Aan alle Eemnessers
Het coronavirus beïnvloedt het dagelijks leven van ons allemaal. Vooral dat
van oudere mensen en mensen met een kwetsbare gezondheid en hun omgeving. Voor hen is deze informatie extra belangrijk.
Kunt u (nu)
geen beroep
doen op familie, vrienden of buren?
Bent u niet
Foto BEL Combinatie
zo goed met
internet? Dan
vindt u hier informatie over bijvoorbeeld
hulp bij boodschappen doen of andere
praktische problemen waar u nu tegenaan loopt. Kijk op de website van de
gemeente om de nieuwste informatie te
vinden. Of bel gerust de gemeente via

14035. Heeft u vragen over het coronavirus en wat u moet doen of juist niet
doen? Dan kunt u met het RIVM bellen,
elke werkdag van 8.00 tot 20.00 uur via
0800- 1351. In deze uitgave vindt u ook
andere praktische nummers en internetadressen. Natuurlijk niet volledig, want
er is nog veel meer en dagelijks komen
er nieuwe initiatieven bij!
Tenslotte nog een welgemeend
BEDANKT aan allen in de zorg, hulpdiensten, supermarkten, burenhulp,
zorg om elkaar, telefooncirkels… wat
wordt er tijdens deze crisis ongelooflijk

Else Ruizeveld de Winter

Er moest zoveel geregeld worden...
Welke dienstverlening moet doorgaan,
welke kan wachten? Hoe zorgen we dat
als iemand in de organisatie ziek wordt,
er onmiddellijk iemand het over kan
nemen? Tegelijk moesten we het voor
elkaar zien te krijgen dat zoveel mogelijk mensen thuis konden werken, dus
hadden we genoeg veilige verbindingen
met de servers nodig. Er is geen avond
geweest dat we na het avondeten niet
meteen weer aan het werk moesten.
Mensen hebben veel vragen over hun
inkomen, over de precieze regels, over
de gemeentelijke belastingen. Soms
zaten we zelf nog te wachten op meer
duidelijkheid uit Den Haag.
Ook belangrijk was dat we de medewerkers beschermden. In het begin dachten
veel mensen dat die anderhalve meter
er niet zoveel toe deed. We hebben toen
snel plexiglazen schermen laten maken.
Nu zijn de inwoners veel meer gewend
aan de situatie en weten ze hoe serieus

Foto BEL Combinatie

deze epidemie is. Eigenlijk is het nu
nog vooral de wat oudere jeugd die je
in groepjes bij elkaar ziet. Onze BOA’s
spreken hen er op aan. Belangrijker is
nog dat we met onze maatschappelijke
partners nadenken over wat er gedaan
kan worden tegen verveling.
Thuis werken is voor iedereen wennen.
Zelf heb ik nu een bureautje gezet in de
slaapkamer. Mijn kinderen zijn negen
en twaalf en die weten: als ik daar zit,
dan ben ik echt niet te storen. Als ik van
die kamer af kom, dan ben ik er weer.
Dat gaat gelukkig prima en het verschilt
natuurlijk niet van wat ze kennen als ik
op kantoor zit. Ook thuis is verveling iets
waar we wat op moeten verzinnen.
Wat ik hartverwarmend vind, zijn alle
initiatieven in de dorpen. Mensen hebben echt veel voor elkaar over. Er zijn
meer mensen die hulp aanbieden, dan
mensen die het nodig hebben. Dat is
een veilig idee.”

