
Jaargang 3     Maart 2019   Nummer 1



-2-

COLOFON

De BasBEL (Blaricum, Eemnes en Laren) ledencontactblad.

Bestuur BasBEL Blaricum, Eemnes en Laren:

René Kemperman Voorzitter     Tel: 06 45318620
Jan Sanders  Vice-voorzitter    Tel: 5316079
Ine Laureijs  Penningmeester    Tel: 06 51567856
Ellen de Valk  Secretaris     Tel: 5316079
Mary van der Schaal Bestuurslid / Eindredactie  Tel: 5317093
Joke & Ben Assinck Ledenadministratie   Tel: 5314045

Kwartaalblad van de BasBEL:
Mary van der Schaal Inlever kopij / Eindredactie
Nico Groenewoud Lay-out / Medewerker   Tel: 06 15388890
Saskia de Wit  Distributeur     Tel: 5319161

U kunt ons ook vinden op de site van de BasBEL

www.basbel.nl

Foto omslag: De Schapen Dorpsstraat Blaricum van Tineke Bot
Met dank aan: Nico Groenewoud

Van gesigneerde artikelen berusten de rechten bij de auteurs.
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van de redactie. De auteurs zijn verantwoordelijk voor hun artikelen en kunnen
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VAN DE VOORZITTER
(door René Kemperman)

De winter ligt voor een groot deel achter ons en ik hoop dat 
u er goed doorheen bent gerold. Helaas heeft u mij op onze 
jaarvergadering moeten missen door ziekte. Onze vicevoorzitter 
Jan Sanders heeft de honneurs voortreff elijk waargenomen. Ook 

de aansluitende bingo heeft hij er, weliswaar wat onwennig, heel goed afgebracht. 
Dank Jan!!
Daarom wil ik u in dit voorwoord vermoeien met een deel van mijn boodschap.
We moeten met z’n allen erg trots zijn op datgene wat we in de afgelopen 2 jaren 
bereikt hebben voor BasBEL. BasBEL is neergezet op de kaart bij de inwoners van 
de BEL-dorpen, bij tal van andere organisaties zoals o.a. Versa en de Zonnebloem, 
maar ook bij de gemeentebesturen.
Nieuwe zaken worden door de gemeenten aan BasBEL voorgelegd en inmiddels 
hebben we een goede relatie met de 3 colleges opgebouwd evenals met de 
gemeenteraden. Dat is nodig om uw belangen kenbaar te maken en er voor te 
zorgen dat men rekening houdt met de wensen van de senioren. In de bocht nemen 
we dan ook zoveel mogelijk de belangen van de gehandicapten mee.
Nu de tijd is aangebroken dat we de administratieve zaken zo langzamerhand op 
orde gaan krijgen wil het bestuur de activiteiten voor de leden uitbreiden. U heeft 
uw wensen kenbaar kunnen maken op de jaarvergadering. De uitslag kunt in deze 
editie lezen.
Het is jammer dat in 2018,  3 bestuursleden zijn afgevallen. Elk van hen had een 
goede reden om niet als bestuurder verder te gaan. Het bestuur bedankt Marijcke 
Beel, Boudewijn Quint en Henk v.d. Brakel voor hun inzet in de afgelopen tijd.

Dan wil ik nog even stil staan bij de contributieaanpassing die u heeft goedgekeurd 
tijdens de jaarvergadering. Het bestuur heeft gemeend om een aantrekkelijkere 
situatie te moeten creëren voor echtparen. Daarom is de contributie met ingang van 
01-01-2020 voor de tweede inschrijving op een adres naar €15.00 verlaagd.

Inmiddels hebben zich 110 mensen ingeschreven als lid, en dat is fi jn. U hebt 
daarbij een ambassadeurs-functie voor BasBEL, door te vertellen wat we doen en 
welke service we bieden. De ledengroei betekent dat meer mensen onze activiteiten 
ondersteunen of van de faciliteiten gebruik willen maken.  Bij dit laatste moet o.a. 
u denken aan belasting-invulservice (zie de advertentie verderop) en korting op 
zorgverzekeringen.
De voorbereiding voor het invullen van de aangifte IB zijn in volle gang, zodat we 
u bij de aangifte IB over 2018 weer op een correcte manier kunnen helpen. Als u 
daarvan gebruik wilt maken kunt u dit bij Herman Zoetman of bij mij aangeven. Door 
projecten te lanceren bij de bibliotheken in de BEL-gemeenten (wordt lid en de hulp 
bij je aangifte IB is gratis) proberen we het aantal leden nog verder te laten groeien.
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Naar verwachting zullen we in ons septembernummer van ons Basboekjes een 
overzicht opnemen met zorgverzekeraars.

----------------------
BELASTING-SERVICE.

BasBEL biedt haar leden een gratis 
belastingservice aan. Dit betekent als u lid 
bent dat wij u gratis willen helpen met het 
invullen van uw aangifte Inkomsten Belasting (IB). Er wordt dan ook gekeken naar 
uw ontvangen huur- en zorgtoeslag. Het betekent wel dat kosten die de invulhulpen 
maken aan u mogen worden doorberekend. Daarvoor verzorgen zij een eventuele 
afdruk of kopie en stellen hun computer ter beschikking en komen naar uw 
huisadres. Het maximale bedrag daarvoor is € 12,00. Voor een fi scaal partner die 
geen lid is van BasBEL mag € 5,00 in rekening worden gebracht.
Voor het gebruik maken van de belastingservice zijn de inkomensgrenzen dit jaar 
vastgesteld op € 30.000 voor een alleenstaande en € 50.000 voor een echtpaar.
Het gaat hierbij om een eenvoudige aangifte. ZZPers zijn uitgesloten van deze 
service evenals leden met een aangifte in box2 (Aanmerkelijk Belang).
Voor hulp bij aangifte IB kunt u contact opnemen met onderstaande invullers. 
Houdt u er rekening mee dat er zeker 2 weken nodig zijn om de aangifte af te 
ronden. Leden die het invul-team willen versterken graag melden bij  de voorzitter.

René Kemperman  Herman Zoetman
Te. 06 371 744 14  06 453 186 20

----------------------
GEANIMEERDE JAARVERGADERING BASBEL

Woensdagmiddag 6 februari vond in De Bongerd de algemene ledenvergadering 
plaats van de BasBEL. De opkomst was groot en de ongeveer 45 leden maakten er 
onder voorzitterschap van Jan Sanders een geanimeerde bijeenkomst van. 

De uit het bestuur afscheid nemende Boudewijn Quint en Marijcke Beel kregen 
bloemen en werden uitgebreid bedankt voor het vele verrichte werk. Sanders was 
blij dat beiden actief vrijwilliger blijven in een van de werkgroepen van de BasBEL. 
De vergadering verwelkomde Ellen de Valk met applaus en open armen als nieuwe 
secretaris. 

Met instemming nam de vergadering 
kennis van het jaarverslag, dat laat 
zien dat BasBEL snel groeit in ledental 
(nu meer dan 110) en daardoor 
ook steeds meer activiteiten kan 
organiseren: van gezellige uitjes en 
gratis belastingaangifte, tot informatie-
bijeenkomsten en succesvol lobbyen bij 
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de gemeente voor senioren-woningen.
Financieel kan BasBEL op eigen benen staan, zo bleek ook uit de instemmende 
verklaring van de kascommissie. Wel helpt het natuurlijk zeer als voor bijzondere 
activiteiten, zoals het Kerstdiner, een welwillende Mecenas bereid is om BasBEL 
een steuntje in de rug te geven. Dit jaar was dat de Stichting Vrienden van het 
Ouderenwerk in de BEL-gemeenten (SWOBEL). Die maakte het fi nancieel mogelijk 
dat voor het Kerstdiner slechts een kleine eigen bijdrage gevraagd hoefde te worden 
aan de deelnemers.

De vergadering stemde in met het bestuursvoorstel om volgend jaar de contributie 
van € 25,00 gelijk te houden, met dien verstande dat voor het tweede lid op 
hetzelfde adres de contributie wordt verlaagd van € 22.50 naar 15,00. 

Met plezier werden door de leden de ‘stembiljetten’ ingevuld waarmee zij konden 
kiezen voor de meeste gewenste activiteiten uit de lange lijst van ideeën die het 
bestuur daarvoor had opgesteld. Sanders beloofde dat de uitslag snel bekend 
wordt gemaakt in het BasBLAD en op de website. Verder zegde hij graag toe dat 
het bestuur samen met de vrijwilligers zoveel mogelijk van de gekozen uitjes en 
bijeenkomsten zal organiseren. 

