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COLOFON 

 
Het BasBlad is de kwartaaluitgave van BasBEL, de Brede algemene seniorenvereniging voor 

Blaricum, Eemnes en Laren. 

 

doelstelling 

De vereniging wil er aan bijdragen dat ouderen zo lang mogelijk, zowel zelfstandig als sociaal, 

kunnen blijven functioneren in hun omgeving.  

BasBEL behartigt algemene belangen van ouderen bij onder meer gemeente en 

woningbouwvereniging, en verleent diensten aan individuele senioren (bijvoorbeeld door gratis 

belastingaangifte). BasBEL organiseert uitstapjes en etentjes ter bevordering van sociale contacten. 

Zij verschaft informatie via de website (basbel.nl), met informatiebijeenkomsten en via dit BasBlad. 

 

De vereniging groeit snel en heeft op dit moment zo’n 150 leden. 

 

bestuur 

René Kemperman voorzitter 06-45318620 

Jan Sanders IMA vicevoorzitter 06-15074933 

Ellen de Valk secretaris 06-41519803 

Anske Kemperman redactie BasBlad 06-47818683 

Joke Assinck  ledenadministratie 035-5314046 

 

BasBlad 

Anske Kemperman redactie 06-47818683 

Frans Bührs vormgeving 06-46372075 

DITISDRUKWERK drukkerij 035-5380221 

Saskia de Wit distributie 035-5319161 

 

aanleveren kopij  

Redactie BasBlad  Booket 66, 1261 LV Blaricum 

Per mail redactie@basbel.nl 

 

Foto 

op de omslag van dit nummer: 

monument in het Burgemeester Klarenbeekpark, Blaricum 

 

copyright 

Van de artikelen met naam berusten de rechten bij de auteurs. 

Informatie kan worden overgenomen, onder vermelding van de bron (BasBlad, met jaar en 

nummer).  
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Van de voorzitter 
(door René Kemperman) 

 

Bij het schrijven van dit voorwoord heb ik 

de jaarvergadering van 28 januari nog in 

het hoofd. Een gezellige bijeenkomst waar 

u de bestuurswisselingen heeft 

goedgekeurd en de nieuwe redactie van 

ons BasBlad aan u is voorgesteld. 

U heeft ons weer uw wensen meegegeven 

waar we de komende tijd aan gaan 

werken. Elders in deze editie vindt u de 

resultaten.  

Natuurlijk was er na de jaarvergadering 

onze traditionele Bingo. De prijsjes waren 

klein maar het plezier was groot. 

 

U leest dit in een BasBlad met een nieuwe 

opzet. Om ons blad te moderniseren en de 

foto’s beter te laten uitkomen hebben we 

gekozen voor kleur en een iets andere 

indeling van de tekst. De definitieve 

uitkomsten zien wij ook pas als dit boekje 

uitkomt, maar het lijkt ons een verbetering. 

Het formaat blijft hetzelfde want dan past 

het boekje zeker nog in de dameshandtas 

en is het beter zichtbaar op de leestafels bij 

de diverse instellingen waar we inkijk-

exemplaren neerleggen.  

Ook hebben we een tweetal nieuwe 

onderwerpen aan het BasBlad toegevoegd, 

namelijk. de nieuwe leden die zich hebben 

ingeschreven en de leden waarvan we 

afscheid moesten nemen, meestal omdat 

ze verhuisden of zijn overleden. 

Laat u ons weten wat u van het nieuwe 

BasBlad vindt? 

 

Tijdens de jaarvergadering heb ik gemeld 

dat ons ledenaantal is gegroeid tot een 

kleine 150 mensen. Een goede start voor 

2020. Blijft u uw best doen als 

ambassadeur van BasBEL? We hebben daar 

allemaal belang bij. 

 

In de afgelopen weken zijn we gaan 

onderzoeken of het mogelijk is een 

voorlichtingsmiddag te (laten) organiseren 

over de mogelijkheden van het “Sociaal 

domein”. We willen daarin opnemen welke 

voordelen senioren hiervan kunnen 

hebben. Daarbij valt te denken aan de 

WMO, de Participatiewet, de Blijverslening 

enz. U hoort nog van wanneer deze middag 

zal plaats vinden en welke onderwerpen de 

revue zullen passeren. Als u zelf 

onderwerpen wilt inbrengen dan horen we 

dat ook graag. Dat kan bij een van de 

bestuursleden. 
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LEDEN. 

 

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

begroeten. 

Hartelijk welkom! 

 

Mevr. C.J. Wiegman-Bakker 05 december 2019 Laren 

Dhr. Th. Nieland 10 januari 2020 Eemnes 

Mevr. C. Nieland-Kramer 10 januari 2020  Eemnes 

Mevr. C.J. Schuijlenburg-Vesker 12 januari 2020 Laren 

Mevr. R. Franken 16 januari 2020  Eemnes 

Mevr. I.G.      Poelstra 16 januari 2020 Eemnes 

Mevr. S. de Wit 17 januari 2020 Eemnes 

Mevr. R. Hilhorst 23 januari 2020 Eemnes 

 

Het bestuur heet deze nieuwe leden van harte welkom en wenst hen veel leesplezier en 

een fijn lidmaatschap.  

 

Leden die uit ons oog verdwenen 

Wij hebben informatie ontvangen van het overlijden van : 

Dhr. J. Delfgou 19 januari 2020 Eemnes 

Dhr. H. Doornveld 19 januari 2020 Bussum 

Het bestuur van BasBEL wenst alle nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit 

verlies. 

 

  



-7- 
 

 

  

 



-8- 
 

EVEN VOORSTELLEN 
(door Anske Kemperman) 

 

Voor de eerste keer ben ik lid van een 

redactie van een blad. 

Dat is best een hele verantwoordelijkheid, 

maar ook leuk om te doen. 

Mijn naam is Anske Kemperman. 

Velen van u hebben mij al ontmoet bij 

het kerstdiner. 

 

Ik ben getrouwd met René 

Kemperman, de bestuursvoorzitter. 

Wij hebben samen 2 zoons. En die 

zorgden weer voor 4 kleinkinderen. 

Nummer 5 is op komst. 

 

Helaas woont onze oudste in 

Zwitserland en zie je elkaar maar een 

paar keer per jaar.  

Gelukkig is er FaceTime. 

De jongste woont sinds kort weer in 

Nederland. Daar zijn we blij mee. 

 

Voor mijn pensionering werkte in de 

zorg  op de afdeling facilitair. Altijd met 

veel plezier.  

 

Inmiddels ben ook ik aangestoken door het 

BasBEL virus. 

Het lijkt mij leuk om zo af en toe een van u 

te interviewen. Mensen hebben vaak zulke 

mooie verhalen te vertellen. 

 

Verhalen over vroeger of beroepen die 

verdwenen zijn, of 

gewoon over de 

omgeving enz. 

 

Ideeën genoeg. En 

natuurlijk krijg ik 

hulp van een groep 

mensen, die met 

hart en ziel het 

BasBlad vullen. Ook 

met mooie 

verhalen. 

Dus we gaan er 

voor. 
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Drukke en goede jaarvergadering 
(Door Jan Sanders) 

 

De jaarlijkse ledenvergadering van BasBEL, 

woensdag 28 januari, was met een kleine 

veertig leden goed bezocht en mondde uit 

in veel nieuwe ideeën voor het komende 

jaar. En lang voor de Bingo was het al 

gezellig. 

 

Voorzitter René Kemperman en secretaris 

Ellen de Valk keken terug op een prima jaar 

van onze seniorenvereniging. Er waren 

geslaagde activiteiten waaraan veel leden 

deelnamen, zoals de Paasbrunch, de 

informatiemiddag mobiliteit, de boottocht 

door de Amersfoortse grachten, de 

Kerstmarkt in Soest en 

het Kerstdiner bij 

Marian. We brachten 

ieder kwartaal het 

BasBlad uit en de 

website (Basbel.nl) 

bevatte steeds het 

actuele nieuws.  

