
Weekenddiensten
Huisartsen
Huisartsenpost Gooi- en Vechtstreek
Tel. 0900 9359 (bellen voor afspraak).
Tevens bereikbaar in avond- en nacht-
dienst voor alleen dringende hulp.

Tandartsen 0900 - 1515 
Spoedgevallendienst
Tel.: 0900-1515

Apotheken
Bereikbaarheid van de dienstapo-
theek (buiten de Baarnse openings-
tijden): Locatie Ziekenhuis Gooi 
Noord langs de A1 afslag Blaricum/
Huizen. De openingstijden zijn 
doordeweeks: van 18.00 uur tot 8.00 
uur. Openingstijden in het week-
end: 24 uur per dag geopend. Tel.: 
035-533 06 07. Elke zaterdag zijn de 
Baarnse apotheken van 10.00 tot 
12.00 uur geopend, uitgezonderd 
apotheek Bierhaalder.

Verloskundige
Verloskundigenpraktijk Baarn
Tel: 035 541 45 59 of 06 51 67 82 09

Thuiszorg
Zorgonderneming Beweging 3.0, 
tel. (033) 469 20 20 / 
www.beweging3.0.nl
Amant thuiszorgwinkels en uitleen-
service, tel. (030) 461 91 91 / 
www.uwthuiszorgwinkel.nl

Een op een Particuliere thuiszorg
En awbz thuiszorg
Tel. (035) 541 20 16 (adviesteam)
en 0900 202 55 01 in het weekend 
voor acute gevallen.

Amaris Thuiszorg
Snipstraat 2, 3742 VW Baarn
(werkdagen 9-12 uur)
Tel. 035-541 49 55
www.amaris.nl

Zorgpalet Baarn-Soest Zorg aan huis

Voor zorg, dagactiviteiten en huis-
houdelijke hulp 
www.zorgpaletbaarnsoest.nl
035-6036300

Ambulancevervoer
Centrale Post Ambulancevervoer
(033) 461 23 45. Voor noodgevallen
1-1-2 (ook brandweer en politie).

Dierenartsen
Dierenkliniek De Tromp
Tromplaan 3, tel. 541 56 32
Zaterdagmorgen spreekuur volgens
afspraak van 09.30 - 11.00 uur.
Dierenkliniek Baarn
Bremstraat 56, tel. 542 21 11
Zaterdagmorgen spreekuur
van 10.00 - 11.00 uur.
Dierenartsenpraktijk Teunissen,
F. Huycklaan 16, tel. 541 25 35
Zaterdagmorgen spreekuur
van 9.00 - 10.00 uur.
Dier Medisch Centrum Rosenthal
Nieuw Baarnstraat 97, tel. 542 93 12
Op afspraak, za van 8.00 tot 11.00 uur.
Dierenambulance 24 uur per dag:
tel. 06 - 53 86 06 00

NABEZORGING:
Tussen 19.00 - 20.00 uur
Telefoon (035) 541 72 90

HOOFDREDACTIE:
Martin Hoogendoorn
Bachlaan 54, 3741 HS Baarn
Telefoon (035) 542 21 62
Mobiel (06) 23 67 40 07
redactie@baarnschecourant.nl 
REDACTIE:
Hans Veltmeijer
Telefoon (06) 23 18 70 27
ADVERTENTIES
Tel. (035) 548 09 01/ (06) 24 76 04 05 
advertentie@baarnschecourant.nl
ADMINISTRATIE:
Tel. 548 09 00 tussen 9.00 - 17.00 uur
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COLOFON

Achter het kantoorgebouw, Nieuwstraat 1-3, is een pakhuis 
gelegen. Het pand is gebouwd rond 1910 en werd door het 
verhuisbedrijf van de Gebr. van der Heiden gebruikt als 
bergplaats voor inboedels en bagages. Veel later was het 
verhuis- en transportbedrijf van fa. Witteveen er gevestigd. 
Als voorbeeld van industriële architectuur uit het begin van 
de twintigste eeuw is het pand zeer de moeite waard. De 
oorspronkelijke architectuur is tot op heden gaaf behouden 
gebleven.