Vlag bestellen
Bestel de vlag van Eemnes bij de Historische Kring Eemnes door €13,50 over
te maken op NL31RABO0315911425 t.n.v. Historische Kring Eemnes.
Vermeld bij de omschrijving uw adres.
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Roland van Benthem
Burgemeester

Liesbeth Lemckert,
Klokkenluidersgilde en
Historische Kring

Hartverwarmende ideeën
Else Ruizeveld de Winter is directeur van de BEL
Combinatie. “Vorige week donderdag werkte ik voor
het eerst een middag thuis. Eerder was dat echt niet
mogelijk.

hard gewerkt. Door professionals en vrijwilligers. Dank aan al deze toppers. Jullie
zijn helden. En BEDANKT aan allen die
er thuis wat van maken, scholen die op
afstand lesgeven, leerlingen en kinderen die digitaal leren, alle thuiswerkers
die door blijven werken. Onze jongeren
die zich misschien vervelen, maar zich
best goed gedragen. Jullie zijn top! En
een HART onder de riem! Voor onze
ondernemers, ZZP’ers, mensen met een
nuluren contract etc. Het zijn onzekere
en angstige tijden. Door Rijk, banken en
gemeenten is ondersteuning opgezet,
aarzel niet om er gebruik van te maken.
Jullie zijn onze toekomst.

Iedereen in het dorp hoort
op hetzelfde moment de
klokken

Foto Klokkenluidersgilde
“Vorige week luidden we de klokken op
initiatief van de Raad van Kerken. Toen
heb ik gezegd: waarom doen we dit niet
elke woensdag? Dat luiden staat voor
verbondenheid. Heel Eemnes hoort op
dat moment hetzelfde. Zo delen we hoop
en zorgen met elkaar. Als ik in woorden
moest uitdrukken wat de klokken willen
zeggen, dan zou ik kiezen voor hoop. Er
is ook weer een morgen. De klokken zijn
vierhonderd jaar oud, die hebben op zoveel momenten geluid. We houden het nu
elke woensdag vol tot het ergste voorbij is.
Het ophangen van de vlaggen in Eemnes
begon met het feestcomité. Ze plaatsten
op Facebook wat ze ermee wilden zeggen.
Daar hebben we vanuit de Historische
Kring toen onder gezet: we hebben
hier vlaggen te koop. Dan kan iedereen
meedoen. Binnen twee dagen was de hele
voorraad van 200 vlaggen op. We hebben
nu nieuwe besteld want mensen blijven
bestellen. Dat is ontroerend mooi. Als ik
ze zie hangen denk ik: ja, we gaan hier
samen doorheen komen in Eemnes.”

//////////////////

Elkaar helpen
Zonder bezoek slaat eenzaamheid sneller toe. Er zijn veel
mensen die hulp en aanspraak
willen bieden.
Kijk op www.nietalleen.nl, op
gewoonmensendiemensenwillen
helpen.nl of op
www.nlvoorelkaar.nl. Liever rechtstreeks telefonisch contact? U kunt
bellen met MAX Luisterend oor:
0900 - 0767, ANBO: 0348 - 46
66 66 of met het Rode Kruis: 070
- 445 58 88. Ook staan bij Versa
Welzijn vrijwilligers klaar om boodschappen te doen, medicijnen te
halen of vragen te beantwoorden.
Aarzel niet en bel gerust: 035 623 11 00. Kijk ook op
www.versawelzijn.nl.
In de BEL-gemeenten is Anneke
Bijleveld van Versa Welzijn degene
die mensen die hulp of aanspraak
nodig hebben, kan koppelen aan
mensen die wat willen doen. Zij is
te bereiken via 06-49377171 of
abijleveld@versawelzijn.nl.

Gemeente Eemnes
Zuidersingel 1, Eemnes
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@eemnes.nl
Website: www.eemnes.nl
BEL Combinatie
Zuidersingel 5, Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@belcombinatie.nl
Website: www.belcombinatie.nl
Sociaal Wijkteam
Telefoon: 035-303 46 06
E-mail: sociaalwijkteam@eemnes.nl
Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl
Jeugd en Gezinsteam Eemnes
Telefoon: 06-208 556 44
(buiten kantoortijden in geval van
spoed: Veilig Thuis, 0800-2000)
E-mail: jeugdengezin@eemnes.nl
Website: www.jgteemnes.nl
RIVM
Heeft u vragen over het coronavirus?
www.rivm.nl of telefonisch, elke
werkdag van 8.00 tot 20.00 uur via
0800- 1351

Mevrouw Mien Rigter (89)
Zorgen maken heeft geen zin
"Alles gaat nu per telefoon. Ik kan niet meer op internet, daar zijn mijn ogen
te slecht voor. Ik probeer wel nog de krant bij te houden en ik lees de Libelle.
Maar na een tijdje gaan alle letters dansen.

