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VAN DE VOORZITTER.
(door René Kemperman)

 
Wat was het gezellig 
hè, ons eerste lustrum. 
Iedereen was vol lof 
over het programma 
en de organisatie. 

Geweldig!
Maar we gaan verder met actuele 
dingen. Naar de mening van het bestuur 
gaat het goed met BasBEL. Op dit 
moment hebben we 194 leden en met 
een beetje mazzel halen met het einde 
van het jaar de 200.

Op 4 november hebben we de 
uitslag gekregen van de actie Rabo 
Clubsupport.
Wij hebben een bedrag van € 1038.97 
gescoord. Zowaar een mooi resultaat 
en ongeveer € 200.- meer dan vorig 
jaar. Het bestuur heeft 
meegedaan met deze actie 
om het kerstdiner voor 
onze leden betaalbaar 
te houden. Dank u wel 
alle leden die hebben 
meegedaan. 

Op de foto ziet u Tim 
de Vries, Olympisch 
topsporter en winnaar 
van een bronzen medaille 
tijdens de Paralympische 
Zomerspelen 2020 in 
Tokyo, die de cheque 
namens de Rabo bank overhandigde.

En nu we het over het kerstdiner hebben, 
wil ik daarvoor uw aandacht vragen. Op 
16 of 17 december 2021 willen we het 
kerstdiner, een  jaarlijkse evenement, 
weer organiseren. Dit jaar wordt het 
Johanneshove in Laren. 
Op verzoek van Johanneshove hebben 
wij het Kerstdiner gesplitst in tweeën. Er 
mogen nog maar 40 maximaal in de zaal 
vanwege de coronaregels.
Als U wilt deelnemen is het invullen van 
bijgaand inschrijvingsformulier nodig. 
Let er echter goed op dat het aantal 
deelnemers is beperkt is, nl maximaal 
40 genodigden per avond, leden en 
introducés samen. Vol is vol.
In het belang van uzelf en de 
coronavoorschriften is het niet anders. 
Jammer, maar toch zal het heel gezellig 
worden.
Als het vol is komt u op de reservelijst 
te staan en de plaats innemen van 

eventuele 
“afzeggers”. Dit 
vindt dan plaats 
in volgorde van 
binnenkomst van de 
inschrijving.

Uw bijdrage wordt 
automatisch 
afgeschreven van 
u rekening als u de 
machtiging op het 
aanmeldingformulier 
ondertekent. 
Contant betalen is 

niet mogelijk. 

Ik wens u fi jne feestdagen.

De kerstkaart die u hierbij ontvangt is gemaakt door Ine Laureijs en de goede 
wensen zijn geschreven door Joke Assinck.
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UITNODIGING KERSTDINER 
BASBEL 

Beste leden van de BasBEL
Wij moeten ons realiseren dat 
corona nog niet is overwonnen, toch 
bereiden wij ons voor op het jaarlijkse 
hoogtepunt: Ons kerstdiner. Op 16 
november 2021 heeft Johanneshove 
ons bericht, dat wij met 40 personen 
in de zaal kunnen in plaats van de 
80 personen, dat het eigenlijke plan 
was. U kunt u nu opgeven voor 16 óf 
17 december. Het diner is gesplitst 
in tweeën, twee avonden: op 16 óf 
17 december in het Restaurant van 
Johanneshove.  Inloop 16.30 uur. Einde 
rond 19.45 uur. Heus het wordt heel 
gezellig. Met 40 mensen kunnen we ook 
plezier hebben, en gelijk corona in acht 
nemen in ons eigen belang. De zaal 
heeft een maximale capaciteit van 80 

deelnemers, maar vanwege is dit nu 40 
personen. U begrijpt dat wij de corona-
verplichtingen volgen en gaan ervan 
uit dat u gevaccineerd bent. Entree 
kan alleen met een Q-r bewijs of bewijs 
van een geldige test. U wordt daarop 
gecontroleerd. Wij verwachten dat er 
toch veel belangstelling zal zijn voor de 
gezellige Kerstdiners, vandaar dat wij  u 
aanraden snel te reageren. 
De kosten zijn 12,50 per lid en voor een 
introducé 17,50 euro.
   

Aanmelden vóór 6 december 2021.

Maak gebruik maak het formulier op 
de volgende pagina. 

NIEUWE LEDEN

Mevr. M. van der Staak, Mevr. T Boon.  Hr. Groeneveld, Mevr. S. van Dijck., Mevr. 
Leeuwenkamp,  Mevr. Calis –Bonenkamp, Hr. Th. Walet, Mevr. H. Walet –Jenster, 
Mevr. N. van Eeden. Hr. A van Eeden.   Hr. J. G. M. Vos.   Mevr. P. Calis.   Mevr. 
K. Bitter – Meijer, Mevr. G. Snelders, Hr. J. Juff ermans, Hr. A. Koekoek, Mevr. E. 
Koekoek- Calis., Mevr. M. C. Van Everdingen, Mevr. van der Heiden, Hr. W.G.A. 
Freriks, Mevr. E. Schaapherder –v.d. Heiden, Hr. G. C. Calis , Mevr. N. Calis, Hr. 
F. H. W. Brouwer, Hr. D. H. Den Besten, Hr. C. van Vliet, Mevr. J. M. P. C. van 
Vliet., Hr. B.J. Bus, Mevr. A.G. Bus –Roes, Mevr. L.J. Schoemaker- Aaftink, Mevr. 
M. J. de Haas, Mevr. A. Bakker, Hr. Th. Kuiper, Mevr. R. Majoor- Jellema, Mevr. B. 
Bouwman-Gieskens, Mevr. H. C. van Kesteren, Fam. De Graaf.   Mevr. Renken.  
Mevr. Kamerling.  Hr.  Diesveld.

Wij heten hen van harte welkom!
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KERSTDINER VAN DE BASBEL

Hiermee meld ik (wij)  mij/ons 
aan voor het Kerstdiner op 16  
/  17 december 20211  in  het 
Restaurant van Johanneshove in 
Laren.

____________________________________________________

1. Naam en voorletters:............................................M/V     
 Woonplaats en adres: .........................................................   
 E-mailadres: ..........................  Telefoonnummer.......................... 
 Dieet: vegetarisch, zoutarm /loos, glutenvrij, suikerarm/loos
 Voorkeur voor vlees / vis (aangeven svp)
2. Naam en voorletters  (introducé): .............................................................M/V 
 Woonplaats en adres: ........................................................    
 Dieet: vegetarisch, zoutarm /loos, glutenvrij, suikerarm/loos
 Voorkeur voor vlees / vis (aangeven svp) 

De kosten zijn 12,50 per lid en voor een introducé 17,50 euro
Hiermede machtig ik de BasBel mijn bijdrage aan het kerstdiner af te schrijven van 
mijn bankrekening, die bekend  is bij de BasBEL.

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

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

Vervoer is mogelijk! Geef dit hierna duidelijk aan. Ik word graag opgehaald en 
weer naar huis gebracht.  
Kunt u mensen meenemen geef dat alstublieft  hierna aan.
Ja,  ik kan  .......   mensen ophalen en weer terug naar huis brengen. Er wordt dan 
contact met u opgenomen. 
   
Dit formulier inleveren of mailen/posten vóór 6 december 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 

1 Geef aan welke avond u wilt komen, zet een kringetje op de avond dat u komt.
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DE ENGEL
door Godfried Bomans

 
Boven, in het topje van de kerstboom, 
stond een engel. Hoe zij daar gekomen 
was, dat kon zij zich met de beste wil 
niet meer herinneren. Zij had nog een 
vage heugenis aan een nauwe, donkere 
ruimte, waaruit zij opeens door een 
kleine hand in, een zee van licht getild 
was. Het was een glorieuze geboorte 
geweest en sinds dat ogenblik was zij 
altijd gelukkig geweest. Dit alles had 
eigenlijk nog maar één avond geduurd, 
maar voor een Kerstengel is dat een 
eeuwigheid, dat begrijp je wel.

