helemaal nagekeken. De laatste keer 
bleek hij veel tandplak en tandsteen te 
hebben. Dat moest natuurlijk worden 
verwijderd. Maar toen kwam Corona. Ja 
dierenartsen hebben daar ook last van. 
En nu na 6 maanden is Freddy eindelijk 
behandeld. Ik mocht niet mee naar 
binnen. Afgeven bij de deur. Dat vond ik 
wel moeilijk. Je wilt erbij zijn als je hond 
onder narcose gaat, maar dat mocht 
niet.
Na 3 uur konden we Freddy weer 
ophalen. In ontvangst nemen bij de deur. 

Hij was wakker en een beetje de weg 
kwijt. Gelukkig was alles goed gegaan. 
De rest van de dag heeft hij slapend 
doorgebracht Zoals u kunt zien op de 
foto.
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BRAND ‘MEENTHUIS.
(Door Frans Ruijter)

Ja, maar dan wel ruim 63 jaar geleden. 
‘Meenthuis…’?, hoor ik nu veel mensen 
denken. Direct wordt de associatie 
gelegd met de ‘Meent’: dat was toch 
grond van de Erfgooiers, waar ze hun 
vee mochten weiden?  Dat klopt, maar 
het ‘Meenthuis’ stond op de rand van 
de Meent op het terrein van de camping 
de ‘Woensberg’ aan de Woensbergweg. 
Vandaar dat ze het de naam ‘Meenthuis’ 
hadden gegeven. 

Voor Zon en Vrijheid 
In de jaren twintig van de vorige 
eeuw had de Arbeiders Jeugd 
Centrale (AJC) grond aangekocht 
op de grens van Blaricum en 
Huizen. Deze op socialistische leest 
geschoeide organisatie wilde daar 
een kampeerterrein van maken om de 
Amsterdamse jeugd te kunnen laten 
genieten van de mooie natuur die het 
Gooi ruimschoots biedt. Men had in 

Vierhouten  zoiets dergelijks opgericht 
namelijk de ‘Paasheuvel’ van de stichting 
‘Zon en Vrijheid’. De  AJC-organisatie 
werd op de Woensbergweg niet met 
open armen ontvangen. Men zat daar 
niet te wachten op de zogenaamde 
‘Rooien’. Maar zij kregen het bij de beide 

gemeentes toch voor elkaar om daar een 
kampeerverblijf van te maken. 

‘Meenthuis’
In 1932 werd er onder architectuur van 
Jans en Henneke een mooi riet gedekt 
pand neergezet. Dit pand had een 
capaciteit van 104 bedden. Ook voldeed 
het aan de modernste eisen die in die 
tijd golden voor dit soort verblijven. Het 
gebouw stond op het Huizer gedeelte 
van het kampeerterrein, op deze plaats 
staat nu het Arie Groenevelthuis. Het 
pand was zoals op de foto’s te zien niet 
alleen groot maar ook mooi aangepast 
aan en in de omgeving. 

7 april 1957
Het was een mooie zonnige dag. In 
het ‘Meenthuis’ waren tachtig jonge 
AJC-ers, van acht tot twaalf jaar met 
de naam ‘Zwaluwen’, en hun leiders 
en leidsters aanwezig. Even verder 
op het terrein kampeerde nog eens 
twintig leden van de ‘Nieuwe  Koers’, 
de jongerenorganisatie van de Partij 
van de Arbeid. De beheerder de heer J. 
de Nies wilde net van het mooie weer 
gaan genieten, tot er kinderen om even 
voor twaalf uur naar hem toe kwamen 
en zeiden: “Er komt rook uit het dak”.  
De zeer kordate heer de Nies ging 
naar binnen en belde de brandweer. 
Tevens sloot hij de stroom af. Meteen 
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waarschuwde hij de kinderen die op dat 
moment nog binnen waren. Toen deze 
goed en wel buiten stonden, sloegen 
hier en daar de vlammen al uit het dak. 
Met veel menskracht is er nog veel 
inboedel gered van de eerste verdieping. 
Ook spullen van de familie de Nies, die 
ook woonde in het pand, werden gered 
maar lang niet alles. Voor de kinderen 
was dit een onverwacht en ongewenst 
einde van hun verblijf, zij werden met 
bussen van de (N)ederlanse (B)uurtvoer 
(M)aatschappij, de voorloper van het 
huidige Connexxion naar huis gebracht 
in Amsterdam.

