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VAN DE VOORZITTER

Sinds onze vorige nieuwsbrief zijn er toch weer veel dingen gebeurd.

Om te beginnen wil wil ik melden, voor de leden die het niet hebben meegekregen, 
dat op 7 maart 2017 onze secretaris Léonie de Groot is overleden. In mijn 
voorwoord van het vorige nummer van de BasBEL meldde ik u al dat ze ziek was, 
maar het zag er niet naar uit dat ze ons al zo snel zou verlaten. Elders in dit nummer 
treft u een In Memoriam aan die ook op onze website BasBEL.nl is opgenomen.

Verder wil ik u informeren dat ons ledenaantal is opgelopen tot bijna 60 leden en 
het eind van de groei is nog niet in zicht. In de komende maanden zal het niet meer 
zo hard gaan vanwege de naderende vakanties. Daarom blijf ik u vragen of u, uw 
tevredenheid over onze vereniging steeds wil doorvertellen.  De groei geeft wel aan 
dat BasBEL iets invult waar mensen verder mee willen gaan. Een van onze
nieuwe leden heeft al aangegeven de activiteitenafdeling te willen komen 
ondersteunen. 
Hartelijk welkom allemaal.

Op 4 april j.l. hebben we eerste activiteit georganiseerd; pannenkoeken eten. Marion 
Hesterman doet hierover verslag in dit nummer.
Ook zijn we bezig met de organisatie van een bezoek aan “Het Landje”. 
Dit staat gepland voor dinsdag 4 juli. 
De najaarsbusreis kom er ook aan; planning begin oktober. U ziet het we werken op 
veel fronten om het onze leden naar de zin te maken.

In deze editie van onze nieuwsbrief hebben we u nog een primeur. Een aantal 
lokale prominente inwoners van de BEL gemeenten hebben ons toegezegd, ons 
regelmatig te willen voorzien van verhalen uit de BEL-dorpen.
Frans Ruiter schrijft verhalen over Blaricum, Bep de Boer neemt dan Laren voor zijn 
rekening, Deze heren hebben zich sterk verdiept in de geschiedenis van de dorpen 
en hun inwoners. Voor Eemnes zoeken we nog iemand. Sugesties of aanmeldingen 
hiervoor zijn van harte welkom bij de redactie of een van de bestuursleden.

Verder wens ik u een fi jne zomer toe en diegene die op vakantie gaan wens ik veel 
plezier, maar wees voorzichtig.

René Kemperman
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IN MEMORIAM LÉONIE DE GROOT

We hebben afscheid moeten nemen van een vrouw die midden in het Eemnesser 
sociale leven stond. Een vrouw die iedereen in dit dorp kende. Leonie was erg 
betrokken bij de gemeenschap van Eemnes.

Vaak was ze te zien op haar scootmobiel als ze 
weer eens onderweg was voor een zaak waarvoor 
ze zich wilde inzetten. Getuige van haar sociale 
betrokkenheid is het grote aantal instellingen 
en organisaties waarvoor ze actief was zoals 
o.a. de Kerk, de EHBO en haar bijdrage aan het 
collecteren. Dat er alom waardering was voor haar 
inzet is gebleken uit de benoeming tot lid in de 
orde van Oranje Nassau en het, veelal in Eemnes 
gewaardeerde, Eemnesser koetje dat zij mocht 
ontvangen. 

Een belangrijk onderdeel waren ook de seniorenorganisaties. Als bestuurslid van 
de voormalige ANBO-afdeling was zij een groot voorstander van het continueren 
van deze activiteiten in de nieuwe organisatie BasBEL. Zij stond onder meer aan de 
wieg van deze vereniging. Ook was ze direct betrokken bij de organisatie van allerlei 
activiteiten voor deze verenigingen. Zij hield zich dan maar al te graag bezig met de 
logistiek. Telkens weer wist ze mensen te bewegen haar hierbij te ondersteunen.

Ook haar inzet en betrokkenheid bij onze nieuwsbrief, eerst ANBO BEL Vizier en 
later BasBEL, was geweldig.

Léonie was in staat je te inspireren en om je dingen te laten zien of doen, waarbij 
ook haar controle op de voortgang van de activiteiten genoemd mag worden. Wij 
hebben haar leren kennen als een blijmoedige vrolijke en actieve vrouw met ook 
altijd een luisterend oor als dat nodig was.

De leden en het bestuur zeggen daarvoor simpelweg dankjewel Léonie.

René Kemperman
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Aan: lokale vertegenwoordigers van EHBO-Eemnes, Gehandicaptenraad,
BEL-combinatie, ’t Gooi-Humanitas, KBO-PCOB, Rode Kruis afd. Gooistreek/BEL,
Versa- Welzijn, Zonnebloem, Seniorweb

          Eemnes, 15 mei 2017

Geachte vertegenwoordiger van een organisatie die (ook) belangen van ouderen 
behartigt,

Tegen de achtergrond van de groeiende onvrede onder lokale ouderen met het 
gevoerde beleid van de landelijke ANBO, vond half januari de oprichting plaats van 
de Brede algemene senioren-vereniging Blaricum, Eemnes, Laren – de BasBEL. 

De vereniging stelt zich ten doel om in de drie dorpen de belangen van ouderen 
te dienen, zowel collectief als individueel. Wij doen dat op uiteenlopende 
manieren, van lobbyen bij de gemeente tot het organiseren van busreizen, en 
van belastingservice tot bingomiddag. Vier tot zes keer per jaar verschijnt onze 
nieuwsbrief BasBEL; op internet zijn we te vinden onder www.basbel.nl . Inmiddels 
hebben zich ruim 60 leden aangemeld bij onze nieuwe vereniging. 

Wij realiseren ons dat er in de BEL-dorpen meer organisaties actief zijn die zich 
(mede) richten op de behartiging van belangen van ouderen, of waarvan de 
doelgroep voor een groot deel ouderen omvat. In de ogen van ons bestuur is dat 
ook goed, dat er meer organisaties werkzaam zijn op dit gebied – al was het maar 
omdat er dan voor ouderen en senioren iets te kiezen valt. 

Wel kunnen wij ons voorstellen dat het in het belang van onze doelgroepen is, om 
onderling informatie uit te wisselen en in een concreet geval wellicht ook samen te 
werken. 