De vergadering voelde niet veel voor het idee van het bestuur om de koffi  eochtend 
op de derde dinsdag van de maand zomaar op te geven, alleen omdat die niet altijd 
druk wordt bezocht. Nadat Sanders alle ingebrachte alternatieven en suggesties 
praktisch samenvatte in drie mogelijke alternatieven, koos de vergadering in grote 
meerderheid voor een BasBorrel op de eerste woensdag van de maand, in de 
Bongerd, vanaf 15.30 uur. Nieuwe secretaris De Valk beloofde tijdig te laten weten 
of we al in maart, of anders in april een start maken. 
Met inachtneming van deze aanvullingen stemde de vergadering graag en met 
applaus in met het beleidsplan 2019, dat het hoofdpunt vormde van de vergadering. 

Verliep de vergadering zelf al in goede sfeer, zeker zo geanimeerd was de bingo na 
afl oop. Sanders moest de rol overnemen als invallend quizmaster, maar dat ging 
hem goed af. 
Alle leden die zij sprak, zo verklaarde nieuwe secretaris De Valk, hadden aan de 
hele middag veel plezier beleefd. 

----------------------
UITSLAG ACTIVITEITEN-VERKIEZINGEN

Tijdens de drukbezochte jaarvergadering van BasBEL op 6 februari vonden 
ook bijzondere verkiezingen plaats. Niet van partijen of personen, maar van 
activiteiten die BasBEL dit jaar zou kunnen organiseren.

Het bestuur had voor de vergadering een keuzelijst opgesteld van meer dan 50 
activiteiten die misschien interessant of leuk zijn. 
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Dat vonden de leden een goed idee. In de pauze van de vergadering vulden 
zij graag hun ‘stembiljet’ in. Dat wil zeggen dat zij op de keuzelijst de nummers 
omcirkelden van de activiteiten van hun voorkeur. 

Kerstdiner verwachte winnaar 
In termen van landelijke of gemeentelijke verkiezingen zou je kunnen zeggen dat er 
een hoge opkomst was.  Er werden 48 ‘stembiljetten’ ingeleverd, waarop in totaal 
231 ‘stemmen’ werden uitgebracht. De ‘winnaar’ onder dit grote aantal omcirkelde 
activiteiten was met voorsprong het Kerstdiner, dat 23 stemmen kreeg. Veel leden 
hadden kennelijk nog een heel positieve herinnering aan deze feestelijke en 
gezamenlijke maaltijd in december. 

Verrassende nieuwkomers
Nog vier andere activiteiten haalden, soms onverwacht, 10 of meer stemmen. 
Nummer 2, direct echter het Kerstdiner, was een Rondvaart in Amersfoort met 17 
stemmen. 
Nummers 3, 4 en 5 werden achtereenvolgens Pannenkoeken in de Lage Vuursche 
(13 stemmen), bezoek aan de St. Jan in Den Bosch (12) en een Paaslunch (10).  

Overige stemmentrekkers 
Tot verdere favorieten, die net iets minder dan 10 stemmen kregen, behoorden: 
bezoek aan het militair museum Soest, samen poff ertjes eten in Laren, 
informatiemiddag Valpreventie, zandsculpturen Garderen, samen eten bij 
de Chinees, bezoek aan Singer, fi etstochten, bezoek aan ’t Landje, en een 
informatiemiddag WMO.

Reactie bestuur 
De redactie van BasBlad heeft het bestuur van BasBEL kritisch gevraagd af dat nog 
wel chocolade kon maken van zoveel uiteenlopende wensen van de leden. Lachend 
antwoordde van vice-voorzitter Jan Sanders: “Het leven van het bestuur is er niet 
makkelijker op geworden, maar wel leuker. Samen met een heel clubje vrijwilligers 
hebben we er plezier in om veel van de gevraagde activiteiten te verwezenlijken.” 

----------------------
DE DODE BOOM IS HEEN

De dode boom is heen
De eenzaat is bezweken
De wind werd hem teveel
Zijn takken met gekweel

van neergestreken spreeuwen
zijn nu verleden tijd

De rietkraag rond de waai
verloor haar uitkijktoren
geliefd door kiekendief
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De boom die zich verhief
als baken in de polder
is nu zijn wortels kwijt

Bedankt nog dode boom
voor al het mooie Ieven
rond waai en zomerdijk
Laat dit een huldeblijk
aan een rebelse boom

die heel veel heeft gegeven

Gerard Wortel (dorpsdichter)
gerardwortel@ziggo.nl

----------------------
TAALMAATJES GEVRAAGD

Elke vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur is het Taalcafé in de bibliotheek van 
Eemnes.
Daar kan iedereen die dat wil oefenen in het spreken van de Nederlandse taal. Het 
gaat er heel geanimeerd aan toe en de diversiteit van mensen die willen leren en 
mensen die komen helpen is heel groot. 
Veel van de bezoekers zijn hard bezig met de inburgeringscursus waarvoor ze 
ook examens moeten doen. Verschillende mensen vragen lees verder op pag.9 

8
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daarom aan de werkgroep-leden van het Taalcafé of ze ook een taalmaatje kunnen 
krijgen om 1x per week thuis te oefenen en hulp te krijgen bij hun lessen. Er zijn al 
koppelingen gemaakt, maar we hebben niet genoeg taalmaatjes beschikbaar.
Zou het iets voor u/jou kunnen zijn? Je hoeft geen expert in de Nederlandse taal te 
zijn. Plezier beleven aan de ontmoeting met nieuwe Eemnessers en hun cultuur is 
al genoeg. De werkgroep denkt mee als er lastige vragen zijn, maar in het algemeen 
wijst het zich zelf wel.
Wie er meer van wil weten kan contact met ons opnemen of gewoon eens komen 
kijken in het Taalcafé. U bent hartelijk welkom!

Werkgroep Taalcafé Eemnes, 
Gerard Beentjes, Cees van Rijsdam, Liesbeth Lemckert,  Maaike Haarbrink, Marja 
Willink
Mailadres: Goede Buren Eemnes goedebureneemnes@gmail.com
Website: www.Goedebureneemnes.nl

----------------------
GEGEVENS BEWAREN: DE MOGELIJKHEDEN (DEEL 2)

Op de computer staan veel waardevolle bestanden die u niet 
kwijt wil raken bij eventuele problemen. Bewaar dan ook altijd 
een kopie van de belangrijkste bestanden op een andere 
plaats. In deel 1 (decemberuitgave) heb ik U verschillende 
mogelijkheden aangereikt.

Deze keer kom ik op dit onderwerp terug voor het maken van een automatische 
back-up. De opslag in de Cloud behandel ik in deel 3. 
De USB-stick of de externe harde schijf zijn goede keuzes voor een back-up. U kunt 
ook de automatische back-up functie van Windows 10 gebruiken.

Instellen
De automatische back-upfunctie in Windows 10 maakt het de gebruiker gemakkelijk. 
Stel het eenmalig in en Windows doet het vuile werk. Zorg dat de externe harde 
schijf of usb-stick is verbonden.

- Klik op Starten.
- Klik op Instellingen.
- Klik op Bijwerken en Beveiliging.
- Klik op Back-up.
- Klik op Een station toevoegen
- Klik onder ‘Een station selecteren’ op de externe harde schijf of usb-stick.
- Klik op de knop Meer opties.
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- U ziet nu de standaardinstellingen van Windows.
 Er wordt elk uur een 
 back-up gemaakt van uw bestanden. Deze
 periode kan worden aangepast
 onder ‘Back-up maken van mijn bestanden’.
 ‘Elke 10 minuten’ is de kortst
 mogelijke periode; ‘Dagelijks’ de langste.
- Onder ‘Mijn back-ups behouden’ staat standaard
 ‘Voor altijd’. Windows
 houdt namelijk de bestandsgeschiedenis bij.
 Dus van elke versie van een  bestand wordt een
 nieuwe kopie gemaakt. Wie over weinig
 opslagruimte 
 beschikt doet er verstandig aan deze optie in te stellen op ‘Totdat ruimte nodig
 is’. Ook dan worden van alle versies kopieën opgeslagen, maar als de 
 usb-stick/externe harde schijf vol raakt worden kopieën overschreven. Dat is
 niet erg want doorgaans wilt u alleen de laatste versie van een bestand
 bewaren.
- Standaard wordt een back-up gemaakt van alle bestanden die in uw
 gebruikersmap staan. U kunt ervoor kiezen sommige mappen niet mee te
 nemen. Of, als u bepaalde bestanden op een andere plek opslaat, u wijst
 mappen aan die ook moeten worden meegenomen.
- Onder ‘Back-up maken van deze mappen’ staat een lijst van alle mappen die
 worden meegenomen in de back-up.
- Wilt u een map toevoegen, klik op Map toevoegen, wijs de map aan en klik
 op Deze map kiezen.
- Wilt u een map verwijderen, klik op de betreff ende map en klik daarna op
 Verwijderen.