Brandweer
De brandweer van Blaricum was het 
eerst gealarmeerd en rukte onder leiding 
van waarnemend commandant Willem 
Albers uit. De straff e noordoostenwind 
en het gebrek aan water stelden de 
brandweermensen uit Blaricum voor 
een hopeloze zaak. Pas nadat er om 
drukverhoging gevraagd was aan 
de watertoren in Laren, kon er goed 
begonnen worden met blussen… 
eigenlijk was het 
al het nablussen. 
Omdat  het 
‘Meenthuis’ op 
Huizer grondgebied 
stond werd Blaricum 
verzocht zijn taken 
over te dragen 
aan de brandweer  
Huizen, die onder 
leiding stond van 
P. Vlaanderen. Zij konden niets anders 
doen dan de resten van het al ingestorte 
gebouw uit te spuiten. 

Belangstelling
Via de Huizerweg, Dwarslaan, over 

de Meent en door de Engh kwam het 
nieuwsgierige publiek (wat we later 
‘ramptoeristen’ gingen noemen) een 
kijkje nemen naar dit niet geplande 
vlammenspel. Ook de burgemeester 
van Huizen, de heer van Driel, en die 
van Blaricum, de heer van Ogtrop en 
de Blaricumse wethouder de Klerk 
kwamen om te zien hoe het een en 
ander verliep. Ook toenmalig minister 
van sociale zaken Ko Suurhoff  (PvdA) 
en zijn echtgenote gaven blijk van hun 
belangstelling. Mijn broers Willem, Jaap 
en ikzelf mochten niet verder van onze 
ouders dan op de hoek Achterom en 
de Bergweg gaan kijken. Ik was toen 5 
jaar oud, maar weet nog goed dat we 
daar met velen aan het begin van de 

Steeglandseweg de 
brand goed konden 
zien. De hele Engh 
was toen nog niet 
overgroeid zoals nu 
anno 2020. 

Hulpactie 
De schade was 
buitengewoon groot 
en werd grotendeels 

door de verzekering gedekt. Men was 
er toen al van overtuigd dat herbouw 
meer zou gaan kosten dan dat er door 
de verzekering zou worden uitbetaald. 
Er werd direct een actie gestart met als 
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motto: “Help hen uit de brand’ de AJC 
en de stichting ‘Voor Zon en Vrijheid’. 
Het ‘Meenthuis’ is nooit meer herbouwd. 
Jaren later kwam op die plaats het Arie 
Groenevelthuis.  

Bron vermelding: de BEL van 9 mei 1957
                                                                  

DE BOKKENBOER
(Door Bep G.L. de Boer)

Gerrit de Bokkenboer en Geertje de 
Leeuw-Poot waren op 4 juni 1935  45 
jaar getrouwd. Dit heugelijke feit ging 
natuurlijk niet ongemerkt voorbij. In de 
Laarder Courant De Bel van 31 mei 1935 
werd uitvoerig aandacht geschonken aan 
dit bekende Larense echtpaar.

“De kinderen hebben een complot tegen 
het 45-jarige echtpaar gesmeed en 
zo vindt de familie De Leeuw van den 
2den Ruiterweg heden in “De Bel” hun 
fotografi e met dit begeleidende stukje.
Gerrit de Leeuw, in Laren beter bekend 
als Gerrit de Bokkenboer, die reeds 78 
jaar oud is en nog helder van geest, 
is een rasechte oude Laarder. Reeds 
40 jaar woont hij in het schilderachtige 
huisje aan den 2den Ruiterweg 10. 
Toen wij het echtpaar De Leeuw daar 
opzochten, was de “Bokkenboer” 
alleen thuis. Hij zat te poseren voor den 
Larenschen kunstschilder Jan Blanke, 
die een goed gelijkend portret schilderde, 
waarop de karakterestieke kop van Gerrit 
de Leeuw goed getroff en bleek. 
In den loop der jaren zijn er bij de familie 
De Leeuw heel wat schilders geweest. 
“Ik hang overal” zegt Gerrit verheugd: 
bij Chris Hamdorff  en in heel wat villa’s. 
Bij De Leeuw hebben verschillende 
bekende schilders gewerkt: Hart Nibbrig 
, Neuhuys, Laguna, Van Beever, Krabbé 

