
Jaargang 5            September 2021   Nummer 3



-2-

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 ondermeer 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 163 leden.
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aanleveren copij 
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Per mail:     redactie@basbel.nl
 

Website: basbel.nl
De meeste berichten vindt u op de regelmatig geactualiseerde site www.basbel.nl
redactie site:    redactie@basbel.nl
webmaster:     Herman Zoetman
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Copyright
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VAN DE VOORZITTER.
(door René Kemperman)

 
Heeft u er ook zo’n 
zin in, u weet wel de 
Lustrum lunch op 15 
oktober? 
We kijken er naar uit 

om u allemaal weer te ontmoeten in het 
Huis van Eemnes en met elkaar onder 
het genot van een bijzondere lunch weer 
eens lekker bij te praten en ervaringen 
te delen. Hoe bent u de Coronatijd 
doorgekomen? Nu de maatregelen 
gaan versoepelen, en naar wij hopen 
nog verder worden losgelaten, kunnen 
we weer aan te organiseren activiteiten 
denken. 
Als u zich nog niet hebt aangemeld voor 
de lustrumlunch vragen wij u alsnog het 
aanmeldingsformulier  (is te vinden in dit 
blad) in te leveren bij de secretaris Ellen 
of voorzitter René en uw bijdrage aan de 
BasBEL over te maken. Vol is Vol.
Tijdens de Lustrumlunch hanteren we 
wel de dan geldende Coronaregels.

Voor 1 september is ook weer de 
aangifte inkomstenbelasting 2020 
afgerond. Naar schatting hebben we 45  
leden kunnen helpen en velen kregen 
geld terug. Graag willen we leden die ook 
willen helpen bij het jaarlijks invullen van 
deze IBaangifte uitnodigen zich hiervoor 
op te geven.

Op dinsdag 14 september houden we 
nog de Jaarvergadering (met Bingo) in 
de Bongerd. In die vergadering leggen 
we verantwoording af over 2020 en is het 
voor u mogelijk om uw wensen kenbaar 
te maken voor de toekomst. Uw inbreng 
wordt zeer op prijs gesteld.

Ook gaan we meedoen aan Rabo 
ClubSupport die start op 4 oktober en 
loopt tot 24 oktober 2021. In een artikel 
elders in dit blad staat hoe u aan deze 
actie kunt meedoen. Wij hopen op uw 
deelname, omdat we hierdoor een extra 
subsidie voor BasBEL kunnen krijgen.

BasBEL is ook op zoek naar een 
penningmeester. 
Deze taak doe 
ik naast mijn 
voorzitterschap. 
Maar deze functies 
dienen gescheiden 
te zijn.
Wie o wie komt ons 
helpen? Het is echt 

maar een eenvoudige administratie en 
wij hebben een heel gezellig bestuur.

Neem svp contact op per telefoon of per 
email.  Tel. 035 5316079 of secretaris@
basbel.nl 
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Uitnodiging deelname aan de 
Jaarvergadering BasBEL

Op dinsdag 14 september 2021 wordt 
de jaarvergadering van de BasBEL 
gehouden in de Bongerd, Jhr. Röell-laan 
te Eemnes. Het begint om 14.00 uur, 
einde rond 17.00 uur.

Graag ontvangen wij alle BasBEL-
leden om met elkaar terug te zien op 
2020. Ook gaan we verder kijken naar 
activiteiten in het laatste deel van dit jaar 
en volgend jaar. En natuurlijk ook ons 
LUSTRUM!

Wat gaan we doen in 2022? Leuke 
uitstapjes, gezellige etentjes, info 
bijeenkomsten  etc. U kunt dit bepalen in 
de jaarvergadering.

Na afl oop ervan spelen wij gezamenlijk 
als vanouds BINGO. Meld u aan:  035- 
5316079. 

Geen vervoer? Wij halen u op! Laat 
ons dat wel even weten (telefoontje)

SENIORWEB LAREN-BLARICUM
 Workshops Computeren en Digitale Me-

dia bij Senior Web Laren-Blaricum in 
De Blaercom 

De bekende smartphone-, tablet- en 
pc-cursussen van Senior Web Laren-
Blaricum worden meer dan 20 jaar 
gegeven aan 50-plussers. In oktober 
beginnen onze cursussen in  zaal P 5 in 
De Blaercom, Schoolstraat 3, 1261 EV 
te Blaricum. 
Er is training in Windows 10, Apple 
Mac, iPhone en iPad, Android tablet 
en smartphone, Foto’s bewerken en 
presenteren in Windows en Digitale 
Nalatenschap. Ook persoonlijke lessen 
(1 cursist voor 1 docent) zijn mogelijk.
 
Voor informatie en advies over de 
lesmogelijkheden voor u persoonlijk 
bent u hartelijk welkom op de 
Inloopochtenden in De Blaercom, op 
maandag 27 september en 
dinsdag 28 september 2021 van 
10.00 – 12.00 uur. 
Herhaald op maandag 8 november van 
10.00 – 12.00 uur. 
De cursussen starten vanaf 4 oktober. 
Uiteraard houden wij rekening met de 
coronamaatregelen, gesteld door het 
RIVM. 

Meer informatie: - op onze website: www.
seniorweblarennh.nl - via e-mail: info@
seniorweblarennh.nl - telefonisch: 06-
46175271 - bij de pc-helpdesk, Brinkhuis 
Laren: elke werkdag van 10-12 uur.   
27 september Inloopochtend
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DE LUSTRUM-LUNCH

De Lustrum-Lunch van de 
Seniorenvereniging “BasBEL” 
is vrijdag, 15 oktober 2021 in 
het Huis van Eemnes, aan de 

Noordersingel in Eemnes.
Inloop 12.00 uur, einde rond 18.00 uur.
De zaal heeft een maximaal capaciteit van ongeveer 100 deelnemers. U kunt U 
aanmelden met dit formulier.
__________________________________________________________________
Hiermee meld(en) ik (wij) mij (ons) aan voor de lustrum lunch op 15 oktober 2021 in 
het Huis van Eemnes.  

1. Naam en voorletters:............................................M/V     
 Woonplaats en adres: .........................................................   
 E-mailadres: ..........................  Telefoonnummer.......................... 
 Dieet, neen/ zo ja welk:   vegetarisch/zoutarm-loos/ suikervrij 
2. Naam en voorletters  (introducé): .............................................................M/V 
 Woonplaats en adres: ........................................................    
 Dieet, neen/ zo ja welk:   vegetarisch/zoutarm-loos/ suikervrij

De kosten ad € 5,00 heb ik heden overgemaakt op rek. NL 91 RABO 0315 7646 51 
t.n.v. BasBEL onder vermelding: “Lustrumlunch”     

Plaats ..............................    datum.............................. 2021. 

Handtekening .......................... 

Vervoer (duidelijk aangeven, doorhalen wat niet voor u geldt).
  
Ja,  ik wil graag opgehaald en weer thuis gebracht.

Neen, ik kom met eigen vervoer en kan eventueel ………….. mensen meenemen.

Dit formulier inleveren of mailen/posten vóór 1 oktober 2021 bij: 

1.  Ellen de Valk, Patrijzenhof 80, Eemnes, tel. 035-53 16079, 
 email: secretaris@basbel.nl
2.  Rene Kemperman, Booket  66, 1261LV, Blaricum, tel. 035-5260561, 
 email: voorzitter@basbel.nl
3. Beb de Boer, Ericaweg 58, Laren, 1251WN, tel. 035-5315732
 email: joke.bep.deboer@hetnet.nl 
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RABO CLUBSUPPORT 2021
Doe Mee! 