Om een kleine eerste stap te zetten zouden wij u willen uitnodigen gebruik te maken 
van de “kalender” in de BasBEL. Daarop willen wij de activiteiten bekendmaken 
die voor senioren in de BEL-dorpen van belang zijn, niet alleen van onszelf, maar 
bijvoorbeeld ook van de gemeenten, en van onze ‘collega-organisaties’. 

Volgens de huidige planning verschijnt onze volgende BasBEL half juni. Indien u 
een of meer activiteiten of evenementen op de Kalender zou willen laten vermelden, 
verzoeken wij u dat uiterlijk 30 mei door te geven aan onze redactiesecretaris, Mary 
van der Schaal (schaalmary33@gmail.com of 035-5317093). 

Het spreekt vanzelf dat wij u desgewenst graag nog wat nadere toelichting geven.

Hoogachtend, en met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de BasBEL

Jan Sanders, vice-voorzitter    René Kemperman, voorzitter
Jan.sanders@dutch.nl, 035-5316079  voorzitter@basbel.nl; 035-5260561
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DE POLITIE DOOR DE TIJD HEEN
Door Frans Ruijter

Of we in Blaricum vroeger een veldwachter van het type Bromsnor uit de 
legendarische serie ‘Swiebertje’ hebben gehad weet ik niet. Die Bromsnor was 
een ‘hielenlikker’ van de burgemeester en de ‘slijmerd’ bij juff rouw Saartje 
voor een lekker ‘bakkie’ koffi  e. Maar hij was ook de schrik van Swiebertje en 
Malle Pietje, alhoewel dat ook wederzijds was. Zij probeerden hem altijd in 
het ootje te nemen en Bromsnor was vaak de onderliggende partij. Het  is 
opvallend dat het beeld wat hierboven is geschetst, vaak de beleving is van de 
mens. Daarom hadden Swiebertje en Malle Pietje altijd de sympathie van de 
kijker, de mens kiest vaak de kant van de ‘Underdog’. Ik laat aan de lezer over 
of dat werkelijk zo is.  
Waarom deze inleiding over een artikel van de politie door de jaren heen 
in Blaricum? Bij het zoeken naar anekdotes in politiezaken, beschreven in 
verschillende boeken over Blaricum, gaat het vaak over kleine dingen die om 
wat voor reden dan ook worden opgeblazen. Zaken waarover we nu anno 2017 
onze schouders ophalen en zeggen: “ waar maak je je eigenlijk druk om”.  

Onnodige hulp
“De politie is je beste vriend” en “die pet 
past ons allemaal” zijn van die kreten 
die over onze ordebewakers gaan. Of 
dat altijd zo is geweest daarover lopen 
de mening  uiteen. In het verleden 
werden de ordebewakers nachtwachten 
of veldwachters genoemd. Zij boden 
de strijd aan tegen de ‘kleine misdaad’ 
in ons dorp. Soms geholpen, gewenst 
of ongewenst door de burgemeester 
‘himself’. 

Kermis 1910
Zoals op 15 oktober 1910. De kermis die toen nog in oktober werd gehouden 
was bijna ten einde en tot dat moment rustig verlopen. De laatste dag van de 
kermis was op een zondag en juist toen ging het alsnog mis. De burgemeester 
de heer Hosang ging zich persoonlijk met het handhaven van de openbare orde 
bemoeien. Hij ging  om zeven uur ’s avonds het dorp in, om te kijken of eenieder 
zich goed gedroeg. Om tien uur kwam hij bij de herberg van Tak  (nu Dorpsstraat 
14 en 14a) binnen, en vroeg of er door iemand was gezongen. Burgemeester 
Hosang kreeg niet het antwoord dat hij verwachtte en hij gelastte de dienstdoende 
Rijksveldwachter Hoogenvorst om Gerrit Kuijer te arresteren. De Rijksveldwachter 

Blaricum
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voldeed met de nodige tegenzin aan dit verzoek. Gerrit Kuijer stond bekend als een 
rustig persoon en hij had ook zeker niet teveel gedronken. Hij werd meegenomen 
naar het Gemeentehuis voor verhoor. Door tussenkomst van zijn ouders werd 
hij ruim een uur later weer vrijgelaten. Burgemeester Hosang had nu de ‘smaak’ 
als ordebewaker pas goed te pakken. Hij was geheel van slag en snauwde een 
ieder die hij tegenkwam toe: “in naam der wet, naar huis, of er zal geweld worden 
gebruikt”. Bij jong en oud sloeg de schrik om het hart. Niemand veroorzaakte ook 
maar op enige manier overlast.

Jan van Stokkum
Na tienen kwam de burgemeester bij Hotel Verver (Nu Gal en Gall) aan. Hij 
sommeerde alle bezoekers: zich ogenblikkelijk uit het de feestzaal te verwijderen. 
Alle aanwezige waren zeer verbaasd, omdat Verver zoals altijd een vergunning 
had om tot elf uur open te blijven. Onder de bezoekers was ook Jan van Stokkum. 

(Deze smidsknecht werkte bij Henk van den 
Bergh. Hij had Gerrit van de Bergh in 1902 op 
diens sterfbed beloofd om het bedrijf te blijven 
runnen totdat Henk van den Bergh, die toen 
pas twaalf jaar oud was, zich zelf zou kunnen 
redden. Kortom deze Jan van Stokkum stond 
bekend als een zeer sociaal persoon).
Nog volkomen nuchter ging Jan van Stokkum 
dan maar van Verver naar Tak om een 
borreltje te halen. Daaruit komende en nog 