Een activiteit die nog vervolg behoeft is het 

pleidooi bij de gemeenten voor meer 

seniorenwoningen. Door toedoen van 

BasBEL werd in de Eemnesser woonvisie 

opgenomen dat het college met voorrang 

onderzoek moet doen naar de 

mogelijkheid van seniorenwoningen nabij 

voorzieningen. Maar het college talmt nog 

altijd met de uitvoering daarvan. In Laren 

en Blaricum gaat het BasBEL-bestuur 

eveneens aan de bel trekken om meer te 

doen aan het wegwerken van het tekort 

aan senioren-woningen. Naast nieuwbouw 

is verder van belang dat voorzieningen 

worden getroffen in bestaande woningen. 

Gemeenten zouden ruimhartig moeten 

omgaan met WMO-mogelijkheden om 

bijvoorbeeld een traplift te plaatsen. 

 

Twee bestuursleden, Mary Van der Schaal - 

de Valk en Ine Laureijs, hebben laten 

weten dat ze hun werkzaamheden niet 

voortzetten. René Kemperman dankt hen 

voor hun jarenlange werkzaamheden. Hij is 

blij dat Mary als adviseur het bestuur blijft 

bijstaan. Anske Kemperman heeft 

aangeboden het bestuur te willen 

ondersteunen; de vergadering benoemt 

haar bij acclamatie en met warm applaus. 

Het vele werk van Nico Groenwoud aan het 

BasBlad, wordt 

overgenomen door Frans 

Bührs. 

 

Het ledenaantal is in 

2019 met 40% gegroeid 

tot ongeveer 150. Dat 

geeft ook wat meer 

armslag bij het organiseren van nieuwe 

activiteiten.  

Jan Sanders lichtte het lijstje toe van 

activiteiten die het bestuur in petto heeft, 

maar riep vooral op om suggesties te doen 

voor nog andere activiteiten. Het 

boottochtje in Amersfoort bijvoorbeeld 

was zo’n suggestie.  

 

Ook in deze jaarvergadering laten de leden 

zich niet onbetuigd, en dragen zij veel 

ideeën aan, van zandsculpturen tot 
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klassieke concerten. Alle aanwezigen 

kunnen op een ‘stembiljet’ vijf 

voorkeursactiviteiten omcirkelen.  

De bijeenkomst wordt natuurlijk in stijl 

afgerond met de Bingo, afwisselend in stille 

concentratie en luidruchtig lachen. 

 

Componist R. Strauss 
(door Lies Tingen) 

 

Het muziekartikel gaat over Richard 

Strauss. Een oplettende lezer denkt nu 

misschien: Strauss, maar die is toch al eens 

voorbijgekomen? Ja, maar dat was de 

Oostenrijkse familie Strauss en dat is geen 

familie van de Duitse Richard Strauss.  

 

Richard werd geboren in 1864, te Garmisch 

Partenkirchen in Zuid-Duitsland. Zijn vader 

was hoornist en Richard heeft twee 

mooie hoornconcerten voor hem 

geschreven. Zijn muzikale talent 

werd al vroeg ontdekt en Richard 

begon op jeugdige leeftijd met 

piano- en viool lessen. Zijn eerste 

compositie was een “Feldmarsch”op 

1. 

Vanaf 1882 studeerde Strauss 

filosofie en muziekgeschiedenis aan de 

universiteit. In die periode ontdekte hij de 

muziek van Brahms; dat inspireerde hem 

om verder te gaan in de muziek. Ook was 

hij een grote bewonderaar van Mozart en 

Wagner.  Strauss werd dirigent en 

dirigeerde o.a. de opera “Tristan und 

Isolde” van Wagner. Aan Cosima, Wagner’s 

weduwe, schreef hij: dit was de meest 

fantastische dag van mijn leven!”. 

 

Zelf heeft hij een groot aantal opera’s 

geschreven. Met de librettist Hugo von 

Hoffmannsthal werkte hij heel graag 

samen en zo ontstonden de opera’s  Der 

Rosenkavalier, Ariadne auf Naxos, Die Frau 

ohne Schatten, Elektra en Arabella [daar 

heb ik mijn dochter naar vernoemd].  

Ook schreef Strauss een aantal 

symfonische gedichten. Een symfonisch 

gedicht is een orkeststuk met een verhaal, 

z.g. programmamuziek. Ik noem er een 

paar: Don Juan; Also sprach Zarathustra; 

Tod und Verklärung en Til Eulenspiegel’s 

lustige Streiche. 

 

Strauss trouwde in 1894 met de zangeres 

Pauline de Ahna. Zij inspireerde hem tot 

het componeren van heel veel 

liederen. Samen met Max 

Reinhardt en Hugo von 

Hoffmannsthal was hij 

oprichter van de Salzburger 

Festspiele. Die worden nog 

steeds elk jaar met veel succes 

gehouden. 

 

Over zijn houding gedurende 

de nazitijd zijn de meningen verdeeld. Hij 

was zeker geen nazi, maar werd wel, met 

tegenzin, voorzitter van de 

Reichsculturkammer (in Nederland had je 

in die vreselijke periode de cultuurkamer, 

waar kunstenaars lid van moesten zijn om 

te kunnen werken).
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Naar de kapper 

(door Anske Kemperman) 

 

Wij mensen vinden het over het algemeen 

fijn om naar de kapper te gaan. 

Lekker je haar eens goed laten verzorgen. 

En dan eigenlijk weer met een nieuw hoofd 

naar huis. Alles ziet er beter uit. 

 

Maar voor een hond is dit toch wat anders. 

Freddy gaat om de paar maanden naar de 

trimster. Hij moet wel want zijn haar groeit 

nog harder dan het onze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hij struint elke dag door struiken en 

modder. En hij is wit. 

De trimster is een lieve vrouw met hart 

voor haar honden. 

Maar ja zij gaat Freddy knippen, wassen, 

föhnen, nou ja het hele pakket. 

Na zo’n 2 uur kan ik Freddy weer ophalen. 

Echt blij is hij dan niet. Wel dat hij het 

vrouwtje weer ziet maar niet dat hij z’n 

haren kwijt is. 

 

De eerste foto laat zien als hij echt naar de 

trimster moet en de tweede is het eind 

resultaat.  

Mooi hè.  
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Geweldig Kerstdiner 
(door Jan Sanders) 

 
Het is al weer even geleden, maar we 

kunnen het niet laten terug te kijken op 

het bijzondere Kerstdiner waaraan zestig 

leden van BasBEL deelnamen.  

 

Voorzitter René Kemperman opende de 

avond met een feestelijk woordje. Het gaat 

BasBEL voor de wind. We konden leuke en 

interessante bijeenkomsten organiseren, 

en dat betaalt 

zich uit met een 

sterke groei van 

het aantal 

leden. 

 

Chef-kok 

Marjan 

Roskamp 

overtrof zichzelf 

met een vier 

gangen diner, 

dat je alleen in een sterrenrestaurant 

verwacht. Iedereen was vol lof. Als de 

meningen al verdeeld waren, dan was het 

of nu het hoofdgerecht met de 

bijzondere wildragout het 

lekkerst was of toch het 

fantastische grand dessert. 

 

Aan de sfeer droeg bij dat de 

zaal van de Bongerd op z’n ‘Kerstbest’ was 

versierd, inclusief mooie boom en vele 

lichtjes overal langs de muur. En prima was 

de bediening; Marjans vrijwilligersteam 

had er kennelijk plezier in om het iedereen 

helemaal naar de zin te maken. 