en anderen. Gerrit kan daar grappig 
over vertellen, evenals zijn ervaringen 
als bokkenboer, in welke kwaliteit hij 
algemeen bekend is in het gehele Gooi. 
Als veertiger heeft hij een ernstig 
ongeluk gehad met paard en 
disselwagen. Hij is toen van den 
wagen gevallen en daarbij werd een 
knie verbrijzeld. In die dagen was de 
geneeskundige hulp in Laren nog zeer 
primitief. Dr. Berkenstein uit Hilversum 
kwam drie maal per week in Laren. 
Gerrit: “Ik moest zes weken plat blijven 
liggen en kreeg een steun van f. 1,= per 
week. M’n vrouw zei, die kunnen ze ook 
wel houden; je kon toen voor f.1,= een 
kistje van 100 sigaren krijgen. Ik ben niet 
blijven liggen, doch ben met mijn kapotte 
knie naar m’n spinnewieltje gegaan en 
ben koedekken gaan weven. Dat had ik 
al heel jong geleerd. U moet weten dat in 
mijn jeugd de leerplicht nog niet bestond. 
Ik ben dan ook geen geleerde geworden. 
Geitenfokkerij.
Gerrit de Bokkenboer verdiende met het 
weven f. 4.= per week. Voor die tijd deed 
hij altijd grondwerk. Maar dat kon niet 
meer. En de bokken geschiedenis?  “Ik 
heb vier jaar een geitenfokkerij gehad. 
Dat zakie liep best, als de boeren niet 
zelf door minderwaardig fokmateriaal 

Huisje 2e Ruiterweg 10, foto auteur
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de boel hadden verknoeid”, aldus de 
bokkenboer. Hij had prachtige bokken, 
echte volbloed Zaanse bokken.

“Toen ik nog gaaf was kon ik nog 
werken, maar de vrouw heeft altijd 
best meegeholpen”. Negentien jaar 
lang heeft ze in het Kamp Laren voor 
de soldaten aardappelen geschild. In 
de mobilisatie heb ik daar dagelijks 
meegeholpen. Dat was goed geld 
verdienen”. 
Gerrit en Geertje kregen acht kinderen, 
acht in leven althans. 

Bronnen: Laarder Courant De Bel van 4 
juni 1935

De Bokkeboer (Willy van Schoonhoven 
van Beurden) olieverf op linnen. Afm. 
44.5x33.5 cm. 
Kunstcollectie gemeente Laren.
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SINTERKLAAS ONTVOERD.
(door Bep G.L. de Boer)

20 jaar lang was ik de Sinterklaas van 
een peuterspeelzaal. Een journalist van 
de Laarder Courant De Bel wist daar 
van en vroeg me of ik een keer voor 
Sinterklaas wilde spelen bij hem thuis. 

“Nou ja, Voor één 
keer dan,” zei ik. 
“Maar ik heb geen 
zwarte Piet in de 
aanbieding, dus zal 
je met mij alleen 
genoegen moeten 
nemen”. Dat was 
helemaal geen 
bezwaar. Hij vond 
het al heel mooi 

dat ik bij hem thuis wilde komen, want de 
hele familie was dan aanwezig. Hij kwam 
me de bedoelde avond thuis ophalen. Ik 
zat naast hem met de mijter op schoot, 
want anders paste ik niet in de auto. We 
reden door Laren naar Blaricum. En daar 
begon het.  Hij reed laantje in en laantje 
uit. Door achterom laantjes waar ik van 
mijn leven niet was geweest, tenminste, 
zo voelde het. Het was aarde donker 
en ik zag echt niet waar we waren. Op 
een gegeven moment moest ik de auto 
verlaten. “Als je hier nou even blijft 
staan wachten” zei hij, “zo ongeveer 
een minuut of vijf en kom dan door die 
deur” en hij wees op een deur in een 

houten omrastering. Zo stond ik dan in 
een stille verlatenheid in de schaduw van 
een boom of een muur. Dat weet ik niet 
zo precies meer maar ik voelde me wel 
ontvoerd. Terwijl ik daar in vol ornaat met 
de staf in mijn hand stond te wachten 
kwam er een man aan wandelen met 
zijn hond. De man had niets in de gaten 
maar zijn hond trok aan de riem en blafte 
naar mij. “Wel allemachtig” zei de man”, 
ik schrik me een rotje. Sta je ergens 
op te wachten?” Ik vertelde hem dat ik 
zo door die deur moest en wees in die 
richting. “Nou, succes dan maar” zei hij 
en wandelde verder. Terwijl ik naar de 
deur wandelde kwamen er een paar 
tiener meisjes aanfi etsen. Ze gilden het 
uit omdat ze Sinterklaas bijna omver 
reden. Voorzichtig deed ik de deur open. 
Eenmaal door de deur stond ik in het 
felle licht van een buitenlamp en er gilde 
een kind “SINTERKLAAS!!!!” Het is een 
geweldige leuke avond geworden.
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ZWITSERLAND.
(Door Anske Kemperman)

Corona, en de kinderen wonen in 
Zwitserland. Daar naar toe reizen ging 
niet. Dat was wel een dingetje.
De eerste weken waren we eigenlijk te 
bang om naar buiten te gaan. Dat zullen 
velen van u net zo hebben gevoeld.