Arme, kleine 
Kerstengel! Zij wist 
niet dat het Kerstfeest 
slechts een enkele 
avond duurt en dat 
die al bijna voorbij 
was. Zij stond, met 
een blikken knipje aan 
de boom bevestigd, 
zachtjes heen en 
weer te wiegen en 
keek door haar gazen 
vleugels naar de lichtjes der kaarsen, 
die beneden haar brandden. En opeens, 
daar doofde een kaars uit. Meerdere 
volgden. Het werd steeds donkerder om 
haar heen en ten laatste zag zij niets dan 
de zwarte nacht. De engel nieste, want 
de walm der gedoofde kaarsen prikkelde 
in haar neus. In het begin dacht zij 
dat het een grapje was, maar toen het 
donker bleef, kwam zij tot nadenken. 
“Ik had beter moeten opletten, toen het 
nog licht was,” dacht zij spijtig, “ik heb 
helemaal niet gekeken. ik herinner mij 
eigenlijk niets. Absoluut niets. Werd het 
maar weer licht.”

En het werd licht. Maar hoe geheel 
anders was dit licht. Grauw, groezelig 
en met tegenzin viel het door een groot, 
vierkant raam, en eer het ten volle 
ontloken was, kwam er een dienstbode 
in de kamer; pakte de Kerstboom en 
smeet hem op zolder.
Bom. Daar lag de engel en keek recht 
in een naad van de planken vloer. 
Het was er verschrikkelijk koud, en 
buitengewoon ongezellig. In het begin 
dacht de engel weer: “Kom, kom het is 
maar een grapje,” maar toen zij daar drie 
volle dagen en nachten in de naad van 
de houten vloer gekeken had, begon zij. 
zich ernstig ongerust te maken.

En hoe langer zij 
over het licht van het 
vierkante raam nadacht, 
hoe duidelijker begreep 
zij dat dit het mooiste 
was dat zij ooit gezien 
had. “Ik zal proberen het 
je uit te leggen,” sprak 
zij op een maartse dag 
tegen een muis, die juist 
voorbijkwam, “door een 
glazen gat in de hemel 
viel een verblindend licht 

bovenop mijn hoofd. Dat is het mooiste 
wat ik ooit heb meegemaakt. Ik kan je 
niet zeggen, hoe gelukkig ik eigenlijk 
was. Maar ik was in die tijd erg onnozel: 
ik besefte het niet. Nu weet ik het. En nu 
is het te laat. Maar ik heb tenminste de 
herinnering.””Dat is altijd wat,” meende 
de muis, na er een hele tijd over te 
hebben nagedacht, “goedendag, ik moet 
verder.”
Op een dag kwam de meid op zolder en 
vond de Kerstengel in een schemerige 
hoek op de grond liggen. En zij nam 
haar op en smeet haar in het kolenhok. 
Daar lag zij, tussen twee turven, recht 
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tegenover een somber kijkend stuk 
antraciet. Een week lang zweeg de 
engel, want zij vond dit geen gezelschap 
om tegen te praten.
Doch eindelijk, op een dag in september, 
kon zij zich niet meer inhouden. “Jullie 
hebben er geen fl auwe voorstelling van;” 
sprak zij, “hoe het licht op zolder is. Het 
doet bijna pijn aan de ogen, zó stralend 
is het. Jammer genoeg was ik toen te 
beperkt om mijn zaligheid ten volle, te 
begrijpen. Maar ik heb nu tenminste 
iets om aan te denken.”
“Dat is altijd wat,” meende het stuk 
antraciet, “maar ik vind de verlichting hier 
ook heel redelijk.”
De engel, zweeg. Tegen zulk een 
bekrompen opvatting was het 
vruchteloos te spreken.

Op zekere ochtend nu speelde het, 
jongetje, dat in het huis woonde, in 
het kolenhok. En toer hij de engel zag 
nam hij haar op en, wierp haar in de 
vuilnisbak. Het was er aardedonker. 
De engel vatte haar,nieuwe toestand 
aanvankelijk als een scherts op, doch 
toen het drie dagen lang donker bleef, zó 
pikdonker, dat niemand in de vuilnisbak 
een hand voor zijn ogen zag, kwam zij 
tot nadenken. Zij dacht en, zij dacht, en 
ten laatste kon zij het niet meer houden 
en riep: “Is hier soms iemand om naar 
mij te luisteren?””Jawel,” zei een stuk 
spiegelglas, “als het niet te fl auw is.”
En de engel vertelde van het 
verblindende licht in het kolenhok en hoe 
verrukkelijk het daar geweest was. “Ik 
was te dom,” besloot zij met een zucht, 
“om het te begrijpen. Maar nu begrijp 
ik het. Ik zie het helemaal in.” Het stuk 
spiegelglas zweeg, want het had zoveel 
ijdelheid in zijn leven gezien, dat het wat 
eenkennig geworden was.

Op een donderdag, in de namiddag, 
toen het al wat schemerig was, kwam de 
vuilnisman voorbij. Hij sloeg het deksel 
op en zag de engel liggen. Nu is het altijd 
prettig een engel te ontmoeten, doch als 
men vuilnisman is, voelt men zich dubbel 
verblijd. En hij stak de engel in zijn zak 
en gaf haar ‘s avonds aan zijn vrouw. 
“Alsjeblieft,” zei hij, “voor de Kerstboom.” 
En de vrouw van de vuilnisman borg de 
engel in een kartonnen doos en zette de 
doos in de kast.
“Hallo,” zei de engel, na een tijdje stil te 
hebben gelegen, “is hier iemand?”
Maar er was niemand in de doos 
dan het houtwol waarin de engel lag; 
en houtwol, dat weet je, heeft een 
zwijgzame aard. En dat was maar heel 
goed, want, de engel had eigenlijk 
helemaal niets te vertellen. Want hoe zij 
ook dacht en peinsde over haar oude 
vuilnisbak, zij zag er niet meer licht in 
dan in de kartonnen doos waarin zij 
nu lag: het was in beide even donker. 
En toen, eindelijk, toen zij begreep dat 
het niet zwarter meer kon worden, liet 
zij het verleden varen en dacht aan de 
toekomst.
En een nieuw gevoel doorstroomde haar, 
zij gevoelde zich blij en vol verwachting. 
Alle spijt en alle wrok weken uit haar 
hart, en zij lag stil en met open ogen te 
wachten op de kleine hand, die haar 
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omhoog zou heff en uit het duister naar 
het licht.
En de hand kwam en hief haar omhoog 
naar het topje van een kerstboom. De 
Kerstboom was veel kleiner dan die 
van het vorig jaar en er brandden ook 
minder lichtjes in. Maar dat zag de engel 
niet. Met een blikken knipje aan de top 
bevestigd, wiegde zij zacht heen en weer 
en keek door haar gazen vleugels naar 
de fonkelende versierselen van de boom. 
“Verrukkelijk,” dacht zij, “verrukkelijk. 
Maar laat ik dit keer goed opletten. 
Dadelijk is het voorbij. En dan wil ik alles 
gezien en alles geweten hebben.”
En zij sperde haar ogen wijd open en 
zij tuurde dwars door de takken naar 
beneden. En zij zag, de vuilnisman 
staan, in een nieuw pak gestoken, zijn 
vrouw,en hun beider kind, met een 
blauwe strik in het haar. En de ogen van 
het kind keken strak en regelrecht in een 
klein, open huisje, waarin ook een man, 
een vrouw en een kind te zien waren, 
maar véél en véél kleiner, en verder een 
os, en een ezel, zo groot als, de beestjes 
in een speelgoeddoos.
Opeens schrok de engel. Want daar, aan 
de nok van het huisje, was een engel 
bevestigd als zij, met dezelfde gazen 
vleugels en hetzelfde lint met de handen 
ophoudend als zij in haar eigen handen 
hield. En nu voor het eerst kon zij de 
woorden lezen, die erop stonden: “Glorie 
aan God en vrede op aarde aan de 
mensen van goede wil.”

