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VAN DE VOORZITTER……..
Door René Kemperman

U leest nu de derde uitgave van onze nieuwsbrief BasBEL. Natuurlijk met zorg 
samengesteld door Mary van der Schaal en Nico Groenewoud. Complimenten zijn 
dan ook op zijn plaats. Daarmee wil ik echter de andere schrijvers niet overslaan, 
ook zij leveren natuurlijk hun aandeel om deze nieuwsbrief tot stand te laten komen.

Het bestuur hoopt dat u allemaal de zomer goed bent doorgekomen en genoten 
heeft van een de vakantie. Sommigen van ons  “moeten” nog en die wensen we 
veel plezier. Als u naar warme oorden gaat, denkt u er dan aan voldoende te drinken 
en niet te lang in de zon te blijven?

U bent gewend van mij te vernemen hoe het gaat met de groei van onze vereniging. 
Zoals eerder aan u gemeld was de verwachte groei niet spectaculair maar toch 
hebben we inmiddels 64 leden. Een hartelijk welkom aan deze nieuwe leden.

Uw promotie van onze vereniging blijft onmisbaar om verder te groeien. Blijft u ons 
daarmee supporten a.u.b., want dit het de beste reclame.

Zoals u weet proberen we de door u, in januari 2017, aangegeven wensen te 
realiseren.
Op 6 juli stond dan ook het bezoek aan “het landje” op het programma. Marijcke 
Beel heeft hiervan een verslag gemaakt dat u elders in deze Basbel terugvindt.

Voor 5 oktober gaan we ook weer een busreis organiseren. Hoe u zich hiervoor kunt 
opgeven vindt u elders in dit nummer evenals de bestemming. Het lijkt ons erg leuk 
en leerzaam. De reis gaat natuurlijk alleen door als er voldoende belangstelling is. 
Het bestuur kan u echter verzekeren dat het de moeite waard is en beveelt deze 
reis bij u aan.
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HET OUDE GEMEENTEHUIS
Door Bep (GL) De Boer

Op de hoek van de Eemnesserweg en 
de St, Janstraat stond ruim honderd jaar 
geleden de boerderij van C. Smit. Smit 
woonde met zijn gezin in het voorhuis en 
Thijmen Peet had in het achterhuis een 
slagerij. In de nacht van 12 op 13 februari 
1888 brak er brand uit in de boerderij. De 
brandweer deed erg haar best maar kon 
niet voorkomen dat de boerderij tot de 
grond toe afbrandde.
In een brief van de offi  cier van justitie 
aan de burgemeester van Laren werd 
gesproken over “vermoedens van brandstichting”. Dus had de brand voor Smit nog 
een staartje. 
Hoe dat verder is afgelopen is niet bekend. Wat wel bekend is, dat de gemeente 
Laren een nieuw gemeentehuis wilde gaan bouwen. 
Op zaterdag 5 mei 1888 nam de raad het besluit tot nieuwbouw van een 
gemeentehuis en kocht het stuk grond waar de boerderij van Smit op had gestaan 
voor de somma van f. 2.000,--.
Op 28 mei 1888 kwam de raad weer bijeen en besloot een lening aan te gaan voor 
een bedrag van f. 10.000,--. De bouw mocht niet meer dan f. 8.000,-- gaan kosten. 
Voor die prijs wenste de raad op de begane grond een politiebureau met kamer voor 
de nachtwacht, een cel en een bergplaats voor de brandspuit. 
Op de bovenverdieping een burgemeesterskamer, een raadzaal en een lokaliteit 
voor de secretarie. Het front van het gebouw moest in oud Hollandse stijl zijn.
De architecten J.F. Everts uit Bussum en J.E. Jurriëns uit Naarden werd verzocht 
een ontwerp te maken. Voor het schetsontwerp zouden de heren ieder f. 30,-- 
ontvangen. 
In juli van dat jaar waren de ontwerpen gereed en op 14 juli 1888 koos de raad voor 
het ontwerp van architect Jurriëns.
Op 4 augustus vond de aanbesteding plaats. De bouw werd gegund aan de Laarder 
aannemer L.J. Banis voor een bedrag van f. 7.889,--.
En zoals het nu is bij een nieuwbouw was het toen ook. Er kwamen bezwaren van 
de omwonenden. De plaats waar men wilde gaan bouwen vond men niet geslaagd. 
Het uitzicht werd hen ontnomen. Waarom, vroegen de omwonenden zich af, wordt 
er niet midden op de Brink gebouwd. 
Dat ging niet, volgens de raad, want een gemeentehuis moet je met een koets 
makkelijk kunnen bereiken. En dat ging niet wanneer dat midden op de Brink zou 
zijn. Daar was het te zanderig voor. En tevens zouden er dan weer bezwaren komen 
van andere omwonenden. 
Dus werd er gebouwd op de plaats die men daarvoor had gekozen. 

Laren
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Banis ging aan de slag en op 30 
augustus 1888 kon burgemeester 
C.L. Velthuysen de eerste steen 
inmetselen. 
De bouw verliep voorspoedig. Op 14 
september 1888 zat de kap op het 
gebouw en in februari 1889 werd het 
gemeentehuis opgeleverd.
Op 18 maart 1889 werd de eerste 
vergadering van de gemeenteraad in 
het nieuwe gemeentehuis gehouden. 

Voor de inrichting en de afwerking 
was ook veel nodig. Dat was te zien 
aan de enorme stapel rekeningen in 
het archief. Een greep uit die stapel;
Schilder A.P. van Breemen, (een 
echte Laarder) Voor het 2x schilderen 
en in de menie zetten van het ijzeren 

hekwerk, te zamen f. 27,70. En voor het bruin verven en in de lak zetten van 1 tafel 
in de wachtkamer f. 1,50. 
Metselaar B.H. te Marvelde, metselwerk voor het ijzeren hek f. 122,80.
Brandstofhandelaar J. Zoon leverde 50 mud “kooks” en 5 mud steenkool (incl. 
brengloon) totaal f. 35,60. 
Winkelier P.C. van den Brink voor geleverde tabak en sigaren (voor de 
vergaderingen) f. 26.60.
Fa. S. Frank te Hilversum leverde wat meubelen zoals; 8 stoelen voor f. 80,--, 1 
tafel voor f. 22,50, en 1 stoel voor f. 12,--. Totaal f. 114,50 . Dit was waarschijnlijk de 
inventaris voor de raadzaal.
In die tijd ging de raad ook nog een keer naar Naarden. Stalhouderij Chr. Hamdorff  
werd ingeschakeld en die stuurde een rekening voor het rijwerk , zijnde de kosten 
van een rijtuig naar Naarden, totaal f. 3,50.
Een rekening van de Koninklijke Stoomfabriek van Brandspuiten, H. Belder & Co te 
Amsterdam voor de levering van 2 slangenwagentjes met berging voor standpijpen 
en slangen en allerlei losse onderdelen, totaal f. 730,--. Dit alles ten dienste van de 
brandweer. 
Een rekening van W. Zeegers, kleermaker, voor het maken van 2 tafelkledentotaal 
f.1,30.