//////////////////

De Bibliotheek bij je thuis
Het Huis van Eemnes is natuurlijk gesloten, maar de boeken uit de bibliotheek
zijn ook te lezen met de app van de Koninklijke Bibliotheek. Of surf naar
onlinebibliotheek.nl. Je vindt er veel luisterboeken en e-books, gratis voor alle
leden en tijdelijk ook niet-leden!

Dat is wel vervelend, want even later weet je niet meer waar je gebleven was. Het
is wel saaier zo, mijn dochter komt nog langs en dan wandelen we. Maar met mijn
andere kinderen bellen we. Ik heb vier zoons en een dochter in Amsterdam, die belt
nu iedere dag. Via de televisie blijf ik wel op de hoogte over alles. Ik zit op een kaartclubje, dat gaat niet door natuurlijk en in de Blaercom ga ik normaal naar volksdansen. Dan maken we wat pasjes en we drinken koffie. Dat kan nu allemaal niet, maar
ik klaag zeker niet! Want anderen van mijn leeftijd liggen in een verpleeghuis en ik
kan hierachter nog wat in de tuin doen.
Ik maak me niet zoveel zorgen over mijn gezondheid. Als ik dat virus krijg, dan is dat
zo. Het heeft geen zin om je zorgen te maken, het verandert niets."

//////////////////

Gewijzigde dienstverlening in de BELgemeenten
 ij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30 – 12.30 uur.
W
´s Middags zijn wij gesloten. Uiteraard blijven wij telefonisch bereikbaar.

Wanneer een afspraak verzetten of annuleren?
• Heeft u een afspraak in het gemeentehuis en last van verkoudheid, hoesten of
koorts? Dan vragen wij u om thuis te blijven.
• Voor alle reeds gemaakte afspraken geldt: kunt u deze verzetten? Heel graag!
• Hoe kunt u uw afspraak annuleren?
Wanneer online gemaakt: annuleer dan via de link in uw afspraakbevestiging.
Wanneer telefonisch gemaakt: annuleer dan telefonisch via telefoonnummer
14 035.

Wanneer wél een afspraak?

Foto Veerle Rood

• Wanneer uw rijbewijs binnen 14 dagen verloopt óf inmiddels al verlopen is.
• Als u uw reisdocument, op dit moment, ook écht daadwerkelijk nodig heeft.
• Wanneer u de verlenging van uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs al meer
dan 2 maanden geleden bij ons hebt ingediend. Binnen 3 maanden na de
aanvraagdatum moet u het document ophalen. Anders wordt deze helaas
vernietigd.
• Kan de afspraak die u hebt ook telefonisch? Dan verzoeken wij u dit te doen.

Inkomen en werk

Goed om te weten
• Op dit moment is het alleen mogelijk een afspraak in te plannen voor geboorten
en overlijden. Voor overige diensten, die niet kunnen worden uitgesteld, kunt u
contact opnemen met 14 035. Wij maken dan samen met u een afspraak.
• Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt u ook digitaal aanvragen. Kijk hiervoor
op de website van Justis.
• Omdat we tijdelijk in kleinere teams werken kan het zijn dat u wat langer moet
wachten. Dit geldt ook voor onze telefonische bereikbaarheid.
• Wij verzoeken u zoveel mogelijk via pin te betalen.
• Houd de website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

Huur
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Huurt u bij de Alliantie en maakt u zich zorgen over de maandelijkse huurbetaling? Ga met hen in overleg. Er wordt tot 1 juni niemand ontruimd.

