
Jaargang 6                       Mei 2022   Nummer 2



-2-

COLOFON

Het BasBlad is de kwartaaluitgave van BasBEL, de Brede algemene 
seniorenvereniging voor Blaricum, Eemnes en Laren.
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door gratis belastingaangifte). BasBEL organiseert uitstapjes en etentjes ter 
bevordering van sociale contacten. Zij verschaft informatie via de website (basbel.
nl), met informatiebijeenkomsten en via dit BasBlad. 
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VAN DE VOORZITTER.
(door René Kemperman)

 
Het is altijd een eer 
om het BasBLAD te 
mogen openen met mijn 
voorwoordje. Maar dit 
keer nog meer. Want 

het is het eerste nummer van ‘BasBLAD 
nieuwe stijl’, dat frequenter verschijnt en 
meer eigen activiteiten vermeldt. 

We beginnen direct goed. Voor de 
komende maanden mei en juni kondigen 
we als bestuur en vrijwilligers veel 
nieuwe bijeenkomsten aan. Zoals de 
interessante informatiemiddag van de 
notaris, het bezoek aan de prachtige tuin 
’t Landje, lekker samen eten, de altijd 
gezellige maandborrels, de dia-lezing 
over oud Laren, en de busreis naar de 
prachtige zandsculturen in Garderen. 

Gaat u er goed voor zitten en pak 
het algemeen aanmeldingenformulier 
erbij dat los ingevouwen bij dit boekje 
zit. Kruist u gerust zo veel mogelijk 
activiteiten aan! Dan hebt u maximaal 
profi jt van uw lidmaatschap en maakt 
u mee wat vrijwilligers allemaal voor 
interessante en vrolijke bijeenkomsten 
hebben opgezet. U kunt het formulier 
weer inleveren op de bekende plekken 
(ook vermeld op het formulier zelf). Bent 
u het kwijt, of wilt u achteraf toch nog 
iets wijzigen? Geen nood. Als u even 
mailt (secretaris@basbel.nl) of belt 
(06-41519803) kunt u aanpassingen 
doorgeven, of krijgt u een nieuw 
formulier. 

Houdt u ook de website in de gaten: 
Basbel.nl. Onze snelle site-redacteur 
zorgt dat er van alle eigen activiteiten 
binnen een dag een verslag is. En op 
de Activiteitenkalender vindt u steeds 
het actuele overzicht van wat er 
allemaal voor senioren is te doen in drie 
BEL-dorpen, van BasBEL en andere 
organisaties.   

Zo gaat BasBEL steeds beter. We 
waren dit jaar al begonnen met mooie 
activiteiten, zoals de goed bezochte 
jaarvergadering, het koffi  edrinken met 
lijsttrekkers, het proefconcert van de 
Weidevogels, het gratis verzorgen 
van belastingaangiftes, en – natuurlijk 
– de supergeslaagde paasbrunch in 
Johanneshove. We kregen er weer 
nieuwe leden bij, en na mei en juni 
gaan we ook in de rest van het jaar nog 
allemaal boeiende en vrolijke dingen 
doen. 

Laat ik maar gauw stoppen, om mijn 
veters vast te maken. Anders ga ik van 
trots op onze mooie vereniging nog 
naast mijn schoenen lopen.

Melding: “De BasBEL heeft zich 
ook aangemeld bij de Stichting 
Steuncomité Eemnes-Oekraine.”

NIEUWE LEDEN:

Mevr.  Pieper- ter Haar, de hr. Van der 
Sloot.
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Denksport puzzelbladen,
Na Amsterdam hebben wij gewoond 
in Zandvoort, Alphen aan de Rijn, 
Amstelveen, Uithoorn, weer in 
Amsterdam en alweer sinds 1994 in 
Laren, waar het heel prettig wonen is. 
Toen in 2005 de uitgeverij werd verkocht, 
ging ik met vervroegd pensioen. Wij 
komen nog regelmatig in Australië bij de 
familie van min vrouw, en in Italië waar 
onze zoon en zijn familie woont. En niet 
te vergeten in Frankrijk, waar ik graag 
naar toe ga.

Maar ook dicht bij huis kan het leven 
heel aangenaam zijn. Dat is voor mij 
de reden geweest om vorig jaar lid te 
worden van de BasBel.

BASBEL PAASBRUNCH IN 
JOHANNNESHOVE IN LAREN

Er mochten echt maar 90 mensen in 
van de brandweer, in de grote zaal 
van Johanneshove. Die waren er ook 
allemaal. De Paasbrunch was al 10 
dagen tevoren tot de laatste stoel 
uitverkocht. Dat is te begrijpen, want 
bestuur en vrijwilligers hadden er een 
heel feestelijke middag van gemaakt.
De zaal zag er mooi uit, de tafels waren 
kleurrijk gedekt, het zonnetje buiten 
hielp mee, en de leden hadden er zin 
in. Volgens de aankondiging was de 

EVEN VOORSTELLEN...
 

Mijn naam is René 
Diesveld. Op de 
jaarvergadering 
van de BasBel 
op 22 maart 
ben ik gekozen 
als jullie nieuwe 
penningmeester.