Maar naar mate de tijd verstreek werd 
de drang om de kinderen op te zoeken 
groter. Inmiddels was al besloten om 
niet met de caravan op vakantie te 
gaan. Nou dan is naar de kinderen toe 
een goed alternatief. Geen vreemde 
mensen vertrouwde omgeving. En niet 
onbelangrijk iedereen was coronavrij.
Onze schoondochter heeft zich laten 
testen. Dat ging in Zwitserland iets 
makkelijker dan in Nederland. En nadat 
we een formulier hadden gedownload 
en ingevuld van het ministerie van 
volksgezondheid. Gingen we goed 
voorbereid op reis.

Bij de Zwitserse grens aangekomen 
toch wel de kriebels. Stel dat ze ons 
terugsturen. We hadden er inmiddels 
700 km opzitten. Alle zenuwen waren 
voor niks. Ze keken niet eens naar ons. 
Geen ondervraging. Geen controle van 
papieren. We konden zo verder.
Na 9 uur rijden kwamen een aan bij 

onze oudste 
zoon in 
Wadenswill. 
De oudste 
kleindochter 
(10 jaar) 
had al een 
half uur 
buiten staan 
wachten. 
De 3 
kleindochters 
waren zo blij 
ons weer te 
zien.
We hebben een hele fi jne vakantie 
gehad. Zwemmen, barbecueën, 
spelletjes doen en ook met zijn tweetjes 
de omgeving verkennen.
Ik kan u vertellen Zwitserland is prachtig. 
De lucht is schoon en je kunt er heerlijke 
tochten maken.
Als u het kunt is het echt een aanrader.
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RIGA.
(Door Anske 
Kemperman)

Riga is de 
hoofdstad van 
Letland. Net 
als Estland en 
Litouwen waren 
zij vroeger 
onderdeel van 
de Sovjet Unie. 
Inmiddels ligt 

die tijd ver achter hen. Wij zijn er geweest 
en het is een schitterende stad. Veel oude 
gebouwen zijn bewaard gebleven ondanks 
oorlogen. 

De pleinen en straatjes zien er prachtig 
uit. Je kunt er heerlijk eten en er is genoeg 
vertier.
Wij hebben een rondvaart gedaan door 
Riga en over de 
rivier. Erg mooi 
om te doen.
De meeste indruk 
heeft echter 
de gevangenis 
gemaakt. Aan de 
buitenkant kun je 
niet zien dat het 
een gevangenis 
is. Het is 
een prachtig 
gebouw. Binnen 
is een ander verhaal.  Eerst was het 
een “politiebureau”, maar tijdens de 
2e wereldoorlog werd dit door de 
nazi’s overgenomen. Deze stopten de 
verschillende cellen propvol. Een cel 
waar je normaal met z’n tweeën in zat 
opgesloten werd nu gedeeld door 30 
man. U kunt zich voorstellen hoe deze 
“gevangenen” zich moesten voelen. 
1Emmer voor toiletgebruik. Geen bed om 
op te slapen en smerig eten. Daarnaast 

geen verwarming 
en ik kan u 
vertellen Letland 
is koud in de 
winter. De 
gevangene 
moest zijn 
bezittingen 
afgeven, 
die werden 
“bewaard”. 
Er zijn nog 
eigendommen 

te zien. Ook de verhoorkamer was een 
griezelig hok. Op de tafel lag nog de 
knuppel waarmee geslagen werd.
Meeste indruk maakte de executieplaats. 
De kogelinslagen waren nog te zien. En 
foto’s die er hangen maakten duidelijk hoe 
men in zijn werk 
ging.
Dit gebouw is mooi 
van buiten maar 
heel lelijk van 
binnen. Het heeft 
een enorme indruk 
op mij gemaakt.
De Letten hebben ook 
tegen de Sovjet Unie 
gedemonstreerd. 
Bij een van die demonstraties vormden 
zich een lange ketting van mensen,  

zowel Letten 
als Russen. 
Uiteindelijk 
hebben de 3 
Baltische staten 
zich bij de 
Europese unie 
aangesloten.
Een bezoek 
aan deze stad 
is zeker de 
moeite waard.
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WEETJES MET  UW SMARTPHONE
(Door Steven Oudhuizen)

De laatste tijd hebben we in de Corona-
periode veel meer gebruik gemaakt 
van onze “thuis”-communicatie 
mogelijkheden zoals de smartphone. 
Deze keer in deze rubriek wat handige 
tips en weetjes die u ook kunt gebruiken.