even een praatje makend met een mededorpsgenoot, kwam burgemeester Hosang 
er weer aan rijden en maande hij Jan van Stokkum aan om direct  naar huis te 
gaan. Jan van Stokkum gaf hieraan  geen gehoor.  Even later komen de twee 
bovengenoemde personen tot overmaat van ramp elkaar weer ergens anders in het 
dorp  tegen. Nu gaf de burgemeester, veldwachter Slagveld opdracht om Jan van 
Stokkum te arresteren. Lopend naar het Gemeentehuis wist Jan zich los te rukken 
en zetten het op een lopen. De burgemeester riep: “sta of ik schiet”. Hij voegde de 
daad bij het woord, trok zijn revolver en schoot. Gelukkig voor een ieder miste dit 
schot elk doel. De Burgemeester zette alles op alles om Jan van Stokkum alsnog 
te arresteren maar steeds mislukte dat. In de nacht van maandag op dinsdag,  
na de kermis, werd een poging ondernomen om Jan van Stokkum alsnog op te 
pakken. Deze had zijn woning met prikkeldraad versperd. Veldwachter Brandsma 
weigerde de versperring te verbreken en de deur van de woning open te breken. 
Burgemeester Hosang maakte zich hier zo boos over dat hij veldwachter Brandsma 
met een stok een paar klappen in zijn gezicht gaf. De sporen daarvan waren 
goed zichtbaar!  Brandsma heeft over dit incident  een offi  ciële klacht ingediend.  
Maar Van Stokkum bleef uit handen van het ‘bevoegd gezag’. Dit ontactische en 
provocerende optreden van de burgemeester bleef natuurlijk niet onopgemerkt 
bij de bevolking van Blaricum. Ook de Offi  cier van Justitie, Commissaris van de 
Koningin en de Minister van Binnenlandse zaken werden op de hoogte gesteld 
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van deze trieste ontwikkelingen. Er werd zelfs aan de Minister voorgesteld deze 
‘gevaarlijke man’ maar te ontslaan.

Hoor en wederhoor
Burgemeester Hosang had natuurlijk een andere lezing over het gebeuren. In 
het kader van hoor- en wederhoor mag dit natuurlijk ook hier niet ontbreken. Hij 
had namelijk vernomen dat de inwoners van Blaricum zich gestoord hadden aan 
zijn strenge optreden in de voorafgaande dagen. Hij had het vermoeden dat ze 
hem wilden wreken. Vandaar dat hij om zeven uur zijn eerste ronde reed door het 
dorp. Hem was niets vreemds opgevallen en ging hij maar weer  naar huis. Om 
half elf hoorde hij enkele personen zingen in de herberg van Tak. Omdat zingen 
volgens de politieverordening ná tien uur verboden was, ging hij naar binnen om 
aan het gezang een eind te maken. De bezoekers begonnen de burgemeester een 
beetje te jennen, wat hij niet op prijs stelde. Wanneer hij de een aansprak op het 
gezang  begon de ander te zingen. Maar op 
een gegeven moment was het zingen over 
en verliet de burgemeester de zaal. Een der 
aanwezige, Gerrit Kuijer genaamd, begon 
de burgemeester uit te jouwen. Doordat de 
burgemeester zich plotseling omdraaide had 
hij dit zelf waargenomen. De burgemeester 
geeft Rijksveldwachter Hoogenvorst opdracht 
hem te arresteren  en mee te nemen naar 
het Gemeentehuis, alwaar hij verhoord moest 
worden. De burgemeester begaf zich nu 
richting Hotel Verver en gaf opdracht tot sluiting. De Heer Verver had dan wel een 
vergunning om tot elf uur open te blijven, maar gegeven de omstandigheden vond 
de burgemeester het verstandiger om maar meteen te sluiten. Op het kermisterrein 
stonden een vijftigtal  personen bij elkaar waaronder de ouders van Gerrit Kuijer. Zij 
vroegen aan de burgemeester hun zoon vrij te laten. De burgemeester antwoordde, 
dat dit alleen kon geschieden ná verhoor. Terwijl dit gesprek plaatsvond werd er 
een stuk glas in zijn richting gegooid. Hierin zag hij voldoende aanleiding om de 
‘menigte’ te sommeren naar huis te gaan. De meeste voldeden daaraan zij het met 
de nodige tegenzin.  Onder hen bevond zich Jan van Stokkum. Later ontmoeten hij 
Van Stokkum opnieuw. Hij maande hem naar huis te gaan. Toen hij de smid voor 
de derde keer tegenkwam, gelastte hij hem mee te gaan naar het Gemeentehuis, 
om zijn onwelwillende houding aan het gezag uit te leggen. Veldwachter Slagveld 
nam Jan van Stokkum mee. Deze wist zich los te rukken en zette het op een lopen. 
De burgemeester ging er achteraan. Hij meende een eind verderop veldwachter 
Brandsma te zien staan en riep  “grijp hem”. Tegen  Van Stokkum riep hij  “sta of 
ik schiet” daarop loste hij een schot in de lucht. Brandsma schrok van de knal en 
greep daardoor mis naar Van Stokkum. Jan maakte van de wanorde gebruik en 
vluchtte weg. Gerrit Kuijer werd een uur na zijn aanhouding weer vrij gelaten. 
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Niet opgeven
De volgende morgen zocht de burgemeester Van Stokkum weer op en vroeg hem 
om mee te gaan naar het Gemeentehuis. Van Stokkum had er geen oren naar 
omdat hij bang was, net als de vorige avond, voor het wapen van de burgemeester. 
In de middag toog de burgemeester andermaal naar het huis van Jan, doch 
daar werd hem medegedeeld door zijn huisgenoten dat Jan naar Amsterdam 
was. In de late avond ging de burgemeester, nu met veldwachter Brandsma 
weer naar het huis van Van Stokkum. Brandsma vond het niet verstandig dat de 
burgemeester naar binnen wilde gaan. Hierdoor ontstond er tussen de beide heren 
een woordenwisseling. De burgemeester ontkent ten stelligste dat hij Brandsma 
met een stok geslagen zou hebben, de schrammen op diens gelaat hadden een 
ander oorzaak, volgens hem. De heer Hosang vroeg toegang en werd te woord 
gestaan door een oude man die het niet verstandig vond om op dit uur van de 
dag een gesprek hierover te voeren en deed de deur weer dicht. Het hek was 
met prikkeldraad gesloten, De burgemeester had deze versperring verbroken. 
Veldwachter Brandsma bleef die nacht verder de wacht houden. De volgende 
morgen bleek Jan van Stokkum helemaal niet thuis te zijn. Van verschillende feiten 
heeft de burgemeester proces verbaal opgemaakt. 