Dit gemeentehuis van 1888 zou het derde zijn na de Franse tijd. Het eerste 
gemeentehuis is in gebruik geweest tot 1863. Dat stond ongeveer op de plaats waar 
vroeger de Rabobank was, op de hoek Klaaskampen/Schoutenbosje. 
Onder burgemeester W. Velthuysen, de vader van de latere burgemeester C.L. 
Velthuysen, die hem in 1877 opvolgde, werd het tweede gemeentehuis in gebruik 
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genomen. Dit gemeentehuis stond naast het huis van de burgemeester op de 
plaats waar nu de Nieuweweg uitmond op de Brink. Het was een klein onaanzienlijk 
bakstenen gebouwtje. De gang in het midden en aan weerszijden daarvan een 
kamer. Eén voor de burgemeester en de andere voor de secretarie. 

Het oude gemeentehuis, toen in gebruik als o.a. politiebureau en gemeentehuis, 
heeft in de loop der jaren veel veranderingen en verbouwingen meegemaakt. 
Uiterlijk verdween er veel zoals ook de oud-Hollandse gevel. 
Gelukkig kwam het gebouw in handen van Cor Pandelaar die het gebouw in oude 
luister liet opknappen en er restaurant “ de Prinsemarij” in vestigde.

Bronnen: Gemeente archief
                Archief Bart Bakker.

HIER IS DE POST  
Verhalen van mensen die de post bezorgen.

Rinus fi etst door de bosrijke omgeving van landhuis naar landhuis, ze staan soms 
wel honderd meter van elkaar. Hij snuift de dennengeur op, ziet hopen goudbruine 
bladeren langs de route; herfst, heerlijk. Zijn zwaarbeladen fi ets parkeert hij tegen 
de stam van een beuk, vlak voor de klassiek-groene brievenbus. Als hij het klepje 
opent, vindt hij een briefje. Met daarop het verzoek:

- beste postbode, zou je even naar binnen willen komen- .

Hij loopt een pad van houtsnippers op, dat leidt naar een omvangrijk wit huis, 
vijfentwintig meter verderop. Daar trekt hij aan een zware deurklink, de deur geeft 
mee. Wat onwennig loopt hij een grote woonkamer binnen, een zaal meer, in het 
midden van de muur aan de overzijde knettert een imposante open haard. “Ha, daar 
zal je de postbode hebben”, klinkt het vanuit een hoek. Rinus ziet een oude man 
in een hoek zitten, die met gegipste been op een klein houten tafeltje leunt. “Hallo 
meneer”. “Jan”. Zeg alsjeblieft Jan”. Met zijn ogen wenkt hij naar zijn gemankeerde 
been. “Dit gaat wel een week of zes duren. Zou je zolang zo vriendelijk willen zijn 
om de post binnen te brengen?”. “Met alle plezier” zegt Rinus zonder aarzeling. 
“Goed. Kan ik je voor nu een kop koffi  e aanbieden?”. En zo gaan de weken erna.

Rinus zet zijn fi ets steeds tegen dezelfde beuk, loopt het lange pad af, het huis 
binnen en overhandigt Jan de post. Soms volgt er een korte groet en een bedankje 
maar vaker blijft Rinus hangen voor koffi  e en een gesprekje. Al snel blijkt dat ze veel 
gemeenschappelijke interesses hebben, ze delen een liefde voor het schrijven. En 
als Rinus vertelt over zijn eigen paarden, mijmert de gastheer: “Het enige waar ik in 
mijn leven spijt van heb, is dat ik nooit op een paard gereden heb. Nu ben ik er met 
mijn 78 jaar te oud voor. Had ik maar….”. Rinus wuift de mismoedigheid weg “ieder 
mens heeft wel ergens spijt van”.
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Na zes weken treft Rinus Jan buiten aan, glunderend. “Het gips is er af. Ik loop weer 
als een kievit”. Maar als Rinus de dag erna zijn fi ets tegen de beuk gezet heeft, 
loopt hij toch weer de brievenbus voorbij, het pad op. De post geeft hij binnen af, de 
mannen zijn opnieuw samen.

“Rinus”, zegt Jan op een mooie zomerdag . “Mijn nieuwe boek is af. En nu wil ik jou, 
als mijn trouwe postbode, het allereerste exemplaar overhandigen”. Rinus neemt 
het boek aan. “Geweldig” zegt hij als hij er doorheen bladert. “Als je het uit hebt, 
hoor ik wel wat je er van vindt”, zegt Jan. 

Jaren gaan voorbij, waarin ze elkaars schrijfsels uitwisselen en bespreken wat ze 
ervan vinden. En als Jan weer een nieuw boek geschreven heeft krijgt Rinus het 
eerste exemplaar, tot zijn grote blijdschap. Op een dag treft Rinus een vrouw aan 
in de hal van Jans woning . Ze stelt zich voor als Helga, kijkt Rinus dan peinzend 
aan “Ik heb slechts nieuws. Mijn vader is ziek. Vandaar dat ik hier tijdelijk woon”. 
“Ziek”, zegt Rinus,“is het ernstig”?’. Het antwoord komt aan als een mokerslag: “Het 
is een kwestie van tijd”. Jan houdt zich sterk, hij doet vermoeden dat hij nergens last 
van heeft. Maar Rinus hoort bij de gesprekjes die volgen steeds vaker het kuchen 
tussen iedere zin, hij ziet hoeveel kracht het Jan kost om zich te bewegen.