Wilt u uw herinneringen delen? U kunt hierop reageren via 
internet: www.geheugen.groenegraf.nl, of stuur een e-mail 
naar: bakker.groenegraf@gmail.com. Heeft u geen internet? 
Stuur een briefje aan:

Stichting Groenegraf.nl
T.a.v. Baarnsch Geheugen
Marisstraat 4
3741 SK BAARN

Weet u het nog? 

Debuutboek journalist Hans Veltmeijer, over Brazilië  

Thuis in Rio de Janeiro 
Uitleg over herstel vijf elementen Baarnse Bos 

Berceau illustreert de levensloop  

Nijhof trendwatcher Jeannette Wynia ‘Het wordt een stoere Kerst’ 

Het wordt een stoere Kerst, gelet op de 
kleurstelling en het materiaalgebruik. 
Veel beton, grijs en hout. De kleuren zil-
ver, goud en rood blijven onlosmakelijk 
aan Kerstmis verbonden. Dat geldt zeker 
voor Nijhof bouwen en wonen, weet 
trendwatcher Jeanette Wynia. Zij ont-

fermt zich al zo’n acht, negen jaar over 
de Kerst inrichting van de Glazen Kas op 
De Noordschil. Momenteel zijn de sty-
listen bezig die inrichting te � jntunen. 
Aan het einde van oktober hebben ook 
de shops-in-shops, zoals Riviera Maison, 
hun kerstproducten uitgestald. 

Dan mag de verkoopwoede echt losbar-
sten.

Gezelligheid en Kerstmis vormen een 
twee-eenheid. Jeanette Wynia zegt er echt 
af� niteit mee te hebben. Zij vindt het leuk 
(nieuwe) producten uit te zoeken, in te 
kopen en (te laten) inrichten. Haar zoek-
tocht is een heuse megaklus. “De maan-
den december en januari bezoek ik leve-
ranciers, in hoofdzaak Nederlandse, en 
buitenlandse beurzen om te kijken wat de 
nieuwe trends zijn. Ik lees de bladen. Pin-
terest (red. een plek om creatieve ideeën te 
ontdekken en te verzamelen) is een bron 
van inspiratie. Ook heb ik zelf kleuren en 
producten in gedachte. Ik zoek producten 
uit. In maart is de zoektocht afgerond, 
waarna de bestellingen worden geplaatst. 
De levering vindt plaats in augustus. De 
spullen worden uitgezocht, geprijsd en 

weggezet”, schetst Jeanette de procedure. 
Zij heeft inmiddels zoveel ervaring opge-
daan, dat ze de doelgroepen van Nijhof 
goed in beeld heeft. “Wij hebben een ac-
tuele koopgroep, gevormd door klanten 
die kopen wat nu in is. Daarnaast kennen 
we de populaire doelgroep. Die klanten 
kopen wat bekend is”, verklapt de trend-
wachter 

Aan de hand van een uitvoeringsplan 
zorgen de stylisten bij Nijhof voor de in-
richting van de Kerstafdeling, die sinds 
een aantal jaren in de Glazen Kas is ge-
huisvest. De locatie is een bewuste keuze, 
maakt dat de Kerstspullen niet teveel in de 
reguliere collectie inbreken. 

Beton, hout en grijs
Qua kleur- en materiaalgebruik voeren dit 
jaar beton, hout en grijs de boventoon. “Ik 
typeer het als een stoere Kerst, heel wat 
anders dan de zachte pastelkleuren vier 
jaar geleden”, aldus Jeanette, die bena-
drukt dat de standaards (ballen, sterren en 

dergelijke) ook in rood koper blijvend zijn. 
Nijhof kent vier thema’s, te weten Rough 
Christman, Winter Light, Christmas Mor-
ning en Sweet surprise voor de kinderen. 
Bij Rough Christmas liggen de accenten 
op veel hout in de kleuren grijs maar ook 
blauw en zilver. Winter light is licht en 
blond hout met roodkoperen accenten, 
Scandinavisch huiselijk. Christmas Mor-
ning gaat uit van traditioneel wit en rood 
met een moderne twist. Sweet surprise 
zijn hangers in lichte pastelkleuren in de 
vorm van diertjes en taartjes, gebreide 
knuffels in de boom. In totaal omvat het 
kerstassortiment bij Nijhof circa vierdui-
zend producten. Ook de winkelruimte 
wordt in kerstsfeer gebracht met boom-
pjes met sterren en een duimstok als link 
naar bouwen en wonen. Op het voorter-
rein worden naast de bomen vuurhaar-
den, passend bij Rough Christmas geëta-
leerd. Online via social media, Facebook, 
magazine en blog brengt Nijhof de collec-
tie onder de aandacht. De off line media 
worden niet vergeten. 