Het lijkt mij heel leuk en ook gezellig om 
het drukke bestuur te versterken en mee 
te werken aan de verdere bloei en groei 
van de BasBel,

Ik ben 77 jaar. Geboren in Amsterdam. 
Daar heb ik het St Nicolaaslyceum 
gevolgd, en bedrijfseconomie 
gestudeerd aan de Universiteit van 
Amsterdam. Tegen het einde van mijn 
studie leerde ik mijn vrouw Anne Miek 
kennen. Die was tijdelijk in Europa. 
Tenminste, dat was de bedoeling. Maar 
wij zijn al vrij snel getrouwd en ook 
zij bleef dus hier. Zij is in Nederland 
geboren, maar grotendeels in Australië 
opgegroeid, omdat haar ouders zijn 
geëmigreerd.

Wij kregen al snel 2 kinderen, een 
meisje en een jongen. Die zijn intussen 
alweer rond de 50 jaar, en wij hebben 5 
kleinkinderen, 3 in Nederland en 2 in 
Italië.

Na mijn studie heb ik eerst gewerkt 
bij de IBB Kondor Groep, een 
middelgrote bouwmaatschappij. 
Daarna 30 jaar voor Keesing, een 
middelgrote uitgever met kantoren 
in een aantal Europese landen. 
In Nederland bekend van o.a. de 
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inloop vanaf 12.00 uur, maar op dat 
tijdstip was de zaal al voor driekwart 
vol. Organisator Ellen de Valk kon al 
snel het woord geven aan een dankbare 
voorzitter René Kemperman die 
iedereen welkom heette.    
Ruud, de eigen kok van Johanneshove, 
en zijn keukenteam hadden hun beste 
beentje voorgezet. De heerlijke soep, 
het rijkelijke buff et, en het kunstige 
grand-dessert – het was allemaal 
verrukkelijk. Als u een volgende keer 
bij Johanneshove een man alleen aan 
een tafeltje ziet eten, langzaam en 
bedachtzaam, is dat vast zo’n geheime 
proever of “inspecteur” van Michelin, 
die onderzoekt of hier geen ster moet 
worden uitgedeeld.
Behalve heerlijk eten, was er ook 
lekkere muziek van het trio van Harrie 
Derkx. Samen met zangeres Linda 
de Valk werden mooie klassiekers 
vertolkt, zoals ‘het Dorp’ van Ferras en 
Zonneveld, ‘Margrietje’ van 
Louis Neefs en ‘Laat me’ van 
Ramses Shaff y. Vooral waar 
Linda een duet vormde met 
Ard Hulskamp, zoals bij het 
melodieuze ‘Oh Waterloo-
plein’ van Johnny Austerlitz 
of het weemoedige ‘Kleine 
café aan de haven’ van 
Pierre Kartner, liet de zaal 
goed  horen wat een plezier 
het toch is om samen te 
zingen.

Waar de muziek even pauze had, was 
er een rol voor Leo Janssen. Die maakte 
opnieuw zijn reputatie waar als meester-
verteller uit het BEL-gebied. Na een 
vrolijke inleiding over wat bij protestanten 
de stille week heet, en bij katholieken 
de goede week, presenteerde Leo zijn 
bijzondere verhalen, over het arme 
Laren, het rijke Blaricum en het weidse 
Eemnes. Voor de zekerheid, als een 
soort spiekbrief, had hij zijn boek ‘Bol an’ 
meegenomen. Daar hoefde hij helemaal 
niet in te kijken, want zo uit het hoofd en 
voor de vuist weg, dist Leo met gemak 
zijn anekdotes op. De een nog mooier 
dan de ander.

Tussen de bedrijven door zorgden de 
gastvrouwen – vrijwilligers die met olijke 
paashaas-oren goed herkenbaar waren 
– voor snelle decorwisselingen en hulp 
voor iedereen die dat nodig had. Als 
alles gesmeerd liep, en dat deed het, 
was dat vooral ook aan hen te danken; 
zij waren de olie in de machine.
Waar de organisatie geen geld had voor 
dominee Gremdaad, was het aan vice-
voorzitter Jan Sanders de dagafsluiting 
te verzorgen. Die theologische rol ging 
hem goed af. Hij gaf het paasbegrip 
van ‘wederopstanding’ de eigentijdse 
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vertaling van ‘doorstart’. Twee jaar 
geleden was de Paasbrunch de eerste 
activiteit die door ‘corona’ sneuvelde. 
En nu, zei de vice-voorzitter, is de 
Paasbrunch de start voor veel nieuwe 
activiteiten. 
Waar Sanders dank vroeg voor iedereen 
die de bijeenkomst een succes maakte, 
had hij het makkelijk. Steeds met luid 
applaus liet de zaal haar waardering 
horen, voor de ‘keuken’, voor de 
muziek, voor de verteller, en voor de 
gastvrouwen en chauff eurs.
Aan het tafeltje bij de uitgang kreeg 
iedereen nog een afscheidspresentje 
mee. Daar tekende uw verslaggever 
van dienst nog woorden van dankbare 
bezoekers op als ‘heerlijke middag’ en 
‘geweldig georganiseerd door Ellen’.

1E WOENSDAG VAN DE MAAND
MAANDBORREL BASBEL

Het bestuur moest het beloven op de 
laatste jaarvergadering. Iedere eerste 
woensdag van de maand is er weer een 
maandborrel annex spelletjesmiddag. 
Kaarten, rummikup, sjoelen, scrabble 
– het kan allemaal. Maar 
alleen kletsen met koffi  e, 
of gezellig een glaasje, is 
ook prima. 

Vanaf 14.30 uur, in de Bongerd 
(Röelllaan 15, Eemnes). Wie wil kan na 
afl oop blijven eten bij Marian Roskamp. 