Het is een stralende dag als Rinus zijn fi ets weer eens zijn fi ets tegen de beuk 
stalt. Zodra hij het huis binnen wandelt komt Helga op hem afgelopen. Ze legt haar 
vinger op haar mond. “Zachtjes praten alsjeblieft” fl uistert ze. Uit de kamer die aan 
de hal grenst, klinkt een stem – broos: “Hij moet.... komen…..” en dan nog eens 
“hij moet….bij….mij….komen”. Helga gaat naar de slaapkamer, om een paar tellen 
later weer te verschijnen. Zij kijkt bedrukt. “Hij wil afscheid van je nemen “zegt ze. 
Voorzichtig loopt Rinus de slaapkamer binnen. Daar is het schemerig, de geur doet 
er vaag  denken aan ziekenhuizen. Jan steekt een magere hand uit, grijpt de hand 
van Rinus. “Ik….heb op je gewacht” zegt Jan. Rinus zit aan het bed en zwijgt. “Ik wil 
je bedanken voor onze mooie vriendschap”. Rinus knijpt in zijn hand. “Ik hoop  dat 
je nog lang op je paarden zal blijven rijden, zegt Jan. “Dat is het enige dat ik….”.  
“Dat beloof ik zegt Rinus”. Bij de deur draait hij zich om en groet zijn vriend voor de 
laatste maal. “Dag makker”. Nog diezelfde dag sluit Jan zijn ogen, voorgoed. Op dat 
moment zit Rinus op zijn mooiste paard. Met zijn voet tikt hij tegen de glanzende 
vacht. “Deze is voor jou, Jan”, zegt hij zacht.” Hou je goed vast”. 
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RUBRIEK COMPONISTEN
Door Lies Tingen

In onze componistenserie voor het eerst een 
Italiaanse componist: Giuseppe Verdi!
Giuseppe Verdi werd op 10 oktober 1813 
geboren te Roncale, bij Busseto. Al vroeg 
bleek zijn muzikaal talent en toen hij 10 jaar 
was kreeg hij een aanstelling als organist 

van de kerk in Roncole. Dank zij een rijke zakenman, 
Antonio Barezzi, kon Verdi muziek studeren in Busseto. 
Barezzi bleef hem zijn leven lang steunen en Verdi 
trouwde later met zijn dochter Margherita. Op 18 
jarige leeftijd vertrok Verdi naar Milaan en ging daar 
studeren bij Vincenzo Lavigna. Hij zag veel opera’s in 
de Scala van Milaan. In 1838 trouwden Giuseppe en 
Margherita. Ze kregen twee kinderen, die helaas allebei zeer jong overleden. In 
1839 ging zijn eerste opera: Oberto in premiere, in de Scala van Milaan.Kort daarop, 
in 1840 overleed zijn vrouw. Verdi was ontroostbaar en wilde niet meer componeren. 
Gelukkig kon zijn impresario hem het script van :Nabucco”
Toespelen en zo ging Verdi toch weer aan het werk. Nabucco werd een doorslaand 
succes. Het Slavenkoor”Va Pensiero sull’ali dorate”[vlieg, gedachten op gouden 
vleugels] werd overal op straat gezongen!Een van de hoofdrollen werd door de 
beroemde sopraan Giuseppina Strepponi gezongen. 
Zij kregen een relatie en later [in 1849] trouwden zij. Zij woonden beurtelings in 
Parijs en Milaan. Ondertussen schreef Verdi de ene opera na de andere. Hier volgt 
een niet volledige lijst. I Lombardi  [1843]; Ernani[1844]; deze opera’s werden in 
de Scala opgevoerd. Verdi was niet tevreden met het niveau in Milaan en daarom  
gingen enkele ander opera’s elders in premiere, zoals: Atilla[1846]; Alzira[1845] 
en Macbeth. Rigoletto ging in 1851 in Venetie in premiere en en Il Trovatore[de 
Troubadoer] in Rome in 1853.

Verdi was zeer patriottisch en was betrokken bij eenwording 
van Italie. Zijn naam werd voor het volk symbool voor de te 
benoemen koning Victor Emanuel: 
Vittorio Emanuele Re  D’Italia. En inderdaad werd 
Victor Emanuel in 1861 koning van Italie.
In 1872 schreef Verdi de opera :Aida, ter gelegenheid van de 
opening van het Suezkanaal en de opening van een nieuw 
operagebouw in Cairo. In 1877 volgde Otello. Zijn laatste 
opera was de komische opera Falstaff  [1893], naar het 
toneelstuk van Shakespeare,door Verdi’s goede vriend Boito 
bewerkt tot het manuscript voor de opera. Dit was zijn enige 
komische opera!
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Verdi liet een rusthuis bouwen voor onbemiddelde kunstenaars [casa di riposo].
Giuseppe Verdi overleed op 27 januari 1901. Zijn begrafenis werd door 
honderdduizenden bijgewoond. Verdi was in de eerste plaats operacomponist, maar 
hij heeft ook religieuze werken geschreven, o.a. het Requiem en de Quattro Pezzi 
Sacri. 

MIJN COMPUTER IS GEGIJZELD DOOR EEN VIRUS

De laatste tijd hoor en/of lees je steeds meer dat 
computergebruikers te maken krijgen met een z.g. ‘cryptoware 
virus’. Wat is het en hoe ontkomt u eraan?

Cryptoware
Computercriminelen gebruiken steeds slimmere manieren om aan geld te komen. 
Lang was phishing een populaire methode, de laatste jaren is het gijzelen van 
computers erg populair geworden. Hiervoor gebruiken cybercriminelen een speciaal 
type virus, bekend als cryptoware, ransomware of cryptowall. Net als de ouderwetse 
virussen komen ze gewoonlijk op een computer binnen als onschuldig uitziende 
bijlage bij een e-mail of als gedownload bestand. Let ook goed op dubieuze 
websites waarbij gevraagd wordt om de link aan te klikken.