Staatsbosbeheer voert momenteel 
fase 2 van het herstel van het Baarnse 
Bos uit. Niet alle Baarnaars zijn daar-
over te spreken. Maar net zo min weet 
iedereen wat er nu precies gebeurt, 
en waarom. In de Baarnsche Courant 
verschijnt daarom een nadere uit-
leg over elk van de vijf elementen. 
Vandaag het derde deel: de berceau, 
ofwel loofgang, waar een diepere ge-
dachte achter schuilt. 

In 1733 begon de eigenaar van landgoed 
De Eult met de aanleg van een wandel-
park in de Franse stijl. Er werden statige 
beukenlanen aangeplant en het park werd 
aangekleed met bijzondere elementen zoals 
het sterrenbos. In 1758 werd het park ei-
gendom van de koninklijke familie, die het 
park nog verder verfraaide.
In de negentiende eeuw werden vrijwel 
alle landgoedtuinen gereorganiseerd in de 
Engelse landschapsstijl, waarbij alles een 
‘natuurlijke’ indruk moest maken. Hoewel 
ook in het Baarnse Bos veel is veranderd, is 
de vroegere Franse stijl gebleven. Hierdoor 
is het een van de weinig bewaard gebleven 
achttiende-eeuwse parkbossen in ons land, 
en in de provincie Utrecht zelfs het enige. 
Het Baarnse Bos is daarom ook aangewe-
zen als Rijksmonument.
Het herstelwerk volgt na langdurig histo-
risch en architectonisch onderzoek. De eer-
ste aanzet gaat terug naar 1993, in 1999 
werd het park een Rijksmonument en in 
2007 verscheen een toegankelijk boek op 
basis van al het onderzoek. Het uiteinde-
lijke masterplan tot herstel werd in 2010 
afgerond.

In 2013 is gestart met de werkelijke op-

knapbeurt van een aantal elementen in 
het Baarnse Bos. Om het weer het vor-
stelijk wandelpark van weleer te laten 
worden. Een project dat vooral wordt 
ge� nancierd door de provincie Utrecht 
en Staatsbosbeheer. Ook de gemeente 
Baarn droeg met 75.000 euro bij aan de 
eerste en 30.000 aan de tweede fase. In 
fase 1 zijn de Grote Kom en de hoofd-
entree hersteld. Nu is Staatsbosbeheer 
aan het werk met fase 2 waarbij vijf 
elementen worden hersteld of ver-
sterkt: de entree aan de stationszijde, 
de Linde Kom, de berceau, de Ganzen-
voet, en de Troon.
De Oranjes stelden in 1788 architect 
P.W. Schonck aan om de aanleg van 
het wandelpark te vervolmaken. Mis-
schien is een van de grootste attracties 
van het huidige Baarnse Bos wel van 
zijn hand: de berceau. Een berceau is 

een loofgang die ontstaat door twee 
rijen bomen met de kruinen naar el-
kaar toe te snoeien.

Oorspronkelijke openheid
De berceau start achter de bijgebou-
wen van Paleis Soestdijk en eindigt 
met een rondgang rond de Linde Kom. 
De loofgang is bedoeld om de mensen 
in de achttiende eeuw schaduw te ge-
ven tijdens het wandelen. Een bleek 
gelaat was destijds immers in de mode 
omdat de werkers in het veld bruin 
werden door de zon. Op hen werd 
duidelijk neergekeken door de elite. 
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Trendwatcher Jeanette Wynia in de tot 
Kerstétalage ingerichte Glazen Kas
Foto Roeland de Bruyn. 