Verenigingen en stichtingen die klant 
zijn van Rabobank en bankieren bij 
een lokale leefomgeving (voorheen 
lokale bank) kunnen meedoen met 
Rabo ClubSupport 2021 door een 
maatschappelijk doel op te geven 
waarvoor ze een fi nanciële bijdrage 
vragen. Leden van Rabobank stemmen 
op hun favoriete vereniging/doel. Elke 
vereniging/stichting krijgt aan het einde 
van de stemperiode een fi nanciële 
bijdrage evenredig met het aantal 
ontvangen stemmen.
Vanaf 6 september worden verenigingen 
en stichtingen uitgenodigd om mee te 
doen en in te schrijven. 
Als u lid bent van de Rabobank dan kunt 
u in de periode van 4 t/m 24 oktober uw 
stem uitbrengen via internet bankieren 
om daarmee BasBEL te steunen. Deze 
stemmen worden door de Rabobank 
omgezet in een subsidie voor een 
vooraf aangegeven doel, in ons geval 
activiteiten.(hoe meer stemmen des te 
meer subsidie we krijgen). 
In 2020 hebben we op deze wijze 
€ 818.50 mogen ontvangen, een niet te 
versmaden bedrag.
Het maakt niet uit of uw rekening wordt 
gehouden in het kantoor Gooi en 
Vechtstreek of het kantoor Amersfoort-
Eemland want alle rekeninghouders 
tellen mee.

Wij rekenen op u. Als u geen rekening 
heeft bij de Rabobank dan kunt u jammer 
genoeg niet stemmen.

Stemmen kan via de beveiligde 
omgeving van de Rabo App of Rabo 
Internetbankieren. Vanaf de start van de 
stemperiode ontvangt ieder lid een in-
App notifi catie (Whoosh) met de oproep 
om te stemmen. Stemmen via de Rabo 
App/Rabo Internetbankieren vindt u terug 
onder de knop ‘Service - lidmaatschap’.
Het is even een handeling, lukt het niet, 
vraag het aan uw buurman, die handig 
is, of een van uw kinderen.
Leden die geen gebruik kunnen 
maken van de Rabo App of Rabo 
Internetbankieren ontvangen een mail of 
brief met daarin hun unieke stemcode. 
Via de website rabobank.nl/clubsupport 
kunnen zij hun stem uitbrengen.

Er is een kleine groep leden die niet 
online actief zijn. Deze groep wordt dit 
jaar gefaciliteerd met een alternatieve 
stemroute. Zij ontvangen een mail of 
brief met hun unieke stemcode. Via de 
website rabobank.nl/clubsupport kunnen 
zij hun stem uitbrengen. Als u echter 
geen pc heeft dan kunt u niet stemmen.

Lid worden van de Rabobank kunt 
u in de app naar ‘service’ en dan 
‘lidmaatschap’ gaan. U kunt in twee 
klikken zelf lid worden (U bent direct lid 
en kunt meteen stemmen).
Aan het lidmaatschap zijn geen kosten 
verbonden.
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WENKEN VOOR HET VERZORGEN 
VAN KAMERPLANTEN

Er zijn geen planten die bij voorkeur in 
de kamer groeien. Wel is er echter een 
groot aantal planten  dat zich leent voor 
kamerplanten. Of een plant daarvoor 
geschikt is hangt af van  de standplaats 
maar ook  van de behandeling.

Anthurium scherzerianum – 
Flamingoplant.
Zeer bekende en rijk bloeiende 
kamerplant, waarvan men vele jaren 
plezier kan hebben. Ze verlangt een 
normaal verwarmde kamer en een zeer 
vochtige atmosfeer. U kunt haar het 
best op de zogenaamde diepe-bord-
methode kweken, dat wil zeggen: een 
diep bord met water vullen, daarin komt 
een omgekeerd theeschoteltje en wel 
zó dat de bodem juist boven het water 
uitkomt. De pot wordt er op gezet en 
de plant staat dan wel met de voet vlak 
boven doch niet in het water. Plaatselijk 
is de atmosfeer dan veel vochtiger. 
Toch zult u dan  dagelijks een beetje 
moeten besproeien en wel met lauw 
water. De potgrond kan men normaal 

vochtig houden en het is nuttig de grond 
van boven af te dekken met een laagje 
veenmos, waar de bloemist u aan kan 
helpen. De fl amingoplant  kan een groot 
deel van het jaar bloeien, doch als er 
tenslotte geen nieuwe bloemknoppen en 
bladeren meer komen zal ze wat willen 
rusten en behoeft u niet te bemesten. 
Tegen dat er nieuwe bloemknoppen 
komen mag u niet verpotten, dat kan het 
best direct na de bloei. Gebruik er niet 
de anders zo goede bloemistengrond 
voor, want die kan ze niet verdragen. Het 
moet een mengsel zijn van verteerde 
beukenbosgrond, wat veenmos en 
gehakte varenwortel en wat oude 
koemest. De bloemist heeft dat wel in 
voorraad. Voortkweken door middel van 
scheuren is heel goed mogelijk en kan  
tegelijk met het verpotten gebeuren. 
De plant dient u tegen de felle zon 
te beschermen. Er zijn soorten met 
donkerrode en met oranjerode bloemen; 
beide zijn mooi. Van de mooie bloemen 
kunt u lange tijd plezier hebben.

Er zijn nog de Anthurium andreanum- 
Lakanthurium en de Anthurium 
crystaallinum. Deze planten komen later 
aan de beurt.

Bron: De Groenboekerij, G.Kromdijk

KOE VERLOREN
Bep (G.L.) De Boer                                                                                                  

Hoe is het mogelijk dat je een koe 
verliest? Een portemonnee, een paraplu 
of een armband, dat kan ik vatten, maar 
een koe verliezen? Nee, toch gebeurde 
het in 1918. Ik vond het bericht in  een 
krantenknipsel uit die tijd. In februari 
1918 verkocht de zoon van veehouder
H .Calis een koe aan een meneer S. in 
De Haag. 
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Ook al zo vreemd, want wat moet een 
meneer uit Den Haag met een koe 
beginnen? Misschien was het bedoeld 
om het dier te slachten. Het was voor 
Calis een waardevol koebeest en samen 
met de rijwielhandelaar De Graaf zou 
hij het dier naar Den Haag brengen. 
Op de wagen met 
twee paarden er voor 
werd de koe naar 
Amsterdam gebracht. 
Van daar zou het 
dier per boot verder 
moeten. In het IJ 
lag een sleepboot 
klaar met een aantal 
platboom schuiten, 
beladen met pakken 
en zakken, die naar 
de residentie moesten 
worden gevaren. Voor de 
koe was nog net een plekje vrij. De 
veewagen ging weer leeg naar Laren 
terug.
De heer De Graaf, als rijwielhandelaar 
wist niet beter te doen dan, evenals met 
fi etsen, de koe in een krat te spijkeren, 
zodat hij gewaarborgd was tegen 
ongevallen. 
Zelf lagen de begeleiders van de koe te 
slapen op de sleepboot. Zo werd in de 
stikdonkere nacht de reis naar Den Haag 
begonnen. 
Toen de dag aanbrak en de heren De 
Graaf en Calis wakker werden, konden 
ze hun ogen niet geloven. Achter de 
sleepboot was een lege platboom schuit. 
Hier en daar lagen nog wat planken, 
maar de koe was verdwenen. Hoe was 
dat mogelijk? 
Ze hadden nog wel zo’n mooie 
krat getimmerd. Waar was hun koe 
gebleven? Ze liepen de schuit op en 
zochten overal. 

Maar een koe kan zich niet zomaar 
verstoppen. De herkauwer was weg en 
bleef weg. Dat was een ramp. Het dier 
was klaarblijkelijk van boord gestapt. 
Na vruchteloos te hebben gezocht zijn 
de koe- begeleiders maar weer naar 
Laren teruggegaan en lieten het aan 

de politie en de 
veldwachters over 
om de koe op te 
sporen. 
Een paar dagen 
later kreeg Calis 
het verblijdende 
bericht dat een 
boer een koe in 
zijn weiland had 
gevonden. En 
het bleek nog het 
zoekgeraakte 

exemplaar te zijn ook. 
Het dier had zich waarschijnlijk op de 
schuit van zijn houten harnas weten 
te bevrijden en was op het dek gaan 
wandelen. Mogelijk is hij toen door de 
duisternis misleid en te water geraakt. 
Het dier is naar de wal gezwommen 
en heeft zich een paar dagen in de 
weilanden rond Leiden opgehouden. 
Ten slotte kwam zij bij een boer terecht. 
Het dier loeide onbarmhartig en keek het 
boertje met een paar smekende ogen 
zo weemoedig aan alsof ze vroeg: “Ach 
melk me asjeblieft”. Het boertje molk 
haar en bezorgde haar een warm plekje 
in de stal. Dat Calis en De Graaf in hun 
nopjes waren toen ze hoorden dat de 
vermiste koe terecht was is te begrijpen. 
Het zou anders een grote schadepost 
voor hen geweest zijn.
Bron: Het Larens Nieuwsblad van 23 
februari 1918.