Om te noteren dus in de agenda: 
4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus, 7 
september, 5 oktober, 2 november en 7 
december.

LEZING OVER TESTAMENT

Op 11 mei verzorgt notaris mevrouw Van 
der Sluis speciaal voor Basbel-leden 
een lezing over testamenten. Vanwege 
nieuwe wetgeving is het haast een ‘must’ 
om aanwezig te zijn. 

Het blijft een onwennig onderwerp. 
Doodgaan is wel het laatste wat je 
doet. Maar als je iets ouder bent, en 
verantwoordelijkheidsgevoel hebt, moet 
je er toch over nadenken. Wat wil je 
dat er gebeurt met je huis en je spullen 
als je dood bent? Naar de kinderen, 
naar een goed doel, rechtstreeks naar 
kleinkinderen? Je wilt in ieder geval niet 
dat er ruzie komt omdat jíj het niet goed 
hebt geregeld. 

Geen makkelijke zaak. Er zijn veel 
mogelijkheden en er is wetgeving 
waar je nauwelijks een touw aan 
kunt vastknopen. En net je als je de 
hoofdlijnen begrijpt, veranderen de 
regels weer. 
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Basbel-leden hebben één troost. Zij 
worden om de paar jaar bijgepraat door 
Mw. Van der Sluis. De notaris – zij is 
zelf ook lid van BasBEL – voelt zich 
als een vis in het water met ‘artikel 
4.227’, het ‘groepenstelsel’, of het 
‘vervangingsbeginsel’ uit het Burgerlijk 
Wet-boek. Ze weet er zo over te vertellen 
dat het opeens veel minder ingewikkeld 
lijkt, met voor-beelden uit haar praktijk, 
en met veel humor. 

Haar nieuwe lezing is op 11 mei, om 
14.30 uur, in het Huis van Eemnes. 
Entrée € 5,00 (inclusief koffi  e en thee); 
introducés € 10,00. 
Aanmelden kan via het algemene 
aanmeldingsformulier in dit BasBLAD, 
per mail (secretaris@basbel.nl) of 
telefonisch: 035-5316079 of
06-15074933. 

LAARDER EN ONDERZOEKER
ANDRÉ DE VALK NEEMT U MEE 
TERUG NAAR HET JAAR 1832

 
Op 17 mei a.s. om 14:00 toont André 
de Valk in Johanneshove in Laren een 
greep uit zijn collectie van circa 12.000 
ansichtkaarten- en foto’s van ons mooie 
dorp. Hij laat u allen herinneren aan hoe 
Laren er in uw jeugd uit zag. 

U kent André misschien van eerdere 
Larense projecten zoals het digitaliseren 
van de Laarder Bel en het op audio 
vastleggen van het Larense dialect bij 
het Meertens Instituut. Ook maakte hij 
de website “De Valk Lexicon” waar ca 
500 kunstenaars op zijn te vinden die 
in Laren tussen 1890 en heden hebben 
gewerkt en gewoond. 

Verder niet te vergeten is zijn onderzoek 
naar het Hotel Paviljoen Larenberg 
wat stond op de Paviljoensweg met 
de hoofdingang aan de Naarderstraat. 
Dit heeft geresulteerd in een bondig 
boekje met de geschiedenis van het 
legendarische hotel. Een korte tijd 
werd dit hotel ook door Jan Hamdorff  
geëxploiteerd.
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voorjaar minstens één keer naar toe 
moet. Veel Laarders en Blaricummers 
zijn er nog nooit geweest. Zonde! 
In 1987 is het allemaal begonnen. Het 
boerenbedrijf Brouwer op deze plaats 
werd gestopt, omdat er geen opvolging 
was. In 10 jaar tijd is hier met veel oude 
materialen een landschappelijke tuin 
ontstaan, omzoomd door een bospad. 
Daaraan zijn zitjes ge-plaatst, waar je 
kunt genieten van de weelderige borders 
vol bloemen. Watervallen en stroompjes 
geven de tuin een levendig karakter. Ze 
komen uit in de grote vijver met vissen. 
Al een paar keer kwamen 
televisieploegen er een kijkje nemen. 
BasBEL gaat op bezoek op 19 mei. ’s 
Middags om 14.30 uur verzamelen wij 
bij het tuinhuisje aan de ingang van het 
Wilgenpad. Naast de H. Nicolaaskerk 
(met parkeerterrein), tussen 
Wakkerendijk 66 en 68, de eerste poort 
links. 
We beginnen met een kopje koffi  e of 
thee, ‘met iets erbij’, in de Hooiberg. Wie 
wil, kan daar ook mee afsluiten. 
(Entrée: € 5,00 per persoon. Afrekenen 
bij de ingang. 
Vanwege de grindpaden is de tuin helaas 
niet geschikt voor bezoek met een 
rolstoel of rollator.
Aanmelden kan met het algemene 
aanmeldingsformulier (los in dit 
BasBLAD) of telefonisch 035-5316079 of 
06-41519803).

Op dit moment is hij weer bezig met 
een ander project om van iedere 
Larense boerderij of boerenwoning de 
geschiedenis daarvan te achterhalen en 
te documenteren. Er zijn 210 rietgedekte 
panden in onderzoek en is nog lang niet 
afgerond. In ieder geval wordt op die 
middag alvast een tipje van de sluier 
opgelicht. 