Woorden vetgedrukt of cursief maken in 
WhatsApp.

Wist je dat je woorden en zinnen in 
WhatsApp vetgedrukt en/of cursief kunt 
maken? Wel zo handig als je ergens 
extra nadruk op wilt leggen. 
Je kunt woorden zelfs doorhalen als je 
dat zou willen. Hoe doe je dat?

*vetgedrukt*  de tekst beginnen én 
afsluiten met een sterretje 
 _cursief_       de tekst beginnen én 
afsluiten met een underscore
 ~doorhalen ~ de tekst beginnen en 
afsluiten met een golfje
Je kunt de tekens ook combineren:  
*_vetcursief_*

Videobellen met WhatsApp

Probeer eens te videobellen met 
WhatsApp. Wel zo leuk om iemand waar 
je niet in levende lijve bij kunt zijn, te zien
Hieronder vindt u uitleg voor de iPhone 
en Android-smartphones. 
Voor het videobellen hebt u altijd een 
werkende internetverbinding nodig. 
Bel het liefst via wifi , anders gebruikt 
WhatsApp de databundel.

Videobellen op de iPhone c.q. Android-
smartphone

. Open WhatsApp

. Tik op het tabblad ‘Chats’ op een
 gesprek.

Tik in het gesprek rechtsboven op het 
icoon van de videocamera.
  .
. De beloproep start en de ander
 accepteert de oproep door op de
 groene knop te tikken.
. Jullie kunnen gezellig met elkaar
 praten.
. Tik op de rode knop om het
 videobellen te beëindigen. Is de
 knop niet in beeld, tik dan even
 kort op het scherm.

Iets heel anders
De laatste maanden is het in het 
luchtruim boven Eemnes behoorlijk 
rustiger qua geluid van vliegtuigen.
Om deze (inclusief de diverse helikopters 
en privé vliegtuigen) toch te kunnen 
volgen kunt u één van de vele Apps 
downloaden.

Bv. Flightradar24  geeft een leuke 
overzicht in het luchtruim van Nederland 
met o.a. de maatschappij, route en welk 
type vliegtuig.  
Leuk speeltje.

Heeft u nog andere vragen over 
het gebruik van uw smartphone op 
andere digitale appratuur wij zijn 
vanaf 3 september a.s. de 1e en 3e  
donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 
uur aanwezig in de Bibliotheek van 
Eemnes dus in “Het Huis van Eemnes”, 
Noordersingel 4 tussen de brandweer en 
de tennisbaan.

Steven Oudhuizen, Seniorweb Eemnes, 
s.oudhuizen@xs4all.nl 
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BEETHOVENJAAR!
(Door Lies Tingen)

Een tijd geleden ging mijn 
componistenstukje over Ludwig van 
Beethoven. Omdat het 250 jaar geleden 
is dat Beethoven werd geboren is dit feit 
een goede reden om nog wat meer over 
hem te vertellen.
Ludwig van Beethoven werd in 1770 te 
Bonn geboren, maar zijn roots liggen 
in België. Zijn grootvader kwam uit 
Mechelen, maar verhuisde in 1733 naar 
Bonn. Zowel zijn grootvader als zijn 
vader waren musici en het muzikale 
talent van Ludwig werd al vroeg ontdekt. 

Zijn vader, die een nogal onaangenaam 
mens geweest moet zijn, wilde het 
talent van zijn zoon uitbuiten. Wat 

daarvan terecht kwam is niet duidelijk. 
Wel is bekend dat Ludwig in 1781 (hij 
was 11 jaar) met zijn moeder, van wie 
hij heel veel hield, naar Rotterdam en 
Den Haag reisde, waar hij een aantal 
concerten gaf. In 1784 ging hij naar 
Wenen, maar moest hals-over-kop 
terug naar Bonn, omdat zijn moeder 
stervende was. In 1792 ging hij zich 
voorgoed in Wenen vestigen. Vanaf het 
begin werd hij als geniaal componist 
erkend en vereerd. Rijke, adellijke 
personen wilden hem graag fi nancieel 
steunen. Hij kon zich dus helemaal aan 
het componeren wijden. Beethoven 
was ook een voortreff elijk pianist; hij gaf 

veel concerten en speelde dan 
vooral zijn eigen werk (hij schreef 
meer dan 30 pianosonates en 5 
pianoconcerten). Ook van hem is 
het tripelconcert voor piano, viool 
en cello. Beethoven heeft korte 
tijd les gehad van Joseph Haydn, 
maar hoewel zij elkaar zeer 
bewonderden stopten de lessen 
al gauw, omdat het gewoon niet 
klikte. Beethoven heeft wel zijn 
eerste pianosonate aan Haydn 
opgedragen.