En een gevoel, van diep geluk 
doorstroomde de eenzame engel boven 
in de boom, die zich zo lang verlaten en 
verongelijkt had gevoeld. “Ik heb een 
Boodschap in mijn handen,” dacht ze 
fi er, “nu kan mij niets meer gebeuren. 
Welke ongelukken mij ook zullen 
overkomen, ik heb mijn schat bij mij en 
niemand kan mij die ontnemen.”
En er overkwamen haar vele 
ongelukken. Want in het vierde jaar 
brak zij af van de boom en kwam in 
een blokkendoos terecht, en van hier 
uit belandde zij in de lappenmand. En 
tenslotte woei zij in de tuin op een hoop 
dorre bladeren en lag daar stil op haar 
rug naar de jagende wolken te kijken. En 
zij voelde, hoe zij langzaam en pijnloos 
verteerde, dag na dag; maar zij hield het 
lint stevig vast en, er was geen bitterheid 
in haar. Want zij wist dat zij een wezen 
was, bestemd om dood te gaan, doch 
uitverkoren om de Goede Boodschap tot 
het einde te bewaren.

DE IJSBAAN IN OORLOGSTIJD 
EN DAARNA 

Bron: Deelgenoot, mededelingen-blad 
van de Historische Kring Blaricum. Num-

mer 37 Najaar 2001   (2e deel)

Wij zijn in Blaricum op de ijsbaan of 
bij Rust Wat als u het zo wil horen. het 
is een geliefd restaurant in de bossen 
verscholen met een meer voor de deur 
en een groot terras waar het heerlijk 
toeven is. Trudy en Henk Buys, die het 
restaurant nu bezitten, kennen we al 
vele jaren. Vroeger toen Henny en Karel 
Buys het restaurant beheerden, kwam 
ik al hier en zo raakten we bevriend met 
de familie. Als je in het restaurant een 
klasse maaltijd gebruikt met een glas 
heerlijke wijn en de muziek staat zacht 
aan, dan denk je, als je niet bekend bent 
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met de geschiedenis van de IJsbaan,  
geen moment aan wat er hier allemaal 
gebeurd is in de oorlogsjaren. Tijdens 
deze oorlogsjaren waren ook in Blaricum 
en Laren velen mensen actief in het 
verzet. We zullen eerst wat namen 
noemen van de mensen die hier hebben 
samengewerkt in de donkere jaren. 
Wellicht zal ik er een paar vergeten 
omdat hun namen bij mij niet bekend 
zijn. Mijn excuus daarvoor. 
De geschiedenis van de IJsbaan begon 
eigenlijk met Cor Koekkoek en zijn vrouw 
An Raven. Ook Gerard Koekkoek, de 
broer van Cor, was van het begin af 
betrokken bij het verzet. Cor kwam uit 
Laren en zijn vrouw uit Blaricum. Cor is 
een zoon van slager  Koekkoek, die toen 
aan de Zevenenderdrift was gevestigd. 
Deze familie Koekkoek had een groot 
aantal kinderen, wat heel gewoon was 
in die jaren. Velen van ons weten nog 
dat Gerard organist was in de basiliek. 
Hij speelde op verzoek ook in andere 
kerken. An Raven is als dochter groot 
gebracht bij kleine Meep Raven en 
Jans van Eijden. Jans kwam uit Laren. 
Ook zij hadden een groot gezin. Kleine 
Meep was aannemer en heeft o.a. 
het huis van de schilders gebroeders 
Dooyewaard (de zeven Linden) nog 
gebouwd. Om meer te verdienen was 

hij ook een kleinschalige boer, 
zijn zelf gebouwde boerderijtje 
lag aan de rand van de meent, 
aan de Slingerweg, nu William 
Singerweg. Zijn koeien graasden 
op de gemeenschappelijke 
meent achter zijn huis. Het 
Erfgooierschap waar hij recht op 
had, ging ook bij hem over op 
zijn zonen. Hij was een graag 
geziene verschijning in Blaricum. 
Zijn oudste zoon Ruth G. Raven, 

woonde in die tijd in Bussum. Ook deze 
droeg zijn steentje bij aan het verzet. 
In 1939 werd Ruth opgeroepen voor 
militaire dienst. Van een hele compagnie 
kwam hij met 7 man, na de capitulatie in 
1940, terug uit Oud-Beijerland. De rest 
was omgekomen.

Schuilplaats
Als je restaurant Rust Wat binnenkomt, 
zie je dat er tegels op de vloer liggen. 
Voor de kassa zijn ze van een andere 
kleur. Deze tegels zijn na de oorlog 
gelegd. Hier, bij de afwijkende kleur 
tegels, was een kleine kamer waar een 
bed en een tafeltje stonden. De vloer 
was toen van hout. 
Cor, Gerard en enkele anderen 
hebben hier een paar delen van het 
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hout losgemaakt en daar een luik van 
getimmerd. Over het luik lag een kleed. 
Onder het luik was een gang gegraven 
van een zestal meters. De gang ging 
naar de dijk waar een kuil was gegraven 
van twee bij twee meter. Over de kuil 
is een dak van hout aangebracht en 
daaroverheen weer zand. Er werden 
bramenstruiken geplant. Tussen de 
struiken hadden ze een pijp geplaatst 
die voor frisse lucht in het kamertje 
zorgde. Enkele houten stoelen en een 
bed maakten het compleet voor de 
onderduikers die hier verscholen waren. 
Het waren joodse mensen, mensen 
uit het verzet die gezocht werden, 
geallieerde neergeschoten piloten 
en ook twee gedeserteerde Duitse 
soldaten. Deze laatsten zijn later via 
andere onderduikadressen ontsnapt. 
De mensen die hier verscholen waren, 
kwamen uit verschillende delen van het 
land. Namen werden niet genoemd, dat 
was te gevaarlijk. Ook wisten de meeste 
onderduikers niet eens waar ze waren. 

Ontsnappingsroute
De piloten werden naar Meep en Jans 
Raven gebracht. Daar wachten ze tot 
het donker werd. In het duister gingen 
ze naar de Zeeweg op de meent. Hier 
landden kleine vliegtuigen, die hen 
oppikten. Zo werden ze naar Engeland 
gevlogen. Ook Meep en Jans Raven 
hadden jaren onderduikers in hun 
huis. Velen onderduikers gingen naar 
verschillende adressen in het land of 
naar het zuiden om daar geholpen 
te worden om naar Frankrijk te gaan. 
Engelse, Canadese en Amerikaanse 
soldaten, maar ook verzetsstrijders 
die op de IJsbaan kwamen, gingen 
regelmatig via de duinen naar Engeland. 
Ook zij namen weer deel aan gevechten 

en bombardementsvluchten boven 
Duitsland. Natuurlijk liep het weleens 
in de gaten op de IJsbaan en kwamen 
de bezetters een inval doen. Nooit is er 
iemand Ze werden tijdig gewaarschuwd 
als er plannen waren van de nazi’s. Er 
was afl uisterapparatuur geplaatst waar 
de nazi’s zich ophielden. Een keer was 
er een onderduiker in het donker buiten 
en de Duitsers zagen hem. Hij vluchtte 
en liet zich in het water tussen het riet 
zakken. Cor en An werden op een grove 
wijze ondervraagd en geslagen, maar 
ze gaven het geheim niet prijs. Gelukkig 
voor hen lieten de nazi’s het hierbij. 