Er wordt vanzelfsprekend de 
gelegenheid geboden om zelf uw kennis 
bij te dragen of aan te vullen. Hierdoor 
kan deze middag meer worden dan 
een presentatie, maar een uitwisseling 
van kennis. Een collectief geheugen 
raadplegen is altijd interessant om de 
juiste gegevens boven water te krijgen.

Daarna komen er oude ansichtkaarten/
afbeeldingen aan de beurt waar u nog 
onbebouwde plekken in het dorp kunt 
zien. Als slot worden er dan enkele 
Larense straten doorlopen met beelden 
van toen en nu.

Kortom, U bent van harte welkom en het 
wordt gewoon een gezellige middag.

BEZOEK ’T LANDJE, 19 MEI 

Verborgen pareltjes kun je ze noemen. 
Van die plekjes bij jou in de buurt, waar 
je al vaak vlak langs bent geweest, en 
die opeens onverwacht mooi blijken te 
zijn. 
De particuliere tuin ’t Landje is een 
voorbeeld. Het ligt verscholen aan het 
Wilgenpaadje in Eemnes. Eigenlijk prima 
bereikbaar, vlakbij de parkeerplaats 
van de grote Nicolaaskerk aan de 
Wakkerendijk. Sommige oudere 
Eemnessers weten dat het een 
uitzonderlijk plekje is, waar je ieder 
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‘RIJSTTAFEL SPECIAAL’ 
IN EEMNES 

 

Op 24 mei is er een gezamenlijke 
maaltijd voor Basbel-leden in het 
bijzondere Chinese restaurant in 
Eemnes. 
Het Chinese restaurant op de 
Braadkamp, midden in het dorp Eemnes, 
heeft een goede naam. Het is er vaak 
heel druk; kennelijk maken ze er lekker 
eten.
Al vaker is op de ledenvergadering 
van BasBEL aan het bestuur gevraagd 
om hier een gezamenlijke etentje te 
organiseren. 
Gezellig samen eten, vroegen de leden, 
waarom doe je dat niet ook dichtbij, in 
een restaurant waar het lekker is, en niet 
te duur? 
‘Daar moesten we natuurlijk iets mee’, 
zegt een van de bestuursleden. ‘Intussen 
is er onderhandeld, en hebben we een 
mooi prijsje bedongen.’ 
Het bestuur nodigt de leden uit voor een 
driegangen-rijsttafel voor € 15,00. 
Op 24 mei, vanaf 17.00 uur, bij 
de Chinees van Eemnes, aan de 
Braadkamp. 

Aanmelden kan via het algemene 
aanmeldingsformulier (los in dit 
BasBLAD) of telefonisch (035-5316079 
of 06-41519803).   

ZANDSCULPTUREN GARDEREN

Op 14 juni organiseert BasBEL een 
bijzonder uitstapje per bus naar de 
Zandsculpturen in Garderen. 

Iedereen die er al was vond het 
geweldige belevenis. Kunstige ‘beeld-
houwwerken’ in zand. De een nog 
mooier dan de ander.
Zelf noemt de organisatie het een 
Veluws Zandscupturenfestijn. Je raakt 
er niet uitgekeken op alle bijzondere 
creaties in zand, van gebouwen tot 
dieren en mensen.
Bezoekers kunnen er lang rondlopen, 
maar ook even rustig zitten en pauzeren 
met een kopje koffi  e en iets lekkers. 
Op verzoek van de ledenvergadering 
organiseert het Basbel-bestuur met 
veel plezier een uitstapje naar deze 
uitzonderlijke expositie. 

De reis is per bus, op 14 juni. Vertrek om 
ongeveer 10.30 uur. Kosten: € 45,00; 
introducés € 50,50. Aanmelden via het 
algemeen aanmeldings-formulier in dit 
BasBLAD, of per telefoon (035-5316079 
of 06-15074933). 
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Na aanmelding ontvangt u een 
machtiging voor de betaling, plus 
informatie over de precieze opstap-
plaatsen van de bus (in Blaricum, 
Eemnes en Laren) met de vertrektijden. 
Natuurlijk kunt u zich laten halen 
en brengen van huis naar de 
opstapplaatsen van de bus.  
 

HÈ, EEN MANTELZORG-
MAKELAAR? 

(interview met Inge Walet)

Adverteerders zijn altijd welkom; ze 
maken het BasBLAD fi nancieel mogelijk. 
Verder heeft de redactie er weinig mee. 
Tot er een nieuwe adverteerder komt, 
Inge Walet, die “mantelzorgmakelaar” is. 
Wat is dat nu weer?, willen we van haar 
weten.

Maar eerst: Wie is Inge Walet? 
“Ik ben een echte Gooise, geboren 
in Bussum. Net als mijn man Sam 
word ik dit jaar 60. Wij hebben twee 
kinderen, twee schoonkinderen en twee 
kleinkinderen.” 