Loskoppelen of niet?
Na deze eenmalige instellingen voert Windows automatisch de back-uptaken uit. De 
vraag is nu: laat u de externe harde schijf of usb-stick verbonden met de computer 
of niet? Wie zich zorgen maakt over virussen en/of gijzelsoftware kan besluiten tot 
loskoppelen. In zo’n geval maakt Windows alleen een back-up als u de schijf/usb-
stick weer verbindt. Daar moet u dus zelf aan denken.

Een back-up terugzetten
Is het nodig bestanden uit een back-up terug te halen, doe dan het volgende:

- Klik op Starten.
- Klik op Instellingen.
- Klik op Bijwerken en Beveiliging.
- Klik op Back-up.
- Klik op de knop Meer opties.
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- Scrol naar beneden en klik op Bestanden terugzetten vanuit de huidige
 back-up.
- Selecteer de bestanden die u wilt herstellen.
- Klik op de knop Terugzetten naar oorspronkelijke locatie. Dat is de groene
 ronde knop onder aan het scherm.  
Hebt u over dit onderwerp vragen of heeft u andere (digitale) vragen over uw 
smartphone, tablet of computer kom langs op ons inloopspreekuur iedere 
donderdagochtend in de bibliotheek van Eemnes. 
Wij zijn van 10.00 –12.00 uur aanwezig.
Hier zijn GEEN kosten aan verboden.

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

“DE TROUBADOUR”
“De Gooische Flierefl uiter”

Barend Robberts alias Rob van der Bas

Door Frans Ruijter
Artiest
Op 7 november 1902 werd Barend Robberts 

geboren. Zoals hij in interviews vaak zei: ‘Daar 
weet ik verdomde weinig van’. Over zijn leven is 

het nodige gepubliceerd, want het was een man die zeker 
niet als grijze muis door het leven is gegaan. En het feit 
dat deze artiest ook ruim veertig jaar in ons mooie dorp 
Blaricum heeft gewoond is reden genoeg om eens over 
hem te schrijven.

Vakanties in ‘t Gooi
Rob van der Bas is geboren in Amsterdam, zijn ouders 
woonden toen op de Overtoom 110.Hij groeide op in een 
zeer warm en muzikaal gezin. lees verder op pag.12 

Blaricum
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Hij had een broer die ruim vier jaar ouder was en die op tweeënvijftig jarige leeftijd 
is overleden. Over zijn jeugd heeft hij ooit eens gezegd: ‘mijn ouders waren juwelen 
van mensen. Ik heb een jeugd gehad, zo fantastisch, dat mij in mijn verdere leven 
niks meer kon gebeuren’. In de zomermaanden bracht het gezin de vakanties door 
in het Gooi.

Rosa Spier
Na verschillende opleidingen doorlopen te hebben, wel of niet afgemaakt, kroop 
het bloed toch waar het niet gaan kon: Rob wilde de muziek in. Door bemiddeling 
van Rosa Spier (dit was een vriendin van zijn moeder) kreeg hij zanglessen van 
Christine Veltman, Hélène Ludolf en Herman Schey. Zijn carrière als musicus 
begon als solist bij de Wagnervereniging als baszanger. Hij bespeelde ook veel 
muziekinstrumenten.

Frankrijk
Rob trouwde op 4 augustus 1931 met Cornelia Davina Poederbach. Uit dit huwelijk 
werden twee zoons geboren: Jaap (1933) en Henk (1934). In deze crisisjaren voor 
de oorlog was het natuurlijk geen vetpot en werd er van optreden naar optreden 
gegaan om maar iets te verdienen. Zijn huwelijk met Cornelia  liep stuk. In die 
periode bracht hij de tijd wel eens door in Vlaanderen en Parijs. Daar heeft hij zijn 
liefde voor Frankrijk aan overgehouden.

Draailier
In 1936 tijdens een bezoek in Parijs maakte hij kennis met de draailier, het was 
liefde op het eerste gezicht. In Amsterdam vond hij bij een antiquair een oude 
draailier uit 1730, het geluid wat eruit kwam was erbarmelijk. Of zoals hij het zelf 
noemde: “Wekte dit geluid de onverholen belangstelling op van katers”.  In Frankrijk 
heeft hij iemand gevonden die er verstand van had en na twee jaar prutsen had 
hij hem speelklaar en geleidelijk kreeg hij de techniek onder ‘de duim’. De draailier 
is namelijk een ingewikkeld instrument met drie verschillende soorten snaren (in 
totaal 9), die geluid voortbrengen door aan een wiel te draaien, waarbij de toon 
bepaald wordt door een toetsenbord. Aan het eind van de draailier bevindt zich een 
vrouwenfi guur. Hij vertelde dat zij de enige vrouw was die hij onder de duim kon 
houden. Hij richtte het ‘Nederlands Draailier ensemble’ op met onder andere Sygurd 
Kochius (speelde fl uit en woonde later in Blaricum aan de Bierweg) en André van 
Hall (pommer). Ze hebben veel concerten gegeven. Er werd zelfs een titel voor een 
boek bedacht dat echter nooit is uitgekomen: ‘Geklier met een Lier’.

Wilhelmus
In het begin van de oorlog kwam hij in Blaricum wonen en wel aan de 
Angerechtsweg 5a. Hij noemde dit huisje ‘de nieuwe hemel’. In dit huis woonden 
later Henk Vermolen met Marietje Broer, (Zij gaven het huisje de naam ‘de Gors’, 
die het nog steeds heeft) met als buren Betje Verver van het sigarenwinkeltje, 
nu Toos Fecken. Rob weigerde zich te laten inschrijven in de door de Duitsers 
geredigeerde Kultur-Kammer. Dit betekende het einde van zijn carrière als concert- 
en operazanger. Daarvoor in de plaats kwam een sterke betrokkenheid bij het 
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cabaret. Hij maakte deel uit van verschillende 
cabaretgroepen zoals ‘Savoy-cabaret’, het 
‘Schouwburgcabaret’, en ‘Het Leidsche Plein 
Cabaret’, waarin hij speelde met vele latere 
grootheden in het Nederlandse cabaret zoals 
Hetty Blok, Wim Ibo, Jan Lemaire, Herbert 
Perquin en Wim Sonneveld. Toen de Duitsers 
zich ook met het cabaret gingen bemoeien 
kwam hieraan ook een einde. Samen 
met accordeonist Jan Vogel trok hij langs 
evacuatiecentra, herbergen, jeugdkampen, 
werkkampen en noodziekenhuizen in de 
Noord-Oost polder om daar een beetje vertier 
te brengen. In een interview vertelde hij later 
dat ze soms een optreden begonnen met het 
Wilhelmus, wat natuurlijk verboden was, ze 

riskeerden opgepakt te worden (voor zover bekend is dit nooit gebeurd).

‘De Rietzolder’
In de hongerwinter van 1944-1945 was er geen werk meer voor Rob, behalve 
die ene keer dat er een morrende menigte in de kou voor het distributiekantoor 
in Blaricum stond omdat er geen bonnen waren. Rob van der Bas had zijn gitaar 
gehaald en heeft ze allemaal laten zingen tot de bonnen waren aangekomen uit 
Laren. Toen de oorlog afgelopen was keerde hij weer terug naar het cabaret en 
zocht de vrijheid en zelfstandigheid. Hij woonde toen in de grote boerderij  bij Pop 
Wertheim op de hoek Meentweg, Burgemeester Heerschopweg (tegenover de 
‘Meelmuis’). Op de gigantische zolder kon hij zijn grote droom verwezenlijken: een 
eigen cabaret. Hij noemde het ‘De Rietzolder’. Vele bekende artiesten traden daar 
op zoals bijv. Chiel de Boer, Feike Boschma, Mela Soesman, Emile Buziau (zoon 
van Johan Buziau) en Cor Lemaire. De recensies waren goed, maar er moest geld 
bij en dat was er niet.