 

Zangeres Rianne zong met een bijzondere 

stem – van fluweel en toch krachtig – een 

enkel onbekend en prachtig lied, maar 

vooral veel liederen die iedereen bij een 

Kersdiner wilde horen, en meezingen. Dat 

gebeurde met overgave. 

 

En als we even niet aten of zongen, dan 

praatten we honderduit en vertelden we 

elkaar verhalen, dat het een aard had. 

 

Aan het eind van de avond bedankte Jan 

Sanders namens het bestuur iedereen die 

had bijgedragen aan deze geweldige 

avond. Behalve de kok, de zangeres, de 

chauffeurs en andere vrijwilligers, noemde 

hij ook de ‘mecenassen’ van de Stichting 

Vrienden van het Ouderenwerk in de BEL 

en van het Larense Van Wulfenfonds. Zij 

maakten het met hun financiële bijdragen 

mogelijk dat iedereen aan het Kerstdiner 

kon deelnemen. 

 

Bij vertrek kregen de leden een klein 

presentje mee met de beste 

wensen voor de feestdagen 

en het nieuwe jaar. Alle 

leden lieten weten erg te 

hebben genoten; en eentje 

vatte samen dat het maar 

een vaste traditie moest 

worden, dat Kerstdiner.  
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DRIE PAAR BENEN IN DE KNEL. 
(door Bep G.L. De Boer) 

 
Verleende service kostte de chauffeur een 
gebroken enkel. 
Als de drank is in de man .… 
 
Een ingezetene van Laren had in oktober 
1954 in Hilversum de bloementjes buiten 
gezet waardoor hij te diep in het glaasje 
had gekeken. Toen hij naar huis wilde gaan 
vond hij het toch veiliger om zich naar huis 
te laten rijden met een taxi.  
 
Ter hoogte van de Utrechtse Waterleiding, 
tegenover de dag camping, vond de 
chauffeur het raadzaam om zijn passagier 
even frisse lucht te laten inademen omdat 
hij vreemde geluiden constateerde bij de 
dronkenbroer. Om te voorkomen dat zijn 
auto zou worden verontreinigd stopte hij 
de auto. Hij ondersteunde zijn passagier 
naar de berm van de weg die daar zijn 
maag omkeerde.  
Terwijl dit gebeurde, kwam een 
motorrijder uit de richting Hilversum, op 
weg naar zijn woonplaats Huizen.  
De motorrijder zag de stilstaande taxi te 
laat en trachtte de auto rechts te passeren 
door de wegberm in te rijden om een 
botsing te voorkomen. Hij reed daarbij 
over de benen van de taxipassagier die in 
het gras was gaan zitten, raakte ook de 
chauffeur en botste daarna tegen het aan 
die zijde openstaande portier van de taxi 
waar hij tot stilstand kwam.  
 
Een medewerker van de Utrechtse 
Waterleiding hoorde het tumult, ging 
kijken wat er aan de hand was en is de 
politie en een ambulance gaan bellen. 
De taxichauffeur en de motorrijder, die ook 
beneveld was door een alcoholische 

versnapering, moesten wegens de 
verwondingen aan hun benen naar de R.K. 
Ziekenverpleging worden overgebracht.  
 
De chauffeur had een enkel-fractuur en de 
motorrijder had een gekneusde knie. Toen 
de motorrijder was behandeld in het 
ziekenhuis werd hij meegenomen naar het 
politiebureau van Laren waar hij zijn roes 
kon uitslapen.  
 
Hoe de dronken passagier is thuis gekomen 
was niet duidelijk. Ook de politie heeft hem 
niet meer gezien. Mogelijk is hij naar Laren 
gestrompeld.  
Bron: Laarder Courant De Bel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag enquête 

(door Jan Sanders) 

Onderstaand de top 6 van de uitslag van de 

enquête tijdens de jaarvergadering: 

1. Kerstdiner 

2. Pannenkoeken eten 

3. Chinees eten 

4. Fietsboot 

5. Den Bosch 

6. Kerstmarkt 

Het bestuur gaat hard aan de slag om na te 

gaan wat mogelijk is. U hoort van ons  
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VERLENGEN RIJBEWIJS 

(bron: Nieuwsbrief FASv 2020-1) 

 
 
Met enige regelmaat horen we als 

bestuursleden van BasBEL van problemen 

die onze leden hebben met het verlengen 

van hun rijbewijs. Graag nemen we 

informatie over uit een artikel van 

secretaris Koos Graniewski van onze 

landelijke federatie FASv. 

 

CBR kampt nog 

steeds met 

problemen bij 

verlenging 

rijbewijzen  

 

Veel ouderen kregen een brief dat hun 

ongeldig geworden rijbewijs nog een jaar 

gebruikt mag worden. Ook met de 

verzekeringsmaatschappijen zijn afspraken 

gemaakt, zodat u in de periode dat u met 

een ongeldig rijbewijs de weg op gaat, toch 

verzekerd blijft. Dat is mooi. 

Dit geldt echter alleen in Nederland, niet in 

het buitenland! Wie een buitenlandse 

vakantie met auto heeft geboekt, 

ondervindt hinder (vaak ook schade) van 

de traagheid bij het CBR.  

 

Een mogelijkheid om de procedure bij het 

CBR te versnellen 

 

Het CBR dient zich aan de wet en andere 

regelgeving te houden. Dat geldt ook voor 

de procedure voor een nieuw rijbewijs. Als 

u ruim voor de vervaldatum van uw 

rijbewijs een eigen (gezondheids)verklaring 

naar het CBR stuurde en (als u 75-plusser 

bent) vervolgens een verklaring van een 

keuringsarts, kan het CBR u niet eindeloos 

aan het lijntje houden. 

Volgens artikel 103 Reglement rijbewijzen, 

dient het CBR binnen 4 weken een besluit 

te nemen en u mede te delen of u al dan 

niet in staat bent om auto te rijden. Als die 

termijn is overschreden (wat meestal de 

praktijk is), kunt u van het CBR eisen dat ze 

binnen 14 dagen alsnog een besluit nemen. 

U kunt het CBR in gebreke stellen wanneer 

ze zich niet aan die termijn houden. 

Daarnaast kunt u aangeven alle kosten die 

u moet maken (denk aan: kosten 

annulering vakantie en of autohuur in het 

buitenland; huren van een taxi, etc.) te 

zullen verhalen op het CBR!  

 

Een verklaring van een optometrist helpt 

vaak  

Soms is de situatie iets complexer. Zeker 

als u in uw eigen verklaring aangaf dat u 

onder doktersbehandeling bent. Dan 

verwijst het CBR, ook nadat u al bij een 

keuringsarts bent geweest, u toch nog vaak 

door naar een specialist voor nader 

onderzoek. 

 

Veel voorkomend zijn de ouderen die in 

verband met hoge oogdruk jaarlijks voor 

controle naar de oogarts gaan. Als dat bij u 

het geval is, kunt u bij een doktersbezoek 

om een verklaring vragen waaruit 

(hopelijk) blijkt dat u goed kunt zien. Een 

alternatief is om (zeker als u toch een 

nieuwe bril nodig heeft) naar een opticien 
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te gaan waar een optometrist werkzaam is. 

Deze kan bij u de oogdruk opnemen en – 

met bril – aangeven wat uw 

gezichtsvermogen is. Die (hopelijk 

positieve) uitslag kan hij of zij schriftelijk 

met u meegeven. 

De verklaring van de oogarts of 

optometrist kunt u meesturen naar het 

CBR. 