Tek. Bep (G.L.) De Boer
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BELANGRIJK:  MAAK EEN MAPJE 
VOOR NOODGEVALLEN!

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

• Bij een plotselinge opname in het 
ziekenhuis, verpleeghuis, een 
verdergaande dementie of bij een 
plotseling einde is het handig vooraf 
een map te maken met daarin alle 
belangrijke papieren en gegevens.

• Handig is een kort uittreksel ( A4-
tje) bv. aan de binnenkant van de 
meterkast. Ik hoor u denken dat komt 
later wel, maar het volgende moment 
kan het actueel zijn: DUS BEGIN ER 
AAN! 

• Vooral bij een plotselinge opname 
en nog meer bij een verdergaande 
dementie of plotseling overlijden is 
het voor de “achterblijvers”  veelal een 
probleem “Waar kan ik wat vinden”! 

• Maak deze map “op tijd”, zodat 
degene die eventueel voor wie u 
zorgt nog kan helpen. Koop een 
ringband in een opvallende kleur 
met beschrijfbare tabbladen en 
insteekhoezen. Deze map kan hand 
geschreven zijn (duidelijk) of mooier 
nog via de computer bijgehouden 
worden, zodat u de laatste wijzigingen 
direct kunt aanbrengen en weer 
uitprinten.

• Als de map is gemaakt houd hem dan 
ook bij als eventuele wijzigingen  zich 
voordoen!

• Hoe ziet de inhoud van de map uit?
• Uw Naam, evt . weduwe/naar van 

naam, geboren te plaatsnaam op 
datum. Burgerservice-nummer  BSN  
(9 cijfers)

• Thans woonachtig: “adres, postcode, 
woonplaats”

• Vaste Telefoon/ Mobiele nummer   
• evt. bijzonderheden / namen van 

kinderen en de woonplaatsen:
• Identiteitskaart: nummer (9 cijfer en 

letters)  geldig t/m : 
• Paspoort: nummer  (9 cijfers en 

letters)  geldig t/m : 
• Rijbewijs: nummer  (10 cijfers en 

letters) geldig t/m : 
• Waar ligt het trouwboekje?
• Maak eventueel een kopie of scan 

en de opbergplek van bovenstaande 
documenten.

• Contactpersoon / Executeur / 
Testamentair / Bewindvoerder

• Namen, adressen, telefoonnummers 
van degene die gewaarschuwd 
moeten worden  (waarschijnlijk meer 
dan één! 

Medische gegevens: 
• Naam en telefoonnummer huisarts, 

apotheek 
• Eventueel noodnummer 

Huisartsenpost
• Polis Basis en aanvullende 

verzekering: naam zorgverzekeraar, 
klantnummer en polisnummer

• Testament / Codicil:
• Naam en adresgegevens 

Notariskantoor
Uitvaart:  
• Begrafenispolis aanwezig? 
• Begraven of Cremeren?, 
• Wie is de gewenste 

Uitvaartorganisatie  of begrafenis 
ondernemer

• Speciale wensen? Muziek - Bloemen
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Bankzaken:
• Alle bankgegevens waar er 

rekeningen (betaal of sparen) zijn hier 
vermelden. Evt. Contactpersonen Wie 
is al gemachtigd? De wachtwoorden? 
Aandelen / Obligaties?

Verzekeringen:
• Waar liggen de polissen?
• Opsomming  met relevante 

maatschappijen, polissen / polis-
nummers en namen van evt. 
Tussenpersonen

1. Inkomen:
U heeft AOW - uitkeringsinstantie SVB, 
andere inkomensinstanties toevoegen 
zoals Huurtoeslag, zorgtoeslag, 
pensioen / uitkeringsinstanties. 
Hier ook vermelden wie de eventuele 
belastingaangifte doet / heeft gedaan.                                                                                                 
Waar liggen de gegevens (o.a. 
jaaropgaven) opgeborgen?
2. Huisdieren
Wie verzorgt mijn huisdier bij mijn 
afwezigheid?
Naam dierenarts / evt paspoort aanwezig 
/  verzorging (eten)
3. Woning
Wie is de verhuurder van uw 
woning? Waar ligt het huurcontract? 
Eigendomsbewijs hypotheek akte als er 
nog een hypotheek is       
Recente WOZ-aanslag  / Is er een recent 
taxatierapport ?                      
Wie heeft de reservesleutels van uw 
woning? Leveranciers van internet / 
telefoon/ kabel/ gas-water-licht
4. Auto e.d.
Noteer kenteken en de plaats van het 
kenteken, verzekeringspapieren, APK-
keuringsbewijs en (reserve)sleutels.  
Denk hierbij ook aan andere voertuigen, 
zoals de scoot-mobiel, brommobiel of 
elektrische fi etsen

5. Wachtwoorden en adressen
Lijst met wachtwoorden van uw Sociale 
media en App’s op uw smartphone. 

Belangrijk is een recente adressenlijst 
van mensen die u wilt laten weten als er 
iets aan de hand is met u. Maak een lijst 
met naam, adres, postcode, woonplaats, 
telefoonnummer, e-mailadres en evt. uw 
relatie tot deze mensen.

Deze keer niet iets wat direct met de 
computer te maken heeft, maar wel wat 
u kunt voorbereiden met de computer, 
maar ook in een eenvoudig schriftje.
 
Doe het, ga aan de slag! Succes!   

KIPPEN
Bep (G.L.) De Boer

 

Gijs Wikkerman met zijn vrouw 
op hun trouwdag 18 mei 1949. 
Daarnaast staat opoe Wikkerman

Ik woonde met mijn ouders in de 
jaren 1946/1947 aan de Dammaat 
nr. 1 in Laren. Op nummer 3 
woonde Gijs Wikkerman met zijn 
vrouw Bertha. Gijs werkte volgens 
mij in de bouw, maar zeker weten 
doe ik dat niet. 
Wel weet ik dat hij op een gegeven 
moment aan het timmeren was in zijn 
schuur. Zoals de woning in tweeën 
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was gedeeld in nr. 1 en 3 zo was ook 
de schuur verdeeld. Ik hoorde hem 
timmeren en daar ik een nieuwsgierig 
jongetje was, ging ik bij hem kijken. 

Hij was een nachthok voor kippen aan 
het timmeren met vakjes waar de kippen 
hun eieren konden leggen. Het zag er 
allemaal mooi uit en de kippen zouden 
een mooi vertrek krijgen. Maar hij had 
nog geen kippenren. Daar deed Gijs niet 
moeilijk over. 
Hij spande een hoog stuk gaas tussen 
de keuken en de schuur, en klaar was 
hij. Er zat dus geen dak op de ren. Toen 

mijn vader dat 
zag vroeg hij 
aan Gijs of hij 
niet bang was 
dat zijn kippen 
zouden weg 
vliegen. “Ben je 
mal man”zei Gijs, 
“kippe kanne  
neit vliege”.

Ik hoor het hem 
nog zeggen in zijn Larens dialect. Gijs 
kocht wat krielkippen en een haantje 
en de zaak was klaar. Maar, op een 
dag kwam een kat aangeslopen over 

de schutting  tussen onze tuin en zijn 
kippenren. Het dier liep te balanceren 
over de smalle rand van de schutting 
tot hij zijn evenwicht verloor en in de 
kippenren terecht kwam. 
De kippen schrokken zich een ongeluk 
en ik zag er een paar hevig kakelend 
over de muur fl adderen richting 
tramstation. Ik ben toen snel naar de 
andere kant van de 
muur gelopen waar 
het constructie 
bedrijf van de
fam. Majoor was. 