Ondernemers
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Op landelijk niveau is inmiddels een aantal maatregelen genomen om de gevolgen
voor bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Sinds 16 maart 2020 kunt u gebruikmaken van de verruiming van de zogenoemde borgstelling midden- en kleinbedrijf
(BMKB). Daarnaast kunnen ondernemers werktijdverkorting aanvragen (regeling
ministerie van SZW) en uitstel van betaling/verlaging voorlopige aanslag van belastingen aanvragen bij de Belastingdienst. Ook sportverenigingen en ondernemers
in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op een regeling.
Kijk hiervoor op www.nocnsf.nl. Daarnaast zijn er regelingen voor de creatieve en
culturele sector. Kijk hiervoor op www.rivm.nl

Geboorteaangiften online

Zelfstandigenloket

Aangiften voor een geboorte kunt u online doen via https://www.eemnes.nl/
inwoners/Burgerzaken/Geboorte_en_adoptie/Geboorteaangifte.

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u vragen over regelingen als gevolg van
het coronavirus? U kunt hiervoor terecht bij het zelfstandigenloket in Hilversum.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Marco van der Sluis

//////////////////

Lesgeven op zolder voor een whiteboard
Net als zijn vrouw is Marco van der Sluis leraar in het voortgezet onderwijs. Hij geeft wis- en natuurkunde vanaf de
zolderverdieping.
“Ik start de app en dan zie ik alle leerlingen op mijn laptop. Zelf sta ik voor een
whiteboard en dan begin ik gewoon met
de les. De leerlingen vinden het leuk;
na een paar dagen is fulltime netflixen
natuurlijk ook niet meer het einde. In de
bovenbouw werken ze wat zelfstandiger,
daar werk ik toch al meer met online
opdrachten dus dat stond klaar. In de
onderbouw zijn mijn digitale klassen ge-

woon vol. Als ik normaal op school drie
lessen geef, zijn dat er nu twee, want
de tijd dat ze zelfstandig werken hoeft
niet met de camera’s aan natuurlijk. We
hebben twee kleine kinderen, van vijf en
drie; die vragen natuurlijk aandacht.
Met wat gepuzzel geven mijn vrouw en
ik nu om de beurt les zodat we om de
beurt aandacht kunnen geven aan de

kinderen. Het is wel gezellig eigenlijk;
normaal gaan we ‘s ochtends allerlei
kanten op, nu zijn we veel meer samen.
Als je jezelf de hele tijd vertelt hoe
vervelend dat allemaal is, wordt dat het
ook. Niemand heeft hiervoor gekozen,
maar er is altijd de keuze om er het
beste van te maken.”

Ik zie het maar als vakantie
“Mijn man en ik zijn allebei zzp’er, ik
knip mensen. Ik heb mij nog niet in
die regelingen verdiept, dat wou ik
net vandaag gaan doen. Als je
op vakantie gaat staat je inkomen
ook even stil, dat is prima natuurlijk.
Als dit niet te lang duurt zie ik het maar
zo. Mijn man heeft nog één dag in de
week werk. Maar je hebt geen idee hoe
lang het gaat duren, als ik tot 1 juni
dicht moet dan wordt het wel ingewikkeld. Je zult het heus wel overleven, daar
gaat het niet om.

Foto Marike Bia
nog een heel lief oud klantje snel langs,
omdat ze verwachtte dat ik dicht ging
natuurlijk.

Dit loket is het aanspreekpunt voor
alle zelfstandige ondernemers in de
regio Gooi en Vechtstreek. Ondanks
dat Eemnes onder de regio Utrecht
valt, is dit loket ook voor de ondernemers uit Eemnes.

Samen de nieuwe
situatie door!
Het is een pittige tijd. Er
komt als ouders veel op ons
af. Binnen het gezin krijgen
we nu en in de komende
weken intensief met elkaar
te maken.
We moeten ons eigen
(thuis)werk zien te verenigen
met de begeleiding van het
schoolwerk van de kinderen.
De kinderen zijn fulltime om
ons heen. We hebben onze
eigen zorgen, onzekerheden
en emoties, maar zien ook die
van de kinderen.