Politiecel
In deze periode was er grote woningnood, Rob moest geregeld verkassen. Zo heeft 
hij gewoond in een huisje vlak bij de Tafelberg en op de Noorder-heide. Na zijn 
tweede huwelijk met Elise Amalia Maria van Baer op 25 juli 1950 heeft hij in Eemnes 
gewoond, in een clandestien gebouwde houten woning op TOMATUVA (Dit was een 
fruit restaurant langs de Rijksweg nabij de Witte Bergen).  Dit huisje moest ondanks 
de grote woningnood worden afgebroken, zelfs brieven aan de koningin (wel 
beantwoord) konden dit niet verhinderen. Het jonge paar heeft toen ten einde raad 
maar aangeklopt bij het politiebureau en mocht slapen in een comfortabele cel. Rob 
viel meteen in een diepe slaap en zijn vrouw vroeg zich af hoe je in vredesnaam in 
zo’n toestand zo vredig kon gaan slapen. 
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Verhuizen
De burgemeester van Blaricum, daarvoor 
in Eemnes,  P.A.L. van Ogtrop, heeft er 
uiteindelijk voor gezorgd dat er een  tuinhuisje 
van een medisch specialist aan de Torenlaan 
60a werd gevorderd en aan Rob en zijn 
vrouw werd toegewezen. In dit kleine huisje 
heeft later Joost Brugman (van Bert Brugman 
poppentheater)  met zijn vrouw gewoond en 
ook nog Rutger van Maaseik. Rob en zijn 
vrouw richtten het huisje gezellig in. In die 
tijd was Rob bevriend met Jules de Corte, 
de bekende blinde liedjeszanger en pianist. 
Als hij op bezoek kwam zei hij, ondanks zijn 
blindheid of misschien wel juist daardoor, 
bij binnenkomst direct: ‘Goh, wat is het hier 
gezellig’. Hier werd op 1 oktober 1951 hun dochter Elzelientje geboren en op 14 juni 
1954 werd dochter Leonie geboren. In 1956 verhuisde het gezin naar Hazeleger 2. 
Dit huis was een cadeautje van zijn schoonmoeder. Rob zei: ‘Ik heb altijd mazzel op 
momenten dat ik het nodig heb, want het huis heb ik gekregen van schoonmama. 
Toen we over het aanleggen van verwarming aan het dubben waren, stierf tante 
Jetje. Zij liet ons zoveel na dat we precies centrale verwarming konden laten 
aanleggen. Zij in de kou en wij in de warmte, is dat mazzel hebben of niet?

Televisieprogramma’s
Ook heeft Rob van der Bas in 1950 meegedaan aan een grote campagne ter 
promotie van de televisie. In een door de NCRV en Philips ingerichte promotiebus 
werd door het hele land gereisd om deze nieuwe vorm van media onder 
belangstelling van het grote publiek te brengen. Op de toenmalige directeur, Frits 
Philips, had hij zo’n indruk gemaakt dat toen deze zijn veertigjarig jubileum vierde, 
Rob van der Bas gevraagd werd om op dat feest op te treden. Ook werkte Rob 
mee aan hoorspelen voor de radio voordat de televisie hier roet in het eten gooide. 
Daarna heeft hij aan vele televisieprogramma’s meegewerkt, onder andere aan 
‘plan E,’ ‘prettige feestdagen’, ‘de klucht van de koe’, ‘Flip, de Tovenaarsleerling’ en 
‘Dynastie de kleine luyden’. In de zestiger jaren trad hij bij Tom Manders (Dorus) 
op in het theater aan het Rembrandsplein. Hij trok ook met Dorus het land door om 
voorstellingen te geven, en hij genoot van de autoritten als ze samen in de nacht 
weer naar Blaricum reden. Rob was onder de indruk van de creativiteit van Tom 
Manders, die helaas veel te vroeg is overleden.

Lied op Blaricum
In 1972 werd Rob gevraagd om mee te doen aan de opening van het Holland 
Festival in Den Haag. Dit beschouwde hij als een blijk van erkenning waar hij 
terecht trots op was. In de nachtelijke uren heeft hij spontaan met een musicus 
uit India een concert gegeven met zijn draailier. Er werd door de toehoorders 
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ademloos geluisterd. Hij was een woordkunstenaar die 
graag met taal speelde, hij schreef zijn liedjes en zijn 
correspondentie met een ganzenveer en groene inkt. 
De liedjes die hij schreef gingen vaak over ridders, 
schone jonkvrouwen, paters en nonnen, doorspekt met 
zijn eigen levenservaring en zijn persoonlijke gevoelens 
en er zat vaak iets van weemoed, spot, ironie en vooral 
blijheid in. Maar ook over ons mooie dorp Blaricum 
heeft hij in mei 1942 een liedje geschreven genaamd: 
‘Liedje op Blaricum’. 

Creatief
Rob was een toneelspeler, niet alleen tijdens zijn 
optredens, maar ook in het dagelijkse leven. ‘Hij schiep 
vreugde in kleine dingen en was een optimistisch en 
zonnig gestemde man’, dit zei zijn vrouw Els over hem. 
Hij werd ook zelden kwaad, zijn innerlijke beschaving 
verhinderde dat. Maar bovenal was hij een creatief mens die zelf zei: “Ik ben twee 
eeuwen te laat geboren”, maar gelet op zijn maatschappelijke kritische houding zou 
je ook kunnen afvragen is hij niet te vroeg op deze wereld geweest. 

‘Verheugd grafwaarts’
Rob heeft opgetreden tot zijn vijfenzeventigste jaar, hij kreeg toen last van 
evenwichtsstoornissen. Onderzoek wees uit dat hij verstoppingen had in zijn 
halsslagaders, dit leidde uiteindelijk tot een vorm van dementie. Er zat voor zijn 
vrouw Els niets anders op hem in een verpleeghuis onder te brengen. Het werd 
de ‘Stichtse Hof’ in Laren, al snel door hem omgedoopt tot ‘Stichtse Sof’. Deze 
trieste manier van leven was in tegenspraak tot zijn vroegere vrije manier van 
leven. Maar toneelspeler als hij was klaagde hij er zelden over, hoewel hij vooral 
in het begin wel bij vlagen bewust is geweest van zijn treurige omgeving. Ook hier 
sprak hij bij afscheid nog zijn standaardgroet: “We gaan verheugd grafwaarts”. Op 
een dag in februari kreeg hij een maagbloeding en een beknelde darm en werd 
daaraan geopereerd. Toen hij bijkwam uit de narcose zat hij vol met slangen die 
hij er onmiddellijk uittrok, op die manier zijn leven beëindigend. Op 12 februari 
1987, (alweer 32 jaar gelden) kwam er een eind aan het leven van ‘de Gooische 
fl ierefl uiter en troubadour’, maar bovenal de Blaricummer Rob van der Bas.

Met dank aan de familie Robberts voor het ter beschikking stellen van hun 
herinneringskrant, die is uitgegeven ter gelegenheid van de honderdste 
geboortedag van Rob van der Bas. Door middel van gegevens uit deze krant, heb ik 
het bovenstaande artikel kunnen maken. 

 Blaricum, 7 januari 2019                                                                                   
 ----------------------



-16-



-17-

HECTOR BERLIOZ [1803-1869]     
Door Lies Tingen

Dagblad Trouw wijdde onlangs een artikel 
aan Hector Berlioz, met als kop:  ‘Berlioz, 
de roodharige Einzelgänger’. Het is 150 jaar 
geleden dat de Franse componist Berlioz 
overleed, daarom willen ook wij aandacht 
besteden aan deze grote romantische componist, 

dirigent en muziekcriticus. Hector was de zoon van een 
plattelandsdokter. De eerste muzieklessen kreeg hij van 
zijn vader. Op zijn 12de werd hij verliefd op een meisje uit 
de streek: Estelle Duboeuf. In 1821 werd hij naar Parijs 
gestuurd om geneeskunde te studeren maar hij kwam zo 
onder de indruk van de opera, vooral de opera’s van Gluck, 
dat hij besloot om componist te worden. Gluck zou altijd 
zijn idool blijven. Tijdens zijn studie aan het Parijse conservatorium ontdekte hij de 
werken van Beethoven, Goethe en Shakespeare en hij werd verliefd op een Ierse 
zangeres en actrice Harriet Smithson. Deze ongelukkige liefde inspireerde hem 
tot het componeren van de Symphonie Fantastique [scenes uit het leven van een 
artiest]. Dit stuk bestond uit vijf delen [normaal heeft een symfonie drie of vier delen; 
alleen Beethoven’s negende [met het slotkoor] heeft ook vijf delen]. Berlioz gebruikt 
in zijn symfonie een idee fi xe[als symbool voor Harriet]. Het werk werd zeer gunstig 
ontvangen. In 1830 kreeg Berlioz de Prix de Rome. Dit bracht hem voor ruim een 
jaar naar Rome waar hij het helemaal niet naar zijn zin had, omdat er weinig te 
beleven viel. Maar eenmaal terug in Parijs was Italië wel een inspiratiebron voor zijn 
volgende symfonie 
‘Harold en Italië’, eigenlijk een concert voor altviool en orkest. Het was een opdracht 
van de wereldberoemde virtuoos Paganini. Deze wees het werk af omdat hij zijn 
partij niet virtuoos genoeg vond, maar later, toen hij het stuk een keer had gehoord 
liet hij alsnog zijn waardering blijken met een gift van 20.000 Francs, voor die tijd 
heel veel geld!
In 1833 trouwde Berlioz, na veel verwikkelingen, met Harriet Smithson. Ze kregen 
een zoon, Louis, maar het huwelijk liep uit op een scheiding. Berlioz ging zich 
toeleggen op het dirigeren en hij werd een van de beste dirigenten van zijn tijd. Ook 
ging hij muziekkritieken schrijven en werd hij bibliothecaris van het Conservatoire de 
Paris. In 1837 kreeg hij de opdracht om een requiem te schrijven. Dit werd een zeer 
grootschalig werk met vier extra koperensembles en 16 pauken. Het werd met veel 
succes uitgevoerd. Zijn eerste opera: ‘Benvenuto Cellini’ daarentegen werd slecht 
ontvangen. Berlioz heeft een aantal reizen gemaakt, o.a. naar België en Duitsland, 
waar hij Schumann, Wagner, en Mendelssohn ontmoette. Hij was bevriend met 
Liszt, die veel voor hem deed, o.a. door zijn werken uit te voeren in Weimar. 
Hij bezocht ook Rusland en Engeland. In 1846 componeerde hij zijn opera ‘La 
Damnation de Faust’ gebaseerd op de Faust van Goethe. Tegenwoordig beschouwt 
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men dit stuk als een van zijn meesterwerken, maar 
indertijd was het helemaal geen succes. In 1854 
stierf Harriet en trouwde Hector met de zangeres 
Marie Recio, die in 1862 overleed. In 1856 werd 
Berlioz tot lid van het “’Institut de France’ benoemd, 
een blijk van erkenning. De laatste jaren van zijn 
leven leidde hij een teruggetrokken bestaan. Zijn 
hernieuwde contact met zij jeugdliefde Estelle en zijn 
zoon Louis gaven hem veel vreugde. Toen zijn zoon 
Louis in 1867 overleed,  was Berlioz gebroken. Zijn 
gezondheid ging hard achteruit en in 1869 overleed 
hij, omringd door enkele vrienden. Hij werd begraven 
op het kerkhof van Montmartre.