Offi  cier van Justitie
Dit hele gebeuren was natuurlijk ook al snel bekend bij de Offi  cier van Justitie. 
Deze gelastte dat als Jan van Stokkum gearresteerd moest worden dat dan ook 
zou gebeuren en de Offi  cier van Justitie het dan zelf wel zou doen. Ook Jan van 
Stokkum werd op de hoogte gesteld van het feit dat hij weer mocht gaan en staan 
waar hij wilde. Kortom hij was weer vrij man. Er gingen geruchten dat veldwachter 
Brandsma zijn aanklacht tegen de burgemeester heeft ingetrokken. Dit en ook 
ander zaken zoals de Meentkwestie in 1903 waarbij Hendrik Christiaan Smit werd 
doodgeschoten. Ook het onnodige vastzetten van Floris Vos (een voorvechter van 
de Erfgooiers) en een paar administratieve missers, brachten burgemeester Hosang 
in een hele lastige positie. Hij werd op 19 oktober 1910 in bewaring gesteld. En op 
29 oktober 1910 voorlopig op vrije voeten gesteld. Maar het betekende wel dat dit 
het einde was van zijn burgermeesterschap van Blaricum. 

Blaricum, 9 mei 2017

EERSTE UITJE BASBEL 
Door Marion Hesterman

Pannenkoeken eten in de pannenkoekenboerderij “De Wildenburg”
even voorbij Kasteel Groeneveld.

Op 4 april 2017 heeft de BasBEL haar eerste uitje gestart in de Wildenburg  

Eeemnes
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(Baarn) even voorbij Kasteel Groeneveld aan de Wildenburglaan. 
De middag was vol zonneschijn en een aangename temperatuur. In 
een groene, landelijke omgeving kwamen wij aan bij de sfeervolle 
pannenkoekenboerderij. Een ruime grote parkeerplaats zag er al 
gastvrij uit. We gingen met ons allen buiten in de zon zitten  waarna 
men ons al snel kwam uitnodigen om naar binnen te gaan. Binnen 
stond al een lange feestelijk gedekte tafel voor ons klaar. 
Bij een kopje koffi  e/thee hebben we 
daar gezellig een uurtje zitten praten. De 

gesprekken waren leuk er werd  ook veel gelachen. En 
daarna ‘de pannenkoek’. Je kon kiezen uit bijvoorbeeld: 
ananas met gember, spek met kaas of rozijnen met stroop 
en nog veel meer mogelijkheden.  Allemaal heerlijk. 
De leden, die je nog niet kende, kon je op deze manier 
ontmoeten, en zo hadden wij  een boeiende, lekkere en gezellige middag met 
elkaar. 

Het interessante van deze plek  is dat,  waar nu de 
pannenkoekenboerderij staat, er vroeger heel lang 
geleden…….. een ridderhofstede de “Drakenburg stond.  
De geschiedenis van dit kasteel is sterk verbonden met 
Drakenstein. Ook een kasteel in Baarn waar Prinses 
Beatrix nu woont.

WE WETEN NU:

dat we bij de “Wildenburg” pannenkoeken hebben gegeten op historische grond. Op 
het landgoed daar in de buurt stond eens de Ridderhofstad “Drakenburg”. Het moet 
een aanzienlijk kasteel zijn geweest, compleet met grachten en een ophaalbrug.
Volgens de geraadpleegde archieven heeft het kasteel alleen gediend voor 
bewoning. En dat  terwijl Baarn is blootgesteld geweest aan plunderingen, 

11
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branden, oorlogen en overstromingen 
van de rivier de Eem. En toch 
wordt “Drakenburg” niet genoemd 
in de diverse rampen die hebben 
plaatsgevonden. De meest bekende 
veldslag was in “Het Wilde Bosch” in 
1348. En ook werden grensgeschillen 
uitgevochten tussen Baarnaars,  
Eemnessers en de Laarders in 1356, 
waarbij Baarn in de kerstnacht in de as 
werd gelegd.

Dan was er ook nog de slag bij “Groeneveld” en de ‘Zandvoortse molen’ in 1672 
tussen de Kozakken en de Fransen. En dan waren er ook regelmatig gevechten 
tussen de bisschoppen van Utrecht en de Hollanders. En nergens werd melding 
gemaakt dat de “Drakenburg” er bij betrokken was. 

Rond 1300 lagen bij Baarn uitgestrekte heidevelden en veengronden. Om die 
velden te mogen ontginnen was een gedeelte in bruikleen gevraagd aan de 
bisschop van Utrecht Jan van Diest die werd verkregen door Vrederick Heren 
Wernarszoon van Drakenburg. Deze Vrederick Heren Wernarszoon kwam uit een 
geziene  familie uit Utrecht. Hij nam de familienaam Drakenburg aan, vermoedelijk 
naar de naam van een huis dat hij te Utrecht bewoonde. Op die veengronden bij 
Baarn werd door hem de hofstede “Drakenburg” gebouwd.

Na zijn overlijden in 1340 volgde zijn zoon Wernar hem op. Hij liet de hofstede 
afbreken en op die plek het kasteel “Drakenburg” bouwen. Hij vroeg vergunning aan 
de “Stadt van Baerne” om van zijn “Steenen Huys” een gracht naar de rivier de Eem 
te mogen graven voor de afvoer van turf. De winning van turf was in die jaren zeer 
rendabel. Of hij de vergunning kreeg heb ik nooit kunnen vinden. 
Tweehonderd jaar lang bleven de kastelen Drakenburg in Baarn en Drakesteyn in 
de Vuursche in bezit van de familie van Drakenburg. De laatste uit dit geslacht was 
Josina van Drakenburg.