Brazilië is voor Hans Veltmeijer zijn 
tweede vaderland. Met name Rio de 
Janeiro kent hij op zijn duim. Uit die 
wereldstad komt zijn vrouw Claudia 
die hij in 1991 leerde kennen. Ruim 
een jaar later, na getrouwd te zijn, 
was hij voor de eerste keer in het 
warmbloedige Zuid-Amerikaanse 
land. De jaarlijkse bezoeken aan zijn 
schoonfamilie, zijn studie culturele 
antropologie met als specialisatie La-
tijns Amerika en met name Brazilië, 
maar ook zijn persreizen en de (WK) 
voetbalervaringen maakten van de 
Baarnaar een echte kenner van Brazi-
lië en Rio. 

Tal van verhalen over zijn favoriete 
land publiceerde Hans in onder meer 
NRC, HP de Tijd, Reformatorisch Dag-
blad en Metro. En zelfs in de Baarnsche 
Courant. Hij actualiseerde die verha-
len, vergaarde recente informatie, had 
persoonlijke gebeurtenissen en hoorde 
natuurlijk de familieverhalen aan. Dat 
alles heeft hij samengebundeld in het 
deze week verschenen boek ‘Echo’s 
uit Rio de Janeiro: onder familie, voet-
ballers, gelovigen en bandieten’. De 
ruim 300 pagina’s tellende uitgave is 
gelardeerd met foto’s en is te koop bij 
zowel Boekhandel Den Boer als Bruna 
in Baarn. Volgende week vrijdag van 
16.00 tot 18.00 uur presenteert Hans 
het eerste boek van zijn hand in café 
Prins Hendrik. Nu hij eenmaal het 
boek, uitgegeven door Aspekt, in han-
den heeft, beaamt de auteur ‘best trots’ 
op het resultaat te zijn.
Hans, die een luchtige schrijftrend 
heeft, vertelt de verhalen van bin-
nenuit de Braziliaanse samenleving. 
Over de gewone mensen: de armen en 
middenklassers die in de Zona Norte 
van Rio leven. De naweeën van de sla-
vernijperiode, de drugsoorlogen, de 

economische ontwikkeling, de religie, 
de politieke ontwikkelingen, het voet-
bal, de gezondheidszorg: geen onder-
werp wordt gemeden. Elk hoofdstuk 
heeft een thema. “Een van de rode 
draden in het boek vormen de familie-
verhalen, zoals ik die heb ervaren en 
aangehoord. Naast Claudia was mijn 
schoonmoeder een inspirator voor 
het boek. Zij wilde graag dat ik het al-
lemaal eens opschreef. Ik portretteer 
ook anderen, zoals favelabewoners, 
politici en Nederlandse ondernemers 
in Rio. En ik wil mensen die het daar 
moeilijk hebben een podium geven”, 
vertelt Hans, die ook de ontwikkeling 
in de favela’s (sloppenwijken) van een 
soort burgeroorlog naar paci� catie 
van dichtbij belicht. Sinds zijn afstu-
deeronderzoek van een half jaar in 
1994 komt hij jaarlijks in de favela’s. 
Hij presenteert de op elkaar aanslui-
tende verhalen in grote lijnen in chro-
nologische volgorde. Van zijn eerste 
bezoek aan het land in 1992 tot en met 

zijn meest recente reis 
in juni 2015. Het boek is 
zeer informatief, geeft 
de niet-Braziliëkenner 
onder de toeristen een 
heldere kijk op het land 
en Rio in het bijzonder. 
Het moment van ver-
schijning is niet toeval-
lig in de aanloop naar 
de Olympische Spelen 
van 2016 in Rio.
Op de omslagfoto kijkt 
Hans’ vriend uit een 
favela, Adalto, uit over 
Rio de Janeiro, de echo’s 
horende weerklinken. 
De foto’s maakte hij zelf 
en vormen een afspie-
geling in beeld van de 
inhoud. Nu het boek af 
is, is Veltmeijer opge-
lucht, want de totstand-
koming heeft veel tijd 
gekost. 

Vriend Adalto kijkt uit 
over Rio de Janeiro

‘Echo’s uit Rio de Janeiro’, het debuut van 
Hans Veltmeijer. De berceau met het wilde bloemenveld in 

aanleg.
Foto Roeland de Bruyn
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