 

Als u het CBR in gebreke stelt (gewoon met 

een briefje dat het nu al langer duurt dan 

de wettelijke termijn), en u voegt een 

verklaring bij van de oogarts of de 

optometrist, dan is de ervaring dat er dan 

vaak snel (binnen enkele dagen) een 

besluit door het CBR wordt genomen, 

inhoudend: u wordt in staat geacht een 

auto te besturen, mits u uw bril draagt. Ga 

naar uw gemeente voor het aanvragen van 

het nieuwe rijbewijs. Bij de gemeente kunt 

u vervolgens - vaak binnen een week - uw 

nieuwe rijbewijs ophalen. 

 

Wel aangetekend versturen 

Tot slot: soms raakt correspondentie bij 

het CBR zoek. Verstuur daarom al uw 

brieven en verklaringen aangetekend naar 

het CBR. Dan heeft u een bewijs dat het 

niet aan u ligt. 

Als u hulp zoekt bij het opstellen van de 

brief kunt u natuurlijk terecht bij het 

bestuur van BasBEL. Een modelbrief van 

onze landelijke federatie FASv hebben we 

overgenomen op de website Basbel.nl.  
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Van Sportbeschuitenfabriek Enzlin naar 

familie Faber 
(door Frans Ruyter) 

 

Over de kolonie van Internationale 

Broederschap in Blaricum, die van 1899 tot 

1903 actief heeft bestaan in Blaricum, is al 

voldoende geschreven. Nadat de 

autochtone bevolking van Laren, Blaricum 

en Huizen het recht in eigen hand had 

genomen, omdat de kolonisten zich solidair 

hadden verklaard met de treinstaking van 

1903, werd het een aflopende zaak. 

Daarnaast was er nog grote onderlinge 

verdeeldheid. Uiteindelijk hield het geheel 

op te bestaan in 1911. 

 

Van begin af aan erbij  

Nanning George Enzlin (geb.14 augustus 

1873 in Amsterdam) en zijn vrouw Anna 

Susanne Enzlin Fiddelaar (geb. 9 september 

1872 in Amsterdam), waren bij de 

oprichting van de kolonie betrokken. 

Nanning George Enzlin begon met een 

bakkerij, die verder in Blaricum bekend 

werd als de koloniebakkerij aan de 

Torenlaan, nu woont onze burgemeester 

Joan de Zwart-Bloch er. In 1904 wilde 

professor Van Rees een nieuwe 

tuinbouwgroep in de kolonie vormen, met 

een aantal mensen uit Friesland als basis. 

Enzlin was het hier niet mee eens en 

wenste deze mensen niet te accepteren in 

de kolonie. Dit verschil van mening liep 

hoog op, Enzlin besloot de bakkerij over te 

dragen aan Willem Kots. Enzlin kocht in 

1906 een pand aan de Huizerweg. Hierin 

begon hij een bakkerij en bakte hij naast 

brood, de beroemde 'sportbeschuiten'. 

Later werd dit Lunchroom Enzlin aan de 

Huizerweg 13.  

 

Aangenomen kind 

Het echtpaar Enzlin nam Ebele Faber (geb. 

26 juni 1896 in Amsterdam) als pleegkind 

aan. De ouders van Ebele Faber woonden 

in Franeker in Friesland. Het gezin 

Johannes Faber en Trijntje Lunstra telde 

vier kinderen. Drie daarvan zijn voor hun 

vierde jaar overleden. Ebele Faber is, 

waarschijnlijk om de armoede in Friesland 

te ontvluchten, als pleegkind in 1902 naar 

de kolonie in Blaricum gebracht. Nanning 

George Enzlin heeft, nadat hij aan de 

Huizerweg zijn activiteiten had opgezet, 

zich ook maatschappelijk verdienstelijk 

gemaakt. Enzlin was medeoprichter van de 

actiegroep 'Blaricum Schoon'. Deze 

actiegroep vocht met succes de strijd aan 

tegen het bouwen van een fabriek op de 

Huizerweg. Als gevolg hiervan belandde hij 

in de politiek en heeft nog een paar jaar in 

de gemeenteraad van Blaricum gezeten. 

Daarnaast vervulde hij nog verschillende 

andere sociaal maatschappelijke functies. 

Nanning George Enzlin overleed in 1946.  
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Van lunchroom Enzlin naar zaal Faber 

De bakkerij aan de Huizerweg floreerde 

goed, zo goed zelfs dat er aan de voorzijde 

bij de winkel, 

een lunchroom 

gemaakt werd. 

Een woord 

waar in 

Blaricum nog 

maar weinig 

mensen van 

gehoord 

hadden in die 

tijd. Ebele 

Faber kwam te 

werken in de bakkerij en gaande weg nam 

hij deze over van Nanning George Enzlin. 

Ebele Faber trouwde met Adriana Tapking, 

zij was familie van Tapking kledingverhuur 

in Hilversum aan de Zeedijk. De lunchroom 

werd een goede bron van inkomsten voor 

de Fabers. Daar viel de kost beter mee te 

verdienen dan in de bakkerij. Er waren ook 

meerdere bakkers in Blaricum actief. Op 

een gegeven moment werd de bakkerij 

omgebouwd in 'zaal Faber'. Hier werden 

feesten gegeven en toneel- en 

filmvoorstellingen gehouden. Het werd een 

begrip in Blaricum en omstreken.  

 

Kinderen 

Het echtpaar Faber kreeg twee zoons. Hun 

oudste zoon hebben zij, als erkenning, 

vernoemd naar de pleegvader van Ebele, 

Nanning George. In Blaricum is hij beter 

bekend onder zijn roepnaam George. De 

tweede zoon was Hans. Hans trouwde met 

Greet Eikelhof van de melkboer van de 

Eerste Molenweg. Zij zijn vertrokken naar 

Heiloo. George was van alle markten thuis. 

Hij begon als 

bakkersknecht 

natuurlijk bij 

zijn vader en 

'Opa'. De door 

hen gebakken 

waar moest 

ook bij de 

klanten 

bezorgd 

worden. Dit 

was bij uitstek 

een werkje voor George. Maar niet 

iedereen betaalde op tijd de geleverde 

etenswaar. Dit gebeurde nogal eens bij 

kunstschilders, het was van hen geen 

onwil, maar onmacht. Ze hadden het 

gewoon niet. Soms werd er later betaald 

als ze het geld wel hadden, of werd er in 

'Natura' afgerekend in de vorm van een 

schilderij.  

 

Eigen leven  

George moest in dienst en kwam bij de 

marine terecht. Daarna werd hij particulier 

chauffeur bij de familie Stift aan de Boslaan 

in Blaricum. Ook kreeg George oog voor 

het andere geslacht. Hij leerde Bep 

Wildeman uit Weesp kennen. Zij werkte op 

Hoog-Laren, waar nu het Ter-

Gooiziekenhuizen, locatie Blaricum staat. 

Het jonge span trouwde op 24 februari 

1954 in Weesp, zowel voor de wet als in de 
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kerk. De woningnood was groot in Blaricum 

en men zocht allerlei gelegenheden om te 

wonen. George en Bep gingen wonen aan 

de Dwarslaan 41a. Dit waren een soort 

'tuinhuisjes' die niet alleen vanaf de 

Dwarslaan, maar ook van de Atelierweg te 

bereiken waren. Deze huisjes waren met 

eterniet gedekt. Dus van veel luxe was 

geen sprake. Omdat Bep in verwachting 

was van hun eerste kindje, kon er niet 

langer gewoond worden in het ‘Kippenhok’ 

aan de Dwarslaan. Naast de bakkerij was 

een klein huisje, Huizerweg 13a. hier trok 

het gezin van George in. Naast zijn vader 

en moeder.  

Op 13 juli 

1958 werd 

hun zoon 

Gerrit Bob, 

roepnaam 

Bob, hier 

geboren.   