Versleuteling van bestanden
Na activatie versleutelt het virus zonder dat u het merkt allerlei bestanden, 
waaronder ook bestanden met voor u waardevolle informatie. Deze zijn vervolgens 
niet meer te openen zonder de bijbehorende sleutel. Niet alleen bestanden op de 
computer zelf, maar ook op aangesloten harde schijven, usb-sticks, en andere 
computers in het netwerk, kunnen worden versleuteld door de cryptoware. De 
meeste cryptoware is gericht op Windows-computers.
Losgeld
U krijgt na de geslaagde versleuteling van uw bestanden een bericht te zien 
met daarin de mededeling dat uw computer gegijzeld is. Ook leest u hoe u de 
gijzelnemer u de sleutel zal toesturen na betaling van losgeld. Het gaat om fl inke 
bedragen van honderden of zelfs duizenden euro’s.

Gijzeling voorkomen
Een computergijzeling door cryptoware is inderdaad zo ernstig als het klinkt, maar u 
kunt gelukkig door verstandig handelen veel problemen voorkomen. Eigenlijk gaat 
u hetzelfde om met cryptovirussen als met gewone 
virussen.

Gebruik altijd een goed antivirusprogramma. Zorg 
dat dit continu actief is en altijd up-to-date. Dit zijn 
instellingen in het programma die standaard al 
ingeschakeld zijn.
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Zorg ervoor dat uw besturingssysteem, zoals Windows en andere programma’s 
altijd voorzien zijn van de laatste upgrade. Cryptovirussen maken graag gebruik van 
lekken in software.

Open nooit zomaar bijlagen bij e-mails als u niet weet wat deze zijn en klik niet 
op onbekende links in e-mails of op links en banners op onbekende of dubieuze 
websites.
Download en gebruik alleen software van websites van bekende aanbieders.

Maak regelmatig een back-up van uw bestanden op een externe datadrager zoals 
een harde schijf of in de cloud.

Als uw computer gegijzeld is
Met antivirussoftware kan het cryptoware virus zelf worden opgespoord en 
uitgeschakeld. Dat helpt alleen niet uw versleutelde bestanden weer toegankelijk te 
maken. De versleuteling bij dit soort virussen is zo krachtig dat deze niet zonder de 
juiste sleutel ongedaan te maken is.

Verwijderen virussen
Toch is het verwijderen van het virus wel het eerste wat u moet doen. Probeer dit 
in eerste instantie te doen met uw eigen antivirusprogramma. Werkt dit niet? Dan 
kunnen programma’s als HitmanPro of Malwarebytes helpen. Vergeet niet ook 
andere besmette gegevensdragers te controleren en op te schonen, anders loopt u 
een grote kans op herbesmetting.

Back-up
Als u een back-up heeft, kunt u deze gebruiken om de versleutelde bestanden te 
vervangen door de oudere, schone versies. Als u geen back-up heeft gemaakt, 
wordt het heel lastig.
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Politie raadt losgeld betalen af
Sommige slachtoff ers besluiten na wikken en wegen om het losgeld toch maar te 
betalen. De politie raadt dit ten sterkste af. De kans dat u de sleutel toegestuurd 
krijgt, is erg klein. Ook houdt u op deze manier deze vorm van cybercriminaliteit in 
stand.

SeniorWeb Eemnes heeft een vakantieperiode tot september a.s.

Heeft u toch een urgent probleem bel dan met Herman Goossens: 
035-5310101.

Heeft u vragen of wilt u informatie neem dan contact op met: Steven 
Oudhuizen, Seniorweb Eemnes, s.oudhuizen@xs4all.nl 

Of kijk op de website van Seniorweb Eemnes: eemnes.seniorweb.nl  (zonder 
www)!

LEEUWENPAAL 1 BIJNA DRIEGEMEENTENPUNT
Door Jaap Groeneveld

De BasBEL is een goed initiatief, net zoals 
er zovele samenwerkingen zijn tussen de 
BEL-gemeenten. Als uithoek van de provincie 
Utrecht is Eemnes op het Gooi aangewezen. 
Het water stroomt namelijk altijd naar het 
laagste punt, overdrachtelijk en letterlijk. Als 
grensmarkering tussen Utrecht en Noord-
Holland, maar ook als waterafvoer voor 
overtollig water uit het Gooi is de Gooiergracht 
van belang. Daarom als eerste bijdrage een 
stukje over deze grens tussen Laren en 

Blaricum enerzijds en Eemnes anderzijds. Wat ons scheidt, verbindt ons ook.

Op een stukje stoep naast het fi etspad aan de Eemnesserweg staat een manshoge 
zuil. Op de Larense kant staat correct het wapen van Holland, op de Eemnesser 
dat van het Sticht van Utrecht. Zulke palen langs de grens van het Gooi worden wel 
Leeuwenpalen genoemd, hoewel die naam eerst alleen voorbehouden zou zijn aan 
de meest noordelijke ongenummerde bij de Bijvanck als Leopaal.

Hier gaat het om paal nummer 1 die op een hoek in de grens staat. Hij staat 
eigenlijk door de duiker onder de weg een paar meter te veel naar Laren. De grens 
tussen (Noord-)Holland en Utrecht komt door het midden van de Gooyergracht 
– de sloot achter het witte huis – rechts langs het huis naar dat denkbeeldige 

Eeemnes
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hoekpunt. Op de foto links van de paal ligt Holland, 
rechts Utrecht en dus Eemnes. Het huis staat echter 
in Blaricum (Agter Kampen 1), want het staat in het 
uiterste zuidelijke puntje van die gemeente, terwijl 
een deel van de tuin in Laren ligt. Die punt eindigt 
ongeveer tussen het fi etspad aan de overkant en de 
weg. Tot in begin jaren 1970 lag er in de Blaricumse 
berm geen voetpad, in tegenstelling tot in Laren en 
Eemnes.
 De grens loopt verder parallel langs de 
oorspronkelijke Laarderweg tot de plek waar ooit 
grenspaal 2 stond. Hij zou op het fi etspad rond de 
rotonde in de weg staan en is dus bij de aanleg 
daarvan op de rand van de vijver gezet. De rijweg van 
de rotonde ligt dan ook formeel praktisch geheel in 

Laren, hoewel je zou denken dat hij helemaal in Eemnes ligt. Maar Eemnes begint 
al bij paal 1 als Laarderweg.