Hoge Amerikaanse onderscheidingen
Toen de oorlog voorbij was, werden er 
plannen gemaakt door Cor en An om 
hier een uitspanning te beginnen. Ze 
kregen de volle medewerking van de 
gemeente en de laatste vergadering 
werd gepland om toestemming te 
verkrijgen. Niemand was tegen. Enkele 
dagen voor deze laatste vergadering liet 
An de hond uit. Zoals zo vaak liep ze 
met hem een rondje om het meertje. De 
hond sprong de bosjes in en blafte. Toen 
An ging kijken, zag ze de burgemeester 
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in een niet alledaagse situatie. Na 
schrok. Na overleg met Cor gingen ze de 
dag daarop naar het gemeentehuis. Hier 
werden ze uitgemaakt voor leugenaars. 
De vergadering werd vervolgens achter 
gesloten deuren gehouden en de 
plannen werd afgekeurd. Ze moesten 
weg, de vergunning ging naar een ander. 
Ze kwamen op de Statenkamer terecht. 
Via hier vertrokken ze naar Canada en 
vandaar naar Californië. Hier werden ze 
herkend door een piloot die door hen 
was geholpen. Deze maakte bekend 
wie Cor en An waren en al spoedig 
kregen zij het ereburgerschap van Los 
Angeles en diverse onderscheidingen 
van Amerikaanse presidenten.De 
burgemeester werd opnieuw betrapt 
en moest ontslag nemen. Er is nooit 
een excuus uitgegaan naar de familie 
Koekkoek. Inmiddels verblijven An en 
Cor in een bejaardenhuis in Californië. 
Ze zijn nog enkele malen hier geweest. 
An nog deze zomer. Ze heeft enkele 
weken bij haar dochter doorgebracht die 
hier weer woont en familie bezocht. Het 
is allemaal zo anders nu, zegt ze. Op 29 
juli dit jaar is ze weer vertrokken naar 
Californië.

Artikel geschreven door Elzo Johannes 
Raven

EEN LUSTRUMLUNCH RELAAS

Je komt het “Huis van Eemnes “ binnen 
rond de klok van 12.30 uur. Daar staan 2 
lieftallige dames, zij moeten de QR code 
van jou hebben. 
Ik dacht wat is dat voor gedoe, maar 
dat is verplicht vanuit ons demissionair 
kabinet. 
Ik was ”schoon” en mocht doorlopen. 
Mijn hemel, kom ik de zaal binnen, 
helemaal vol enthousiaste mensen, met 
rond de 8 mensen per tafel in de hele 
ruimte.  Moet je voorstellen: er waren 
ongeveer 110 mensen.
Je zoekt een plekje bij een bekende, 
nou er waren alleen maar bekenden. Je 
kreeg bij binnenkomst een overheerlijk 
glas champagne. 
Aanzitten en praten met je tafelgenoten. 
Iedereen was druk met zijn/haar 
tafelgenoten. Het liep al als een trein.
Ellen de Valk, secretaris van de BasBEL, 
opende de middag,met een programma 
wat er allemaal gaat gebeuren.  Dan 
zie je, daarna,ineens een aantal 
vrouwen opstaan en beginnen te rennen 
deur uit deur in met bladen vol met 
soepkommen. Goed gepland kreeg 
iedereen een lekker kopsoep. Ook 
dat liep heel vlotjes. Er waren tijdens 
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het nuttigen van de soep een aantal 
sprekers die hun woordje deden. Er 
werden een aantal genodigden die 
voorstellingen gaven over bv: molens in 
Laren, vrolijke gezichten uit Eemnes van 
heel vroeger, met zelfs foto’s  van ver 
voor de 19 de eeuw. En wat mij opviel 
was dat de mensen vroeger heel erg 
lange vingers hadden, buff elen met je 
handen denk ik. 
Tussendoor, soep op, werden er 
planken met de meest variabele belegde 
broodjes op tafel gezet. Mens wat waren 
die lekker en wat zag het er verzorgd uit. 
Koffi  e, thee ,melk, karnemelk, het was er 
allemaal. Al met al een super gezellige 

lustrum lunch. Met alles erop en eraan. 
Overdaad schaadt niet hoor.
Het leuke was dat Leo Jansen alles aan 
elkaar knoopte wie wat voordroeg. Als 
eind hapje een lekker aardbei taartje 
en nota bene daarna nog een glaasje 
advocaat met slagroom. Het laatste 
evenement was toch een beetje het 
klapstuk van de middag: het Shanty 
koor “De Speuit” uit laren die een aantal 
welbekende liedjes ten gehore brachten. 
Ik moest mij snel omkleden want ik ben 
ook een koor lid van De Speuit.
Al met al volgens mij heeft iedereen 
genoten van een vol programma middag.
Ik wil: Het bestuur, de gastvrouwen, 
het bedienend personeel van Huis van 
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Eemnes, de voordracht kunstenaars, de 
keuken van het Huis. Iedereen die zich 
ingezet heeft voor deze onvergetelijk 
middag heel erg hartelijk danken voor 
deze onvergetelijke middag. Chapeau 
voor iedereen.
Dit verhaal is  van Lucas van der Erve, 
vast lid van onze BasBEL.

HULP BIJ CORONACHECK-APP

De CoronaCheck-app is niet nieuw, 
velen van u hebben er al tijdens vakantie 
gebruik van gemaakt. Maar tijdens de 
persconferentie is bekendgemaakt dat 
je vanaf 25 september ook een QR code 
of een papieren toegangsbewijs nodig 
hebt voor toegang tot terras, restaurant, 
theater en culturele evenementen .
De vrijwilligers van de PC HelpdeskBEL, 
bieden u concrete hulp bij het 
installeren van de CoronaCheck-app, 
het aanvragen van een papieren 
coronapaspoort of het aanvragen 
van een DigD. En natuurlijk worden 
alle computer gerelateerde vragen 
beantwoord. 

De PC HelpdeskBEL is gevestigd in Het 
Brinkhuis te Laren 

MET DE J- EN B BOMEN (1937-2021) 
EEN TERUGBLIK 

Auteur: Jaap Groeneveld

Met het noodgedwongen verwijderen 
van de Juliana- en Bernhardbomen voor 
het oude gemeentehuis, tegenwoordig 
weer het Oude Raadhuis genoemd, 
worden we geconfronteerd met de 
vergankelijkheid der dingen. Een paar 
jaar geleden zag ik al dat er grote 
zwammen op de Bernhard-boom zaten. 
Ik hoopte dat ze de 85 jaar zouden 
halen sinds het planten in 1937 ter 
gelegenheid van het huwelijk van prinses 
Juliana met prins Bernhard. Het heeft 
niet zo mogen zijn. Ook de Julianaboom 
bij de hoek van de Raadhuislaan bleek 
aangetast. Ze zijn natuurlijk feitelijk wat 
ouder geworden, rond de 95 jaar. De 
toenmalige reserveboom voor deze wilde 
kastanjes, die tegelijk is geplant en om 
de hoek in het trottoir staat, is er nog 
wel.

Jonge turbulente jaren overleefd
Op 7 januari 1937 hadden de kinderen 
van alle drie de toenmalige scholen 
in Eemnes, de School met den Bijbel, 
de R.K. Meisjesschool en de R.K. 
Mariaschool voor jongens, vrij van 
school. Ze moesten wel naar het 
gemeentehuis waar om precies 10 uur 
twee bomen zouden worden geplant. 
Aannemelijk is er ook gezongen. Volgens 
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de herinnering van enkelen 
moesten de jongens van de hoogste 
klassen helpen bij het planten. Het 
Oranje Comité had van B&W 100 
gulden subsidie gekregen voor de 
feestelijkheden op die dag. Op 24 
maart daarna werden er op initiatief 
van het Oranje Comité hekjes rond de 
inmiddels ‘Prinses Juliana- en Prins 
Bernhardbomen’ genoemde bomen 
geplaatst. Ze waren 1,75 meter hoog, 
groen geschilderd en elk voorzien van 
een met bladgoud vergulde initiaal. 
Er was in de herinnering eerst wat 
onduidelijkheid over de plaats van de 
letters, J links of rechts. De oplossing 
van dat raadsel werd gegeven door een 
aardig voorval dat de krant haalde. 
Een journalist van het Utrechts Dagblad 
was getuige van de feestelijkheden 
op 31 januari 1938 bij het versierde 
gemeentehuis ter gelegenheid van 
de geboorte van prinses Beatrix. Een 
groepje kinderen van de eerste en 
tweede klas (nu groep 3 en 4) vroegen 
zich af waarom dat feest nou eigenlijk 
was. De 7-jarige Arie Hoofd wist 
uiteindelijk het antwoord: “Och joch, 
weet jij dat niet? ’t Is toch vandaag 
Jonge Boerendag. ’t Is voor de Jonge 
Boeren, kijk maar: J en B.” Hij maakte 
er zelfs een tekening van die bewaard 
is gebleven met het krantenknipsel. 
Als de volgorde B links en J rechts was 
geweest had hij wel “Boerenjongens“ 
gezegd, mogen we aannemen, en ze 
ook wel andersom getekend. In de loop 
van de jaren zouden de bomen wel uit 
de hekjes gebarsten zijn, maar het ging 
anders en sneller. 
Tijdens de bezetting kwam in 1941 of 
’42 een troep Gooise NSB’ers zich in 
Eemnes manifesteren. De vergulde 
letters J en B op de hekjes rond de 