Traditiegetrouw volgt nog een opsomming van zijn 
voornaamste werken: Symphonie Fantastique, 
épisodes d’une vie d’artiste; Harold en Italie, symphonie voor altviool en orkest; 
Romeo et Juliette,symphonie met koor; Ouverture Le Carnaval Romain; ouverture 
Le Corsaire; Operas: Benvenuto Cellini en Les Troyens. Koorwerken: Messe 
solenne; Requiem; La damnation de Faust; L enfance du Christ; Orkestliederen: Les 
nuits d’été.
Hector Berlioz wordt beschouwd als de belangrijkste romantische componist 
in Frankrijk. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat hij overleed en dat zal niet 
onopgemerkt blijven. Ik hoop hieraan een klein steentje bij te dragen met mijn 
artikeltje.

 ----------------------
DOOFHEID

Iemand die vrijwel niets hoort wordt doof genoemd. Dove mensen 
communiceren niet via geluid maar via een eigen taal, de gebarentaal. 
In Nederland beschouwen wij  iemand doof bij een gehoorverlies van 
90dB of meer. De scheidingslijn tussen zeer slechthorend en doof, is 
erg dun. Het grootste verschil is dat bij een persoon die slechthorend is, 
het gehoorvermogen verminderd is. Dit gehoorvermogen kan verbeterd 

worden met behulp van een hoortoestel of cochleair implantaat. 
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Oorzaken doofheid
Er zijn verschillende oorzaken voor doofheid. Het kan veroorzaakt worden 
door langdurige en/of veelvuldige blootstelling aan harde geluiden. Binnen een 
familie kan doofheid generatie op generatie doorgegeven worden. Voorbeelden 
van erfelijke vormen doofheid zijn het Syndroom van Usher, Syndroom van 
Waardenburg en de Ziekte van Buchem.
Doofheid kan veroorzaakt worden door een ziekte of ongeval. Voorbeelden van 
doofheid veroorzaakt door ziekte of ongeval zijn:
- hersenvliesontsteking
- oorontsteking
- rodehond tijdens zwangerschap
- medicijnvergiftiging
- tumoren
- tympanosclerose
- plotselinge drukverschillen zoals bij
 vliegen of duiken
- otosclerose of verbening van delen van
 binnen-en middenoor.

Vormen van doofheid
Er zijn twee verschillende soorten van doofheid: prelinguaal en postlinguaal. De 
belangrijkste verschillen van deze vormen worden hier besproken.

Prelinguale doofheid
De letterlijke vertaling van prelinguaal doof is ‘voor de taal’. Dit betekent dat iemand 
doof geboren is of voordat de ontwikkeling van gesproken taal op gang is gekomen 
(voor het derde levensjaar) doof geworden is. Prelinguale doven maken gebruik van 
een eigen gebarentaal.

Postlinguale doofheid
Postlinguaal doof verwijst naar iemand die na de ontwikkeling van gesproken taal 
doof is geworden. Dit kan veroorzaakt worden door een ongeluk of een aandoening 
zoals hersenvliesontsteking. Als iemand van het een op het andere moment doof 
wordt, heet dit plotsdoof. Gebeurt dit in een langzamer tempo dan wordt dit ook wel 
laatdoof genoemd.
Postlingale doven komen over het algemeen ook sneller in aanmerking voor een 
cochleair implantaat (C1) dan prelinguale doven. Bij iemand die na zijn vijfde jaar 
doof is geworden, zal het resultaat (C1) op gebied van spraak leren namelijk beter 
zijn dan wanneer iemand doof is geboren.

Behandeling van doofheid
Doofheid is meestal permanent, maar kan in sommige gevallen ook tijdelijk zijn en 
plotseling optreden. Extreme drukverschillen, verkoudheid, of een oorontsteking kan 
hiervan de oorzaak zijn. In deze gevallen zal het oor zich vanzelf weer herstellen. 
Permanente doofheid kan nog niet genezen worden en er zijn op het ogenblik geen 
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hulpmiddelen om het gehoor te verbeteren. Bij jonge kinderen kan wel gebruik 
gemaakt worden van een oor-implantaat zodat zij geluiden waar kunnen nemen.

Cochleair implantaat
Een cochleair implantaat wordt operatief ingebracht en prikkelt de gehoorzenuw. Het 
implantaat bestaat uit electroden, een ontvanger en een omvormer. Deze omvormer 
kan geluidsignalen van buiten het oor omzetten in een soort radiosignaal De 
ontvanger vangt dit op en geeft via de electroden een signaal aan de gehoorzenuw. 
Een CI kan vanaf de zevende maand worden aangerbacht.

----------------------
EVEN GLIMLACHEN

“Een postzegel van 44 cent graag’. Dat wordt dan een setje van vijf, meneer”. “Hoe 
bedoelt u”. “Wij verkopen geen losse postzegels meer”. Alleen setjes van vijf of tien 
postzegels”. ”Moet jij weten. Ik heb maar één zegel nodig, geen vijf en zeker geen 
tien”. “Sorry meneer, dit is een proef van TNT. En wat kan u het schelen. Neem 
gewoon een setje dan hebt u een lekker voorraadje”. “Ik heb geen voorraadje nodig. 
Ik heb één zegel nodig voor één brief”. “Dan kan ik u niet helpen mijnheer”. “Daar 
zal je nog achter komen man”. Dus stop ik de brief in mijn zak en wacht af. Daarna 
doe ik een rondje langs vrienden en bekenden en noem daar de naam van de 
postmedewerker. Twee dagen later stapt de postmedewerker mijn stamkroeg binnen 
en bestelt een pilsje. “Dat wordt een setje van vijf meneer”, zegt de kroegbaas 
beminnelijk als altijd. “Hoe bedoelt u”. “Wij verkopen geen losse pilsjes meer. Alleen 
nog setjes van vijf of tien pilsjes”. “Ja, maar ik hoef maar één pilsje”. “Man wat 
kan jou het schelen, neem gewoon een setje. Heb je een lekker voorraadje”. “Wat 
nou, ik wil maar één pilsje”. “Dan kan ik u niet helpen meneer”. Een dag later belt 
Achmed van de snackbar mij: “Jouw postmedewerker staat in de rij, kom snel dan 
kun je lachen”. Dus spoed ik mij naar de snackbar waar de postmedewerker net 
aan de beurt is als ik binnenkom. “Een kroket graag”.  “Dat wordt dan een setje van 
vijf meneer”, zegt Achmed. “Jemig jij ook al??? “Wat is dit???”. “Wij verkopen geen 
losse kroketten meer”. Alleen nog setjes van vijf of tien kroketten. Geeft toch niet? 
Heb je een lekker voorraadje”. De volgende dag loop ik het postagentschap weer 
binnen: “Een postzegel graag”.  Met een wilde beweging trekt de postmedewerker 
een setje van vijf open en overhandigt mij een zegel. “Dank u meneer. Tot ziens”. 