Het stukje grens tussen de palen 1 en 2 noemt men een ‘inschinkeling’, een 
dubbele knik in de grens. Die is veroorzaakt in 1536, toen de Gooyergracht werd 
gegraven om de Blaricumse Bouwvenen af te scheiden die Eemnessers onterecht 
in gebruik hadden. Toen is de grens hersteld die in 1356 was afgesproken: vanaf de 
ongenummerde Leeuwenpaal recht op de Domtoren. Dat betrof alleen Eemnesser 
gebied, want het Baarnse Veen bleef nog Hollands 
evenals de Blaricumse Meent. Vermoedelijk heeft men 
de Dom niet goed gezien bij het uitzetten waardoor 
hij afweek. Vanaf grenspaal 2, een nieuwer ontwerp 
van prof. Odé, tot aan grenspaal 6 bij het voormalige 
theehuis ‘De Heidebloem’ loopt de grens als enige 
grensvak wel exact recht op de Domtoren.

Paal 2 is overigens bij de bouw van de rotonde naar 
het zuiden verplaatst. De palen hebben tegenwoordig 
geen juridische waarde meer, maar ze zijn wel 
cultuurhistorisch erfgoed. De stenen palen zijn 
geplaatst omstreeks 1730, na de grensbepaling van 
1719 die voor Eemnes geen gevolgen had, want de 
grens was al onbetwist sinds 1536.
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HET LANDJE
Door Marijcke Beel

Donderdag 6 juli  jl. was  door de 
Activiteitencommissie  een bezoek een ‘het Landje’ 
gepland . 
Leek ons  een leuk uitstapje, makkelijk en dicht bij 
huis! 

Bij aankomst stond de poort al uitnodigend  wijd open 
om de BasBEL- leden welkom te heten. Mevrouw 

Brouwer (eigenares)  had gezorgd dat  koffi  e, thee en zelf gemaakte cake al klaar 
stonden. Het weer was drukkend warm. Misschien heeft dit 
er toe bijgedragen dat  de opkomst  minimaal   genoemd mag 
worden, voor beiden partijen een teleurstelling. 

De aanwezigen  hebben volop  kunnen genieten  van de mooie 
aangelegde tuin waarin bloemen, planten en fonteinen het oog 
streelden. Rond de buxus  was het groen geknipt  in de letters:  
‘HET  LANDJE ‘’  om de bezoekers te herinneren  aan waar zij 
zich bevonden.  Dit alles wordt dagelijks  door mevrouw Brouwer 
onderhouden. 
Haar dagtaak begint om 8.30 uur. Moe, tevreden  en voldaan  
kan er om 17.30 uur naar huis gegaan worden.  Tussendoor 
worden er nog  groepen  bezoekers ontvangen. 

Dat zij ‘ groene vingers’ heeft en liefde  voor  zogezegd haar ‘troetelkind’ is alom 
bekend. Er valt nog een stukje kunst  te vermelden: prachtige vazen en  tafelbladen 
staan er met mozaïek ingelegde bladen, door mevrouw Brouwer zelf vervaardigd. 

Dezen kom je tegen  op het terras en in de tuin. Onder 
de grote parasols is het prettig vertoeven  met een 
drankje om intussen van het mooie uitzicht op de tuin te 
genieten..  

Na afl oop nog gezellig nagepraat . Mevrouw Brouwer 
, heel veel dank  voor de prettige, gastvrije ontvangst. 
Volgende keer hopen wij met meer leden  terug te 

komen. We houden  een bezoek  aan “Het Landje “  zeker in gedachten.

De activiteitencommissie. 
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HET SENIORENKOOR “DE WEIDENVOGELS”
Door Janny Groenewoud

Dit oergezellige ouderenkoor werd opgericht in 
ca. 2000 door de dirigent Gerard Gommerts. 
Het werd al gauw een van de bekende 
koren uit Eemnes. Het repertoire was zeer 
gevarieerd en er werd met veel plezier 
gezongen.
Sinds 2006 staat de dirigent Leon Lutterman 
voor het koor. Het repertoire bestaat nu uit 

bekende en minder bekende Nederlandse- en Engelstalige nummers. De leden van 
het koor komen uit Laren, Blaricum, Huizen, en Eemnes. Zij treden regelmatig op in 
diverse Zorgcentra ’s en zingen zij ook ieder jaar bij de aubade op Koningsdag voor 
het Oude Raadhuis te Eemnes.
Sinds enige jaren treedt het koor op, op het pleintje van De Minnehof. Dat is altijd 
erg gezellig en zij hopen tevens een aantal 
nieuwe koorleden hiermee te werven want 
nieuwe stemmen zijn altijd van harte welkom. 
Vooral herenstemmen maar natuurlijk óók 
damesgeluiden!
De leeftijden van onze koorleden varieert 
tussen 50 en 96 jaar.
Houdt u van zingen en gezelligheid, kom dan 
gerust eens bij ons kijken en misschien wel 
meezingen!
Wij repeteren op dinsdagmiddag van 14 uur tot 
16 uur in het Koorhuys aan de Wakkerendijk 66, te Eemnes.

Hopelijk tot zien we u daar.

FIETSEN MET VERHALEN
Door Boudewijn Quint

Fietsgilde ‘t Gooi is in 1998 op initiatief van de ANWB opgericht en wordt
gerund door een groep enthousiaste vrijwilligers die van mei tot september wekelijks 
fi etstochten organiseren door het Gooi en omstreken. Er is een groot aanbod van 
velerlei soorten fi etstochten.
Het fi etsgilde vraagt geen sportieve topprestaties maar biedt een mix van
gezonde beweging en interessante informatie.
Een ervaren gids begeleidt de deelnemers op dag- of middagtochten van ca. 
25  of 40 kilometer. Hierbij wordt regelmatig gestopt voor een verhaal over de 
geschiedenis van het gebied, de cultuur en de natuur. Ook leuke anekdotes hebben 
hierin een plaats.
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Bezoek voor alle informatie de website www.fi etsgilde.nf