bomen bij het gemeentehuis zinde hen 
niet; huldeblijken aan het koningshuis 
waren verboden. Met veel misbaar en 
waarschijnlijk moeite werden de hekjes 
verwijderd en in de eerste havenarm bij 
de dijk gedumpt. Ze zijn niet meer boven 
water gekomen, even goed letterlijk 
of fi guurlijk, want de herinneringen 
daarover spreken elkaar tegen. Dit 
verhaal hoorde ik van de kleermaker 
Antoon van Hees, die getuige was van 
het voorval, nadat ik de maquette van de 
omgeving van de haven had gemaakt 
voor de Oudheidkamer.

Nieuwe letters J en B in 2007
In 2007 was het 70 jaar geleden dat de 
bomen waren geplant. De geschiedenis 
achter die bomen was vervaagd. 
Het gemeentehuis was inmiddels 
een restaurant geworden. Het leek 
mij leuk als het levend houden van 
die herinnering om weer letters aan 
te brengen, maar nu op het hek van 
het terras. Adrie Hoogland, eigenaar 
van het toenmalige Restaurant 
Jazzclub “Wakker”, wilde hier wel aan 
meewerken. Jaap Eek wilde de letters 
in de ophanging wel gratis maken en 
de gebroeders van Hamersveld,die een 
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mobiel las-apparaat hadden, wilden 
ze om niet wel plaatsen en de letters 
vooraf robuust laten poedercoaten. 
Zo is Eemnes op zijn grootst. Het 
aanvankelijke idee om de feestelijke 
onthulling op Koninginnedag in 
samenwerking met het Feestcomité - 
opvolger van het Oranjecomité - werd 
als niet praktisch gezien. De Feestweek 
was een betere gelegenheid en dan 
voorafgaande aan het bejaardenuitje. 
Het idee behelsde namelijk ook om 
zoveel mogelijk kinderen van toen, die 
bij het planten waren geweest, uit te 
nodigen. Dat was een project op zich. 
Via een aantal oude klassenfoto’s uit 
jubileumboekjes van de scholen lukte het 
een aardige lijst bij elkaar te scharrelen 
van 88 namen. 
Ook ontbrekende broers en zussen 
werden genoemd. Er kwamen bij 
de onthulling 22 daarvan. Inmiddels 
waren er twee van de lijst tijdens deze 
speurtocht overleden. De jongsten 
zouden nu ca. 90 jaar (geb. ca. 1931) 
zijn, de oudsten ca. 96 jaar (geb. ca. 
1925). Mogelijk zijn er nu nog enkelen 
die het planten van de bomen hebben 
meegemaakt.De onthulling van de letters 
was een feestelijke gelegenheid: Chris 
Houwer, toenmalig voorzitter van de 
Historische Kring Eemnes, haalde de 
anekdote aan, burgemeester Roland van 
Benthem ging in op de moeilijke jaren 
van crisis en oorlogsdreiging, waarin het 
huwelijksfeest een sprankje vreugde gaf. 
Hij liet ook blijken het jammer te vinden 
dat de gemeente afscheid had genomen 
van het oude gemeentehuis. Dat de 
jaarlijks aubade teruggekeerd was 
op deze plek toont aan dat het oude 
gemeentehuis een warme en centrale 
plaats heeft in de harten van Eemnes. 
Ter plekke werden twee kandidaten 

gekozen voor de gelijktijdige onthulling 
van de letters. Van de meisjes Jannie 
Ruizendaal, gehuwd Dop en dochter 
van een wethouder van destijds, voor 
de letter J en van de jongens Kees 
Hensbergen voor de letter B. 
Een toast met bubbels van het restaurant 
sloot de plechtigheid af. Met weemoed 
kijken we naar de lege plek die de 
twee gevelde beeldbepalende bomen 
achterlaten. De letters op het hek zijn het 
enige dat nog aan hen herinnert:

“We missen jullie, majesteitelijke ouwe 
reuzen”. 

Vrolijkheden

In een winkelcentrum in Brugge vroeg 
de Kerstman aan een meisje hoe ze 
heette en kreeg alleen een boze blik. De 
Kerstman herhaalde de vraag. Tenslotte 
zei ze verontwaardigd: ‘Dat heb ik je 
vanmorgen in op school verteld en nu 
ben je het al vergeten!’

De meester geeft natuurkundeles. “Bij 
hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt iets. 
Wie kan daar een goed voorbeeld van 
geven?” Mark: “De zomervakantie duurt 
acht weken, maar de kerstvakantie duurt 
maar veertien dagen, meester!”



-20-



-21-



-22-

EIND GOED AL GOED 
(Bep de Boer)

In  medio november 1962 ging ik 
mijn zaterdagse incasso dag lopen in 

Maartensdijk en omgeving. Het was 
die dag beere slecht weer. Koud, regen 
en veel wind. Via de Vuursche fi etste 
ik door de bossen naar Maartensdijk. 
Daar belandde ik rond koffi  etijd bij een 
Indische familie. Zij waren gerepatrieerd 
uit Indonesië en woonden in een heel 
klein huisje. Moeder, vier kinderen 
en oma. De vader was gesneuveld 
tijdens gevechten in Indonesië als KNIL 
(Koninklijk Nederlandsch Indische Leger) 
soldaat. 
Ik had het gezin bij aankomst in 
Nederland verzekerd en nu kwam ik 
weer de premie incasseren. Het gezin 
had (nog) geen meubelen maar zat 
gewoon op grote kussens op de grond 
bij een roodgloeiende kachel. Nog voor 
dat ik op een kussen zat kreeg ik al een 
grote kom koffi  e. De moeder was heel 
gastvrij, ondanks dat ze zo arm was.
Ze betaalde de maand premie en ik 
genoot van de warme drank. 
Ik bedankte haar en ging weer de wijk 
in, want ik was nog niet thuis. Ik moest 
nog naar Bilthoven, De Bilt, Baarn, 
Eembrugge en Eemnes. Meestal kwam 
ik laat in de opmaken. Dat was een 
dagelijks ritueel. Maar hoe ik die avond 
ook telde, ik kwam 25 gulden tekort. Dat 
was voor die tijd een groot bedrag. En 

dat met Sinterklaas en de Kerstdagen 
in het vooruitzicht. Ik zat er erg over in, 
maar ik kon er niets aan doen. 
Toen ik de volgende maand, half 
december, weer mijn zaterdagse wijkje 
in Maartensdijk ging incasseren moest 
ik me wel door een fl inke laag sneeuw 
werken. Het was vreselijk koud en niet 
alle wegen waren schoongemaakt. Ik 
kon ook niet via de Vuursche bossen 
naar Maartensdijk, want de sneeuw lag 
erg hoog. En langs de weg was ook 
geen pretje. Het was werkelijk zwoegen 
om er door te komen.En zo kwam ik 
weer bij de Indische familie. Ik werd weer 
heel hartelijk ontvangen en weer kreeg 
ik een grote kom warme koffi  e. Terwijl 
ik mijn koffi  e dronk kwam de vrouw des 
huizes naast me zitten en zei: “Meneer 
Boer, de vorige maand heb ik met u 
afgerekend en toen heeft u een klein 
foutje gemaakt, ja?” Ik schrok en vroeg 
wat voor fout dat was. Toen zei ze:”Ik 
heb u betaald met 25 gulden, u heeft de 
kaart netjes afgetekend maar u heeft de 
25 gulden naast u laten liggen, ja?” Ze 
pakte haar bijbeltje waar het biljet van  
25 gulden in had bewaard en gaf het mij. 
Ik was dol gelukkig en bedankte de 
vrouw heel hartelijk. Sinterklaas en 
Kerstfeest waren gered. Het bijbeltje 
lag nog open en ik zag staan “Lucas 
21 vers 4-21”. Thuis keek ik even in 
onze bijbel en las dat het gedeelte was 
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waarin Jezus vertelt van het peningske 
van de weduwe. Dat doet je wel wat. 
Over Christenen gesproken. De maand 
er op, januari, was het vreselijk koud 
maar ik moest er toch weer door. Ik had 
zes gevulde koeken gekocht en gaf 
ze aan de vrouw. De kinderen vonden 
het heerlijk. Toen de vrouw weer koffi  e 
inschonk zei ze: “Nou heeft u geen 
koek, adoe, dat kan toch niet?” En ze 
brak haar koek in tweeën en gaf mij de 
andere helft. Wat een geweldig mens.  
Zo iets vergeet je niet zo maar.