----------------------
Een Belg is voor het eerst aan zee bij Cadzand. Hij is verrukt over het uitzicht, de 
branding en de wijde lucht. Hij trekt zijn schoenen en sokken uit en wil het water 
in lopen.” Hè, wat doe u nu……….. als iedereen met zijn voeten in zee zou lopen, 
zou het water vervuild raken. U kunt bij ons een emmer water kopen voor 100 
euro”. “Da’s is goed” zegt de Belg, en betaalt. Vervolgens gaat hij met zijn voeten 
in de emmer zitten. Na een poosje kijkt hij weer naar de zee. Het is intussen eb 
geworden. “Nondeju” roept hij uit”, “wat hebben die knapen veel water verkocht”

----------------------
Een aantal mannen  kleden zich om in de kleedkamer van de golfclub. Een mobiele 
telefoon gaat af. Een van hen begint een gesprek. Iedereen in de kleedkamer 
luistert natuurlijk mee MAN: “Hallo”. VROUW: “Schat ik ben het. Ben je op de club?”.  
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MAN: “Ja”. VROUW:  “Ik ben aan het winkelen en ik heb een onwijs mooi jasje 
gezien. Het kost maar  1000 euro. Mag ik het kopen”. MAN:  “Natuurlijk…..als je het 
mooi vindt moet je het kopen”. VROUW:  “Ik ben ook nog even langs de Mercedes 
garage gegaan. Ik heb de nieuwe 2004 modellen gezien. Er was eentje zo mooi”. 
MAN:  “Hoeveel kost  ie”?  Vrouw: “80.000 euro”. Man: “OK, maar voor die prijs wil 
ik wel alle accessoires erbij krijgen”. Vrouw: Geweldig”!  Oh ja nog een ding…….. 
het huis dat we vorig jaar zo graag wilden kopen, staat weer te koop”. Ze vragen 
950.000 euro”.  Man: “Nou breng maar een bod uit. Bied maar 900.000 euro”. 
Vrouw: “OK. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je”. Man: “Doei, ik ook van jou”. 
De man steekt zijn mobieltje in zijn zak………….. De andere mannen in de 
kleedkamer kijken vol verbazing naar hem. Dan vraagt hij:  “Weet iemand van wie 
deze GSM is”?

----------------------
HET ROVERSHOL

Een historisch verhaal van een veldwachter uit 1919.
Door Bep (G.L.) de Boer                                                                                                                     

In de nacht van 28 op 29 maart 1919 deed veldwachter Rigter een 
belangrijke ontdekking. Ongetwijfeld zou er een eind komen aan de 
vele inbraken van de laatste tijd. Veldwachter Rigter surveilleerde die 
bewuste nacht aan het eind van de Drift nabij villa “Heideoord”. In de 

tuin van die villa bevond zich iemand die hij door de duisternis bijna niet kon zien. 
Maar deze persoon wisselde lichtsignalen. Dat was verdacht! Behoedzaam sloop 
hij op zijn tenen naderbij. Plotseling zag hij uit de villa twee personen tevoorschijn 
komen die er als een haas vandoor gingen en in de richting van het fi etspad 
verdwenen. 
Rigter stelde direct een onderzoek in en al snel was het hem duidelijk dat de deur 
van de tijdelijk onbewoonde villa was geforceerd en dat de heren inbrekers bij hun 
werk waren gestoord door de komst van de veldwachter. Hoe haastig zij waren 
gevlucht bleek uit het feit dat zij een bos lopers (sleutels) en een breekijzer in de 
tuin hadden achtergelaten. Door lichtsignalen te geven met een zaklantaarn zijn de 
heren, vermoedelijk door een op de uitkijk staand persoon, voor de komst van de 
veldwachter gewaarschuwd.
Daar het opsporen van inbrekers in de nacht niet mogelijk was, kwam Rigter op 
een lumineus idee, namelijk om het terrein te laten verkennen door een politie 
hond. De daad bij het woord voegend, spoedde hij zich zo snel zijn benen 
hem konden dragen naar Blaricum. (In die tijd surveilleerden veldwachters en 
nachtwakers lopend door het dorp). In Blaricum woonde de pas benoemde 
nachtwaker Spiermans, een boom van een kerel, die meteen bereid was met zijn 
gedresseerde hond mee te gaan naar Laren. Bij villa “Heideoord” werd de hond 
aan de achtergelaten voorwerpen “lucht” gegeven. De hond liep door de tuin een 
paar rondjes en verdween meteen daarna de hei op. Rigter en Spiermans renden 
er achter aan. Op de plek achter de voormalige renbaan bleef de hond luid blaff end 
staan. ( Dat is ongeveer aan het eind van de Pruisenbergen).  Met zijn poten begon 

Laren
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hij de grond om te woelen. De eerste gedachte van de beide politiemannen was, 
dat er gestolen goederen in de grond verborgen waren, zoals eerder die week op 
de Matthijssenhoutweg in Blaricum. Zij groeven met hun handen het losse droge 
zand weg. En stonden toen stom verbaasd toen zij zagen wat er onder het zand 
tevoorschijn kwam. Bij het nog matte ochtendlicht vonden zij onder het zand en 
de heideplaggen een groot rond deksel. Hun verwondering sloeg om in verbazing, 
want toen zij het deksel oplichtten kwamen zij tot de ongeloofl ijke ontdekking dat het 
deksel de toegang tot een onderaardse gang of verblijfplaats was. Een groot rond 
gat, groot genoeg om een volwassen man door te laten, vertoonde zich aan hun 
verbaasde blikken. Luid snuff elend en grommend vloog de hond de ruimte binnen 
op de voet gevolgd door de beide politiedienaren. 
De ruimte was een ware opslagplaats van alle mogelijke goederen, zoals eetwaar, 
gouden en zilveren voorwerpen, antieke kannen en ketels, kandelaars, enzovoorts. 
Er lag een hoeveelheid goederen met een waarde van ettelijke duizenden guldens. 
Een nauwkeuriger onderzoek bracht aan het licht dat dit hol, waaraan door planken 
en palen een zekere stabiliteit was gegeven, uitliep in een zeer lange gang, namelijk 
een sedert jaren niet meer in gebruik zijnde buis van de Amsterdamse Waterleiding 
Maatschappij. Toen ging bij de politiemannen een licht op. Zij begrepen nu hoe het 
kwam dat de politie steeds bij inbraken achter het net viste. 
Wanneer ergens was ingebroken werden de gestolen goederen eenvoudig naar het 
nu ontdekte rovershol op de heide gebracht en zo vervolgens onder de grond,  door 
de buis, naar Amsterdam vervoerd. Op die manier wisten de inbrekers steeds aan 
de arm der gerechtigheid te ontkomen. Wanneer het terrein onveilig was maakten 
zij eenvoudig van de, alleen hun bekende, “ondergrondse weg” gebruik, om in 
Amsterdam ongemerkt tevoorschijn te komen. Dat was ook de afgelopen nacht het 
geval geweest, want er was van de heren inbrekers geen spoor meer te bekennen.
Terwijl Spiermans met zijn trouwe viervoeter bij de ingang van het hol bleef waken, 
repte Rigter zich naar zijn chef, de heer Hoogvorst, om verslag uit te brengen. 
Hierop stelde de heer Hoogvorst zich telefonisch in verbinding met de Amsterdamse 
recherche met het verzoek om de uitmonding van de oude waterleidingbuisstreng te 
bewaken, daar de heren inbrekers nog “onderweg” naar Amsterdam waren.
Natuurlijk werd aan het verzoek van de heer Hoogvorst voldaan en een aantal tot 
de tanden bewapende rechercheurs ging naar de watertoren aan de Amsteldijk te 
Amsterdam. Na vijf lange uren wachten werd hun moeite beloond. Uit één van de 
buisuitmondingen kwamen drie mannen tevoorschijn die direct werden ingerekend. 
Zwaar geboeid werden ze afgevoerd naar het hoofdbureau van politie in de 
hoofdstad. Door deze arrestatie had de politie eindelijk de hand gelegd op een 
stelletje gevaarlijke individuen waarop zij al jaren loerde. 
De inbraken in onze omgeving zouden nu wel tot het verleden behoren door het 
tactvol optreden van de heren Rigter en Spiermans. Ook het grote nut van de 
politiehond kwam vast te staan, vooral in het licht van de uitgestrektheid van onze 
gemeenten. 
De politie deelde nog mede dat de daarop volgende dinsdagmorgen om 9 uur 
het Amsterdamse parket ter plaatse een onderzoek zou instellen, waarbij de 
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gearresteerde inbrekers inlichtingen moesten geven. Alle goederen die in de 
onderaardse buis verborgen waren moesten op die dag worden vervoerd van de 
Drift naar het hoofdbureau van politie in Amsterdam.

Die dinsdag morgen rond negen uur, wandelden al een fl ink aantal Laarders de 
Drift op. Zij waren maar wat benieuwd naar waar dat ondergrondse hol wel zou zijn. 
Niemand begreep er eigenlijk iets van. Toen ze op de aangegeven plaats waren 
aangekomen vonden zij daar een breed grijnzende veldwachter Rigter. Rustig 
zittend in de hoge heide vertelde hij de aangekomen Laarders dat ze er “bar goed” 
waren ingelopen, want het was die dag 1 april. De nieuwsgierigen lachten een 
beetje zuur maar ze konden de grap wel waarderen, en op veldwachter Rigter kon 
niemand kwaad worden, die was de goedheid zelven.
Achttien dagen later, op zaterdag 19 april 1919, overleed veldwachter Rigter 
plotseling op 36 jarige leeftijd. Zijn collega’s en ook de Larense bevolking waren 
diep onder de indruk van dit plotselinge overlijden.
Op dinsdag 22 april 1919 werd hij onder zeer grote belangstelling op het Sint 
Janskerkhof begraven. 