 

Pannenkoek

en  

George had 

ook een 

andere werkgever gevonden. In Laren bij 

de hertenkamp had je een cafetaria van 

Bos met een automatiek. Dit was uniek in 

het Gooi. Je haalde de kroket uit de muur. 

In de loop van de tijd kwam George in het 

restaurant zelf te werken als kok. George 

begon hier met het bakken van aangeklede 

pannenkoeken. Bij dit bedrijf heeft hij zich 

opgewerkt tot chef-kok. Daarna heeft hij 

nog verschillende jaren op oud Valkenveen 

gewerkt bij de gebroeders Schoten die daar 

een pannenkoekenrestaurant runde.  

 

Schapendrift 12 

In Blaricum werd na de 2e wereldoorlog 

relatief veel woningbouw gepleegd, om de 

woningnood te bestrijden. Denk maar aan 

de Statenkamer, Ruyschedaal, Klaphek, 1e 

Molenweg, Molenveenweg, Kerkpad, 

Windvang en Ekelshoek. En in de jaren 

zestig een voorste stuk van de Meent net 

achter de Koedijk. Maar ook op de 

Schapendrift werden achter de 

Dotterbeemd huizen gerealiseerd. Hier 

werd het huis Schapendrift 12 aan het 

gezin George 

Faber in 1961 

toegewezen. Op 

6 september 

1963 werd het 

gezin Faber 

uitgebreid met 

dochter  Nana 

Georgette. 

 

Aan alles komt 

een eind 

Dit besefte ook Ebele Faber en zijn vrouw, 

na het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd van Ebele zijn 

zij naar de Driftlaan verhuisd. Het pand 

Huizerweg 13 werd verkocht aan Jaap 

Eggermont die er een opname en 

geluidsstudio van maakte. Jaap gaf er de 

naam Soundpush aan. Vele grote 

popartiesten hebben hier hun platen 

opgenomen.  Later hebben de gebroeders 
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Bolland het overgenomen. Ebele en zijn 

vrouw hebben aan de Driftlaan nog een 

aantal mooie jaren mogen beleven. Ebele 

overleed in 1973 en zijn vrouw Adriana in 

1983.  

George Faber kreeg op te jonge leeftijd te 

maken met hartproblemen. Na een paar 

hartaanvallen moest hij zijn werk als kok 

opgeven. Tot overmaat van ramp overleed 

zijn vrouw Bep onverwachts op 15 april 

1985  in de leeftijd van 52 jaar. George die 

het leven daarna weer met horten en 

stoten op kon pakken, overleed op 27 mei 

1989 op 60 jarige leeftijd. Allen liggen 

begraven op de Algemene Begraafplaats de 

‘Woensberg’ aan de Woensbergweg in 

Blaricum. Zoon Bob woont nu in Huizen 

heeft daar een autobedrijf. Nanna woont 

aan de Stobbe in Blaricum, zij werkt in de 

luxe groentezaak aan de Torenlaan in 

Blaricum. Bob ben ik veel dank 

verschuldigd voor de medewerking aan dit 

artikel. 

 

 Zo zie je maar weer dat elke beweging hoe 

groot of klein dan ook gevolgen heeft voor 

de toekomst, zelfs in Blaricum.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Het Coronavirus 

(door Anske Kemperman) 

 

In deze editie van het BasBlad staat een 

verhaal van Bep de Boer over de Spaanse 

griep. 

Toen de berichten over het coronavirus 

binnenkwamen moest ik meteen aan de 

Spaanse griep denken. 

Dit nieuwe virus vertoont qua verspreiding 

zoveel overeenkomsten. Griezelig gewoon. 

Inmiddels is de wetenschap een stuk 

verder. Gelukkig maar. 

Nu is het virus ook in ons land. Het aantal 

besmettingen loopt snel op. 

Wat kun je nu als gewone burger eigenlijk 

doen? 

1. Afstand bewaren tot andere 

mensen. 

2. Goede hygiëne. Dus veelvuldig 

handen wassen. 

3. Geen handen schudden. 

Het is misschien gek maar als je bekenden 

tegenkom zwaai maar of een “boks” 

Maar geen handen schudden. 
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Huis van Eemnes verwelkomt BasBEL 

(door Jan Sanders) 

 

Het is er natuurlijk voor iedereen, het 

nieuwe Huis van Eemnes. Van sporters, tot 

kinderen en filmliefhebbers. Maar dat 

ouderen een favoriete doelgroep zijn, 

bleek wel uit de ontvangst van onze 

seniorenvereniging door ‘Huis-directeur’ 

Robert-Jan Vos.  

De grote groep BasBellers die op de 

speciale ontvangst af was gekomen kreeg 

een echt VIP-behandeling van Vos. Samen 

met zijn rechterhand Nienke van de Erve 

ontving hij ons met koffie, om daarna met 

enthousiasme te vertellen over het 

duurzame en multifunctionele gebouw. 

 

De architecten hebben er bewust voor 

gekozen om verschillende activiteiten met 

elkaar te ‘vervlechten’ en zo ‘informele’ – 

zeg maar: gezellige’ – ruimtes te maken 

waar je elkaar veel tegenkomt. In de 

brasserie (tussen snackbar en restaurant 

in), die met grote schuifdeuren is 

verbonden met het buitenterras, kun je 

iets eten en drinken. Maar in de brasserie 

is er ook een deel van de boekenkasten van 

de bibliotheek. Dat is misschien even 

wennen, maar wel leuker.  

 

Met de nieuwste technieken en met een 

uitgekiend ontwerp, zo liet Vos zien, is er 

alles aan gedaan om er het elke groep naar 

de zin te maken. De open lees- en 

speelruimte voor kinderen is met een druk 

op de knop om te toveren tot een besloten 

klaslokaal met eigentijds digitaal 

schoolbord. De vier mooie sportzalen zijn 

door de schuifwanden om te vormen tot 

een prachtige hal. Alle binnensporten 

kunnen er worden beoefend.  

 

Heel ingenieus is de theaterzaal waar 

binnen de kortste keren van alles 

veranderd kan worden aan de grootte van 
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de zaal, aan de positie van het toneel, aan 

de tribune en aan de coulissen. Wat u maar 

wilt, vertelde Vos trots: kleine zaal, grote 

toneelruimte, filmzaal of 

conferentieruimte. 

 

Omdat wij het waren, nam directeur Vos 

ons mee naar een ruimte waar bezoekers 

normaal niet mogen komen: de technische 

machinekamer van het gebouw. Tussen de 

imposante installaties en machines lichtte 

hij toe hoe duurzaam het gebouw is. Met 

800 zonnepanelen en tientallen kilometers 

buizen die het gebouw ‘s zomers koelen en 

’s winters verwarmen is het gebouw 

helemaal energieneutraal. Er is niet eens 

een gasaansluiting. 

 

Namens BasBEL bedankte Jan Sanders Vos 

voor de warme ontvangst. We komen vast 

nog vaker terug. De door Vos genoemde 

‘kinderziekten’ zullen vast eerdaags zijn 

opgelost. Wel hoopte Sanders dat dit ook 

geldt voor de planologische kinderziekte 

van het gebouw. Want dat is nog een 

beetje jammer, dat de plek tussen het Huis 

en de winkels van de Minnehof in beslag 

wordt genomen door tennissers, die ook 

naar eigen zeggen best een paar honderd 

meter verderop kunnen fietsen. Na 

verplaatsing van het tennis-complex, in 

overleg natuurlijk met de vereniging, zou je 

hier seniorenwoningen moeten bouwen. 