En wat is een mantelzorgmakelaar?
 “Ja, gekke naam misschien. Er zijn in 
Nederland veel mantelzorgers, mensen 
dus die zonder opleiding hulpverlener 
zijn voor ouders, kind of buren. Maar 

het zijn er nog te weinig, 
en vanwege de vergrijzing 
wordt het tekort aan 
mantelzorgers alleen 
maar groter. Hun werk is 
vaak zwaar, mede omdat 
ze allerlei lastige dingen 
moeten regelen, waar ze 
zelf geen ervaring mee 
hebben. “

Zoals …? 
“Bijvoorbeeld met indicatiestellingen 
WLZ, met verzekeringsvoorwaarden, 
met normen voor huishoudelijke hulp, of 
met respijtzorg tijdens vakantie …” 

Walet houdt even in als ze ziet dat het 
ons boven de pet gaat. 
“Ja, ingewikkeld hè? Maar het is waar 
mantelzorgers vaak mee te maken 
hebben. Kijk, er zijn in Nederland veel 
goede regelingen en voorzieningen 
voor mensen die hulp nodig hebben. 
Maar dan moet je wel de weg weten, 
bijvoorbeeld bij gemeente of 
verzekeraar. “
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Dan helpt de mantelzorg-makelaar? 
“Exact. Ik ben dan de ‘wegenwacht’ die 
mensen op weg helpt. Die de wet kent, 
die belt, die aanvragen doet en die het 
administratieve werk uit handen neemt. 
Dat soort korte hulp-contacten vind ik 
nou gewoon leuk: zorgen dat mensen 
weer verder kunnen.”

Je woont in Huizen. Ken je ook de weg 
in de BEL-gemeenten?
“Reken maar”, lacht Walet, “ik was 
jarenlang hoofd bij verschillende 
afdelingen bij de BEL combinatie!” 

Kan de mantelzorger jou wel betalen?
“Ik word meestal betaald uit de 
aanvullende zorgverzekering en soms 
door de werkgever.” 

Is er iets wat minder leuk is in je werk?  
Walet praat makkelijk, maar hier moet ze 
even nadenken. Dan zegt ze: “Vervelend 
is dat ons werk nog zo onbekend is. Dat 
mantelzorgers die het vaak al zwaar 
hebben extra in de knel komen omdat 
ze ook nog halve jurist en secretaresse 
zijn. Kijk, dan wil ik graag helpen en het 
verschil maken.” 

Kunnen onze leden van BasBEL je 
makkelijk bereiken? 
“Natuurlijk. Gewoon even mailen (info@
metwalet.nl) of bellen (06-16117755). 
JS

BUSSUMMERWEG
Frans Ruijter

Bijgaande foto is genomen op 
een van de mooiste plekjes 
die ons dorp (gelukkig) nog 
steeds rijk is. Het is op de 

Bussummerweg- hoek- Englaan, met 
nog bovengrondse elektriciteitsleidingen, 
en links ligt het voetbalveld van RKBVV, 
nu BVV’31 geheten. De voetbalclub 
speelde hier vanaf het seizoen 
1936-1937. Om het veld werd een 
Ligusterhaag geplant. Dit werd gedaan 
enerzijds om wat beschutting te krijgen, 
anderzijds om het gezicht weg te nemen 
van toeschouwers die niet wilde betalen 
voor de prestaties die het toenmalige 
vlaggenschip van de vereniging 
neerzette. Als de haag kaal was werden 
er jute doeken aan de Bussummerweg-
zijde opgehangen om ervoor te zorgen 
dat toeschouwers eerst de kassa 
zouden passeren. Tegenwoordig is het 
helemaal volgebouwd, stukken van de 
oorspronkelijke Ligusterhaag zijn nog de 
stille getuigen hiervan. In 1967 verhuisde 
de vereniging naar het sportpark 
‘Oostermeent’ aan de Schapendrift.

lees verder op pag. 18
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‘Heetweg’
De Bussummerweg heeft niet altijd zo 
geheten. Vroeger was dit de Heetweg. 
Deze naam kwam doordat ‘Heet’ het 
middeleeuwse woord voor ‘hei’ was en 
de weg liep over de hei richting Bussum. 

In 1929 werd besloten de 
Heetweg om te dopen in 
Bussummerweg. Dat er aan deze 
rustige weg ook wel eens beroering kon 
ontstaan bleek wel in begin 1916. 

Ik citeer uit ‘de Kroniek van een 
erfgooiersdorp: Blaricum 1913-1922’: 
“Op 26 januari 1916 kwam er bij het 
college van B en W een verzoek om 
vergunning voor het bouwen van een 
gummi fabriek aan de Heetweg in 
Blaricum. Dat de oprichting van een 
dergelijk fabriek velen de schrik op het 
lijf joeg, is begrijpelijk. Al snel circuleerde 
er een brief dat noch aan de Heetweg, 
noch ergens anders in de gemeente een 
dergelijke fabriek zal verrijzen”.

‘Blaricum Schoon’
Uit angst dat er nog een of meerdere 
fabrieken in ons dorp gebouwd zouden 
worden ontstond er een vereniging 
“Blaricum Schoon” genaamd. Deze 
vereniging bestond voornamelijk uit 
villabewoners. Men verwonderde zich 
tijdens een vergadering erover dat 
de oorspronkelijke bevolking het af 
liet weten, daar velen van hen toch 
grondeigenaren waren. Zij hebben toch 
ook belang bij de vraag of Blaricum 
plaats moet gaan bieden aan industrie? 
Er werd dan ook in die vergadering 
besloten om de contributie bewust 
laag te houden, zodat iedereen lid zou 
kunnen worden.