Gewapend met 
een jute zak ben ik 
achter een kip aan 
gegaan. Eén van de heren Majoor had 
er al snel één te pakken die in de zak 
verdween. Aan de overzijde van de weg 
bij de viswinkel van Keijer liep ook nog 
een kakelaar. 
Ook die heb ik ook kunnen vangen. 
Ondertussen was de hele buurt van de 
Dammaat aan het kippen vangen. 
Toen Gijs ’s avonds thuis kwam en het 
hele verhaal aanhoorde van zijn vrouw 
Bertha zei hij: “Thome, kanne kippen dan 
toch vliege?”
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DE FRANSE COMPONIST 
CAMILLE SAINT-SAËNS

Lies Tingen

Camille Saint-Saëns: geb. 9-10-1835, te 
Parijs, overl. 16-12-1921 te Algiers.
Hij was enig kind van Joseph Victor 
Saint-Saëns en Francoise Collin. 
Zijn vader overleed  drie maanden 
na Camille’s geboorte. Hij werd groot 
gebracht door zijn moeder en zijn oud-
tante Charlotte. 
Al heel jong kwam hij in aanraking met 
muziek en literatuur. Op zevenjarige 
leeftijd begon hij met piano- en orgelles. 
Camille’s eerste optreden als pianist 
vond plaats in 1846 in de Salle Pleyel te 
Parijs. Het publiek mocht kiezen welke 
van Beethoven’s  32 pianosonates 
hij zou gaan spelen! Camille had 
vele interesses: archeologie, botanie, 
astronomie en meer. Met dertien 
jaar werd hij aangenomen op het 
conservatorium, waar hij diverse prijzen 
verwierf, maar niet de Prix de Rome. 
Op zijn 18de werd hij orgenist van 

de kerk Saint-Merry en in 1858 werd 
hij organist van de Madeleine. Zijn 
ontmoeting met Franz Liszt leidde tot 
een warme vriendschap. Aanvankelijk 

promootte Saint-Saëns de 
Duitse romantische muziek, 
maar later bevorderde hij 
juist de Franse muziek  
door het oprichten van 
de Societé Nationale de 
Musique. Na zijn dertigste 
kon hij zich helemaal wijden 
aan het componeren en 
het promoten van Franse 
muziek. 

Ook werd hij pianoleraar aan de école 
Niedermeyer de Paris. Gabriel Faure 
werd zijn beroemdste leerling en zij 
werden goede vrienden. In 1875 trouwde 
Camille met Marie Truff ot. Zij kregen 
twee zoontjes die allebei jong stierven. 
Het huwelijk liep uit op een scheiding. 
Franz Liszt heeft grote invloed gehad 
op Saint-Saëns’stijl van componeren en 
pianospelen. 
Door Liszt, de schoonvader van Richard 
Wagner, kwam Saint-Saëns in contact 
met Wagner’s muziek. Ook inspireerde 
Liszt hem om symfonische gedichten te 
schrijven, waarvan de “Dance Macabre” 
de bekendste is. Opera’s componeerde 
hij ook. Zijn meesterwerk is “Samson et 
Dalila”. Liszt (daar is ie weer!) zorgde 
voor een eerste uitvoering in Weimar 
in 1877. Pas in 1892 werd de opera in 
Parijs uitgevoerd. Liszt overleed in 1886 
en ter nagedachtenis aan zijn trouwe 
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vriend schreef Saint-Saëns zijn derde 
z.g. orgelsymfonie voor groot orkest, 
orgel en twee piano’s.

Misschien wel zijn populairste werk is 
“Le Carnaval des animaux” [carnaval 
der dieren]. Het was bedoeld voor 
een privéconcert en Saint-Saëns was 
helemaal niet zo blij met de immense 
populariteit van het stuk dat hij als een 
grap beschouwde. 
Op latere leeftijd maakte hij vele grote 
reizen, o.a. naar Algerije en Egypte, 
maar ook naar Rusland en de V.S. 
Ook bezocht hij Engeland waar hij 
optrad voor koningin Victoria. In 1893 
kreeg hij een eredoctoraat van de 
universiteit van Cambridge. Hij was 
wereldwijd mateloos populair, maar niet 
in Frankrijk! Daar vond men zijn muziek 
ouderwets; er was meer waardering 
voor Debussy. Deze zou eens gezegd 
hebben: ”wie durft tegen Saint-Saëns te 
zeggen dat het zo wel genoeg geweest 
is!”. Eind 1921 over-winterde Saint-
Saëns in zijn geliefde Algiers, maar hij 
kreeg onverwachts een hartstilstand en 
overleed. Hij kreeg een staatsbegrafenis 

in de Madeleine (waar hij ooit organist 
was geweest) en werd bijgezet in 
het familiegraf op het Cimetière de 
Montparnasse te Parijs.
Saint-Saëns zou je een klassieke 
romantische componist kunnen noemen. 
Hij maakte prachtige melodieën.
En hij kon geweldig instrumenteren, 
hetgeen b.v. een componist als Ravel 
erg aansprak. Zijn invloed op Gabriel 
Faure en Maurice Ravel is groot. Van zijn 
composities zijn de “Dance macabre”, 
de orgel-symfonie, de opera “Samson 
et Dalila”, en vooral zijn “Carnaval des 
animaux” is nog altijd geliefd. 

HOE BLIJF IK IN CONTACT? 
HIER WAT TIPS

Ontmoet zoveel mogelijk mensen, die 
in de buurt wonen, en hoe dat te doen? 
Bekijk de volgende tips.
• Ontmoet de mensen/buurtgenoten 

van je in het Brinkhuis of het Huis 
van Eemnes, of Malbak. Er is 
daar iedere dag iets te doen. In de 
activiteitenkalender achter in dit blad 
vindt u informatie.

• Maak kennis met je wat oudere 
buurtkinderen, die helpen je graag 

• Doe mee aan activiteiten of 
excursies (te duur, meld je bij het 
bestuur er is vaak een fonds met 
solidariteitsgelden)

• Ga samen eten in een lokaal 
restaurant of buurthuis
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• BEL je contacten, vrienden, 
kennissen, of bel bv. BasBEL

• Ga spelletjes doen, verhalen of 
boeken luisteren

• Ga naar senioren gym van de 
plaatselijke gymvereniging (vaak 
kosteloos)

• Start een “samen leesclub” of 
“muziekclub” of een “rummy-club”

• Word lid van de bibliotheek, je 
ontmoet daar mensen

• Durf hulp te vragen (iedereen wil 
graag helpen)

• Blijf actief en in beweging ook 
buitenshuis, wandel (samen), 

• Word lid van een seniorenvereniging
• Organiseer bij je thuis een 

kennismaak-bijeenkomst voor in de 
buurt wonende andere senioren of 
alleenstaanden

• Ga zelf vrijwilligerswerk doen

HERINNERINGEN AAN 
HUIZE VAN IEPENDAAL

Bep (G.L.) De Boer

Bij het lezen van een artikel over de villa 
“Breidablik” aan de Verlengde Engweg 
10, waar Willem van Iependaal en zijn 
vrouw in de 2e W.O. onderdak hadden 
gegeven aan de vele Joden en waar zij 
postuum de Israëlische onderscheiding 

“Yad Vashem” 
werd 
toegekend,  
gingen mijn 
gedachten 
terug naar 
huize 
“Kriebeltje”. 
Dat huis was 
op het Hoefl oo 
nummer 11. 

Nu heet de villa “Klein Hoefl oo”. 
Daar woonde de familie Van der Kulk. 
Onder het pseudoniem Willem van 
Iependaal.

Hun zoon Jan zat bij mij in de 6e klas 
van de Openbare Lagere School aan 
het Schoolpad. Bij het uitgaan van de 
school liepen we samen, en soms met 
meerdere vriendjes naar huis. Eerst 
liepen we naar de Dammaat, waar ik 
woonde en dan liepen we samen verder 
naar de Hoefl oo. Dat was een ontzettend 
leuke tijd. En we maakten daar de 
leukste dingen mee.

Als Jan zijn vader weer de tekst voor de 
hoorspelen voor de radio “In de Lijmkit” 
of “Denk om de bocht” had geschreven 
voor de VARA, dan moest Jan dat naar 
de VARA studio in Hilversum brengen. 
Als hij daar dan weinig zin in had om 
naar Hilversum te fi etsen, dan bestelde 
zijn vader een taxi bij Van Amersfoort. En 
dan zaten Jan en ik als een paar “deftige 
heren” achter in de taxi. Bij de VARA 
studio moest de taxi even wachten en 
liepen Jan en ik de studio binnen. Jan 
wist precies waar hij de envelop moest 
afgeven. Ik keek m’n ogen uit in die 
studio. En dan gingen “de heren”weer 
naar Laren terug met de taxi. Dat waren 
voor mij geweldige uitstapjes want ik zat 
nooit in een auto.