VLEERMUIZENTILLEN 
(Anske Kemperman)

Of het in 
de andere 
gemeentes ook 
zo gaat is niet 
bekend maar 
in Blaricum 
is men druk 
bezig met 
het tellen van 
vleermuizen, 
het verzorgen 

voor bloemen, zorg voor de insecten en 
het bestrijden van de Processierups. 
Nu heeft men ook zorgen over de 
mussen.
Voor de vleermuizen zijn, zoals u weet, 
zijn al overal kastjes opgehangen. 
Maar die zijn langzamerhand ook 
mussentillen geworden, geen 
duiventillen maar  mussentillen. 
Multifunctioneel. Verondersteld wordt 
dat in de loop van de tijd nogal wat 
mussen verdwenen zijn vanwege de 
Kauwen, die de nesten van de mussen 
leeg halen.
De mussen hebben er een eigen 
oplossing voor gevonden. In de 

vleermuizentillen zijn hun eieren en  
jonge musjes veilig voor de kauwen. 
Dus wij gaan de vleermuizentillen voor 
onze kraamkamers gebruiken.
Zoals de heer Foppie Brouwer vroeger 
al op de radio zei: “De natuur groeit en 
bloeit en zorgt ervoor dat het ons altijd 
weer boeit”.

WILLEM MENGELBERG
(Lies Tingen) 

Nu eens geen componist, maar de 
grootste dirigent die Nederland gekend 
heeft: Willem Mengelberg [1871-1951]. 
Hij was de tweede dirigent van het 
Concert-gebouworkest na Willem Kes.
Willem Mengelberg werd in Utrecht 
geboren. Zijn ouders waren Duits, maar 
vestigden zich in Utrecht, waar de vader 
als beeldhouwer actief was. Willem 
studeerde piano en com-positie in 
Keulen. In 1895 werd hij als opvolger van 
Willem Kes de nieuwe chef-dirigent van 
het Concertgebouworkest. Hij ontpopte 
zich als een strenge  perfectionistische 
orkestleider. Hij breidde het repertoire uit 
met werk van eigentijdse componisten, 
zoals Gustav Mahler, Richard Strauss, 
Sergej Rachmaninoff , Edvard Grieg en 
Igor Strawinsky. Hij nodigde componisten 
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als Debussy, Schönberg en Ravel uit om 
hun eigen werk te komen dirigeren. 
Dit is een traditie geworden: nog steeds 
komen componisten hun werk dirigeren. 
Met Mahler had Mengelberg een 
bijzondere vriendschap. In 1902 kwam 
Mahler naar Amsterdam om de première 
van zijn derde symfonie te leiden. 
Sindsdien kwam hij nog vier keer terug 
om zijn muziek te dirigeren. Hij logeerde 
dan bij de Mengelbergs (Willem was in 
1900 getrouwd met Tilly Wubbe, die in 
1943 overleed). Het is aan Mengelberg 
te danken dat wij in Nederland zo’n 
geweldige Mahlertraditie hebben. 
Ook internationaal werd Mengelberg 
ambassadeur van het Concert-
gebouworkest. De eerste tournee was 
in 1898 naar Bergen in Noorwegen, op 
uitnodiging van Edvard Grieg (de trouwe 
lezer van mijn stukjes herinnert zich 
misschien nog dat ik dit vermeld heb in 
mijn bijdrage over Grieg).  
Er kwamen ook tournees naar Duitsland, 
Italië, België, Zwitserland, Frankrijk. 
Mengelberg was mateloos populair 
bij het publiek. Maar toen kwam de 
oorlog en werd Nederland bezet. 
Mengelberg hield veel van Duitsland 
en Duitse muziek, maar zijn  pro-
Duitse houding tijdens de bezetting 
was onacceptabel. Hij dirigeerde een 
keer voor nazi-baas Seyss-Inquart en 
toen hem opgedragen werd om zijn 
joodse orkestleden te ontslaan, deed 
hij dat. Hij heeft wel een aantal Joodse 
orkestleden geholpen, maar meer kon hij 
waarschijnlijk niet doen. Hierdoor werd 
hij van nationaal boegbeeld nu gezien 
als collaborateur. Na de bevrijding werd 
Mengelberg ontslagen en kreeg hij een 
dirigeerverbod. Hij trok zich terug in zijn 
huis in Zuort in Zwitserland  en is daar in 
1951, vereenzaamd en diep ongelukkig 

overleden.
Er is heel veel gezegd en geschreven 
over de tragische ontwikkeling in het 
leven van Mengelberg. Zijn lankmoedige 
houding naar de bezetters valt hem 
zwaar aan te rekenen. Maar hij heeft 
ook mensen het leven gered en het 
is een feit dat hij de grootste dirigent 
van het Concertgebouworkest was. 
Zonder hem zou het orkest niet die 
topkwaliteit hebben die het nog altijd 
heeft. En zonder Mengelberg hadden 
wij geen Mahlertraditie gehad. Hij 
heeft er trouwens ook voor gezorgd 
dat Bachs Matthäus Passion jaarlijks 
wordt uitgevoerd. Misschien zal ooit het 
moment komen dat deze geniale dirigent 
enigszins gerehabiliteerd wordt. Wie 
weet!
Naschrift. Eén van de musici die 
Mengelberg wist te redden was de 
cellist Samuel Brill. Diens zoon, Paul 
Brill, heeft het initiatief genomen voor 
een documentaire, waarin Samuel Brill 
en lotgenoten vertellen over hun leven 
in gevangenschap in het kasteel de 
Schaff elaar bij Barneveld. Zij waren de 
“gelukvogels”die de oorlog overleefden, 
in tegenstelling tot al die anderen die de 
oorlog niet mochten overleven.

De  PC 
Helpdesk BEL 
organiseert op 
maandagmiddag 
29 november a.s. 
een presentatie: 

“HET NIEUWE TV KIJKEN – 
EENVOUDIG UITGELEGD”

Tegenwoordig kun je je televisieavond 
geheel naar eigen smaak inrichten. 
Naast de tientallen zenders die je kunt 
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bekijken heb je ook de mogelijkheden 
als Uitzending Gemist, Uitgesteld Kijken, 
fi lms en series op afroep bekijken via 
Netfl ix etc. En niet alleen op je televisie, 
maar ook op je tablet en laptop. Tijdens 
deze themamiddag wordt het e.a. 
eenvoudig uitgelegd zonder diep in te 
gaan op de techniek. Behandeld wordt: 
Presentator: Bert Haas
• Stukje geschiedenis
• Verschil tussen (oude) analoge en
 digitale tv.
• Welke apparaten kom je tegen,
 zoals ziggo kastje en chromecast?
• Wat kun je daar tegenwoordig
 allemaal mee en welke heb je
 daarvoor nodig?
• Kan het ook eenvoudiger voor
 mensen die moeite hebben met al
 die apparaten? 
Bent u inwoner (50+) uit één van 
de BEL gemeenten dan bent u van 
harte welkom in de theaterzaal van 
het Brinkhuis in Laren. U kunt zich 
aanmelden via themabijeenkomst@
pchelpdeskbel.nl onder vermelding van 
naam,telefoonnummer,e-mailadres en 
aantal deelnemers.
Kosten 6,00 euro p.p. incl. kopje koffi  e/
thee in de pauze. Presentatie 14.00 uur.