Er is bijvoorbeeld een tocht als volgt:
Deze tocht is sterk Oranje getint en voert u langs de belangrijkste ‘Koninklijke 
plekken’ in Baarn en Lage Vuursche.
In Baarn staan we onder andere uitgebreid stil bij station Baarn, dat ten tijde 
van Prins Hendrik in 1873 werd gebouwd. We werpen een blik op de Koninklijke 
wachtkamer. Vervolgens fi etsen we door het mooie Baarn langs het Baarnse Bos 
en de Naald, die werd opgericht ter ere van de Prins van Oranje die de Fransen 
versloeg bij Quatre Bras, waarna Napoleon bij Waterloo het onderspit moest 
delven. Natuurlijk maken we een uitgebreide stop bij Paleis Soestdijk. Een huis dat 
eeuwenlang onderdak bood aan stadhouders, prinsen en prinsessen, koningen en 
koninginnen uit het huis van Oranje. 
Via een mooie weg, die ons onder meer door landgoed Peijnenburg voert komen 
we in Lage Vuursche. Uiteraard staan wij stil bij Kasteel Drakesteyn waar Koningin 
Beatrix van 1963 tot 1981 heeft gewoond. Het kasteel is geheel gerenoveerd.
We vervolgen onze weg via Klein Drakesteyn naar de landgoederen van de Hooge 
Vuursche. Onze laatste stop is Kasteel Groeneveld.

Als u ook wilt deelnemen aan fi etstochten geef u  dan op bij Boudewijn  Quint, 
Telefoon: 035 5388629. Hij kan u verder alle gegevens verstrekken.   

BIJVANCK
Door Frans Ruijter

Toen mij gevraagd werd een artikel over de Bijvanck te schrijven, realiseerde ik mij 
dat ik dan eerst iets over het ontstaan van dat gebied moest vertellen. Dit om aan 
de bewoners duidelijk te maken dat de wijk waarin ze wonen, al is deze relatief jong, 
toch al een geschiedenis van eeuwen kent.

Naerdinklant
Het Gooi, zoals we het nu kennen, heette vroeger Naerdinklant. Dit was genoemd 
naar een nederzetting aan de Zuiderzee. Deze nederzetting groeide later uit tot het 
stadje Naarden. Dit stadje lag noordelijker dan wat we nu Oud-Naarden noemen. 
Omdat de Zuiderzee nog 

eb en vloed kende en de kustbewaking nog zeer 
primitief was, is dit stadje verdwenen in de golven. 
Later heeft men de stad Naarden gebouwd op 
een strategische plaats. Namelijk op de enige 
verbindingsweg tussen Amsterdam en Utrecht. 
Laren was toen de enige andere nederzetting waar 
gewoond werd in het Gooi.

Blaricum
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Graaf Wichman
Graaf Wichman was een invloedrijk persoon en goed bevriend met de Duitse keizer 
Otto I. Deze graaf had geen zonen. Toen een van zijn dochters, Luitgardis, haar 
verdere leven in dienst van God wilde stellen, stichtte hij voor haar een klooster 
op de Elterberg vlakbij Emmerich, het klooster kreeg de naam St. Vitus. Om in het 
onderhoud te voorzien schonk hij ondermeer Naerdinklant aan dit klooster waar zijn 
dochter de eerste abdis werd. Keizer Otto I bevestigde deze schenking op 29 juni 
968.

Floris V
Ruim drie eeuwen heeft de abdij van Elten over Naerdinklant 
geregeerd. Maar het werd steeds moeilijker om hun gezag 
daar te laten gelden. Het gebied werd aan alle kanten begeerd, 
vanwege de mooie ligging. De bisschop van Utrecht wilde 
onder andere graag met zijn mensen opschuiven van de 
moerassige Eemvallei, naar de Gooise zandgrond. Ook de 
graven van Holland zagen het gebied wel zitten om zich er te 
vestigen.
Maar het was Graaf Floris V die in 1280 de abdis van de St. 
Vitusklooster, Godelinde zover kreeg, om de rechten over het 
gebied over te doen aan hem. Hiervoor werd een geldbedrag 
ineens betaald en er werd eeuwigdurende pacht bedongen.

Gooiland
Graaf Floris V wist door het uitschakelen van Gijsbrecht van Aemstel in 1285 
zijn invloed op dit gebied uit te breiden. Het gebied werd vanaf die tijd Gooiland 
genoemd. Niet alle edelen waren het met Graaf Floris V eens, zij zetten hem 
gevangen in het Muiderslot. Omdat hij de gronden in vruchtgebruik had gegeven 
aan de bevolking, kwam de bevolking in opstand en wilden hem bevrijden. Hij is 
door zijn rivalen uit het Muiderslot ontvoerd, net voordat de bevolking hem wilde 
bevrijden. Zijn tegenstanders hebben hem vermoord op 23 juni 1296 in Muiderberg. 
Met zijn dood verdween hij van het toneel, maar wat hij in gang gezet had kon men 
niet meer tegenhouden. In feite werd hier het Erfgooiersschap, om gezamenlijk 
gebruik te maken van gemeenschappelijke gronden (meent), geboren. 

Spanning en strijd
Eeuwenlang is er strijd geleverd om de meentgronden. In de 15e eeuw erkende de 
graven van Holland eindelijk de Erfgooiers als echte partners en medegebruikers 
van het gebied. In 1590 werd het eerste besluit in naam van Stad en Lande 
genomen. In 1650 noemen ze zich de ‘vergadering van Stad en Lande van 
Gooiland’. In 1708 werd er een lijst van gerechtigden (scharende Erfgooiers) 
gemaakt. Tevens werd er een kaart gemaakt waarop precies stond welke gronden 
men mocht gebruiken. De boeren vonden dat zij door het bestuur van Stad en 
Lande (dit waren de burgemeesters van de zes Gooise gemeenten) niet meer 
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goed werden vertegenwoordigd. Dit leidde tot grote 
tegenstellingen. Het was namelijk de Laarder 
Harmen Vos die 1899 een haas schoot op de 
meent. Maar dat mocht niet want de jacht was 
verpacht aan het koninklijk huis. De zaak ging via 
de kantonrechter tot aan de Hoge Raad. De boeren 
hielden protestoptochten, gewapend met hooivorken 
en zeisen. De rechtszaak liep vast, omdat de Hoge 
Raad vond dat Harmen Vos als Erfgooier recht had 
om daar te jagen. 
De Hoge Raad vroeg zich af of het bestuur hem dit zo maar mocht ontnemen omdat 
men het jachtrecht had verpacht aan een buitenstaander. Na drie jaar procederen 
schorste De Hoge Raad de zaak.