In 1800 werd in een advertentie 
bekendgemaakt dat Herr Ludwig 
van Beethoven een groot concert 
zou geven in het Keizerlijk 
Burgtheater. De volgende werken 
zullen worden uitgevoerd: een 
symfonie van (wijlen) Mozart; 
een aria uit “die Schöpfung” van 
Haydn; een klavierconcert van 
Beethoven; het septet voor vier 

strijkers en drie blazers van Beethoven; 
nog een aria uit “die Schöpfung”; Herr 
van Beethoven zal improviseren op de 
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pianoforte en tot slot een nieuwe 
symfonie van Beethoven. Vandaag 
de dag worden concerten van een 
dergelijke omvang niet meer gegeven 
en dat is maar goed ook!

Beethoven heeft altijd veel 
kamermuziek geschreven: 
pianosonates, sonates voor viool 
en piano, sonates voor cello en 
piano’s, pianotrio’s, pianokwartetten 
en nog veel meer. Hij componeerde 
9 symfonieën. Over de derde, met 
de bijnaam “Eroica”, het volgende: 
Beethoven bewonderde Napoleon 
en wilde deze symfonie aan hem 
opdragen, maar toen hij hoorde dat 
Napoleon zichzelf tot keizer gekroond 
had, verscheurde hij het titelblad met de 
opdracht. De 5de symfonie werd in de 
tweede wereldoorlog symbool voor de 
geallieerden door het “noodlotthema” 
uit het eerste  deel: ta-ta-ta-taaa. Van 
de 9de symfonie, met het slotkoor (het 
was overigens de eerste keer dat er een 
koor voorkwam in een symfonie) werd 
de “Ode an die Freude” van Schiller 
wereldberoemd. We kennen allemaal de 
zin: “Alle Menschen werden Brüder”!
Beethoven had een slechte gezondheid 
en bovendien werd hij doof. Voor een 

musicus is dat het ergste wat hem kan 
overkomen. Hij had ook geen partner 
met wie hij zijn zorgen kon delen. Hij 
was vaak verliefd, maar het leidde nooit 
tot een huwelijk. Wel heeft hij veel zorg 
besteed aan zijn neef Karl (zoon van 
zijn overleden broer Kaspar), maar veel 
plezier beleefde hij daaraan niet.
Ludwig van Beethoven overleed op 26 
maart 1827. Zijn begrafenis werd door 
duizenden bijgewoond. Onder hen Franz 
Schubert die een mateloze bewondering 
voor Beethoven had en die een jaar later 
naast zijn idool werd begraven.
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RECEPTEN
(verzameld door Anske Kemperman)

Voorgerecht:
Zomersalade
benodigdheden:
• 3 stengels bleekselderij
• 1/4 rode paprika
• 1/4 groene paprika
• 100 gr. kwark
• 1 eetlepel koffi  eroom
• sap van een 1/2 citroen
• zout
• peper
• fi jngeknipte bieslook
• majoraan
• tijm
• peterselie

Bereidingswijze:
Maak de bleekselderij schoon en snijd hem in zeer kleine reepjes
Was de paprika’s en ontdoe ze van zaden en zaadlijsten en snijd ze in kleine 
stukjes.
Roer de kwark uit met de koffi  eroom en het citroensap
Voeg zout en kruiderij naar smaak toe.
Meng de saus door de groenten
Doe de salade op een platte schaal en garneer met de fi jngehakte peterselie

Dit recept komt bij het Nederlands Zuivelbureau vandaan. In de jaren 70 kon men 
daar kookcursussen volgen. Ik weet niet of dat nu nog bestaat. Samen met mijn 
moeder heb ik daar hele lekkere dingen gekookt.