In het najaar van 1949 moest Willem 
voor zaken naar Londen. Hij zei tegen 
z’n vrouw dat ze wel een keer mee kon 
gaan. Maar o wee, Fietje sprak geen 
woord Engels en het leek haar doodeng. 
“Ga dan Engels leren” had Willem 
gezegd en daar was ze mee bezig toen 
we na schooltijd binnen kwamen. Ze 
had er ontzettend veel plezier in en wij 
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lachten ons een kriek. Ze had het over 
b.v. een “tebel klos” en een “fl auwer klos” 
( een tafel kleed en een vloerkleed) en 
dat ging allemaal op z’n Rotterdams. Ze 
zijn in Londen geweest en het was een 
heerlijke vakantie.

Eens zaten we met het hele gezin aan 
tafel, behalve Joris, want die werkte 
bij Wagon Lits. Willem kwam uit zijn 
werkkamer ook aan tafel en zat in zich 
zelf te murmelen. Hij at een paar hapjes 
en dan schoot hij naar zijn werkkamer 
en hoorden we de schrijfmachine. Zijn 
vrouw zei tegen mij: “Let maar niet op 
Willem hoor, die is er niet helemaal bij”. 
Na het eten vroeg ze aan Willem of hij 
lekker had gegeten. Hij zei dat hij heerlijk 
had gegeten waarop zijn vrouw weer 
vroeg: “Wat heb je gegeten Willem?” 
Hij keek een beetje glazig, haalde het 
deksel van de schaal en vertelde wat hij 
had gegeten. Hij was ook tijdens het eten 
helemaal in zijn verhaal en wat hij dan 
at, dat ging helemaal aan hem voorbij.

Het liep tegen de kerstdagen en zoon 
Joris kwam thuis met een levende 
kalkoen. Die had hij op een braderie 
gewonnen. Zijn moeder schrok zich 
een ongeluk van dat “enge” dier. “Wat 
moeten we daarmee? Doe hem maar 

zolang in de w.c.”, riep ze. Kort daarop 
liep Willem prevelend met een verhaal 
in zijn hoofd naar de w.c. Meteen begon 
die kalkoen te tetteren. Willem schrok 
zich een ongeluk. “Wat moet dat beest 
in de w.c., gooi hem in de garage!” riep 
hij. Joris pakte de kalkoen weer beet en 
deed hem in de garage. 
Daarna zaten we thee te drinken in de 
keuken, Jan, Joris, hun moeder en ik. 
En terwijl we daar zo lekker rustig zaten, 
tippelde de kalkoen over het grasveld. 
Hij was door een gebroken ruit naar 
buiten gesprongen. We sprongen op en 
renden achter de kalkoen aan. Dat is 
een hele achtervolging geworden. Joris 
voorop, Jan en ik er achter. Ook moeder 
Fietje rende het Hoefl oo op achter de 
kalkoen aan. Ik weet nog dat we door 
de tuin van een meneer Bos renden. 
Het hele Hoefl oo was in rep en roer. We 
naderden de Rijksweg en de kalkoen 
stak stomweg over. Er reden toen nog 
niet zoveel auto’s als nu. Heel ver, over 
de Rijksweg hebben we de kalkoen te 
pakken gekregen. Joris heeft hem niet 
meer losgelaten. Joris zat bij Jan achter 
op de fi ets en zo hebben de gebroeders 
de kalkoen naar de poelier gebracht. 
Later hebben we er heerlijk om kunnen 
lachen. 

Voor mij was het een heerlijke tijd om dit 
allemaal mee te mogen maken. Jammer 
dat Jan en Joris deze anekdoten niet 
meer kunnen lezen, zij zijn helaas allebei 
overleden. 

Vervolg op pagina 22
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Willem van Iependaal  1890

Op 17 september 1890 trouwden 
Joris van der Kulk, van beroep 
horlogemaker, en Wilhelmina Jacoba 
Helena Burgsteyn te Rotterdam. Het 
jonge paar betrok een woning in de 
Schiestraat. Hun huis stond in de 
toenmalige hoerenbuurt. Volgens de 
vrouw van Joris was het een prima 
buurt. Als het een keer niet zo goed 
ging dan sprongen “de meiden” altijd 
even bij.  Joris werkte in die tijd als 
conducteur bij de spoorwegen en in 
zijn vrije tijd repareerde hij klokken 
en horloges.
1891. Op 24 maart van dat jaar 
moest de vroedvrouw zich haasten 
naar het adres van de familie Van 
der Kulk in de Schiestraat. Daar 
werd ’s middags om klokslag vier uur 
een kind geboren van het mannelijk 
geslacht die de naam kreeg van zijn 
grootvader: Willem.
1983. De 29e maart van dat jaar 
kreeg Willem er een zusje bij, Jacoba 
Wilhelmina. 
Kort hierna is het gezinnetje verhuisd 
naar De Haag maar kwam in 1901 
weer terug naar Rotterdam. 

DE IJSBAAN ‘RUST 
WAT’  (DEEL 1) 

Een project geboren uit armoede en 
werkloosheid

In de zomer van 1926 hadden enige 
ingezetenen van Blaricum het plan 
opgevat om aan de Melkstraat (thans 
beter bekend als het kleine weitje aan 
de Melkweg) de komende winter een 
ijsbaan aan te leggen.

De bedoeling was om hiervoor een stuk 
heide in gereedheid te brengen. Mocht 
er de komende winter geen hoogwater 
komen, dan was het de bedoeling 
om onderhandelingen te openen met 
het Provinciaal Waterleidingsbedrijf, 
teneinde door hun tussenkomst het stuk 
grond tijdig onder water te zetten. 
Of men zou een pomp boren en door 
middel van een elektromotor zelf het 
benodigde water aan de oppervlakte 
brengen. Inmiddels hadden over dit 
plan besprekingen plaatsgehad met 
de Voorzitter van Stad en Lande, de 
heer E. Luden, die verklaarde hier niet 
onsympathiek tegenover te staan, doch 
hij wilde eerst met de burgemeester 
overleg plegen en het terrein persoonlijk 
in ogenschouw nemen. 
Het was te wensen, dat de lofwaardige 
pogingen hiertoe met succes bekroond 
zouden worden en dat tot oprichting 
van de Blaricumse IJsclub kon worden 
overgegaan. De gelegenheid leende zich 
uitstekend om een der mooiste ijsbanen 
van het Gooi tot stand te brengen. Jaren 
werd het verder stil totdat, mede in het 
kader van de bestrijding van de armoede 
en werkloosheid, het Gemeentebestuur 
van Blaricum het plan opvatte om een 
‘echte’ ijsbaan aan te leggen.
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De jaren dertig kenmerkten zich als 
jaren van soms bittere armoede en 
werkloosheid. 

‘Werkverschaffi  ngsprojecten’
Vele gemeenten trachtten de 
werkloosheid enigszins terug te dringen 
door projecten te starten waaraan 
de werklozen hun ‘beste krachten’ 
konden wijden. Een voorbeeld van 
zo’n werklozenproject was dat te 
Hilversum: het graven van de vijvers 
om het gezuiverde rioolwater weg te 
krijgen. Door het storten van zand uit de 
nabijgelegen gegraven vijver ontstond de 
‘berg van Anna’s Hoeve’. 
Ook Bussum kende zo’n 
werklozenproject: de waterpartij 
(’t Mouwtje) aan onder andere de 
Burgemeester ’s Jacoblaan.
Zo wilde ook het gemeentebestuur 
van Blaricum haar bijdrage leveren 
aan het zoveel mogelijk verlichten van 
de armoede en het tegengaan van de 
werkloosheid. Door het aanleggen van 
de IJsbaan kon men in die behoefte 
voorzien en bovendien kon men in die 
donkere tijd de bevolking enigszins een 
verzetje bieden. 