Visie
Staande op deze plek moet je toch 
constateren dat er aan de even-zijde 
van de Bussummerweg, waar eens het 
voetbalveld was, huizen zijn gebouwd. 
Gelukkig is de andere zijde grotendeels 
nog net zoals op deze ansichtkaart. 
(Zie hierboven de foto van de huidige 
situatie) Dit is mede te danken aan 
de actievoerders uit een periode dat 
niemand zich er nog van bewust was 
hoe belangrijk schoonheid is ons dorp 
zou worden. Deze mensen hadden, 
zoals we dit tegenwoordig zo mooi 
noemen, ‘Visie’.                                          
                                                                    

SENIORENWONINGEN EN
GEMEENTEN

Plus-Magazine meldde kort geleden dat 
een meerderheid van de Nederlandse 
gemeenten vindt dat ouderen de 
belangrijkste oorzaak zijn van het gebrek 
aan betaalbare woningen. Omdat 
senioren in te grote woningen blijven 
zitten, raakt de huizenmarkt verstopt.

De ouderenbonden kaatsten de 
bal terug. Veel ouderen willen best 
verhuizen naar een kleinere woning. 
Gráág zelfs. Maar er zijn simpel gezegd 
geen geschikte woningen om naartoe 
te verhuizen, en al helemaal niet in de 
eigen buurt. 
Zo vertelde een Plus-lezeres die moest 
verhuizen vanwege de invaliditeit van 
haar man, dat ze na maanden zoeken 
170 kilometer verderop iets vond. 
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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   Die uit is op voordelige boodschappen
 2   Fabrikant alcoholische drank
 3   Aanlegplaats
 4   Plein met Chinees restaurant 
 5   Steeds terugkerende Basbel-activiteit
 6   Bekend abstract kunstenaar met atelier in Baricum
 7   Genie dat maandelijks lidmaatschap BasBEL promoot
 8   In Garderen te zien uitzonderlijk kunstwerk 
 9   Zoet beleg
10  Zangkoor Eemnes
11  Wijk in Blaricum
12  Slecht vertegenwoordigd in woningaanbod BEL

Onder de inzenders van de goede oplossing wordt een boekenbon van € 20,00 
verloot. 
Adres: Redactie BasBLAD, Patrijzenhof 80, 3755 ET Eemnes, of per mail: 
redactie@basblad.nl
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Gemeenten blijven zélf in gebreke. 
Zij negeren al jaren de waarschuwingen 
dat Nederland in snel tempo aan 
het veranderen is,  en zijn doodleuk 
eengezinswoningen blijven bouwen. Dat 
er veel meer ouderen komen met eigen 
behoeftes, lijkt hen te ontgaan. 
Of zoals Gusta Willems van 
ouderenbond KBO-PCOB het in het 
Algemeen Dagblad verwoordde: “Uit 
onze eigen onderzoeken en de verhalen 
die wij binnenkrijgen blijkt dat heel veel 
senioren best wel ergens anders willen 
wonen. Maar dan moet er wel een 
geschikte woning zijn. 
Heel veel initiatieven, zoals senioren-
hofjes, stranden bij gemeenten, die hun 
grond liever besteden aan projecten 
die meer geld opbrengen.” Het sluiten 
van de verzorgingshuizen in 2015 heeft 
de druk op de huizenmarkt nog verder 
vergroot.

Het gebrek aan geschikte huizen voor 
senioren is niet alleen slecht voor de 

doorstroming op de huizen-markt. 
Het Centraal Plan Bureau (CPB) 
berekende een paar jaar geleden 
dat ouderen die in een geschikte 
seniorenwoning wonen (gelijkvloers, 
geen drempels, traplift, enz..) minder 
risico lopen om in het verpleeghuis te 
belanden. 

Maar ook actieve senioren willen 
best verhuizen, zo bleek uit een 

ander onderzoek. Bij voorkeur naar een 
levensloopbestendige woning. Die mag 
kleiner zijn, maar niet veel duurder. En 
wel in hun eigen dorp en in de buurt van 
de winkels. Desgevraagd reageert het 
Basbel-bestuur met instemming op het 
artikel. ‘Wij zeggen dit ook al lang’, aldus 
vice-voorzitter Jan Sanders. 
Hij kondigt aan een bijeenkomst 
aan met de drie nieuwe wethouders 
volkshuisvesting van de BEL-gemeenten 
in het najaar. 

‘En natuurlijk’, aldus Sanders, 
‘blijven wij ons inzetten voor 
seniorenwoningen in bijvoorbeeld het 
hart van Eemnes’. 
Hij is voorstander van goed overleg 
met de tennisvereniging over een 
verplaatsing van het huidige tennispark. 
‘Vanuit maatschappelijk oogpunt 
is natuurlijk veel logischer om de 
gronden in het Dorpscentum, vlakbij 
de voorzieningen, te gebruiken voor 
(senioren-)woningen.’ 

Nieuwbouw Laarderweg Eewmnes
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ACTIVITEITENKALENDER
ACTIVITEITENKALENDER, A: Wekelijks te doen
 

Selectie van interessante activiteiten van BasBEL en andere organisaties. 
Corona: veel activiteiten die eerder waren stopgezet, zijn immers weer hervat. 
Correcties of aanvullingen? Graag naar secretaris@basbel.nl  
Vervoer nodig? Bel Ellen of Jan voor vrijwillige chauff eurs, 035-5316079 of 06-41519803
Wekelijks te doen in Blaricum (B), Eemnes (E) en Laren (L)