Hoofdgerecht
Boom stammetje met appel en crème fraîche 
voor 4 personen
• benodigdheden :
• zout
• peper (vers gemalen)
• 1 appel (in schijfjes)
• 1 deciliter appelsap
• 1/2 deciliter crème fraîche
• 4 boomstammetjes (gehaktrolletjes met
 kruiden)
• 50 gr. boter.
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Bereidingswijze:
1. Verhit de boter in een koekenpan en bak hierin de boomstammetjes rondom in
 circa 2 min. Bruin.
 Bak daarna de stammetjes met het deksel schuin op de pan in circa 10 min.
 op zacht vuur gaar
2. 2 verwarm ondertussen in een steelpan het appelsap tegen de kook en
 pocheer de appelschijfjes ca. 7 min. op zacht vuur in de appelsap.
3. Roer tenslotte crème fraîche door de appelsap en breng de appelsaus op
 smaak met peper en zout.
4. Verdeel het vlees en de appelsaus over 4 borden.

Lekker met broccoli en rijst.

GRENSPAAL HERPLAATST
(Door Frans Ruijter)

Op donderdag 2 juni 2016, vond op 
de grens van Blaricum en Huizen een 
bijzondere gebeurtenis plaats. Op de 
rotonde bij de Floris V Dreef  en de 
Aristoteleslaan werd op die middag een 
oude grenspaal een nieuw leven gegund. 
Het is toch wel heel bijzonder te noemen 
dat een laan vernoemd naar de Griekse 
fi losoof Aristoteles (384 voor Christus 
- 322 voor Christus) en een dreef naar 
‘Der Keerlen God’ ook wel de ‘God van 

de gewone man’ genoemd, Floris V 
(1254-1296), hier bij elkaar komen. 

Veilig gesteld
Op de grens van Blaricum en Huizen 
stonden vroeger meerdere grenspalen. 
Eén daarvan staat nog op zijn originele 
plaats achter camping De Woensberg. 
Er stonden er ook een aantal op de 
Meent. Toen de Meent in het begin van 
de jaren zeventig van de vorige eeuw 
bebouwd zou worden zijn ze door de 
gemeente Blaricum ‘veilig gesteld’. Ze 
werden opgeslagen op de toenmalige 

gemeentewerf aan de 
Middenweg. Eén daarvan 
werd in sporthal De Grenspaal 
geplaatst. Deze staat sinds de 
sloop van deze accommodatie 
op het burgemeester 
Tydemanplein. Initiator voor 
deze plaatsing was raadslid 
Ineke Breet. Zij ijverde er ook 
voor om de resterende twee 
palen een historische plaats te 
geven, en zo ging het balletje 
rollen. 

‘Net in Blaricum’
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Na het nodige overleg tussen beide 
gemeenten over de plaatsen waar 
ze zouden kunnen staan, bood 
Erik Brouwer aan het plaatsen en 
het daarbij behorende straatwerk 
belangeloos uit te voeren. Erik 
heeft als stratenmaker een aantal 
jaren voor de gemeente Blaricum 
gewerkt en is twee maal Nederlands 
kampioen stratenmaker (1991 en 
2009) geweest. Sinds 2007 heeft hij 
zijn eigen stratenmaker bedrijf en 
woont in Almere. Dit mooie gebaar 
werd door de beide gemeenten 
omarmd. Zo mochten de wethouders 
Anne-Marie Kennis van Blaricum en 
Gerrit Pas van Huizen de grenspaal 
onthullen. Waarbij Anne-Marie 
Kennis nog de grappige opmerking 
maakte: “We hebben hem voor de 
zekerheid net in Blaricum gezet”. 

De laatste grenspaal is in 2017 
geplaatst bij de kinderboerderij De 
Warande. De grens van Blaricum en 
Huizen loopt daar ook precies doorheen.. 
Op deze wijze wordt in een tijd dat 
grenzen vervagen en schaalvergroting 
in is, de historie niet vergeten en voor 
het nageslacht bewaard. Op de foto 
Erik Brouwer bij het door hem geleverde 
stukje vakwerk.
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ACTIVITEITENKALENDER
Wekelijks te doen in Blaricum, Eemnes en Laren 

 
Selectie van interessante activiteiten, van BasBEL en andere organisaties.
Vanwege corona-maatregelen zijn activiteiten soms opgeschort. Bel zonodig tel-nummer.
Vervoer nodig? Bel secretaris Ellen voor vrijwillige chauff eurs: 035-5316079 
Correcties of aanvullingen? Graag naar secretaris@basbel.nl 