Op maandag 29 augustus 1932 om 
20.00 uur kwam de Gemeenteraad van 
Blaricum in een spoedeisende openbare 
vergadering bijeen om het voorstel, de 
aanleg van een ijsbaan, van het College 
van B. en W. te bespreken. 
Voorzitter/Burgemeester J.J. 
Klaarenbeek.
De Wethouders waren 
J. Rigter Tzn. (R.K.)
E.H. Piepers (V.B.)

De Raadsleden waren:  
P.J. Boeljon (S.D.A.P.)

K.J. de Klerk (R.K.)
G.E. Rigter (R.K.)
C. van Santen (V.B.)
R.C. van Vulpen (A.R.)
Secretaris was de heer W.J. Verploegen.

Het college van B. en W. maakte zich 
terecht zorgen, omtrent de toename 
van het aantal werklozen. Zij zocht 
naar een ‘betekenend’ object van 
werkverschaffi  ng. Uiteindelijk kwam 
zij uit op een aan de gemeente 
toebehorend stuk bouwland met 
de naam ‘De Groene Gerrit’ aan de 
Eemnesserweg om daarop en ijsbaan 
aan te laten leggen. In opdracht van de 
gemeente werd een plan ontworpen door 
de bekende Naardense architect D.F. 
Tersteeg. Tot een diepte van 1.25 meter 
zou de grond uitgegraven worden: deze 
zou gedeeltelijk opgeslagen worden op 
een aangrenzend terrein van 3700 m2 
en het andere deel werd opgeslagen in 
de vorm van dijken rond de ijsbaan zelf. 
Een gedeelte van deze ‘dijken’ vormt 
thans de tribune van een amfi theater 
rond de ijsbaan. Men ging ervan uit dat 
het een doorlopende baan zou zijn met 
een breedte van 30 meter, terwijl het 
middengedeelte van de baan ingericht 
kon worden als z.g. krabbelbaan, die dan 
ook een totale breedte zal hebben van 
ongeveer 40 meter. De gehele baan zou 
ongeveer 12.000 m2 groot zijn en in het 
hart van de buitenbaan een omtrek van 
300 meter (de aanleg van het ‘eilandje’ 
in het midden kwam pas jaren later). 
Door het aanbrengen van de nodige 
verlichting zou de ijsbaan ook ’s avonds 
te gebruiken zijn. Het college vroeg 
aan de Raad een krediet beschikbaar 
te stellen van fl . 15.000,00. Het uit te 
betalen arbeidsloon werd geraamd op 



-24-

fl . 12.000,00, terwijl de rest begroot werd 
op ca. fl . 2.725,00. Naast de werkloze 
grondwerkers was het College ook 
van plan om andere werklozen in te 
schakelen. 
Naar verwachting zou met de aanleg van 
de ijsbaan 3400 arbeidsdagen gemoeid 
zijn. Er zouden naar schatting 20 tot 25 
werklieden gedurende 5 á 6 maanden 
arbeid verrichten. Bij een werkweek van 
45 uur zou het maximale uurloon gesteld 
worden op fl . 0,45 dat was dus per week 
fl . 20,25.

Kritische raadsleden
Er ontstond naar aanleiding van dit 
voorstel een pittig debat. De heer C. 
van Santen zag liever dat de werklozen 
economischer werk konden doen, 
namelijk het onder profi el brengen van 
verschillende zandwegen zoals de 
Bussummerweg, de Bierweg en een 
gedeelte van de Mathijssenhoutweg. 
Bovendien zou het terrein voor de 
ijsbaan veel te waardevol zijn en 
het zou als bouwterrein onbruikbaar 
worden. De heer P.J. Boeljon miste de 
exploitatieopzet. Bovendien kon hij zich 
niet verenigen met het maximum uurloon 
van fl . 0,45. De heer K.J. de Klerk kon 
zich daarentegen wel verenigen met het 
voorstel, al vond ook hij het uurloon van 
fl . 0,45 nogal aan de magere kant. 
De heer R.C. van Vulpen vond het 
aanleggen van een ijsbaan geen goed 
object voor de werklozen. Hij vreesde 
dat een mooi gedeelte van Blaricum’s  
natuur zou worden vernield. Ook zag 
hij aankomen, dat in de zomer bij de 
ijsbaan dezelfde toestand zou ontstaan 
als bij de ‘Hut van Mie’, namelijk een 
openbaar zwembad, om nog niet 
verder te spreken van een enorme 
muggenplaag door al dat water. De 
heer G.E.R. Rigter vond dat het College 

een andere plaats moest uitzoeken 
voor een ijsbaan: hij vond deze plaats 
minder geschikt. De burgemeester 
verdedigde het Collegevoorstel op 
gedegen wijze. Het onder profi el 
brengen van de verschillende wegen 
kon niet zonder medewerking van de 
verschillende huiseigenaren en voor 
dat eventueel rond zou zijn, zouden 
wij enige jaren verder zijn.  Bewust is 
geen exploitatieopzet bijgevoegd om het 
voorstel niet te vertroebelen. 

Geen aantasting natuurschoon
De vrees dat de ijsbaan een openbaar 
zwembad zou worden, was ongegrond. 
De ijsbaan zou met harmonicagaas en 
prikkeldraad worden omringd. Ook dat 
het terrein als bouwgrond waardeloos 
zou worden, ging niet op. Het 
ijsbaanterrein behield zijn oorspronkelijke 
waarde minus de kosten van het weer 
ophogen van de grond met het in depot 
gehouden zand, dat door wethouder 
Piepers geraamd werd op fl . 0,25 per 
m2. Wat het uit te betalen loon betrof: 
de burgemeester wees op de gemeente 
Laren, waar het uurloon fl . 0,37,5 
bedroeg. Voor het aantasten van het 
natuurschoon behoeft men zich helemaal 
geen zorgen te maken, aangezien het 
ontwerp afkomstig was van de erkend 
deskundige D.F. Tersteeg. In tweede 
termijn behield de heer Van Santen zijn 
bezwaren: het enige voordeel van het 
voorstel was dat de mensen (werklozen) 
van de straat werden gehouden. Men 
kon ook gelegenheid bieden om deze 
mensen gymnastiekoefeningen te laten 
doen. Tegen deze vergelijking had de 
burgemeester ernstige bedenkingen. 
Het onder profi el brengen van wegen 
die reeds eigendom waren van de 
gemeente is zeer oneconomisch, 
omdat het weinig arbeid met zich 
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zou meebrengen. Vervolgens werd 
gesproken over een voorstel van de heer 
De Klerk om een ‘eenmanscommissie’ 
uit de Raad te benoemen die B. en W. 
ging adviseren omtrent de tewerkstelling 
van de werklozen. Dit voorstel werd 
aangenomen met 6 stemmen voor en 1 
tegen, die van de heer Van Santen. Het 
merkwaardige hiervan was, dat na twee 
stemmingen de tegenstander hiervan, 
de heer Van Santen werd gekozen 
tot lid van die commissie. Overigens 
werd het voorstel om een ijsbaan aan 
te leggen na een geheime vergadering  
door de Raad in een openbare zitting 
aangenomen met 4 stemmen voor en 
3 tegen. Tegen stemden de heren Van 
Santen, Van Vulpen en vreemd genoeg 
wethouder J. Rigter. Achteraf gezien was 
het college van B. en W. toch verdeeld 
over het voorstel van de ijsbaan.

Protestvergadering
De daaropvolgende zaterdagavond 
vond en protestvergadering plaats in 
café Gooiland (nu Moeke Spijkstra) over 
de regeling van de uit te betalen lonen. 
Het S.D.A.P. lid P.J. Boeljon voerde het 
woord en drong erop aan geen aanvang 
te maken met het werk, (hetgeen nogal 
vreemd overkwam, want hij had vóór het 
voorstel gestemd) maar op advies van 
K.J. de Klerk (R.K.) besloot men toch het 
aanbod van de Gemeente aan te nemen 
en aan het werk te gaan. 
De ontevredenheid bij de werklozen 
ging in hoofdzakelijk over het huns 
inziens te lage loon, wat door de Raad 
bepaald werd op fl . 0,45 per uur. Wel 
had de protestvergadering besloten om 
in deze zaak de Vakbonden in de arm 
te nemen. Toen de ijsbaan in november 
1933 gereed was, verzocht het College 
van B. en W. om een aanvullend krediet 
van fl . 1.641,89 voor het verplaatsen van 
de ingang van de Eemnesserweg naar 
de Schapendrift. Behalve esthetische 
winst was hiervan het gevolg dat 
het gelijkmatig dichtvriezen van het 
wateroppervlakte werd bevorderd en 
dat het parkeren van auto’s en rijwielen 
gemakkelijker kon geschieden. Ook 
zou er nog meer verlichting, aanleg van 
waterleiding voor het onder water zetten 
van de ijsbaan en wat beplanting rondom 
de ijsbaan moeten komen.