Bron: Laarder Courant De Bel
         Laren door de jaren heen van Bep De Boer
         Archief Hist. Kring Laren

----------------------
ENERGIENEUTRAAL VERWARMEN (3)

Spouwmuurisolatie
Het isoleren van spouwmuren is een investering die uw woning energiezuinig, 
comfortabel en veilig maakt. Goed voor een lagere energierekening, maar ook voor 
uw gezondheid en milieu. Is het huis gebouwd tussen 1920 en 1980, dan is deze 
investering waarschijnlijk ook mogelijk bij uw woning. In dit artikel komt u meer te 
weten over de soorten spouwmuurisolatie en waar u rekening mee moet houden.
Wat is een spouwmuur en wanneer is spouwmuurisolatie mogelijk? 
Het isoleren van de spouw is een specifi eke vorm van gevelisolatie kan natuurlijk  
alleen toegepast worden wanneer het gebouw spouwmuren heeft. Een spouwmuur 
bestaat uit twee muren met daartussen 3 á 6 centimeter open ruimte. Die 
tussenruimte noemen we spouw, welke gevuld kan worden met isolatiemateriaal.
Huizen die gebouwd zijn vóór 1920 hebben 
geen spouw. De gevels van deze huizen kun 
je alleen isoleren door andere vormen van 
gevelisolatie Huizen die gebouwd zijn vanaf de 
jaren ’60 tot begin jaren ’90 werden voorzien 
van een open spouw zonder isolatie. Weet 
u niet zeker of uw huis een spouw heeft dan 
kunt u dit achterhalen door de dikte van de 
buitenmuur te meten. Is deze minder dan 24 
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cm. Breed, dan heeft u zeker geen spouwmuur. 
Endoscopisch onderzoek met een camera kan 
uitsluitsel brengen en wordt gratis uitgevoerd 
wanneer u een off erte aanvraagt.

Soorten spouwmuurisolatie.
Voor het vullen van een spouwmuur wordt 
gebruik gemaakt van 4 soorten isolatie: glaswol, 
steenwol, EPS-parels en schuim.

Glaswol
Glaswol kennen we allemaal van de isolatierollen die gebruikt worden voor 
dakisolatie. Bij spouwisolatie gebruiken we glaswol echter in de vorm van vlokken. 
Glaswol is relatief goedkoop heeft een hoge isolatiewaarde en is brandveilig. 
Het is een geschikt materiaal als spouwmuurisolatie en heeft een goede prijs/
prestatieverhouding.

EPS Parels
Parels zijn witte, zilvergrijze of zwarte polystyreenkorrels. De kwaliteit van de korrels 
varieert van Hr++tot HR, waarbij de HR++ parels de hoogste isolatiewaarde hebben. 
De meeste EPS-parels scoren op geluidsisolatie en brandveiligheid lager dan glas- 
en steenwol. Ook bij de afdichting van kieren scoort EPS minder.

PUR spouwmuurisolatie
Pur-schuim heeft het HR++label en scoort vooral hoog op vochtwering en 
kierafdichting. PUR-schuim heeft een goede prijs/prestatieverhouding en vult in 
tegenstelling tot andere materialen het kleinste kiertje moeiteloos. Het grootste 
nadeel van PUR-schuim is dat het moeilijk te recycleren is en dat het ook 
ongezonde stoff en bevat. Een verwante PUR is UF-schuim. Dit is vaak de mindere 
kwaliteit en scoort vrijwel op alle punten lager dan de andere materialen.

Steenwol
Steenwol is goed te vergelijke met glaswol. De isolatiewaarde is iets minder maar 
het grote voordeel is dat steenwol ook geluidswerend is. Jammer genoeg is dat 
niet te merken in de portemonnee en daarom heeft steenwol een minder goede 
prijs/prestatieverhouding. Steenwol is door zijn natuurlijke aard ook gevoeliger om 
ongedierte aan te trekken.

----------------------
VALPREVENTIE

In Nederland komt iedere 7 minuten een 65-plusser zo ernstig ten val, dat hij of zij 
naar de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis moet. 
Veel van dit soort valincidenten zijn te voorkomen. In totaal gaat het jaarlijks om 
88.000 ouderen, waarvan bijna 3.000 mensen overlijden.   lees verder op pag.26 
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In samenwerking met de sportcoach van de 
BEL gemeenten Alie Boorsma organiseert de 
BasBEL voor ouderen in maart een informatie/ 
oefen bijeenkomst over het voorkomen van 
vallen. 
Hoe zit het met uw balans? Valt  u weleens of 
bijna? 
Kom en doe de val-risicotest en krijg informatie 
hoe u vallen kunt voorkomen.
U bent van harte welkom en wij zien uit naar uw komst. 
Datum: donderdag 28 maart Tijd: 14.00 - 15.30 uur Locatie: de Bongerd, Jhr. Roell-
laan Eemnes.  Kosten: inclusief koffi  e/thee 5,00 euro. 
U kunt worden opgehaald en thuis gebracht.  (BeL dan even 035 5316079 met Ellen 
de Valk  secretaris BasBEL). 

----------------------
ACTIVITEITENKALENDER MAART, APRIL, MEI 2019

Selectie van interessante activiteiten van BasBEL en andere organisaties.

Vervoer nodig? Bel Ellen of lne voor vrijwillige chauff eurs, 035-5316079 of 
06-316079

Zie ook website (Basbel.nl) voor actuele aanvullingen. B=Biaricum, 
E=Eemnes, L=Laren

Wekelijks
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 10.00-16.00 ‘Dagje Blaercom’, Carla Resing, 06 31995656    Blaercom B
ma  10.30-12.30  Spelletjes-ochtend senioren (scrabble, sjoelen, en meer)  Malbak  B
ma  11.00-12.15  Fitwalk met Cor, 06-10506983, Zuiderheide 2, Laren   ‘t Bluk, L
ma  12.45-14.00  Zwemmen senioren; water is 30o 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, 06-10506983, Zuiderheide 2, Laren   ‘t Bluk,  L 
ma  13.30-16.00  Biljarten, Hasselaarlaan 1c, 053-5311887    De Hilt,  E 
ma  13.30-17.30  Bridge (gevorderden), Stans van Huistee, 035-531 5305  Brinkhuis,  L 
ma 19.45-21.45  Gooisch koor De Blaerders, 035-5262902    Malbak,  B 
ma  13.30-16.00  Linedance (‘leuk en goed te doen voor ouderen’)   Malbak, B 
ma  17.30-18.30  Verse maaltijd Marian Roskamp, € 9,50; 06-12727226  Bongerd,  E 
di  09.30-12.00  Creatief Meedoen, 035-526 2902      Malbak,  B 
di  09.30-12.00  Koersbal, Hasselaarlaan 1c, Eemnes, 053-5311887   De Hilt,  E 
di  10.00-16.00  Dagbesteding, Annemiek Lute, 06 15409026,    De Hilt,  E 
di  13.00-14.00  lnloopspreekuur Wijkteam Blaricum, 035 7504138   Blaercom,  B 
di  13.00-14.00  lnloopspreekuur Wijkteam Eemnes, 06 36313865   De Hilt,  E 
di  13.00-14.00  lnloopspreekuur Wijkteam Laren, 035 3034627   Raadhuis,  L 
di  13.00-15.30  Schilderskring, Marijke Kaarsgaren, 035-5311253   Brinkhuis,  L 
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di  13.30-14.30  70+ in beweging, Sabine Kuperus, 035-526 2902   Malbak, B
di  13.30-16.00  Spelmiddag (van mens-erger-je-niet tot dammen)   Blaercom,  B 
di  13.30-17.00  Stich & Bitchcafe (Ingrid Teygeler, 035-888 3244)  Blaercom,  B 
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  09.30-11.30  Sport en Spel, Martha Hofman, 06-2038 3801    De Hilt,  E 
wo  09.45-12.00  Jacqueline van Vliet, Evelien Bruintjes, 0355261971   Malbak,  B 
wo  10.00-12.00  Wandelgroep (Eis Calis, 035-5387156)     Blaercom,  B
wo 10.00-16.00  Dagbesteding Dagje Blaercom, (06-3199 5656)   Blaercom,  B 
wo  10.30-12.00  Taalcafé, Susan Bakker, 035-7504149     Malbak,  B
wo  17.30-18.30  Verse maaltijd Marian Roskamp, € 9,50; 06-12727226  Bongerd,  E 
do  09.30-12.00  Creatief Meedoen (035-526 2902)     Malbak,  B 
do  10.00-11.30  Koffi  eochtend, Versa Blaricum, 035-526 2902    Blaercom,  B 
do  10.00-12.00  Koffi  eochtend, Versa Laren (A. Lute, 06-1540 9026)   Brinkhuis,  L 
do  10.00-12.00  Koffi  eochtend, 2e kopje gratis, 035-5262902    Malbak,  B 
do  10.00-12.00  Koersballen, 035-5262902      Malbak,  B 
do  10.30-12.00  Taalcafé, Eliza Bozoglanian, 06-81778111    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, het andere ‘jeu de boules’, Susan Bakker  Blaercom,  B
do 19.30- 22.00 Modelspoorclub (MSC), Sabine Kuperus, 035- 5262902 Malbak,  B
vr 10.00- 12.00 Jeu de Boules (buiten) en Bowls (binnen)   De Hilt,  E
vr 10.00-12.00 Geef en neemtafel, Annemiek Lute, 06-15409026  Brinkhuis,  L
vr 17.30- 18.30 Marian Roskamp kookt maaltijd voor € 9,50, 06-12727226 Bongerd,  E