Marike Bia

En ik kan kijken of er tijdelijk ander werk
is, zoals brood rondbrengen voor Tetteroo. Thuis zitten is het ook niet voor
mij. Ik schilder nu veel, voor Kunst aan
de Dijk. En ik rijd een paar keer per week
paard, dat is heerlijk. Mensen komen
nog wel verf kopen om hun haar zelf te
doen. Toen ik nog open was kwam er

Met de kinderen
thuis

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die
je neemt, maak je je toch zorgen over
zo iemand. Maar ze wilde per sé en dat
snap ik ook wel.”

Dat levert veel vragen op:
• Hoe begeleiden we kinderen
zo goed mogelijk in deze
coronatijd?
• Wat bespreek je wel en niet?
• Hoe help je hen bij hun
angsten en vragen, en
andere emoties?
• Hoe komen we de dagen zo
goed mogelijk door?
• Hoe zorg je voor een goede
dagindeling?
• Hoe zorgen we als ouders
dat we zelf overeind blijven,
en onze spanningen niet op
de kinderen richten?
• En hoe zorgen we ervoor
dat de stap terug naar het
normale leven zo makkelijk
mogelijk verloopt?
In een webinar (online
seminar) helpt kinderpsycholoog en opvoedkundige
Tischa Neve (o.a. bekend van
tv, Psychologie Magazine en
meerdere opvoedboeken)
jullie op weg met antwoorden en ideeën voor al deze
dilemma’s. Samen kijken we
naast de enorme uitdagingen
waar we voor staan ook naar
de kansen die dit alles meebrengt voor je gezin!
Het Jeugd en Gezinsteam
van Eemnes biedt ouders van
Eemnes de mogelijkheid om
dit webinar op 6 april a.s. te
volgen.

Een van de maatregelen die dit loket
voor zelfstandig ondernemers aanbiedt is een inkomensondersteuning
voor drie maanden via de Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ), die niet
terugbetaald hoeft te worden. U kunt
zo’n aanvraag online (met uw DigiD)
indienen. Voor meer informatie hierover kijkt u op hilversum.nl (bovenaan
de pagina staat een link ‘hulp voor
ondernemers’).

Houd de site van het JGT
Eemnes www.jgteemes.nl in
de gaten voor meer informatie!

Foto Veerle Rood
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Patty de Wit, Eemland

Afhalen en bezorgen
in Blaricum,
Eemnes en Laren

Hoe lang gaat dit duren?
Patty de Wit van Grand Café Eemland heeft als motto: aanpassen is overleven. “De aankondiging dat we dicht moesten kwam op zondagmiddag; maar
ik had vrijdagavond al met een paar mensen gezeten over de vraag wat ze
zouden kunnen doen als het zover was. Dus maandag konden we al gaan
bezorgen.
Afhalen kan natuurlijk ook, maar bezorgen doen we liever, want we hebben genoeg mensen die dat kunnen doen. Voor
het geld heeft het niet zoveel zin, maar
daar gaat het niet om. We moeten hier
met zijn allen doorheen zien te komen.
Voor de mensen is het toch weer even
iets anders dan als je elke keer zelf moet
staan te koken. Voor ons is het fijn dat
we ons vak kunnen blijven beoefenen.
Ik maak me wel een beetje zorgen,
hoe lang gaat dit duren? Je kunt in een

restaurant natuurlijk niet anderhalve
meter afstand houden, dan zit iedereen
naar elkaar te schreeuwen en hoe zet
ik dat glas op tafel? Dus dat we na 6
april op die manier open kunnen is een
illusie. En dit houden we niet eeuwig vol
natuurlijk. Laten we hopen dat we in de
zomer weer lekker met elkaar uit eten
kunnen.
Tot die tijd zijn we blij met iedereen die
wat bestelt bij ons of één van de andere
horeca-ondernemers!”