Ook beter voor het Huis van Eemnes. 
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HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE 
(door René Kemperman) 

 
Algemeen. 
Als lid van BasBEL kunt u gebruik 
maken van de hulp bij belasting-
aangifte. Binnen de vereniging zijn 
een aantal specialisten beschikbaar 
die u kunnen helpen om deze 
jaarlijkse lastige hobbel te nemen. Zij 
worden door FASv, nadat zij een met 
goed gevolg een basistraining hebben 
doorlopen,  jaarlijks bijgeschoold in 
de relevante wetswijzigingen en 
regelmatig wordt hun kennis getest. 
De adviezen en support van de 
specialisten worden met de meeste 
zorg samengesteld. Echter blijft u te 
allen tijde zelf verantwoordelijk voor 
de aangifte inkomstenbelasting. 
 
Inkomstenbelasting. 
 De specialisten van BasBEL (HUBA’s) 
adviseren u over de aftrekposten bij 
de aangifte inkomstenbelasting. 
Populaire onderdelen hiervan zijn de 
aftrekposten voor zorgkosten en 
giften. Zij helpen u ook met het 
invullen en versturen van de aangifte. 
Daarnaast assisteren ze ook bij 
eventuele vragen van de Belasting-
dienst. 
Als de door de belastingdienst 
vastgestelde aanslag afwijkt van de 
aangifte gaan de HUBA’s voor u na of 
dit terecht is en of een bezwaarschrift 
moet worden overwogen. Ook hierbij 
krijgt u hun hulp. 
 

Toeslagen. 
De zorg- en huurtoeslag zijn speciaal 
verworven rechten onder bepaalde 
omstandigheden. Nagegaan wordt of 
deze voor u van toepassing zijn en op 
verzoek kan een proefberekening 
worden gemaakt en kan de aanvraag 
voor u worden opgesteld. Ook hier 
geldt dat u zelf verantwoordelijk 
blijft. 
 
Kosten.  
De geboden hulp is onderdeel van het 
pakket dat hoort bij het lidmaatschap 
van BasBEL en wordt u daarom gratis 
aangeboden. Kosten die de HUBA’s 
maken mogen ze aan u door-
berekenen met een maximum van € 
12.50. Dit zijn kosten die gemaakt 
worden om u de hulp de te verlenen 
die u wenst. Voorbeelden hiervan zijn 
o.a. reiskosten, printkosten, 
tel.kosten etc. 
 
Aanmelden. 
Wilt u geholpen worden met de 
aangifte inkomstenbelasting, meldt u 
zich dan ruim voordat de aangifte 
moet zijn ingediend (bij de opstelling 
van deze tekst was dat 1 mei) Bij de 
secretaris (secretaris@basbel.nl) of 
bij de voorzitter 
voorzitter@basbel.nl). 
Indien het u aanspreekt om ook 
senioren te helpen met aangiften IB 
of toeslagen laat u dat dan vooral 
weten. Wij hebben dringend hulp 
nodig op dit gebied.  

mailto:secretaris@basbel.nl
mailto:voorzitter@basbel.nl
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RECEPT: LEKKER EN SNEL 

(door Anske Kemperman) 
 

Witlof uit de oven met walnoten en 
geitenkaas. 
 
 500 gr.  Witlof 
 150 gr. Geitenkaas 
 70 gr. Walnoten. Ongezouten 
 150 gr.  Crême fraiche 
 1  Appel 
  Knoflookpoeder 
  Uienpoeder 

Verwarm de oven voor op 180 graden. 
 
Snij de witlof doormidden en verwijder het 
middelste gedeelte. 
 
Snij de halve stronken in stukken en haal 
de bladeren los van elkaar. 
 
Leg de bladeren in een grote kom en schep 
de crême fraiche en de peper er doorheen. 
 
Schil de appel, snij de appel in blokjes en 
meng door de witlof. 
 
Leg de witlof in een ingevette ovenschaal. 
 
Verkruimel de geitenkaas over de 
geitenkaas. 
 
Breek de walnoten boven de witlof in 
kleine stukjes 
 
Strooi eventueel nog wat uien-en 
knoflookpoeder over de witlof. 
Zet de ovenschotel voor 15 min. in de 
oven. 

Crêma Catalana 

(van internet 

 
 1 citroen (schoongeboend) 
 300 gr. kristalsuiker 
 6 eierdooiers 
 2 el maïzena 
 2 tl kaneel 
 ¾ liter volle melk 
 

6 vuurvaste schaaltje 
 

1. Rasp 2 tl gele schil van de citroen. 
Klop in een pan 225 g suiker met de 
eierdooiers met de handmixer tot 
een licht schuimige massa. Klop de 
maïzena, kaneel en de geraspte 
citroenschil erdoor. 

 
2. Voeg al kloppend de melk toe. Blijf 

kloppen tot de melk volledig is 
opgenomen. Verwarm het mengsel 
al roeren op een zacht vuur tot er 
een dikke vla ontstaat. 

 
3. Neem de pan van het vuur en schep 

de vla in schaaltjes. Laat de vla 
afkoelen en minstens 1 uur in de 
koelkast stevig worden. 

 
4. Grill voorverwarmen. Schaaltjes met 

vla op grillrooster zetten. Rest van 
suiker over vla strooien. Schaaltjes 
onder grill schuiven en suiker in ca. 3 
minuten goudbruin laten worden 
(goed in de gaten houden, 
regelmatig kijken). Direct serveren. 
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ACTIVITEITENKALENDER maart, mei en april 2020’. 

Selectie van interessante activiteiten van BasBEL en andere organisaties. 

Vervoer nodig? Bel Ellen of Jan voor vrijwillige chauffeurs, 035-5316079 of 06-41519803. 

Zie ook onze website (Basbel.nl) voor actuele aanvullingen. 

Correcties of aanvullingen? Graag naar secretaris@basbel.nl. 

 

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, alle werkdagen (ook Apple) Brinkhuis, L 

ma 09.00- 10.00 Totaal Fit Training, Heleen Wedekind, 035– 526 2902 Malbak, B 
ma  10.00- 12.00  Spelletjes-ochtend senioren (scrabble, rummicub en meer) Malbak B 
ma 10.00- 16.00 Dagje Blaercom, Carla Resing, 06 31995656 Blaercom 
ma 11.00- 12.15  Fitwalk met Cor, vanaf 't Bluk, Zuiderheide 2  't Bluk, L 
ma 12.45- 14.00 Zwemmen senioren; water is 30 graden, 035-5314964  Biezem, L 
ma 13.00- 15.30 Vrouwencafé, Eliza Bozoglanian, 06-81778111  Schering, L 

ma 13.00- 14.00 Sport voor Vrouwen, Eliza Bozoglanian, 06-81778111 Schering, L 
ma 13.00- 14.15 Fitwalk met Cor, vanaf 't Bluk, Zuiderheide 2  't Blue, L 
ma 13.30- 16.00 Biljarten, Hasselaarlaan 1c, 053-5311887 Huis Eemnes 
ma 13.30- 17.30 Bridge (gevorderden), Stans van Huistee, 035-531 5305 Brinkhuis, L 
ma 14.00- 16.00 Linedancing, Rita Wixley, 06 - 2014 2958  Malbak, B 
ma 17.30- 18.30 Marian Roskamp kookt verse maaltijd, € 9,50; 06-2727226 Bongerd, E 
ma 19.45- 21.45 Gooisch koor De Blaerders, 035-5262902 Malbak, B 
di 09.15- 11.15 Naailes, Ingrid Hogebrug, 035 5263583 Malbak,B  
di 09.30- 12.00 Koersbal, Hasselaarlaan 1c, Eemnes, 053-5311887 Huis Eemnes 
di 10.00- 12.00 Meedoen op de handwerkochtenden, 035- 526 2902 Malbak, B 
di 10.00- 16.00 ‘Dagje Blaercom’, Carla Resing, 06 3199 5656 Blaercom, B 
di 10.00- 16.00 De Ontmoeting, dagbesteding, Annemiek Lute, 06-5409026 Huis Eemnes 