Verder in maart 2019 (naast wekelijkse activiteiten)
dag tijd   wat         waar
vr  1  10.00- 13.00  Zingen voor je Leven, Viore, 035-6853532, Zkhs-terrein Hilversum
za 2  10.00- 13.00  Repaircafé Laren Eemnesserweg 42, (06 - 2099 0392)      Johanneshove, L
zo 3  13.30- 16.30  Klavejassen op zondag, Hans Veen, 06-10823791  Malbak,  B
di  5  14.00- 16.00  Senioren Bingo, deelname € 3,00     De Hilt,  E
wo 6  14.30- 16.00  Film aan de Brink, First Man     Brinkhuis,  L
wo 6  15.30-17.30  Basborrel met (voor wie wil) spelletjes    Bongerd,  E
do 7  10.00- 12.00  Brei-haak-café, Nelly Bleijenberg, 06-30388296       Schering & lnsl. L
za 9  10.00- 13.00  Repaircafé Blaricum. Wetering 28 (06- 2099 0392)  Malbak,  B
za 9  20.15- 22.30  Deo et Arti: “Verschrikkelijk Normaal” (06-43866771)  Hasselbak,  E
za 16  10.00- 13.00  Repaircafé Eemnes, Wakkerendijk 62 (06 - 2099 0392) Schoter,  E.
za 16  19.30- 22.00  Bingo, Ank en Carola, 035 5262902    Malbak,  B
za 16  20.15- 22.30  Deo et Arti: “Verschrikkelijk Normaal” (06-43866771)  Hasselbak,  E
zo 17  13.30- 16.30  Klaverjassen op zondag, Hans Veen, 06-10823791  Malbak,  B
do 21  19.30- 22.00  Rondje Cultuur       De Hilt,  E
wo 27  14.30-17.00  Film aan de Brink, Foxtrot      Brinkhuis,  L
za 30  17.00-20.00  Eetclub Malbak, € 10,00; mw. Kukupessy; 035-5262902 Malbak,  B
zo 31  13.30- 16.00  Rouwcafé, Annemiek Lute, 06-15409026   Schoter,  E.

Verder in april 2019 (naast wekelijkse activiteiten)
dag  tijd   wat         waar
di   2  14.00- 16.00  Senioren Bingo, deelname € 3,00     De Hilt,  E
wo 3  14.30- 16.00  Film aan de Brink, de Dirigent     Brinkhuis,  L
wo 3  15.30-1 7.30  BasBorrel met (voor wie wil) spelletjes    Bongerd,  E
do 4  10.00- 12.00  Brei-haak-café, Nelly Bleijenberg, 06-30388296        Schering & lnsl. L
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za 6  10.00- 13.00  Repaircafé Laren Eemnesserweg 42, (06 - 2099 0392)       Johanneshove, L
za 6  14.00- 16.00  Deo et Arti , vrolijk avonturenverhaal “Snorro”, 06-43866771 Hasselbak,  E
zo 7  14.00- 16.00  Deo et Arti, vrolijk avonturenverhaal “Snorro”, 06-43866771 Hasselbak,  E
wo10  14.30- 16.00  Film aan de Brink       Brinkhuis,  L
za 13  10.00- 13.00  Repaircafé Blaricum, Wetering 28 (06- 2099 0392)  Malbak,  B
za 13  14.00- 16.00 Deo et Arti, vrolijk avonturenverhaal “Snorro”, 06-43866771 Hasselbak,  E
zo 14  13.30- 16.30  Klaverjassen op zondag, Hans Veen, 06-10823791  Malbak,  B
zo 14  14.00- 16.00  Deo et Arti, vrolijk avonturenverhaal “Snorro”, 06-43866771 Hasselbak,  E
do 18  19.30- 22.00  Rondje Cultuur Eemnes      De Hilt,  E
za 20  10.00- 13.00  Repaircafé Eemnes, Wakkerendijk 62 (06 - 2099 0392)  Schoter,  E
za 27  17.00-20.00  Eetclub Malbak, € 10,00; mw. Kukupessy; 035-5262902 Malbak,  B
zo 28  13.30- 16.30  Klavejassen op zondag, Hans Veen, 06-10823791  Malbak,  B

Verder in mei 2019 (naast wekelijkse activiteiten)
dag  tijd   wat         waar
wo 1  15.30-17.30  Bas Barrel met (voor wie wil) spelletjes     Bongerd,  E 
do  2 10.00-12.00  Brei-haak-café, Nelly Bleijenberg, 06-30388296    Schering & lnsl.  L
za 4  10.00-13.00  Repaircafé Laren Eemnesserweg 42, 06 -2099 0392     Johanneshove  L
di  7  14.00-16.00  Senioren Bingo, deelname € 3,00     De Hilt,  E 
za 11  10.00-13.00  Repaircafé Blaricum, Wetering 28, 06-2099 0392   Malbak,  B 
za 11  14.00-16.00  Deo et Arti: Komedie “Hartenkoningin”, 06-43866771   Hasselbak, E 
zo 12  13.30-16.30  Klaverjassen op zondag, Hans Veen, 06-10823791   Malbak,  B
do 16  19.30-22.00  Rondje Cultuur Eemnes       De Hilt,  E
za 18  10.00-13.00  Repaircafé Eemnes, Wakkerendijk 62 (06 -2099 0392)  Schoter,  E
za 25  17.00-20.00  Eetclub Malbak, € 10,00; mw. Kukupessy; 035-5262902  Malbak,  B
zo 26  13.30-16.00  Rouwcafé, Annemiek Lute, 06-15409026    Schoter,  E
zo 26  13.30-16.30  Klaverjassen op zondag, Hans Veen, 06-10823791   Malbak,  B

Nieuw!

BORRELUURTJE 
(zie weetjes en agenda)
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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 € 25,00 per jaar; voor een partner op hetzelfde adres: 
€ 22,50. 

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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WEETJES EN AGENDA

De BasBEL komt 4 x per jaar uit. Deze is ook te lezen op de website
www.basbel.nl.
Mary van der Schaal is het inleveradres voor een stukje dat u geplaatst wilt hebben. 
Zij is bereikbaar op telefoon: (035)5317093 of huisadres: 
  Watersnip 14 3755 GL te Eemnes
Email: schaalmary33@gmail.com

Versa Welzijn BEL: Blaricum: 06 31995656 Laren: 5314514
    Eemnes: 5316054 
WMO LOKET:  Eemnes open op donderdag van 8.30 tot 12.00 uur
    Voor de overige dagen kunt u terecht in Huizen
    Eemnes/Laren:    7513372 of 5281247
    Blaricum:     5266092
De BasBEL biedt ondersteuning aan bij WMO aanvragen.

Thuiszorg:   6924924 
Huisartsenpost:  088 1309600 
Tergooiziekenhuizen  Blaricum EN Hilversum 088 753-1753
Algemeen Alarmnummer     112
Politie        0900-8844
Prikpost in dienstencetrum de Driest te Eemnes (ma. di, wo, do van 8.00 tot   
         9.00 uur)

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

Nieuw!
BORRELUURTJE MET DE SENIORENVERENIGING ‘DE BASBEL’

Iedere eerste woensdag van de maand is er een borreluurtje
vanaf 15.30 – 16.45 uur in de Bongerd (Jhr. Roëlllaan) in Eemnes.
U kunt daarna blijven eten bij Marian Roskamp, maar dan wel
zelf even afspreken.

Woensdag 6 maart, 3 april, 1 mei en 5 juni

Let op! Niet in juli en augustus (vakantiemaanden)

4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december (Pepernoten-borrel)

Wil u opgehaald en terug gebracht worden? Dat kan! Bel: 035 531 60 79
 of 06 1507 4933 (Jan Sanders). 



-32-