Zij trouwde in 1533 met Dirk van Zuylen van de Haar, Sevender, Cockengen, 
Byleveld en Haenwyk. Zo ging het kasteel Drakenburg over in het bezit van de 
familie Van Zuylen. De laatste uit het geslacht Van Zuylen was de jonkheer Johan 
die in 1643 kinderloos is overleden. Hij was getrouwd met Geertruid van Lennep. 
Zij overleefde haar man nog 10 jaar. Ze is niet hertrouwd. Na haar overlijden 
kwamen nog verschillende families in het bezit van kasteel Drakenburg en de 
daarbij behorende landerijen. Zo kwam b.v. in 1672 het kasteel in bezit van Admiraal 
Jonkheer Wilhelm Josephus van Gent. Hij sneuvelde op 7 juni 1672 in een zeeslag 
bij Solebay (Eng). Hij werd begraven onder de ‘Dom van Utrecht’. 
Veel later werd de marinierskazerne in Rotterdam naar hem vernoemd. 
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In een koopacte uit 1672 
wordt Drakenburg als volgt 
omschreven:
“Ridderhofstad Drakenburg, 
liggende rondom in zijn 
grachten, met 2 banken in 
de kerk van Eemnes Binnen; 
verder met bosschen, 
plantagies enz. groot 90 á 
100 morgen, waarvan 40 á 
50 morgen hakhout; voorts 
weiland, bouwland, hei – en 
veenland, strekkende van 
de scheisloot van Santvoort, 
dwars over de Eemnesserdijk 
tot aan de ‘Gooiergracht’ of 
‘Hollandse Rading’. Verder behoren er bij het huis en de herberg ‘de Steenkamer’, 
de Drakenburgergracht (van de Steenkamer tot aan de Eem), een grote 
boerenhofstede “Langehoef”, het recht op de kelder en de begraafplaats in het koor 
van de kerk te Baarn waar het wapen van ‘Van Zuylen’ van ‘Nijeveld’ op staat, zoals 
de heer Van Gent dat gehad heeft. 

In 1811 werd het oude kasteel afgebroken en door een deftig landhuis vervangen.
Dit huis met landerijen werd door Prof. Gerardus Vrolijk in 1823 gekocht. De 
bekende schrijver Jacob van Lennep was goed bevriend met deze Professor Vrolijk. 
Hij is meerdere malen bij hem op bezoek geweest. Mogelijk was dit de aanleiding 
tot het schrijven van zijn boek “Ferdinand Huyck”. Hij laat het verhaal spelen op 
de Drakenburg en noemt het huis in zijn boek “De Guldenhof”. Mogelijk was de 
vroegere eigenares  de weduwe ‘Van Zuylen van Nijeveld’ geboren’ Van Lennep’ 
reeds een voorzaad van Jacob van Lennep. Na het overlijden van Professor  Vrolijk 
werden in 1860 door de erven alle bezittingen verkocht en in 1870 werd het
kasteel/landhuis gesloopt op het koetshuis na.

Later, in 1928, werd aan de andere kant van het terrein, aan de Albert 
Schweitserweg een volkshogeschool gebouwd met de naam “Drakenburg”, dat nu 
wordt gebruikt als conferentieoord.

Bron: “Drakenburg” van Ridderhofstad tot Conferentieoord. Door Bep (G.L.) De Boer 
1996.
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HET BRINKHUIS IN LAREN.

Op 6 juni 1881 werd de eerste steen van dit gebouw gelegd door pastoor Gerardus 
Hartman. Dat is te lezen op de gevelsteen bij de ingang. Die eerste steen werd 
gelegd voor het St. Jozefgesticht. De pastoor had een legaat ontvangen en die 
besteedde hij aan de bouw van het klooster en de school om onderwijs te kunnen 

geven aan de Larense kinderen. 
Op 3 april 1882 kwamen de eerste zes zusters 
Dominicanessen uit Neerbosch naar Laren. Zij gingen 
zich bezighouden met het geven van onderwijs. De 
school kreeg de naam van R.K. “Rosaschool”. Deze 
school stond naast het klooster op de hoek van de 
Brink. In die voormalige school is nu een kantoor in 
gevestigd.

In de jaren 60 van de vorige eeuw vertrokken de zusters en kwam het klooster leeg 
te staan tot 1966. Het gebouw werd inwendig verbouwd tot een cultureel buurthuis 
met de naam ‘De Warrekam’ dat in 1970 werd geopend. Hier werd veel voor de 
jeugd gedaan en ook op cultureel gebied kwam een ieder aan zijn trekken. 
Het idee werd geboren om ‘Warrekam’, ‘Bibliotheek’ en ‘Schering en Inslag’ samen 
te voegen tot  “Hart van Laren”. Het zou ‘het Brinkhuis’ gaan heten.
Ook nu weer werd het gebouw inwendig helemaal verbouwd en in 2012 werden 
‘Brinkhuis’ en ‘Schering en Inslag’ geopend. 
In dit totaal vernieuwde gebouw vinden we nu o.a. de 
bibliotheek, een theaterzaal, vergaderruimtes en een 
gezellige foyer voor een hapje en een drankje. Kortom, 
het Brinkhuis is dé culturele ontmoetingsplaats voor 
Laren, voor jong en oud en voor alle lagen van de 
bevolking. Dit jaar bestaat het Brinkhuis 5 jaar en dat 
wordt zeer zeker gevierd. 
In de foyer van het Brinkhuis is op groot formaat een 
foto te zien die genomen werd in 1957. Het was toen 75 jaar geleden dat de zusters 
Dominicanessen waren begonnen met het les geven aan de Larense jeugd. De 
nonnen kregen daarvoor een aubade van MCC.

B.(G.L.) de Boer

KOFFIEDRINKEN IN HET BRINKHUIS
Door Bep(G.L.) de Boer uit Laren

Het koffi  e uurtje in het Brinkhuis van Laren is op donderdagmorgen voor vele 
ouderen het fi jnste moment van de week. Even bijpraten met deze of gene en ook 
het uitwisselen van de nieuwtjes uit het dorp. Na afl oop weten we weer wie zijn 

Laren
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overleden of wat er speelt in het dorp.
Diverse verhalen komen boven.

Zo ook op de laatste bijeenkomst kwam het 
onderwerp hoogtevrees ter sprake.
De één vertelde over een kind dat op een 
vuurtoren stond ergens in Zeeland.
Het kind was naar de omheining gelopen 
die uit een laag hekwerkje bestond, met de 
zenuwen in hun lijf zijn de ouders en het kind 
toen maar naar beneden gegaan. Een ander 
vertelde dat ze op de Empire State Building 
was geweest, oneindig hoog. Mens, hoe durf je werd er gegriezeld. Weer iemand 
vertelde dat als je op de Euromast in Rotterdam wilt komen,  je  als het ware word 
afgeschoten met de lift.
Zo werden er verschillende torens en hoogten besproken tot iemand zei: “Weet 
je waar ik op ben geweest?”. Even bleef het stil, toen zei ze: “op de Tafelberg in 
Blaricum”. Dat was lachen natuurlijk!