di 12.00- 13.30 Geef en neem lunch, Sabine Kuperus, 035 - 5262902 Malbak, B 
di 13.00- 14.00 Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam Blaricum, 035 7504138 Blaercom, B 
di 13.00- 14.00 Inloopspreekuur Wijkteam Laren, 035 3034627 Raadhuis, L 
di 13.00- 15.30 Schilderskring, Marijke Kaarsgaren, 035-5311253 Brinkhuis, L 
di 13.30- 14.30 60+ in beweging, Sabine Kuperus, 035-526 2902 Malbak, B 
di  13.30- 16.00 Schilderen voor beginners en gevorderden  Malbak, B  

di 13.30- 16.00 Handwerkgroep, Ingrid Teygeler, 035- 888 3244 Blaercom, B 
di 16.00- 17.00 Inloopspreekuur Wijkteam Eemnes, 06-36313865 Huis Eemnes 
di 19.30- 22.30 Klaverjasclub Laren, Eemnesserweg 15a Schering, L 
wo 09.00- 10.00 Totaal Fit Training, Heleen Wedekind, 035– 526 2902 Malbak, B 
wo 09.45- 12.00 Wandelen+fietsen, Jacq. v. Vliet, E.Bruintjes, 0355261971  Malbak, B 
wo 10.00- 16.00 ‘Dagje Blaercom’, Carla Resing, 06 3199 5656 Blaercom, B 

wo 10.00- 12.00 Wandelgroep, Els Calis, 035-5387156 Blaercom, B 
wo 10.00- 13.00 Repair Café Blaricum Malbak, B 
wo 10.00- 16.00 Dagbesteding Dagje Blaercom, 06-3199 5656 Blaercom, B 
wo 10.30-11.15 Mensendieck, Margriet Bijl, 06 2033 5330  Blaercom, B 
wo 10.30- 12.00 Taalcafé, Susan Bakker, 035-7504149 Malbak, B 
wo 14.00- 17.00 Bieblab. Kennismaken met leuke dingen voor de toekomst Huis Eemnes 

wo 17.30- 18.30 Marian Roskamp kookt verse maaltijd, € 9,50; 06-2727226 Bongerd, E 
wo 20.00- 21.30 Musical Anders, mensen met een beperking Malbak, B 
do 10.00- 12.00 Meedoen op de Handwerkochtenden, 035- 526 2902 Malbak, B 
do 10.00- 16.00 ‘Dagje Blaercom’, Carla Resing, 06 3199 5656 Blaercom, B. 
do 10.00- 11.30 Koffieochtend, Versa Blaricum, 035-526 2902 Blaercom, B 
do  10.00- 11.30 Seniorweb. Voor alle vragen over computer, tablet, mobiel Huis Eemnes 

do 10.00- 12.00 Koffieochtend, Versa Laren, Afke Nijhof, 06 - 5737 0520 Brinkhuis, L 
do 10.00- 12.00 Koffieochtend De Malbak, 06 - 1349 8334 Malbak, B 

mailto:secretaris@basbel.nl
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do 10.00- 12.00 Brei en Haakcafé, Nelly Bleijenberg, 06 - 3038 8296 Brinkhuis, L 
do 10.00- 12.00 Koersballen Senioren, 06 1349 8334 Malbak, B 
do 10.30- 12.00 Taalcafé anderstaligen, Afke Nijhof, 06-5737 0520  Schering, L 
do 12.45- 14.30 Zwemmen voor senioren; water is 30°C; 035- 531 4964  Biezem, L 
do 13.30- 16.00 Bridgen en klaverjassen, Eemnes, Raadhuislaan 80A Raadsvore, E 
do 14.00- 16.00 Koersbal, Paul Molenkamp, 035-5314383 Blaercom, B 
do 14.00- 16.00 Spelmiddag, Paul Molenkamp, 035-5314383  Blaercom, B 

do 14.00- 17.00 Textielatelier KnipOog, Annemieke Lute, 035-7504164 Schoter, E 
do 19.30- 22.00 Modelspoorclub (MSC), Mark Veerman, 06 551 357 49  Malbak, B 
vr 10.00- 11.30 Taalcafé: Nederlands leren of anderen daarmee helpen Huis Eemnes 
vr 10.00- 12.00 Jeu de Boules (buiten) en Bowls (binnen) Huis Eemnes 
vr 10.00- 12.00 Geef en neemtafel, Afke Nijhof, 06 - 573 705 20 Brinkhuis, L 
vr 15.00- 16.30 E-books en apps spreekuur Bibliotheek Huis Eemnes 

vr 17.30- 18.30 Marian Roskamp kookt verse maaltijd, € 9,50; 06-2727226 Bongerd, E 
 

Verder in MAART  (Zie ook website, basbel.nl, voor actuele aanvullingen.) 
ma 2 14.00- 16.00 Culturele middag senioren, met Rob le Febre.  Brinkhuis, L 
di 3 11.00- 12.00 Wandelen bij Viore (voor wie leeft met kanker) 035-6853532 Ziekenhs H’sum 

di 3 14.00- 15.00 Digi en Taalhuis Gooise bibliotheken Huis Eemnes 
di 3 14.00- 16.00 Seniorenbingo met leuke prijsjes Huis Eemnes 

di 3 20.15- 22.00 Larense zanger Rolf Menist brengt mooie chansons  
wo 4 14.30- 16.30 Film aan de Brink Brinkhuis, L 
wo 4 15.00- 17.00 BasBORREL: bijpraten en spelletjes Bongerd, E 
do 5 13.00- 15.00 Moment voor Mantelzorgers, Viore, tel: 035-6853532 Ziekenhs H’sum 
za 7 10.00- 14.00 Repaircafé Laren, Eemnesserweg 42 Johanneshove, L 

za 7 14.00- 16.00 Deo et Arti speelt “Alice D” (Alice in Wonderland anders)   Hasselbak, E 

zo 8 13.00- 16.00 Multi culti Tasty middag; proefmiddag voor jong en oud Malbak, B 
zo 8 15.00- 17.00 Jamsessie Paul Paulissen: jazz, pop en chansons Huis Eemnes 
ma 9 14.00- 16.00 Start cursus seniorweb Apple-Mac computers (5x maandag)  Johanneshove, L 

di 10 14.30- 16.30 Jaarvergadering PCOB, Ruyterstraat 7, Huizen; tel: 5251178  ’t Visnet, H 
wo 11 10.00- 13.00 Repaircafé Blaricum,  Malbak, B 
wo 11 14.30- 16.30 Film aan de Brink Brinkhuis L 

vr 13 10.00-13.00 Zingen voor je leven, Viore, tel: 035-6853532 Ziekenhs H’sum 

za 14 19.00- 22.00 Bingo in de Malbak; €7,00 pp Malbak, B 
zo 15 15.00- 17.15 Deo et Arti: ‘Welkom in de Familie’, prachtig en hilarisch  Huis Eemnes 
ma 16 14.00- 15.30 Het nieuwe TV kijken – eenvoudig uitgelegd.   Brinkhuis, L 
di 17 09.30- 11.30 Start cursus seniorweb Meer met iPad + iPhone (5x di-dag) Johanneshove, L 
di 17 11.00- 12.00 Wandelen bij Viore (voor wie leeft met kanker) 035-6853532 Ziekenhs H’sum 

di 17 13.00- 15.00 Pannenkoeken eten met BasBEL bij De Wildenburg  Baarn 
wo 18 09.30- 11.30 Start cursus seniorweb Fotobeheer met Google (4x wo-dag) Johanneshove, L 
do 19 14.00- 16.00 Groep voor Nabestaanden, Viore, tel: 035-6853532 Ziekenhs H’sum 
do 19 19.30- 21.30 Alzheimercafé Huizen/BEL, Waterstraat 2, Huizen Brasserhoeve, H 

do 19 20.00- 22.00 Rondje Cultuur: lezingen, muziek en praatpauze Huis Eemnes 
za 21 10.00- 13.00 Repaircafé Eemnes  De Schoter, E 

wo 25 14.30- 16.30 Film aan de Brink Brinkhuis L 
vr 27 10.00- 13.00 Zingen voor je leven, Viore, tel: 035-6853532 Ziekenhs H’sum 

vr 27 18.00- 22.00 Muziekcafé met Joakim Peter Huis Emnes 
za 28 17.00- 22.30 Eetclub; € 10,00 pp; opgeven alleen via lyoba@live.nl  Malbak, B 
 