HULP BIJ CORONA CHECK-APP
De CoronaCheck-app is niet nieuw, 
velen van u hebben er al tijdens vakantie 
gebruik van gemaakt. Maar tijdens de 
persconferentie is bekendgemaakt dat 
je vanaf 25 september ook een QR code 
of een papieren toegangsbewijs nodig 
hebt voor toegang tot terras, restaurant, 
theater en culturele evenementen .
De vrijwilligers van de PC HelpdeskBEL, 
bieden u concrete hulp bij het 
installeren van de CoronaCheck-app, 
het aanvragen van een papieren 

coronapaspoort of het aanvragen van 
een DigD.  De PC HelpdeskBEL is 
gevestigd in Het Brinkhuis te Laren en 
iedere werkdag geopend van 10.00 – 
12.00 uur. Bezoek € 3,00, en € 0,50  
gebruik van koffi  e/thee.

OORSPRONG VAN DE 
KERSTBOOM. 

De traditie van 
een feestboom ter 
opluistering van 
midwinterfeesten als het 
zonnewendefeest is al 
eeuwenoud, zelfs veel 
ouder dan de geboorte 
van Jezus. Reeds meer 
dan duizend jaar vóór 
Christus was het een heidens gebruik 
om een groenblijvende boom uit een 
heilig bos te kappen en versierd en 
wel op het dorpsplein te plaatsen: de 
midwinterboom.Ook de oude Babyloniërs 
(het huidige Irak) eerden groenblijvende 
bomen als symbool van de zonnegod 
Nimrod. 
Pas in de 17e eeuw begonnen 
rijkere mensen in Duitsland met 
het ter gelegenheid van kerstmis 
binnenshuis plaatsen van bomen, 
spoedig gevolgd door Engelse rijken 
en de rest van Europa. In Nederland 
zorgde de plaatsing van kerstbomen 
op zondagsscholen tot een doorbraak 
bij het gewone volk. Deze kerstboom 
(een Spar, géén Denneboom overigens) 
was veelal op oorspronkelijke wijze 
versierd met appels, noten en kaarsen.
Christelijke kerken waren aanvankelijk 
niet gecharmeerd van het gebruik rond 
Kerst van deze midwinterbomen, daar 
zij niets van doen hadden met het 
feest van de geboorte van Jezus.En 
hoewel in de 19e eeuw het Vaticaan 
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nog waarschuwde tegen het “heidense” 
gebruik van de invoering van de 
kerstboom in Italië (pas sinds 1982 staan 
er kerstbomen in het Vaticaan zèlf), is 
de kerstboom tegenwoordig hèt symbool 
van onze Westerse kerstviering, waarbij 
licht en sfeer, glinsterende versiering 
en kerstgeschenken onder de boom 
centraal staan.

DE KERSTMAN & SINTERKLAAS

De Kerstman bestaat 
pas sinds kortere 
tijd, en is in feite 
de eind 19e eeuw 
Angelsaksische 
variant op onze goede 
oude Sinterklaas. De 

Amerikaanse Kerstman, Santa Claus, 
was oorspronkelijk een directe, nog 
in het groen geklede variant op de 
Nederlandse Sinterklaas, heilige en 
Bischop van Myra. Deze huidige Santa 
Claus is net als Sinterklaas in een rood 
gewaad gehuld, met een lange witte 
baard, en belast met de nobele taak 
om in de decembermaand geschenken 
uit te delen aan de bevolking. Echter, 
Santa Claus is geen heilige en hij draagt 
in tegenstelling tot Sinterklaas geen 
religieuze symbolen als mijter of staf 
mee. Onder invloed van vanuit Amerika 
overwaaiende commercialisering van 
het christelijke kerstfeest, is de door 
Coca Cola reclames in het begin van 
vorige eeuw gecreëerde rode Kerstman 
sterk gepromoot en heeft wereldwijd een 
belangrijke plaats verworven als symbool 
van de feestdagen rond Kerst. 
Vooral in Nederland en Vlaanderen 
staat de oorspronkelijke Sinterklaas 

meer en meer onder druk en geven we 
de cadeautjes tijdens Kerstmis,  en niet 
meer met Sinterklaas.
Alhoewel, het lijkt weer een beetje 
terug te keren naar onze Sinterklaas. 
Afwachten we kunnen alleen.

KERSTDINER GERECHTEN

Voorgerecht: tomatenfeest
Kleine gevulde bruine bolletjes
Benodigdheden:
8 kleine bruine bolletjes
3 à 4 tomaten
1 eetlepel tomaten puree
Zout, peper, knofl ookpoeder
8 groene olijven 
1 bol mozzarella
1 bakje aioli 
mayonaise
Dressing:
1 eetlepel olijfolie
2 theelepels 
balsamico azijn
1 theelepel honing

Bereiding:
* Oven op 180 graden voorverwarmen
* De tomaten ontdoen van de kern en de
  pitjes en in kleine stukjes snijden.
* Mengen met de tomatenpuree, peper
  en zout en wat knofl ookpoeder
* De in plakjes gesneden olijven erdoor
  mengen.
* De bovenkant van de bolletjes
  afsnijden zodat een dikke bodem 
overblijft.
* De bodems even grillen (knapperig
  maken)
* Daarna de bodems besmeren met de
  aioli mayonaise.
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* Het tomaten,mengsel over de bolletjes
  verdelen.
* De mozzarella in 8 plakjes snijden dan
  op de broodjes leggen
* De dressing mengen en over de
  broodjes druppelen.
* In een voorverwarmde oven ongeveer
 10 minuten verwarmen tot de
  mozzarella is  gesmolten
Direct serveren.

Hoofdgerecht Ree-rug

Reefi let met kruidenlaagje
Benodigdheden:
50 gram boter
2 sjalotten fi jn gehakt
100 gr.  champignons heel fi jn gesneden
1 eetlepel Madeira
30 gr. Verse kruiden , peterselie,dragon, 
koriander, dille en majoraan fi jn gehakt.
2 eetlepels droog broodkruim
Zout en peper
150 gr. Ontbijtspek in plakjes
600 gr. Reerugfi let
2 eetlepels olie
1 dl. Rode wijn
3 dl. Kalfsfond (pot)
1 eetlepel rode bessen gelei
1 dl. Slagroom
Extra nodig: keukentouw

Bereiding:
* in 30 gr. Boter sjalot in 5 min. Bakken
* champignons toevoegen en 5 min. 