Dag  Tijd Wat Waar 
ma-vr 10.00- 12.00 PC Helpdesk voor senioren, ook Apple, vanaf september Brinkhuis, L
ma  10.00- 12.00  Spelletjes-ochtend, 035-5262902, vanaf september  Malbak  B
ma 13.00- 17.00 Gratis Biljarten       Huis Eemnes
ma-za 12.00- 15.00 Mogelijkheid te lunchen in tent voor Brinkhuis, 035-7513991 Brinkhuis,  L
ma-vr 14.30- 16.00 Film; zo mogelijk tevoren reserveren op Hartvanlaren.nl; Brinkhuis, L
ma 10.00- 16.00 Dagje Blaercom, 06 31995656     Blaercom B
ma 11.00- 12.15 Fitwalk met Cor, vanaf ‘t Bluk, Zuiderheide 2, 06-10506983  ‘t Bluk,  L
ma 12.45- 14.00 Zwemmen senioren; water is 30 graden, 035-5314964  Biezem,  L
ma 13.00- 14.00 Sport voor Vrouwen, Eliza Bozoglanian, 06-81778111  Schering,  L
ma 13.00- 14.15 Fitwalk met Cor, vanaf ‘t Bluk, Zuiderheide 2, 06-10506983  ‘t Bluk,  L
ma 13.00- 16.00 Keramiek, Sabine Kuperus, 035-5262902, vanaf september Malbak,  B
ma 13.00- 16.00 Biljarten senioren, 053-5311887     Huis Eemnes
ma 14.00- 16.00 Koffi  emiddag, Sabine Kuperus, 035-5262902, vanaf sept. Malbak,  B
ma 17.30- 18.30 Marian Roskamp kookt verse maaltijd, € 9,50; 06-2727226 Bongerd,  E
di 09.15- 11.15 Naailes, Ingrid Hogebrug, 035 5263583, vanaf oktober Malbak, B
di 10.00- 12.00 Koersbal, 053-5311887      Huis Eemnes

OPROEP AMATEUR SCHILDERS

De Schilderkring Eemnes zoekt  nieuwe 
leden.
Deze groep bestaat uit enthousiaste 
amateurkunstenaars, die al jaren met 
elkaar schilderen. 
Zij schilderen met acryl- en olieverf, 
allemaal op onze eigen creatieve manier.
Er wordt geen les gegeven, maar nodig 
we helpen elkaar op een gezellige 
ontspannen manier. En natuurlijk nemen 
we ook even tijd voor koffi  e.
Over de laatste jaren zijn er wat oudere 
leden door nieuwe vervangen, maar 
het zou leuk zijn als de groep weer wat 
aangevuld wordt.
Zij komen bij elkaar op de 
woensdagochtend tussen 9.00 en 12.00 
uur in de Polderzaal in Het Huis van 

Eemnes. 
U heeft al wat ervaring met schilderen?
U vindt het leuk dit in groepsverband te 
doen? Loop dan op woensdagochtend 
een keer bij ons binnen.
Of neem contact op met Bep Bosma, tel. 
06-39561053.
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di 10.00- 12.00 Handwerkochtenden, 035- 526 2902,    Malbak,  B
di 10.00- 15.30 De Ontmoeting, dagbesteding, Tosca de Jong, 06-5409026 Huis Eemnes
di 10.30- 12.00 Koffi  edrinken en daarna wandelen bij Viore; Oostereng 44, 
   Hilversum  Zkhs H’sum
di 12.30- 13.30 Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam Blaricum, 035 7504138 Blaercom,  B
di 13.00- 14.00 Inloopspreekuur Wijkteam Laren, 035 3034627   Raadhuis,  L
di 13.00- 15.30 Schilderskring, Marijke Kaarsgaren, 035-5311253  Brinkhuis,  L
di 13.30- 14.30 60+ in beweging, 035-526 2902, vanaf sept./okt.  Malbak,  B
di 16.00- 17.00 Inloopspreekuur Wijkteam Eemnes, 06-36313865  Huis Eemnes
di 19.30- 22.30 Klaverjasclub Laren, Eemnesserweg 15a, 035-6231100 Schering,  L
wo 10.00- 16.00 ‘Dagje Blaercom’, Lissy Pelikaan, 06 3199 5656  Blaercom,  B
wo 10.00-12.00 Brei- en Haak-inloop, vanaf september    Malbak,  B
wo 13.30- 15.00 Inloopspreekuur Vrijwilligers     Huis Eemnes
wo 14.00- 17.00 Bieblab: kennismaken met de toekomst;    Huis Eemnes
wo 17.30- 18.30 Marian Roskamp kookt verse maaltijd, € 9,50; 06-2727226 Bongerd,  E
wo 20.00- 21.30 Musical Anders, mensen met een beperking; augustus Malbak,  B
do 10.00- 11.30 Seniorweb. Voor alle vragen over computer, tablet, mobiel Huis Eemnes
do 10.00- 12.00 Koffi  eochtend De Malbak, 06-13498334, vanaf september Malbak,  B
do 10.00- 11.30 Koffi  eochtend met lekkers,06-82848005    Brinkhuis,  L
do 10.00- 12.00 Brei en Haakcafé, Nelly Bleijenberg, 06 - 3038 8296  Brinkhuis,  L
do 10.00- 12.00 Koersballen Senioren, 06 1349 8334    Malbak,  B
do 10.30- 12.00 Taalcafé anderstaligen, Afke Nijhof, 06-5737 0520   Schering,  L
do 12.45- 14.30 Zwemmen voor senioren; water is 30°C; 035- 531 4964  Biezem,  L
do 13.30- 16.00 Bridgen en klaverjassen, Eemnes, Raadhuislaan 80A  Raadsvore,  E
do 14.00- 16.00 Koersbal, Paul Molenkamp, 035-5314383   Blaercom,  B
do 14.00- 17.00 Textielatelier KnipOog, Annemieke Lute, 035-7504164  Schoter,  E
do 16.00- 17.00 Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam Eemnes   Huis Eemnes
do 19.30- 22.00 Modelspoorclub (MSC), Vincent v.d. Linden, 06-55135749  Malbak,  B
vr 10.00- 11.30 Taalcafé: Nederlands leren of anderen daarmee helpen Huis Eemnes
vr 10.00- 12.00 Jeu de Boules (buiten) en Bowls (binnen); 035-5311887 Huis Eemnes
vr 10.00- 12.00 Geef en neemtafel, Afke Nijhof, 06 - 573 705 20  Brinkhuis,  L
vr 15.00- 16.30 E-books en apps spreekuur Bibliotheek; 035 - 5311887 Huis Eemnes
vr 17.30- 18.30 Marian Roskamp kookt verse maaltijd, € 9,50; 06-2727226 Bongerd,  E
vr 20.00- 23.00 Linedance, Els Vos, 035-5262902     Malbak,  B