  

mailto:lyoba@live.nl
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Verder in APRIL  (Zie ook website, basbel.nl, voor actuele aanvullingen.) 
wo 1 15.00- 17.00 BasBORREL: bijpraten en spelletjes Bongerd, E 
do 2 09.30- 11.30 Start cursus seniorweb Genealogie (3x do-ochtend) Johanneshove, L 

do 2 13.00- 15.00 Moment voor Mantelzorgers, Viore, tel: 035-6853532 Ziekenhs H’sum 
za 4 10.00- 14.00 Repaircafé Laren, Eemnesserweg 42 Johanneshove, L 

zo 5 14.00- 16.30 Rouwcafé; verlies (schoon-, klein-)kind; 035-7504164  Schoter, E 
zo 5 14.30- 16.30 Deo et Arti: “God van de Slachting” (van Yasmin Raza) Hasselbak E 
ma 6 14.00- 16.00 Culturele middag voor senioren. Brinkhuis, L 
di 7 10.00- 12.00 Creatieve Workshop, Nelly Bleijenberg, 06 30801299 Schering & Inslag 

di 7 12.00- 13.30  Paaslunch; € 5,00; opgeven bij S. Kuperus; 035-5262902 Malbak, B 
di 7 14.00- 15.00 Digi en Taalhuis Gooise bibliotheken Huis Eemnes 
d 7i 14.00- 16.00 Seniorenbingo met leuke prijsjes Huis Eemnes 
di 7 20.15- 22.00 Larense zanger Rolf Menist brengt mooie chansons Brinkhuis, L  
wo 8 10.00- 13.00 Répaircafé Blaricum,  Malbak, B 
wo 8 14.30- 16.30 Film aan de Brink Brinkhuis, L 

do 9 12.00- 14.30 Paasbrunch BasBEL bij Marian Roskamp Bongerd, E 
do 9 14.00- 16.00  Start cursus seniorweb Wachtwoorden beheren (2x do-dag) Johanneshove, L 
vr 10 10.00- 13.00 Zingen voor je leven, Viore, tel: 035-6853532 Ziekenhs H’sum 

zo 12 15.00- 17.00 Jamsessie Paul Paulissen: jazz, pop en chansons Huis Eemnes 
wo 15 14.30- 16.30 PCOB-middag met kinderkoor, Or. Nassauplein 100, Huizen Voor Anker, H 
do 16 14.00- 16.00 Groep voor Nabestaanden, Viore, tel: 035-6853532 Ziekenhs H’sum 

do 16 19.30- 21.30 Alzheimercafé Huizen/BEL, Waterstraat 2, Huizen Brasserhoeve, H 

do 16 20.00- 22.00 Rondje Cultuur: lezingen, muziek en praatpauze Huis Eemnes 
za 18 10.00- 13.00 Repaircafé Eemnes  De Schoter, E 
vr 24 10.00- 13.00 Zingen voor je leven, Viore, tel: 035-6853532 Ziekenhs H’sum 

vr 24 18.00- 22.00 Muziekcafé met Rianne Druijf Huis Emnes 
za 25 15.00- 17.00 Goden Oldies: Reisje door de Tijd. Nostalgisch en vrolijk. Huis Eemnes 

za 25 17.00- 22.30 Eetclub; € 10,00 pp; opgeven alleen via lyoba@live.nl  Malbak, B 
di 28 11.00- 12.00 Wandelen bij Viore (voor wie leeft met kanker) 035-6853532 Ziekenhs H’sum 

wo 29 14.30- 16.30 Film aan de Brink Brinkhuis, L 
    
 

Verder in MEI  (Zie ook website, Basbel.nl, voor actuele aanvullingen.) 
za 2 10.00- 14.00 Repaircafé Laren, Eemnesserweg 42 Johanneshove, L 

ma 4 14.00- 16.00 Culturele middag voor senioren. Brinkhuis, L 
di 5 14.00- 15.00 Digi en Taalhuis Gooise bibliotheken Huis Eemnes 
di 5 14.00- 16.00 Seniorenbingo met leuke prijsjes Huis Eemnes 
wo 6 14.30- 16.30 PCOB-middag met film over oorlogstijd, Ruyterstr. 7, Huizen ’t Visnet, H 
wo 6 15.00- 17.00 BasBORREL: bijpraten en spelletjes Bongerd, E 
do 7 13.00- 15.00 Moment voor Mantelzorgers, Viore, tel: 035-6853532 Ziekenhs H’sum 
zo 10 15.00- 17.00 Jamsessie Paul Paulissen: jazz, pop en chansons Huis Eemnes 

ma 11 14.30- 16.30 KBO-PCOB, middag met Ad v.Liempt, Ruyterstr. 7, Huizen ’t Visnet, H 
wo 13 10.00- 13.00 Répaircafé Blaricum,  Malbak, B 
wo 13 14.30- 16.30 Film aan de Brink Brinkhuis, L 
za 16 10.00- 13.00 Repaircafé Eemnes  De Schoter, E 
do 21 19.30- 21.30 Alzheimercafé Huizen/BEL, Waterstraat 2, Huizen Brasserhoeve, H 

do 21 20.00- 22.00 Rondje Cultuur: lezingen, muziek en praatpauze Huis Eemnes 

vr 22 10.00- 13.00 Zingen voor je leven, Viore, tel: 035-6853532 Ziekenhs H’sum 

vr 29 18.00- 22.00 Muziekcafé met Adam Jones Huis Emnes 
za 30 17.00- 22.30 Eetclub; € 10,00 pp; opgeven alleen via lyoba@live.nl  Malbak, B 

Vervoer nodig? Bel Ellen of Jan voor vrijwillige chauffeurs, 035-5316079 of 06-41519803 

Zie ook website (basbel.nl) voor actuele aanvullingen. 

Correcties of aanvullingen? Graag naar secretaris@basbel.nl.  

mailto:lyoba@live.nl
mailto:lyoba@live.nl
mailto:secretaris@basbel.nl
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Lid worden van de BasBEL? 

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

 

Waarom? 

1. Gezelligheid (o.a.: reisjes, borrels, 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 (BasBLAD, website, lezingen, activiteitenkalender) 

 

Hoe? 

 

* Via website (www.BasBEL.nl),  

 

of door het aan de ommezijde ingevulde  

formulier 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: ……………………………………………………………………..……………….…....……….. 
 
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 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 inleveren of opsturen naar: 
Ledenadministratie BasBEL, Meentweg 29, 3755 PA Eemnes, 
of: Secretaris BasBEL, Patrijzenhof 80, 3755 ET Eemnes (tel: 5316079). 
  



-31- 
 

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 financieel 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 

http://www.dedriesten.nl/
mailto:info@viore.org
mailto:info@vriendenouderenwerk.nl
http://www.vriendenouderenwerk.nl/
http://www.fasv.nl/
mailto:info@fasv.nl
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