Dag  Tijd Wat Waar
ma-vr 10.00- 12.00 PC Helpdesk voor senioren, alle werkdagen, 035-7513991  Brinkhuis, L
ma 09.00- 10.00 Totaal Fit Training, Heleen Wedekind, 035–5262902  Malbak, B
ma  10.00- 12.00  Spelletjes-ochtend (oa scrabble, rummikub), 035-5262902 Malbak, B
ma 10.00- 16.00 Dagje Blaercom, Carla Resing, 06-31995656   Blaercom B
ma 11.00- 12.15  Fitwalk met Cor, vanaf ‘t Bluk, Zuiderheide 2, 06-10506983  ‘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, 06-10506983  ‘t Bluk,  L
ma 13.30- 16.00 Biljarten in Huis van Eemnes, 053-5311887   Huis Eemnes
ma 13.30- 17.30 Bridge (gevorderden), Stans van Huistee, 035-5315305 Brinkhuis,  L
ma 14.00- 16.00 Linedancing, Rita Wixley, 06-20142958     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 Koersbal, Hasselaarlaan 1c, Eemnes, 053-5311887  Het Huis,  E
di 10.00- 12.00 Meedoen op de handwerkochtenden, 035-5262902  Malbak, B
di 10.00- 16.00 ‘Dagje Blaercom’, Carla Resing, 06-31995656   Blaercom,  B
di 10.00- 16.00 Ontmoeting, dagbesteding, Annemiek Lute, 06-5409026 Het Huis, E
di 12.00- 13.30 Geef en neem lunch, Sabine Kuperus, 035-5262902  Malbak, B
di 13.00- 14.00 Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam Blaricum, 035-7504138 Blaercom, B
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, 035-5262902  Malbak,  B
di  13.30- 16.00 Schilderen, beginners en gevorderden, 035-5262902   Malbak,  B 
di 13.30- 16.00 Handwerkgroep, Ingrid Teygeler, 035-8883244   Blaercom,  B
di 16.00- 17.00 Inloopspreekuur Wijkteam Eemnes, 06-36313865  Huis Eemnes
di 19.30- 22.30 Klaverjasclub Laren, Eemnesserweg 15a, 035-6231100 Schering,  L
wo 09.00- 10.00 Totaal Fit Training, Heleen Wedekind, 035–5262902  Malbak,  B
wo 09.45- 12.00 Wandelen+fi etsen, J.v. Vliet, E.Bruintjes, 035-5261971  Malbak,  B
wo 10.00- 16.00 ‘Dagje Blaercom’, Carla Resing, 06-31995656   Blaercom,  B
wo 10.00- 12.00 Wandelgroep, Els Calis, 035-5387156    Blaercom,  B
wo 10.00- 16.00 Dagbesteding Dagje Blaercom, 06-31995656   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 14.00- 17.00 Bieblab. Kennismaken met leuke dingen voor de toekomst Huis Eemnes
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 beperking, 035–5262902  Malbak,  B
do 10.00- 12.00 Meedoen op de Handwerkochtenden, 035-5262902  Malbak,  B
do 10.00- 16.00 ‘Dagje Blaercom’, Carla Resing, 06-31995656   Blaercom,  B.
do 10.00- 11.30 Koffi  eochtend, Versa Blaricum, 035-5262902   Blaercom,  B
do 10.00- 11.30 Seniorweb. Alle vragen over computer of mobiel.   Huis Eemnes
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do 10.00- 12.00 Koffi  eochtend, Versa Laren, Afke Nijhof, 06-57370520  Brinkhuis,  L
do 10.00- 12.00 Koffi  eochtend De Malbak, 06-13498334    Malbak,  B
do 10.00- 12.00 Brei en Haakcafé, Nelly Bleijenberg, 06-30388296  Brinkhuis,  L
do 10.00- 12.00 Koersballen Senioren, 06-13498334    Malbak,  B
do 10.30- 12.00 Taalcafé anderstaligen, Afke Nijhof, 06-57370520   Schering,  L
do 12.45- 14.30 Zwemmen voor senioren; water is 30°C; 035- 5314964  Biezem, L
do 13.30- 16.00 Bridgen & klaverjassen, Raadhuislaan 80A, 035-5310118 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, 06-55135749  Malbak,  B
vr 10.00- 11.30 Taalcafé: Nederlands leren of anderen daarmee helpen Huis Eemnes
vr 10.00- 12.00 Jeu de Boules (buiten) en Bowls (binnen)   Huis Eemnes
vr 10.00- 12.00 Geef en neemtafel, Afke Nijhof, 06-57370520   Brinkhuis,  L
vr 15.00- 16.30 E-books en apps spreekuur Bibliotheek, 035-5311887  Huis Eemnes
vr 17.30- 18.30 Marian Roskamp kookt verse maaltijd, € 9,50; 06-2727226 Bongerd,  E
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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    
       
  

 

 

INSCHRIJFFORMULIER BASBEL
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Naam m/v: ……………………………………………………………………....……….. 

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 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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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 fi nancieel 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
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