En zo beleven een heel stel ouderen een heel gezellige ochtend.
Maar er worden ook belangrijker zaken besproken. Zo is er onlangs een 
brandweerman geweest die kwam vertellen over veiligheid in huis. Bijvoorbeeld wat 
betreft het afsluiten van je huis, over zakkenrollers en meer van die zaken.
Het koffi  e uurtje duurt van tien tot half twaalf en is voor meeste ouderen hét moment 
van de week. 

Zin in een kopje koffi  e? U bent van harte welkom

ETIKET LEZEN LOONT

Het is de moeite waard om etiketten van voedingsmiddelen goed te bestuderen. 
Onderzoek van de Consumentenbond eerder dit jaar liet zien dat het ene product 
twee tot zelfs wel vier keer meer zout kan bevatten dan een soortgelijk product 
van een ander (huis) merk. Als we het over zout hebben bedoelen we keukenzout 
(natriumchloride, NaCl). Om het nog iets ingewikkelder te maken: het draait om het 
‘onderdeel’ natrium als het gaat over onze gezondheid. In één gram keukenzout zit 
0,4 gram natrium. Natrium, en daarmee keukenzout, is onmisbaar voor ons lichaam. 
Het mineraal regelt de vochtbalans en speelt een belangrijke rol bij het regelen van 
de bloeddruk. Zeezout, Himalyazout en Keltisch klinken exotisch, maar het is nog 
steeds vooral natriumchloride.

Voor het lichaam maakt het niet uit hoe een product genoemd wordt. Ook de 
toevoeging van mineralen en spoorelementen als jodium, magnesium en calcium 
maakt zout niet gezond.

Max magazine 2017 nr. 1
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BELANGRIJK: MAP VOOR NOODGEVALLEN

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.

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.

De inhoud map kan met de hand geschreven worden (duidelijk) of mooier nog, 
via de computer bijgehouden worden, zodat u de laatste wijzigingen direct kunt 
aanbrengen en weer uit kunt printen.

Hoe ziet de map qua inhoud uit?

NAAM [van de persoon in kwestie] 
 1.  Persoonlijke gegevens:
  NAAM, evt – weduwe/naar van “Naam”, geboren te “plaatsnaam” op
   “datum”.  [Burgerservicenummer] BSN:  xxxxxxxx (9 posities)
  Thans woonachtig “Adres, postcode, woonplaats”
  Telefoon / Mobiele nummer xxxxxxxxxx (10 posities)  
  Sedert [dag maand jaar] weduwe/naar van [naam] 
  Evt. bijzonderheden/ namen van kinderen en de woonplaatsen
  Identiteitskaart: nummer (9 posities)   - geldig t/m : dag maand jaar
  Paspoort:  nummer  (9 posities)  - geldig t/m : dag maand jaar   
  Rijbewijs:  nummer (10 posities) - geldig t/m : dag maand jaar
  Plaats van het trouwboekje
  Eventueel een kopie of scan maken en opbergen van bovenstaande
  documenten.

 2.  WIE CONTACTEN IN GAVAL VAN:
  Namen, adressen, telefoonnummers van degene die gewaarschuwd  
  moeten worden (meer dan één!).
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 3. Medische gegevens:
  Naam en telefoonnummer Huisarts, Apotheek 
  Eventueel noodnummer Huisartsenpost
  Polis Basis en aanvullende verzekering; Naam zorgverzekeraar,   
  klantnummer en polisnummer

 4. Testament/Codicil:
  Naam en adresgegevens Notariskantoor
  Uitvaart: Begrafenispolis aanwezig? 
  Begraven of Cremeren?
  Wie is de gewenste begrafenisondernemer
  Speciale wensen? Muziek - Bloemen

 5.  Bankzaken:
  Alle bankgegevens waar er rekeningen (betaal of sparen) zijn hier
  vermelden. Evt. contactpersonen.
  Wie is al gemachtigd
  Aandelen / Obligaties?

 5a  Verzekeringen:
  Waar liggen de polissen?
  Opsomming met relevante maatschappijen, polissen en
  polisnummers en namen van evt. tussenpersonen

 6. Inkomen:
  Persoon heeft alleen AOW -> uitkeringsinstantie SVB
  Andere inkomensinstanties toevoegen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag
  Hier ook vermelden wie de eventuele belastingaangifte doet/heeft
  gedaan.                                                                                                   
  Waar liggen de gegevens (o.a. jaaropgaven) opgeborgen?

 7. Huisdieren
  Wie verzorgt mijn huisdier bij mijn afwezigheid
  Naam dierenarts / evt. paspoort aanwezig / verzorging (eten)
 
 8. Woning
  Wie is de verhuurder van de woning? Waar ligt het huurcontract?
  Eigendomsbewijs hypotheekakte als er nog een hypotheek is
  Recente WOZ-aanslag
  Is er een recent taxatierapport
  Wie heeft de reservesleutels van de woning
  Leveranciers van internet / telefoon/ kabel/ gas-water-licht
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 8. 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 scootmobiel,
  brommobiel of elektrische fi etsen
  
 9. ADRESSEN
  Belangrijk is een recente adressenlijst van mensen die u wilt laten
  weten als er iets aan de hand is met u.

  Lijst met naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en
  evt. uw relatie tot deze mensen.

Deze keer niet iets wat direct met de computer te maken heeft, maar wel wat u 
met de computer kunt voorbereiden. Ga aan de slag!
Steven Oudhuizen, Seniorweb Eemnes, s.oudhuizen@xs4all.nl

RUBRIEK COMPONISTEN
Door Lies Tingen

Dit artikel gaat over een van de reuzen van de 
Barok: Georg Friedrich Händel. Geboren op 23 
februari 1685 (hetzelfde jaar als Bach) te Halle 
in Duitsland. Zijn vader was chirurg. Händel 
had een onbezorgde jeugd. Hij ging muziek en 
rechten studeren. Om zich verder muzikaal te 

ontwikkelen reisde hij naar Italië, waar hij verbleef in Rome, 
Florence, Napels en Venetië. Daar was hij al succesvol als 
operacomponist. Ook ontmoette hij belangrijke componisten 
als Corelli, Benedetto Marcello en Scarlatti. Zijn succes 
drong door tot in Duitsland en zo werd hij door de keurvorst 
van Hannover benoemd als hof-componist.