Bakken
* vocht laten verdampen
* Madeira kruiden broodkruimzout en
  peper toevoegen
* laten afkoelen
* plakjes ontbijtspek iets overlappend
  naast elkaar leggen
* kruiden,mengsel hier over verspreiden
* reerugfi let op ontbijtspek leggen
* ontbijtspek om vlees rollen, vlees moet
  helemaal bedekt zijn
* ingepakt vlees 30 mijn. In koelkast
  leggen
* vlees met keukentouw als rollade
  opbinden
* rollade in 8 plakken snijden
* olie verhitten en rest. Van de boter
  toevoegen
* plakken vlees in 4 min. Goudbruin
  bakken. Halverwege keren
* uit pan nemen en warm houden
Vet uit braadpan schenken, rode wijn en 
fond toevoegen en tot helft laten inkoken
* bessengelei en room toevoegen, laten
  inkoken tot saus dikte
* op smaak brengen met peper en zout
* saus zeven
 

KAMERPLANTEN   
(Mary van der Schaal)

(Monstera deliciosa) Gatenplan  
(Oerwoud in huis)
Als we een oerwoud willen aanleggen in 
de woonkamer dan is de gatenplant de 
perfecte plant. De Monstera is oersterk, 
kan groot worden en heeft zeer grote 
bladeren. Met opvallende gaten. Een 
tropische en groenblijvende slingerplant, 
waar u jarenlang plezier van kunt 
hebben. Klimmen doet ze pas na enkele 
jaren en voorlopig kunt u haar dus als 
gewone plant beschouwen. Als ze te 
hoog opgroeit, kunt u de top uit de plant 
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nemen; ze vormt nieuwe scheuten en 
hebt u dus weer een lagere plant. De top 
kunt u stekken en die doet het zeker als 
er ook een paar luchtwortels aan zitten.
De Monstera verlangt een luchtige, 
doch zeer voedzame grond. U kunt 
er de gewone bloemistengrond voor 
gebruiken, maar zult er een beetje 
turfmolm en oude koemest doorheen 
moeten mengen (natuurlijk heeft u geen 
zakje koemest in huis maar de bloemist 
kan u daar zeker aan helpen). Oudere 
planten vormen veel luchtwortels en 
die moet de plant behouden; ze mogen 
dus in geen geval afgesneden worden. 
De plant verlangt een zeer vochtige 
atmosfeer en tamelijk veel warmte. 
Ze zal dus in de normaal verwarmde 
kamer gekweekt moeten worden. De 
potgrond dient u  vochtig te houden en 
het gietwater moet beslist handwarm 
zijn. Sproeien zal dagelijks nodig zijn, 
doe ook dat met lauw water. De plant 
kan ook veel voedsel hebben en het is 
nuttig  wekelijks een weinig te bemesten. 
De plant kan beslist niet tegen de felle 
zon en na half maart zult u haar al een 
weinig moeten beschermen. Jonge 
planten vertonen in het algemeen alleen 
insnijdingen in het mooie blad; later 
komen bij de oudere bladeren dan de 
gaten.
Licht:  Licht is voor de meeste planten 

belangrijk. Buiten in de vrije natuur, 
beschikken ze over meer licht dan 
binnenshuis. In vrij donkere huizen 
moet u zich in het sortiment beperken. 
Dat is jammer, maar als u begint met 
moeilijke soorten, die veel licht moeten 
hebben, zult u overdag beslist met 
schemerlampjes moeten gaan werken. 
Voor vensters op het noorden kunnen 
echt nog veel planten gekweekt worden. 
Dat zijn voornamelijk groenblijvende 
planten, bijvoorbeeld de kamer-Den, vele 
varensoorten, een bloeiende hortensia, 
primula’s, begonia’s en palmsoorten. 
In de volle zon zetten we bij voorkeur 
cactussen en vetplanten, de lidcactus 
en bladcactus kunt u beter in de volle 
zon plaatsen. Luchten en vetplanten, 
behalve de lidcactus en de bladcactus. 
Overigens is de morgenzon voor vele 
planten prima. Lucht: Planten zijn 
levende wezens . Met dit feit houdt men 
te weinig rekening. Ze hebben ook lucht 
nodig, liefst onbedorven lucht. In een 
kamer waarin gegeten is of waarin men 
’s avonds gerookt heeft, zullen we niet 
ter wille van ons zelf, doch ook voor 
de kamerplanten voor lucht verversing 
moeten zorgen. Even het raam open als 
u daarbij zorgt dat zij niet op de tocht 
staan, want daar kan geen enkele plant 
tegen.

Vrolijkheden

Een man wordt beschuldigd van 
diefstal en moet voor de rechter komen. 
Rechter: “Hoe komt u aan al die 
nieuwe kerstspullen?” Verdachte: “Ik 
heb heel vroeg kerstinkopen gedaan, 
edelachtbare!” Rechter: “Hoe vroeg 
dan?” Verdachte: “Een uur voordat de 
winkel openging!”
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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.

ACTIVITEITEN BASBEL  
IN 2021/2022

In de jaarvergadering is beraadslaagd 
over te organiseren van activiteiten in 
2022. Er is gestemd. Het bestuur gaat 
met deze lijst aan de slag. U kunt altijd 
andere ideeën opperen. De uitslag 
van de stemming heeft nu geleid tot de 
volgende keuze. Wij houden u op de 
hoogte over de verwezenlijking van deze 
wensen.
1. Kerstdiner 2021 ( 16 december
 2021 in Johanneshove,
 aanmelding in dit blad)
2. Rijsttafel bij de Chinees in Eemnes 
3. Pannenkoeken eten in de
 Wildenburg in Baarn   

4. Tochtje met lunch op de Vecht 
5. Hight-tea in restaurant “Rust wat”
 in Blaricum 
6. stoomtrein Enkhuizen 
7. Paaslunch 
8. bezoek zandsculpturen Garderen 
9. Avifauna +boottocht Reeuwijkse
 plassen 

Vanaf 12 januari 2022  zijn er om de14 
dagen op woensdagmiddag vanaf 14.00 
uur gezellig samen zijn 
om koffi  e of iets anders te drinken in 
de Bongerd aan de Jhr. Roelllaan in 
Eemnes.
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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   sexy
 2   liefl ijke benaming
 3   eetbaar en sierlijk
 4   mooie prik
 5   gezangen
 6   plechtige bevestiging
 7   koninklijke boosaard
 8   samen zingen
 9   hemellichamen
10  zusters en broeders
11  liedje

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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MEEDOEN IN BLARICUM 
EN EEMNES 

Ook mensen die slecht ter been zijn 
of met een visuele beperking moeten 
overal naar toe kunnen. Zij zouden 
zo min mogelijk hindernissen moeten 
ervaren als zij de straat opgaan. Dat 
is een uitgangspunt van ‘inclusiviteit’ 
(iedereen mag meedoen) van het VN-
verdrag ‘Handicap’ dat in 2016 ook door 
Nederland is ondertekend.  

Gemeenten zijn verplicht een plan 
te maken voor een geleidelijk steeds 
betere toegankelijkheid van de openbare 
ruimte. En wel, zegt het VN-verdrag, in 
samenwerking met de betrokkenen (‘…
nothing about us without us’).  In de 
BEL-gemeenten is het er nog niet van 
gekomen.   

Het is niet dat er helemaal niets gebeurt. 
In Eemnes heeft de wethouder voor 
de openbare ruimte in samenspraak 
met BasBEL een plan gemaakt (en 
al gedeeltelijk uitgevoerd) voor extra 
zitbanken. Goed werk, omdat een 
rustpunt onderweg soms net het verschil 
maakt tussen wel of niet zelfstandig de 
deur uit durven gaan. 
Laren is nog wat actiever. Daar staat 
de wethouder regelmatig in de krant 
met aanpassingen aan bijvoorbeeld 
trottoirs of de inrichting van een pleintje, 
waarmee het makkelijker en veiliger 
wordt alle voetgangers, met of zonder 
beperking. 

Dat er in Laren meer gebeurt is vooral 
te danken aan het particulier initiatief 
van het Toegankelijkheidsteam Laren. 
De drijvende kracht daarachter 
is Irmy Vos. Samen met andere 
ervaringsdeskundigen (Irmy zelf is 
slechtziend) beoordeelt zij nieuwe 
plannen voor het openbaar gebied of 
maakt zij ‘rondes’ om vast te stellen 
wat verbeterd zou moeten worden 
voor vooral minder-validen, ouderen of 
bijvoorbeeld moeders met kinderwagen. 
Het team in Laren geeft verder 
meldingen door, en houdt bij wat de 
gemeente er mee doet. 

Vanwege het belang en het succes van 
het Toegankelijkheidsteam Laren roept 
het Bestuur van BasBEL vrijwilligers 
op voor net zulke teams in Blaricum 
en Eemnes. Irmy Vos heeft beloofd 
de nieuwe teams informatie en tips te 
geven. Aanmelden kan bij secretaris 
Ellen de Valk: telefoon: 035-5316079 of 
per email: secretaris@basbel.nl. ‘En het 
is nog leuk werk ook’, verzekert Irmy. 
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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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