ACTIVITEITENKALENDER,  B. Verder te doen in mei en juni

Verdere activiteiten, naast de wekelijkse, van BasBEL en andere organisaties. 
Correcties of aanvullingen? Graag naar secretaris@basbel.nl 
Vervoer nodig? Bel Ellen (035-5316079) of Jan (06-15074933) voor vrijwillige chauff eurs.
 

    mei 2022  
zo 1 15.00- 16.30 Muziekcafé: Adam James      Huis Eemnes
ma 2 10.00- 11.30  Vriendschapscafé (koffi  eochtend Versa Welzijn)    Huis Eemnes
di 3 14.00- 15.30 Seniorenbingo       Huis Eemnes
wo 4 14.30- 17.00 Maandborrel / Spelletjesmiddag BasBEL    Bongerd,  E
za 7 10.00- 12.30  Repaircafé Blaricum. Geef oude spullen een tweede leven Malbak,  B
wo 11 14.00- 16.00 Info-middag BasBEL: Notaris geeft uitleg over testamenten  Huis Eemnes
za 14 10.00- 12.30  Repaircafé Laren, Smeekweg 104    Ons Genoegen,  L
zo 15 15.30- 17.00 Muziekcafé: Paul Paulissen      Huis Eemnes
di 17 14.30- 16.30 BasBEL-presentatie Historisch Laren door André de Valk Johanneshove, L
do 19 12.00- 13.00 Lunchpauzeconcert       Huis Eemnes 
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do 1 14.30- 16.00  Bezoek particuliere tuin ‘t Landje (naast P-plaats Nicolaaskerk)    
            Wilgenpaadje’ E 
do 19 17.30- 20.30 Aanschuiven bij Viore; maaltijd voor € 7,50; Oosterengweg 44
            Hilversum
do 19 20.00- 22.00  Rondje Cultuur; info@huisvaneemnes.nl    Huis Eemnes 
za 21  10.00- 12.30  Repaircafé Eemnes, Wakkerendijk 58    Schoter,  E
di 24 17.00-20.00 Met BasBEL eten bij Chinees (€ 15,00 aanmelden: 035-5316079)   
            Braadkamp, E
vr 27 20.15- 22.00 Astrid Cattel: Iets is mooi als het echt is. (Arrangement: € 17,95) 
            Huis Eemnes
     juni 2022  
wo 1 14.30- 17.00 Maandborrel / Spelletjesmiddag BasBEL    Bongerd,  E
za 4 10.00- 12.30  Repaircafé Blaricum. Geef oude spullen een tweede leven  Malbak,  B
ma 6   10.00- 12.00  Vriendschapscafé (koffi  eochtend Versa Welzijn)    Huis Eemnes
za 11 10.00- 12.30 Repaircafé Laren, Smeekweg 104    Ons Genoegen,  L
di 14 10.15- 16.30 BasBEL-Bustochtje naar Zandsculpturen Garderen 
   (aanmelden: 06-15074933) diverse opstap-plaatsen  
do 16 17.30- 20.30 Aanschuiven bij Viore (‘voor wie leeft met kanker’); maaltijd € 7,50;    
         Oosterengweg 44 Hilversum
za 18 10.00- 12.30 Repaircafé Eemnes, Wakkerendijk 58    Schoter,  E
 

MARIAN KOOKT VOOR U
( advertentie)

Als professionele dieet-kok met 40 jaar ervaring in de ouderen zorg, 
kook ik op maandag, woensdag en vrijdag een verse maaltijd.
 De maaltijden worden geserveerd in de Bongerd, Jkh.Röellaan15 
in Eemnes tussen 17.30 en 18.30 uur. Reserveren is niet nodig!  De 
maaltijd bestaat uit een hoofd- en bijgerecht en dessert, voor € 9.50. U 
kunt ook een maaltijdkaart kopen voor 10 x  =  € 90.00.
Verder kan ook een vers gekookte warme maaltijd  bijt u thuis bezorgd 
worden. Dit kost € 1.00 extra, binnen Eemnes,  buiten Eemnes € 2.00. 

Vragen bel mij: 06 1272 7226.                                   

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

Catering
Voor al uw feesten, partijen en andere gelegen heden, is catering mogelijk. Van 
een kopje koffi  e tot hele buff etten in de Bongerd of thuis bezorgd. De prijs is op 
aanvraag. Bijvoorbeeld: luxe hapjes, broodjes, high tea, gebak en buff etten koud en 
warm.
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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 44, 1212 CN
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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