Al gauw verveelde Händel zich, omdat er weinig te doen was, en hij vertrok zonder 
toestemming naar Londen. Het toeval wilde dat de keurvorst van Hannover, King 
George van Engeland werd. Pijnlijk dus! De slimme Händel bedacht iets leuks: hij 
componeerde als ‘goedmakertje’ zijn Watermusic en voerde zijn muziek uit met zijn 
musici in bootjes op de Theems. Althans zo wordt het verhaal verteld. Of het echt zo 
gegaan is?? In ieder geval werd Händel door King George in genade aangenomen 
als hof-componist. Hij richtte de ‘Royal Academy of Music’ op, waar Italiaanse 
opera’s werden opgevoerd. Handel (geen umlaut meer op de a) schreef zo’n 40 
opera’s, waaronder Rinaldo, Giulio Caesare en Xerxes  (met het beroemde Largo).
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Maar langzamerhand werd het succes minder. De 
componist John Gay maakte met zijn  ‘Beggars opera’ 
de  Italiaanse opera belachelijk. Handel vertrok naar 
Duitsland om zijn zieke moeder op te zoeken en ook om 
zijn teleurstelling te verwerken. 

Terug in Engeland ging hij zich meer toeleggen op het 
oratorium, waarvan ‘de Messiah’ wereldberoemd werd. 
Andere oratoria waren: ‘Samson’, ‘Saul’, ‘Jephta’ en 
‘Judas Maccabeus’. Allemaal bijbelse onderwerpen. 
In 1734 kreeg Handel een beroerte;  daarvoor ging hij 
kuren in Aken. Na zijn herstel componeerde hij in drie 
weken zijn ‘Messiah’. (ongeloofl ijk). Het werd voor het eerst uitgevoerd in Dublin. 
Later ook in Londen en sindsdien wordt de Messiah elk jaar uitgevoerd. Door een 
oogaandoening werd Handel langzamerhand blind.
Hij overleed op 14 april 1759 en werd met veel pracht en praal bijgezet in 
Westminster Abbey.

Georg Friedrich Handel behoort met Bach en Telemann tot de grote meesters van 
de Duitse Barok. Natuurlijk claimen de Engelsen hem, niet helemaal ten onrechte, 
als Engelse componist. Hij had overigens de Engelse nationaliteit. Behalve de 
reeds genoemde opera’s en oratoria componeerde Handel zo’n honderd cantates, 
orkestwerken, kamermuziek, muziek voor klavier en soloconcerten. En niet te 
vergeten orgelmuziek. 

Een indrukwekkend oeuvre!

GEZONDHEID
Prostaatvergroting

De dokter spreekt van prostaathypertrofi e - is een overmatige groei van de 
prostaatklier, een verschijnsel waarbij de klierbuizen zich vermeerderen en 
verwijden en er een toename van spierweefsel optreedt. De 
precieze oorzaak is niet bekend.
Onder invloed van mannelijke geslachtshormonen ontwikkelt 
de prostaat zich om tijdens de puberteit de uiteindelijke 
grootte te bereiken. Prostaathypertrofi e ontstaat bij mannen 
na hun veertigste levensjaar. Bij deze aandoening zijn 
drie stadia te onderscheiden: het prikkelstadium, het 
obstructiestadium en het retentiestadium.

Stadium 1: Het prikkelstadium
De eerste symptomen zijn moeilijkheden bij het plassen: vooral ’s nachts vaak uit 
bed moeten om te plassen.

Stadium 2: het obstructiestadium
Door vergroting van de prostaat kan de urine niet langer ongehinderd afvloeien en 
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neemt de weestand in de blaasuitgang en de urinebuis toe: de blaasuitgang kan 
zich niet meer voldoende openen. Symptomen: moeilijk plassen (vaak moeten en 
weinig kunnen) dunne straal, het plassen duurt langer, last van nadruppelen.

Stadium 3: het retentiestadium
De blaas is niet meer in staat de verhoogde weerstand te overwinnen en kan zich 
niet meer volledig ledigen. De urine hoopt zich op in de blaas, waardoor deze uitzakt 
en verslapt.

Dit stadium kan leiden tot: acute retentie – het plotseling onvermogen te plassen; 
de blaas vult zich meer en meer en er ontstaat een levensbedreigende situatie. – 
chronische retentie – de blaas kan zich niet meer volledig ledigen. De patiënt heeft 
het gevoel zich niet meer volledig te kunnen uitplassen. Er is slechts een dunne 
straal en persen helpt niet. Veel aandrang tot plassen (soms elk kwartier) vooral ’s 
nachts. Er kan ook incontinentie ontstaan.
De natuurlijke behandeling van prostaatvergroting kan de volgende maatregelen 
omvatten
 - gebruik veel rauwkost en voeding die rijk is aan vitaminen
   (vooral vitamine B) en mineralen.
 - vermijd eiwitrijk voedsel en specerijen
 - zorg voor voldoende beweging (niet fi etsen); voorkom sterke afkoeling en
   neem bij koude voeten regelmatig een warm voetbad.
   Vermijd koffi  e en koude dranken
 - vermijd alcoholhoudende dranken

En…wacht niet te lang om naar de dokter te gaan!
M.S.

‘HET LANDJE’ IN EEMNES
                           

In de luwte van de Wakkerendijk gelegen aan fi etspad ‘het Wilgenpad’, is de 
privétuin ‘Het Landje’ ontstaan. Ooit begonnen als hobby maar uitgebreid naar 
een paradijselijke oase. 6000m2. Voormalig boeren grasland waar tot 1987 de 
koeien vrolijk graasden, is in 10 jaar tijd het weiland omgetoverd naar een prachtige 
landschappelijke tuin, die geheel omzoomd is door bospaden. Tussen verschillende 
bomen, heesters en coniferen zijn zitjes geplaatst van waaruit men in alle rust kan 
genieten van weelderige bordes boordevol met bloeiende planten. Opvallend zijn de 
verschillende watervallen en stroompjes die op een speelse manier zijn aangelegd 
en de tuin een levendig karakter geven.  Een bezoek aan deze tuin is zeer de 
moeite waard. 