Blaricum

Foto Eemland
Sam van Sinderen, restaurant Eemland

//////////////////

Gemeentelijke belastingen
Vragen over gemeentelijke belastingen, de WOZ, kwijtschelding en vragen over uitstel van betaling kunnen
per mail worden gesteld via info@eemnes.nl. Telefonisch contact is ook mogelijk. Daarnaast vindt u meer
informatie op de website van de gemeente.
Als u dat in de mail aangeeft, dan wordt u teruggebeld. Als de maatregelen van het kabinet daarin tekortschieten kan voor
de gemeentelijke belastingen om uitstel van betaling worden verzocht bij de Invorderingsambtenaar. Uiteraard zullen deze
verzoeken met de nodige souplesse worden behandeld.

Tekenen voor De Eemhof
In De Eemhof wonen dementerende ouderen. Zij mogen geen bezoek meer ontvangen en dat missen ze erg.
Ze zijn blij met een kaartje of kindertekening! Doet u mee? Leuk!
Stuur het naar: De Eemhof, Eemhof 1 3755 JA Eemnes

Bistro Chapeau, Huizerweg 1
1261 AR Blaricum. Bezorgen en
afhalen. www.chapeaublaricum.nl,
035 531 5693
Johnny's Pizzeria en Steakhouse,
Hooibrug 8 1261 MV Blaricum. Via
thuisbezorgd.nl, 0355445746
Peking restaurant, Wetering 3539, 1261 ND Blaricum. Afhalen,
liefst na telefonische bestelling.
www.pekingblaricum.nl,
035 526 1358
Bellevue Hotel - restaurant,
Huizerweg 11 1261 AS Blaricum.
Bezorgen en afhalen.
www.bellevueblaricum.nl,
035 538 2382
Cuccina da Bruno, Dorpsstraat 1
1261 ES Blaricum. Afhalen.
www.dabruno.nl, 035 88 75 666

Eemnes
Grand Café Eemland, Laarderweg
74 3755 AR Eemnes. Bezorgen en
afhalen. www.grandcafe-eemland.nl,
035 531 58 64
Chinees van Eemnes Torenzicht 16
3755 CC Eemnes. Afhalen.
dechineesvan.nl 035 531 5434
Snackbar HappyFood Eemnes,
De Minnehof 6 3755 AK Eemnes.
Afhalen. www.happyfood.nl/locatie/
eemnes, 035 538 77 41
Marian kookt vers voor u.
Ma, woe en vrij. Bezorgen.
marian-kookt-vers-voor-u.jimdosite.
com, 06 12 72 72 26
KookStudio Eemnes,
Noordersingel 20E 3755 EZ Eemnes.
Iedere vrijdag en zaterdag. Afhalen.
kookstudioeemnes.nl, bestelling via
info@kookstudioeemnes.nl of
06 51 79 75 72

Laren
Maximiliano, Brink 10e 1251 KV
Laren. Bezorgen en afhalen.
www.maximiliano-laren.nl,
035-5335209 / 0725005599
l'Elefante Bianco, Naarderstraat 15
1251 AX Laren. Bezorgen en afhalen.
Bezorgen via thuisbezorgd.nl,
afhalen 035 531 3467
La Vespa, Naarderstraat 26, 1251
BC Laren. Afhalen. lavespa.nl
035 - 887 06 78
Restaurant Bangkok, Van Nispenstraat 17 1251 KE Laren. Afhalen.
035- 538 4177
Vis Atelier, De Rijt 2 1251 JM
Laren. Bezorgen en afhalen.
visatelier.nl 035 760 5301
Larense Mixed Hockey Club
(Maison C), Eemnesserweg 33a,
1251 NB Laren. Bezorgen (do-zo).
catering@lmhc.nl 06-51361994
Foto Veerle Rood
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