IJsbaanhuisje
Voorts het plaatsen van een gebouwtje 
naast de ijsbaan dat gebruikt kon 
worden als  ‘verversingsgelegenheid’ en 
waaraan een vertrekje zou komen, dat 
als bestuurskamer kon dienst doen. 
Dit door architect Th. Rueter ontworpen 
gebouwtje zou aan de lengtezijde van de 
ijsbaan geplaatst kunnen worden, in de 



-26-

richting van de Schapendrift. 
Dit gebouwtje was dus het begin van 
wat later: “Rust Wat“ zou worden. 
Vanuit de burgerij had zich een comité 
gevormd, dat de naam droeg van 
Blaricums IJsbaan Comité. Het bood 
de gemeente aan om de ijsbaan te 
exploiteren, hetgeen door de gemeente 
dankbaar werd aanvaard. Immers, 
de gemeente beschikte niet over de 
kennis en mankracht om de ijsbaan op 
economische wijze te exploiteren. Dit 
comité huurde de ijsbaan jaarlijks voor 
de somma van fl . 400,- . Helaas kunnen 
de namen van de leden van het eerste 
IJsbaan Comité niet vermeld worden, 
omdat noch in de stukken van B. en 
W., noch in de Gooi- en Eemlander 
deze namen vermeld werden. Dit is een 
korte beschrijving van het ontstaan van 
de ijsbaan. Velen weten de aanleiding 
hiervan, maar ook vele (nieuwe) 
ingezetenen zullen zich er niet van 
bewust zijn dat deze mooie IJsbaan (die 
ook voor andere zeer nuttige dingen 
wordt gebruikt) werd aangelegd om de 
werklozen aan werk en dus aan eten te 
helpen.

n.b. Het vervolg komt in het BasBlad van 
december’21

Bron: Deelgenoot, mededelingenblad 
van de Historische Kring Blaricum. 
Nummer 37 Najaar 2001
Artikel geschreven door Harry Klein

DE WATERTOREN IN LAREN
door Ellen de Valk 

Omstreeks 1930 nam de vraag naar 
drinkwater in Laren dusdanig toe dat 
het Provinciaal Waterleidingbedrijf van 
Noord-Holland besloot tot de bouw 

van een nieuw complex waarin zowel 
waterwinputten als een reservoir zouden 
worden opgenomen. Als locatie werd 
gekozen voor een licht geaccidenteerd 
terrein van vijf hectare, aan de ene 
zijde grenzend aan het Gooisch 
Natuurreservaat en aan de andere zijde 
aan de rijksweg van Amersfoort naar 
Amsterdam (de huidige Al). 
Dit terrein had de voor de Waterleiding 
Maatschappij gunstige hoogte van 28 
meter boven AP. (Amsterdams Pijl). 
Landschappelijk gezien was het echter 
door het natuurschoon een zeer gevoelig 
gebied.
Een van de voornaamste eisen voor 
het verkrijgen van toestemming van 
de gemeente Laren was dan ook dat 
het natuurschoon van het omringende 
heidelandschap zoveel mogelijk intact 
zou blijven. De gemeente had als 
suggestie meegegeven dat de toren 
niet abrupt verticaal omhoog zou rijzen 
maar door combinatie met lagere 
bebouwing een goede overgang met het 
landschap te creëren. Een wens was 
de toren tevens als uitzichtpunt te laten 
dienen, een uitzicht dat bij helder zicht 
aan de westzijde de vele torens van 
Amsterdam liet zien en aan de zuidzijde 
de Domtoren van Utrecht.

Prijsvraag
De traditie van watertorenbouw was 
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in ons land nog niet oud. De vroegste 
torens dateren pas uit het laatste kwart 
van de vorige eeuw en sloten stilistisch 
aan bij de toen heersende bouwtrant. 
Het silhouet werd gekenmerkt door 

het uitdragende waterreservoir. Aan 
het begin van onze eeuw won het type 
waarvan schacht en reservoir een 
eenheid vormen steeds meer terrein. De 
watertoren heeft een hoogte van 35,65 
meter en twee waterreservoirs van elk 
500 m³.
We zien nu ook torens opgetrokken uit in 
het zicht gelaten gewapend beton, een 
bij dit bouwtype voor de hand liggende 
ontwikkeling omdat voor het ontwerpen 
veelal ingenieurs werden aangezocht. 
Het Waterleidingbedrijf nodigde voor het 
project in Laren een zestal architecten 
uit om “onder motto” een schetsontwerp 
te maken voor een watertoren met 
kantoren en dienstwoningen. De keuze 
viel op het ontwerp “Hoog Water” dat 
na opening van de naambrieven van 
de Larense architect Wouter Hamdorff  
bleek te zijn.

Wouter Hamdorff 
Wouter Hamdorff  was in die jaren een 
architect met reeds een groot oeuvre 
op zijn naam. Hij had in ‘t Gooi een 
type landhuis geïntroduceerd dat 
teruggreep naar de vormen van de 
Gooise boerderijen. Hij zou in dit type 
landhuis een heel eigen romantische, 
expressionistische stijl ontwikkelen. 
Vanaf de jaren dertig, de tijd waarin de 
opdracht voor het watertorencomplex 
valt, werden Hamdorff s ontwerpen 
gekenmerkt door een soberder 
vormgeving. In plaats van de golvende 
rieten kappen die hij vroeger, om met 
zijn eigen woorden te spreken, als een 
deken over zijn huizen spreidde, paste 
hij nu het strakkere, met pannen gedekte 
zadeldak toe en ook een nieuw daktype, 
het lessenaarsdak, dat slechts uit één 
hellend dakvlak bestaat. Hij behield zijn 
voorkeur voor natuurlijke materialen en 
zag af van alle overbodige ornamentatie. 
In deze stijl zou Hamdorff  het watertoren-
complex vorm geven.

Bouwstijl
Nieuw in dit ontwerp was Hamdorff s 
houding ten aanzien van utiliteitsbouw; 
hij trachtte op geen enkele wijze het 
gebouw zijn functie te ontnemen. Dit 
ontwerp stond in schril contrast tot een 
slechts enkele jaren eerder ontwerp 
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ACTIVITEITENKALENDER
 
Selectie van interessante activiteiten van BasBEL en andere organisaties. 
Corona: veel activiteiten die eerder waren stopgezet, worden langzamerhand weer hervat. 
Correcties of aanvullingen? Graag naar secretaris@basbel.nl  
Vervoer nodig? Bel Ellen of Jan voor vrijwillige chauff eurs, 035-5316079 of 06-41519803