Emiel Luden
Het was de Laarder Machiel Janszoon Majoor, die op 4 april 1900 de Erfgooiers 
bij elkaar riep. Dit gebeurde in de Grote Kerk te Naarden. Daar werd een eigen 
vereniging opgericht, onder leiding van de Huizer Floris Vos. Het was nu wachten op 

een confrontatie tussen de ‘nieuwe’ boeren en het gezag. Dit 
gebeurde dan ook in 1903 tijdens de schaardag. Een Erfgooier 
uit Laren trachtte vee op de meent te brengen, zonder aan de 
meentmeester van de ‘oude vergadering’ het verschuldigde 
bedrag te betalen. De burgemeester van Blaricum (Hosang) 
liet militairen aanrukken, deze pakte de zaak hard aan en er 
werd geschoten. 
De 22 jarige Laarder Christiaan Smit werd dodelijk getroff en. 
Hij was de oudste zoon uit een groot gezin. Dit hele gebeuren 
was in Den Haag niet onopgemerkt gebleven. Kamerlid 
van Heemskerk stelde er vragen over aan de minister. 
Het duurde echter tot 1912 (Heemskerk was intussen zelf 
minister geworden) dat er een Erfgooierswet kwam en werd 

aangenomen. Hier werden alle rechten en plichten van alle betrokkenen goed in 
vastgelegd. Het bestuur bestond uit de zes burgemeesters, van elke gemeente een 
scharende erfgooier en een paar 
niet-scharende erfgooiers. De eerste voorzitter, door de Kroon benoemd werd Emiel 
Luden. Onder zijn bezielende leiding kwam er rust op de meent. Tevens werden 
de omstandigheden om de productie te verbeteren voortvarend aangepakt. Het is 
daarom ook niet meer dan terecht dat in verschillende Gooise plaatsen een weg 
naar hem is vernoemd.

Ontbinding
In de jaren zestig van de vorige eeuw, was de vraag om locaties voor het bouwen 
van nieuwe woningen zeer groot. Het Gewest Gooi en Vechstreek had in het 
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verlengde daarvan het oog laten vallen op de 
Oostermeent onder Huizen en Blaricum, 544 
ha. groot. Ook de Hilversumse Meent, 362 
ha. groot, was een beoogde locatie. Hiervoor 
moesten de boeren uitgekocht worden. Dit 
hield in dat Stad en Lande ontbonden moest 
worden. Na tumultueuze vergaderingen is dat 
ook gebeurd. De boeren (scharende erfgooiers) 
kregen 155.000 gulden als schadevergoeding. 
Verschillenden zijn meteen naar Friesland of Groningen vertrokken en hebben daar 
een nieuw bestaan opgebouwd. De niet scharende Erfgooiers kregen ongeveer 
5000 gulden als schadeloosstelling. De grond die onbebouwd bleef werd verdeeld 
onder de boeren die hier bleven, de zogenaamde ‘blijvers’. Het betrof hier de 
gronden op de huidige Blaricummermeent en het vierde kwadrant. Deze laatst 
genoemde wordt op dit moment bouwrijp gemaakt voor woningbouw. 

Bouwen
Nu mocht er eindelijk gebouwd gaan worden. Men stelde een commissie, (B)
egeleiding  (C)ommissie  (O)ostermeent, in. Het was eerst de bedoeling dat er een 
hele nieuwe plaats zou verijzen die Gooistad moest gaan heten. Maar toen Huizen 
en Blaricum in de gaten kregen dat daarmee veel geld aan hun neus voorbij zou 
gaan, werd er besloten dat ieder voor zichzelf ging bouwen. Met als gevolg dat de 
gemeentegrens soms door verschillende woningen loopt. In het begin van de jaren 
zeventig werd er een grote wal van grond om de bouwlocatie heen gemaakt. Binnen 
deze wal werd er begonnen met het opspuiten van grond. Dit zand kwam uit het 
Gooimeer. De A27 bestond toen alleen nog maar op papier. Nadat de opgespoten 
grond zover was dat erop gebouwd kon gaan worden, moest het bouwverkeer 
er toch kunnen komen. Blaricum legde een ‘tijdelijke’ en later veel omstreden 
bouwweg aan. De Verlengde Bergweg geheten. Voor het Huizer gedeelte kwam het 
bouwverkeer via Huizen, maar ook via de Verlengde Bergweg. Het was duidelijk de 
bedoeling van Blaricum om bij de aanleg van de Bijvanck, er voor te zorgen dat het 
wegen en stratenpatroon, veel weg zou hebben van het ‘Oude Dorp’. Dat dit gelukt 
is blijkt wel uit het feit dat in het pré TomTom tijdperk vele mensen vooral in het 
donker vaak verkeerd reden als ze bij iemand op bezoek wilden gaan. Soortgelijke 
vertoningen gebeurden al jaren in het ‘Oude Dorp’.  Medio 1974 begon men met 

bouwen en in het begin van 1975 namen de eerste 
bewoners in de Bijvanck hun intrek. 

Straatnamen
In tegenstelling tot het ‘Oude Dorp’ zit er in de 
straatnaamgeving van de Bijvanck wel een vorm 
van logica. Het eerste opgeleverde gedeelte 
heeft als doorgaande weg De Dam. Alle daarop 
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uitkomende wegen hebben iets met het boerenerf te 
maken, daarover straks meer. De andere ‘Hoofdader’is 
de Booket, hierop komen alle wegen uit die iets met 
de bijenteelt te maken hebben. Aan de noordzijde van 
de Noord zijn de Buizerd en de Maten de doorgaande 
wegen. Hier komen alle wegen die vernoemd zijn naar 
een vogel op uit. De Hoofdweg ontsluiten alle straten of 
paden die vernoemd zijn naar een vissensoort. 

Betekenis 
Genoemd naar soort van een boerenwagen:
Koggewagen Wagen voor transport van knollen, bieten, turf en zand.
Langwagen Wagen voor transport van lange materialen, b.v. boomstammen.
Menwagen  Wagen voor het transport van koren.
Plaggewagen Wagen voor het transport van plaggen en graszoden.