De Activiteiten Commissie heeft besloten om donderdag 6 juli 2017 hier een bezoek 
te brengen. Het Entree is inclusief; 1 consumptie met een plak cake. 
Kosten. € 4.- per persoon.  
Verzamelen: bij het Landje, aldaar ook afrekenen. Om 14.00 uur

De activiteiten commissie.
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BUSREIS OP DONDERDAG 05 OKTOBER 2017.                              

De activiteitencommissie heeft weer een busreis uitgezocht. Dit keer wordt er een 
bezoek gebracht aan het Museum Klokken in de Brabantse Peel (Asten.)  U ziet 
hier een uitgebreide verzameling bellen en klokken. Dit is veel interessanter dan 
u, in eerste instantie denkt. In 2012 is hier de klok gegoten voor de Notre Dame in 
Parijs. Ook kunt u zien hoe de uurwerken van de verschillende klokken werken. Of 
is het leuk dat men een klok mag luiden, en het carillon bespelen. Tevens is er een 
ruimte gewijd aan de natuur van de Peel.  Het museum heeft voor jong en oud een 
uniek dagje uit. Weer of geen weer, men kan zich prima vermaken. De tuin moet 
zeker ook bekeken worden. Naast de collectie van klokken en bellen, toont men hier 
ook alles wat leefde en leeft in de Peel. Op de afd. Paleontologie is een complete 
mammoet (skelet) te zien van een Walvis uit de Mioceen, en vele fossiele vondsten. 
De prijs komt neer op € 47.- per persoon. Dit is inclusief: - koffi  e en gebak. -  
Koffi  etafel met soep.  - Entree met rondleiding Klokkenmuseum. – Toer door de 
Peel.  Alsook de verzekering. De tip voor de chauff eur is afhankelijk van het aantal 
deelnemers. Reken op € 2.- per persoon. 
Rek. nr. BasBel. NL 91   RABO  0315 764 651 
De opstapplaatsen zijn als volgt: 
Blaricum:  Bij winkelcentrum De Meent, in het oude dorp bij de 
  Parkeerplaats Bellevue.  Vertrek: 8.15 uur.
LAREN: Johanneshoven.              Vertrek. 8.30 uur 
EEMNES: Rabobank.     Vertrek: 8.45 uur.
Graag ruim 10 min. voor tijd aanwezig zijn. 
  Thuiskomst: 18.00 uur.  

Mocht de reis onverhoopt niet doorgaan dan volgt restitutie van de storting. In geval 
van verhindering in de week vóór vertrek dan, worden de gelden niet terugbetaald. 
Het is verstandig dan een plaatsvervanger(s) te zoeken. DRINGEND VERZOEK 
VAN DE CHAUFFEUR: Géén MANDJES e.d. aan de Rollator meenemen.

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

ANTWOORDSTROOKJE: 
Busreis Klokken in de Brabantse Peel inleveren voor: 21 september 2017 bij: 
Marijcke Beel. Plantsoen 9 3755 HH Eemnes.
Tel. 035-5313290. 

Heer       Mw.

Adres.

Woonplaats.                                             Tel. en/ of mobiel

Opstapplaats Blaricum.             Laren.            Eemnes.

Dieet.                  Ja.    Welk.
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HET MUSEUM KLOKKEN IN DE BRABANTSE PEEL (ASTEN).

Astronomisch Kunstuurwerk

Ieder half uur komen ze voorbij. Het poortje opent zich en de Drie Koningen komen 
tevoorschijn. Dit onder de klanken van een automatisch gestuurde beiaard. Het 
uurwerk toont naast de tijd ook astronomische en astrologische aanduidingen.  Het 
bijzondere uurwerk werd tussen 1978 en 1982 gebouwd door Royal Eijbouts en 
Museum Klok & Peel.
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LID WORDEN VAN DE BASBEL?

Waarom?
1. Om de algemene belangenbehartiging van senioren in de BEL (o.a. bij
 gemeente en woningbouwvereniging)
2. Om de individuele belangenbehartiging (gratis belastingsaangifte, hulp 
 bij WMO-gesprek, enz.)
3. Om de gezelligheid (van bingo tot busreizen, en van Piet tot 
 pannenkoek)
4. Om de kortingen (o.a.: ziektekostenverzekering) 

Hoe?
Via de website (www.BasBEL.nl), of met onderstaand strookje – in te leveren 
of op te sturen naar:
Administratie  BasBEL,   Meentweg 29,  3755 PA Eemnes 
of inleveren bij Marijcke Beel, Plantsoen 9,  3755 HH Eemnes
Tel: 035 5313290

Naam: ………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………… 

Plaats: ………………………………………………….. 

Wordt lid van de BasBEL. De contributie is € 25,00 per jaar. Voor een partner 
op hetzelfde adres: € 22,50. Een Anbo lid krijgt eenmalig (in 2017) € 10,00 
korting. 
ANBO lidmaatschapnummer:........................................

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

Ik machtig de BasBEL dit bedrag af te schrijven van mijn bankrekening met 
IBAN-nr. 
NL  .  .     .  .  .  .    .  .  .  .     .  .  .  .     .  .

Datum:  Handtekening: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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WEETJES EN AGENDA

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

Raad en Daad staat voor u klaar : www.anboraadendaad.nl

Versa Welzijn BEL: Blaricum: 06 31995656 Laren: 5314514
    Eemnes: 5316054 
WMO LOKET:  Eemnes/Laren:    7513372 of 5281247
    Blaricum:     5266092
Thuiszorg:   6924924 
Huisartsenpost:  0900-9359 
Tergooiziekenhuizen  Blaricum EN Hilversum 088 753-1753
Algemeen Alarmnummer     112
Politie        0900-8844
Prikpost in dienstencetrum de Driest te Eemnes (ma. di, wo, do van 8.00 tot   
         9.00 uur)

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