Wekelijks te doen in Blaricum (B), Eemnes (E) en Laren (L)
Dag  Tijd Wat Waar 
ma-vr 10.00- 12.00 PC Helpdesk voor senioren, ook Apple, vanaf september Brinkhuis, L
ma  10.00- 12.00 Spelletjes-ochtend, 035-5262902, vanaf september  Malbak  B
ma-za 12.00- 15.00 Mogelijkheid te lunchen in tent voor Brinkhuis, 035-7513991 Brinkhuis,  L
ma-vr 14.30- 16.00 Film; zo mogelijk tevoren reserveren op Hartvanlaren.nl; Brinkhuis, L
ma 10.00- 16.00 Dagje Blaercom, 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- 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 13.00- 16.00 Keramiek, Sabine Kuperus, 035-5262902, vanaf september Malbak,  B
ma 13.00- 16.00 Biljarten senioren, 053-5311887     Huis Eemnes
ma 14.00- 16.00 Koffi  emiddag, Sabine Kuperus, 035-5262902, vanaf sept. Malbak,  B
ma 17.30- 18.30 Marian Roskamp kookt verse maaltijd, € 9,50; 06-2727226 Bongerd,  E
di 09.15- 11.15 Naailes, Ingrid Hogebrug, 035 5263583, vanaf oktober Malbak, B 
di 10.00- 12.00 Koersbal, Hasselaarlaan 1c, Eemnes, 053-5311887  Huis  Eemnes
di 10.00- 12.00 Handwerkochtenden, 035- 526 2902,    Malbak,  B
di 10.00- 15.30 De Ontmoeting, dagbesteding, Tosca de Jong, 06-5409026 Huis  Eemnes
di 12.30- 13.30 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, 035-526 2902, vanaf sept./okt.  Malbak,  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 09.45- 12.00 Wandelen+fi etsen, Jacq. v. Vliet, 035-5261971    Malbak,  B
wo 10.00- 16.00 ‘Dagje Blaercom’, Lissy Pelikaan, 06 3199 5656  Blaercom,  B
wo 10.00-12.00 Brei- en Haak-inloop, vanaf september    Malbak,  B
wo 13.30- 15.00 Inloopspreekuur Vrijwilligers     Huis  Eemnes
wo 14.00- 17.00 Bieblab: kennismaken met 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 een beperking; augustus Malbak,  B
do 10.00- 11.30 Seniorweb. Voor alle vragen over computer, tablet, mobiel Huis  Eemnes
do 10.00- 12.00 Koffi  eochtend De Malbak, 06-13498334, vanaf september Malbak,  B
do 10.00- 11.30 Koffi  eochtend met lekkers,06-82848005    Brinkhuis,  L

van zijn hand, uit 1929, ook voor een 
watertoren, dat hij toen een uiterlijk had 
gegeven dat veel gelijkenis vertoonde 
met onze Nederlandse molens.

Bron diverse gegevens: Wikipedia
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do 10.00- 12.00 Brei en Haakcafé, Nelly Bleijenberg, 06 - 3038 8296  Brinkhuis,  L
do 10.00- 12.00 Koersballen Senioren, 06 1349 8334    Malbak,  B
do 10.30- 12.00 Taalcafé anderstaligen, Afke Nijhof, 06-5737 0520   Schering,  L
do 12.45- 14.30 Zwemmen voor senioren; water is 30°C; 035- 531 4964  Biezem,  L
do 13.30- 16.00 Bridgen en klaverjassen, Eemnes, Raadhuislaan 80A  Raadsvore,  E
do 14.00- 16.00 Koersbal, Paul Molenkamp, 035-5314383   Blaercom,  B
do 14.00- 17.00 Textielatelier KnipOog, Annemieke Lute, 035-7504164  Schoter,  E
do 16.00- 17.00 Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam Eemnes   Huis  Eemnes
do 19.30- 22.00 Modelspoorclub (MSC), Vincent v.d. Linden, 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); 035-5311887 Huis  Eemnes
vr 10.00- 12.00 Geef en neemtafel, Afke Nijhof, 06 - 573 705 20  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
vr 20.00- 23.00 Linedance, Els Vos, 035-5262902     Malbak,  B

Zie voor het meest actuele overzicht (met ook maandelijkse en eenmalige activiteiten) de website 
(Basbel.nl) 

In ieder geval noteren in uw agenda:

1. Jaarvergadering met Bingo: 14 september, 14.00 uur in de Bongerd, Jhr. Röelllaan
 Eemnes.

2. Lustrumlunch BasBEL, 15 oktober 2021, vanaf 12.00 in het Huis van Eemnes,
 Noordersingel, Eemnes

MARIAN KOOKT VOOR U
( advertentie)

Als professionele dieet-kok met 40 jaar ervaring in de ouderen zorg, kook ik op maandag, 
woensdag en vrijdag een verse maaltijd.

 De maaltijden worden geserveerd in de Bongerd, Jkh.Röellaan15 
in Eemnes tussen 17.30 en 18.30 uur. Reserveren is niet nodig!  
De maaltijd bestaat uit een hoofd- en bijgerecht en dessert, voor € 
9.50. U kunt ook een maaltijdkaart kopen voor 10 x  =  € 90.00.
Verder kan ook een vers gekookte warme maaltijd  bijt u thuis 
bezorgd worden. Dit kost € 1.00 extra, binnen Eemnes,  buiten 
Eemnes € 2.00. 

Vragen bel mij: 06 1272 7226.                                   

Zaalverhuur
De ruimte is te huur voor: (verjaardag) feesten, vergaderingen, cursus, condoleance, clubs. De 
capaciteit is max. 55 personen. Voor beschikbaarheid, en over informatie en prijzen bel mij.

Catering
Voor al uw feesten, partijen en andere gelegen heden, is catering mogelijk. Van 
een kopje koffi  e tot hele buff etten in de Bongerd of thuis bezorgd. De prijs is op 
aanvraag. Bijvoorbeeld: luxe hapjes, broodjes, high tea, gebak en buff etten koud en 
warm.
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FILIPPINE

In witte vakjes met gelijke cijfers staan dezelfde 
letters. De oplossing is het verticale woord in de 
grijze vakjes. 

  1  onbetaald zwaar werk
  2  hemelse plek voor vermaak
  3  opgetoupeerde haardracht
  4  dorpsdichter
  5  hulpmiddel bij complexe sommen 
  6  onderkledingstuk
  7  leegmaken
  8  schilder van licht
  9  oud-bewoner Witte Olifant 
10  onderwijsmanager
11  wondermiddel
12  deel sterrenkunde

Onder de inzenders van de goede oplossing wordt een boekenbon van € 20,00 
verloot. De prijzen - ook van beide vorige keren - worden uitgereikt tijdens de 
jaarvergadering op 14 september om 14.00 uur in De Bongerd (Eemnes).
Adres: Redactie BasBLAD, Patrijzenhof 80, 3755 ET Eemnes, of per mail: 
redactie@basblad.nl
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ANSKES SMULSUGGESTIE

Kabeljauwschotel

Totale tijd  1 uur
Voorbereidingstijd   25 min
Bereidingstijd   35 min 
Porties 4

Moeilijkheidsgraad
Gemakkelijk
Sappige vis, knapperige bloemkool en 
stevige aardappelen maken dit gerecht 
tot een waar succes.
Ingrediënten

• Aardappelen, gekookt
• 600 g, (gekookt)
• Bloemkool 1200 g
• Kabeljauw, rauw 500 g, fi let
• Peper, zwart
• 1 hoeveelheid (naar smaak)
• Zout 1 hoeveelheid (naar smaak)

• Citroen 1 halve
• Groentebouillon, bereid 500 ml
• Nootmuskaat 1 hoeveelheid (naar 

smaak) 
• Geraspte kaas, tot 30+
• 50 g Peterselie 2 eetlepel(s

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Schil de aardappelen, snijd ze in schijfjes 
en kook ze gedurende 10 minuten. 
Kook de bloemkoolroosjes 5 minuten in 
de bouillon. 
Spoel de kabeljauwfi let af, dep droog en 
breng op smaak met wat zout en peper. 
Snij de kabeljauw vervolgens in blokjes.
Giet de aardappelen af en verdeel 
over een ovenschaal. Leg daarop de 
kabeljauw en besprenkel het geheel met 
citroensap. 
Giet de bloemkoolroosjes af, vang 200 
ml bouillon op. 
Leg 300 gram bloemkool apart en doe de 
rest bij de aardappelen en de kabeljauw 
in de ovenschaal.
Pureer de resterende bloemkoolroosjes 
samen met de bouillon. Breng op smaak 
met wat zout, peper en nootmuskaat. 
Giet deze saus over de ovenschotel, 
bestrooi het daarna met de geraspte 
kaas en laat het zo’n 25 minuten in de 
oven staan.  Garneer met wat peterselie.
Eet smakelijk!
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LID WORDEN VAN DE BASBEL?

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

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

Hoe?

* Via website (www.BasBEL.nl), 

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

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

* Secretaris BasBEL, 
Patrijzenhof 80, 
3755 ET Eemnes    
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INSCHRIJFFORMULIER BASBEL

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

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

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

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

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

Ja, ik word lid van de BasBEL. De contributie is € 25,- 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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