Genoemd naar een onderdeel van een boerderij:
De Dam  Gebied rond de boerderij ook wel Het Erf genaamd.
Achterhuis Achtergedeelte van een boerderij (de deel).
Veurhuis  Woongedeelte van een boerderij.
Emmerrek  Rek waarop het schoongemaakte melkgerei, klompen en
   dergelijke werd bewaard.         
Gebint           Basisconstructie van een boerderij van houten balken.
Hallehuis      Brede (driebeukige) boerderij. Middengedeelte is deel (werkvloer)
   met aan weerzijden stalruimte. (alles in de lengterichting van het
   gebouw gezien)
(‘t) Hilder     Houten schot waaronder de koeien op stal staan. Veelal was dit
   slaapplaats van de knecht, ook werd het gebruikt als opslag voor
   hooi, stro en gereedschap.
Karrekamer   Ruimte waar boter en karnmelk gemaakt werd. (Blaricums dialect
   voor karnkamer)
Korbeel  Een korte balk die de ligger en de staander verbindt, onder een
   hoek van 45 graden en met een zogenaamde pen en gat
   verbinding is vastgemaakt.
Levensboom Versiering in het bovenraam boven de voordeur.
Plaat   Vloer van de schouw (stookruimte) in de woonkamer.
Schouw  Stookruimte, rijk voorzien van oude tegelplateaus en veelal
   gebeeldhouwde open haard. 
Slieten  Ronde stammen, welke op het gebint werden gelegd en de vloer
   van de hooi/strozolder vormen.
De Staken  Palen waaraan/waartussen de koeien op stal staan.
Uilenbord  Opening onder de nok van het dak waar vogels kunnen in- en uit
   vliegen.
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Genoemd naar de bijenteelt:
Booket  (Blaricums) dialect voor Boekweit. (soort graan)
Kaper  Masker van de imker. (Bijenhouder)
Kieps  Klein korf.
Korf   Gevlochten verblijfplaats van de bijen.
Opzetter  Paal waarop de korf wordt geplaatst bij het overwinteren.
Raat   Honingraat. (deel van een korf waarin de honing zit)
Schans  Plaats waar de bijenkorven opgesteld staan; veelal onder een
   groep bomen bij een heuvel of een dijk.
Slinger  Hiermee wordt de honing uit de raat verwijderd.

Andere namen die ook te maken hebben met het boerenbedrijf en die als 
straatnaam zijn gebruikt in de Bijvanck:
Hooibrug  Verzamelplaats van hooi uit de polder.
De Maten  Bepaald gebied in de polder.
(‘t) Merk  Merksteen.
(‘t) Schaar  Aantal stuks vee wat op de meenten gebracht mocht worden door
   de scharende Erfgooiers.
Viersloot  Waterbron bij ’t Harde.

Wetering  “Hoofdsloot”.

De straten die naar vogels en de vissen zijn genoemd hebben weinig tot niets met 
de historie van het boerenbedrijf in het algemeen en met Blaricum in het bijzonder te 
maken.

Toekomst
Zoals al eerder uit dit artikel blijkt, is er al eeuwen lang strijd om en over dit gebied 
geleverd. Nu er eenmaal woningen staan, denk je: ‘er is nu wel eens een eind 
aangekomen’. Maar niets is minder waar. Onze buurgemeente Huizen had in de 
jaren tachtig het bijna voor elkaar om de Bijvanck in te lijven. Het was echter de 
Eerste Kamer die Blaricum te hulp schoot en de zaak naar de prullenmand verwees. 
Nu op dit moment is de zaak weer volop in het nieuws. Huizen lijkt door zijn houding 
te ‘overvragen’, met als voorlopig gevolg dat Huizen de Bijvanck niet krijgt en zelfs 
het Huizerhoogt aan Blaricum verspeelt. Hoe dit gaat afl open zal de toekomst 
uitwijzen. Eén ding staat vast: wij gaan ervan uit dit stuk Blaricum ook Blaricum blijft. 
En dat de mensen die er meer dan veertig jaar wonen zich voor altijd Blaricummer 
mogen blijven noemen. De betekenis van Bijvanck is bovendien afgepaald 
(afgeperkt) terrein. Laat Huizen dit respecteren want hier is geen sprake van een 
historische blunder maar van een historisch en democratisch feit.

Bronvermelding: Stad en Lande van Gooiland van Dr. A.C. J. de Vrankrijker



-24-

MARIAN ROSKAMP KOOKT VERS VOOR U IN DE BONGERD !

Een verse maaltijd voor een betaalbare prijs. Op maandag, woensdag 
en vrijdag wordt er voor u een lekkere maaltijd gekookt. U kunt 
tussen 17.30 en 18.30 aanschuiven. U hoeft niet van te voren te 
reserveren. De maaltijd is een 2-gangen diner met bijgerecht.
Prijs € 8,-Exl. Drankjes.

De welbekende Open Tafel komt weer terug!
In de planning staat dat de Open Tafel vanaf 1 september j.l. een doorstart zal 
maken.
De open Tafel wordt  2x per maand op zondag gehouden.
Opgave en betaling kan in de Bongerd plaatsvinden bij Marian op maandag, 
woensdag en vrijdag vanaf 15.00 uur.
De prijs van het 3-gangen diner zal waarschijnlijk een paar euro omhoog gaan.
Ca. €11,00.
Een en ander is afhankelijk van de zaalhuur.

Maaltijd aan huis. Tafeltje Dekje.

De mogelijkheid bestaat weer om een verse gekookte warme maaltijd thuis bezorgd 
te krijgen.
Prijs per keer €8,00 plus €1,00 bezorgkosten.
De bezorger komt tussen 17.15 en 18.00 uur het speciale maaltijdkoff ertje bij u 
afl everen.
Het menu wordt wekelijks op vrijdag mee gegeven voor de komende week.
U kunt zich aanmelden bij Marian Roskamp op nummer 06-12 72 7226.

Of per mail marian@roskamp.nl
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LID WORDEN VAN DE BASBEL?

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

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

Naam: ………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………… 

Plaats: ………………………………………………….. 

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

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

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

Datum:  Handtekening: 

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

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

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

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

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