
Weet u het nog?
De Discotiek in de Nieuw Baarnstraat. 
Deze discotiek werd op 8 november 
1973 geopend door Ad en Corry de 
Bruijn. Een prima tijd natuurlijk om 
een muziekhandel te beginnen, de pla-
tenbusiness was booming!
Ad hield zich met name bezig met de 
inkoop van de platen, zijn echtgenote 
Corry de Bruijn-Berkhof deed de ver-

koop in de winkel. Dit zouden ze 25 
jaar lang blijven doen, op 28 november 
1998 sloot de Discotiek definitief zijn 
deuren. De winkel bestond dus precies 
in de tijd dat de muziekindustrie op 
zijn hoogtepunt draaide. Na 1998 ging 
het snel bergafwaarts met de industrie                
omdat muziek steeds meer via internet 
verkrijgbaar werd. De huidige situatie 
ziet u op de rechtse foto.  Corry de Bruin

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

Heeft u geen internet? Stuur een brief-
je aan:
Stichting Groenegraf.nl  T.a.v. Baarnsch 
Geheugen, Groen van Prinstererlaan 
38,  3741 VM BAARN

Een zorgresidentie die aansluit bij Vorstelijk Baarn  
1 oktober miljoenenproject afgerond met restauratie herenhuizen Holland en Peking  

De cirkel is rond voor de monumen-
tale herenhuizen Peking en Holland 
aan de Javalaan. Na een rijke en 
vorstelijke geschiedenis krijgen de 
panden weer een woonfunctie. Op 1 
oktober wordt een miljoenenproject 
afgerond en Zorgresidentie Holland 
geopend. Een rondgang met direc-
teur Hans Bos door een zojuist opge-
leverd gedeelte en een deel waar de 
ornamentrijke plafonds nog geres-
taureerd moeten worden.

Zij komt uit het maatschappelijk werk, 
hij heeft een achtergrond als architect. 
Zorgresidentie Holland is inmiddels 
al nummer vijf voor Hans Bos en zijn 
vrouw Anna van der Kooij, de direc-
teur-eigenaren van DS Verzorgd Wo-
nen. DS staat overigens voor ‘dream-
scape’ en verwijst naar het realiseren 
van  de ‘woondromen van ouderen’.
Zorgresidenties in Hilversum (twee), 
Huizen en Haarlem draaien al. Maar 
deze in Baarn is wel heel bijzonder, 
merkt Bos op. “De vergrijzing is over-
al in Nederland, dus we zoeken in 
het hele land naar geschikte plekken. 
Maar zo’n locatie als deze kom je zel-
den tegen. Een historisch gebouw in 
het groen en tegelijkertijd in het cen-
trum.”
Huize Holland is een rijksmonument 
en het eraan vastgebouwde Huize Pe-
king vreemd genoeg ‘slechts’ een ge-
meentelijk monument. Terwijl de ge-
schiedenis van de panden hier begon. 
De Amsterdamse koopman Reinhard 
Scheerenberg liet er een Chinees pa-
viljoen bouwen in 1791 met bouwma-

teriaal uit China.  
Later trekken er vorstelijke bewoners 
in, zoals koning Lodewijk Napoleon 
(de broer van de keizer), koning Wil-
lem II en burgemeester de Beaufort 
die veelvuldig bezoek krijgt van de 
koninklijke familie. De burgemeester 
besluit de oude villa grotendeels te 
slopen en te vervangen door de huidi-
ge twee herenhuizen. Baarnaars ken-
nen de panden vooral als het belas-
tingkantoor. De laatste eigenaar was 
woningcorporatie Portaal.  

Dankbare thematiek voor styliste
Nu verkeren de monumenten in de 
laatste fase van een grootse restaura-
tie. De woonkamer van Huize Peking 
is vrijdag opgeleverd. Hier kunnen de 
oudere bewoners met geheugenpro-
blemen en/of lichamelijke klachten 
in stijl en luxe vertoeven bij de open 
haard onder het bijna vier meter hoge 
plafond gesierd met ornamenten en 
kroonluchters. De ruimte heeft ook fa-
cetten die refereren aan de begintijd. 
Porseleinen Chinese vazen, kussens 
met Chinese motieven en het oosterse 
rood in de kleurstelling van de zithoe-
ken. “Zo’n geschiedenis is natuurlijk 
een dankbare thematiek voor een sty-
liste.”
In de open keuken die ook al gereed 
is, bereidt een kok straks iedere avond 
een diner voor de bewoners. Hij werkt 
daarbij met verse, veelal biologische 
ingrediënten, vertelt Bos. Om zeven 
dagen per week 24 uur per dag zorg te 
kunnen bieden heeft hij vier koks en 
nog 41 andere verzorgenden in wis-

seldienst. Met 34 studio’s komt er één 
verzorgende op vier bewoners. “Dat 
is bijna het dubbele van de zorginzet 
in veel verpleeghuizen.” De studio’s 
hebben allemaal een prachtig uitzicht 
vanuit de royale klassieke ramen. Aan 
de voorzijde staan de vier ‘prinsessen-
bomen’, grote beukenbomen ter ere 
van Beatrix, Irene, Margriet en Chris-
tina, met daarachter de statige Toren-
laan. De woningen aan de achterkant 
kijken de Pekingtuin in. 

Zorghotel
Het gebouw van bijna 2900 vierkante 
meter wordt de grootste zorgresiden-
tie van DS Verzorgd Wonen. “Door de 
schaalgrootte kunnen we nog efficiën-
ter werken en de prijs scherper stel-
len.” De goedkoopste studio kost 2500 
euro. Dat is maar een fractie meer dan 
tegenwoordig al in een verpleeghuis 
wordt betaald, waar de eigen bijdrage 
op kan lopen tot 2248 euro per maand, 
rekent Bos voor. “Het wonen en de ho-
telservice betalen de mensen zelf. De 
dagelijkse zorg wordt vergoed uit de 
AWBZ en de huisarts en ouderenarts 
vallen onder de zorgverzekering. De 
bewoners betalen over het algemeen 
de kosten uit hun pensioen en spre-
ken veelal een deel van hun spaargeld 
aan.”
Naast de permanente bewoners krijgt 
de residentie ook een gedeelte zorgho-
tel met tien studio’s. De derde functie 
vormt dagbesteding. Die ouderen die 
nog zelfstandig elders wonen draaien 
dan mee met de activiteiten van de 
bewoners. ‘Gezelligheid’ staat daarbij 
voorop. Zo worden er ook huisconcer-
ten georganiseerd van professionals, 
conservatoriumstudenten of de  jonge 
talentvolle  leerlingen van de plaatse-
lijke vioollerares. De sfeer in het huis 
staat of valt bij goede zorgverleners, 
beseft Bos.  Dat komt goed, weet hij. 
“Dit is voor zorgverleners een heel 
prettige plek om te werken en we heb-
ben al veel goede sollicitanten.”   

Houten vakwerkconstructie
Het Pekinghuis is af, dat kan van de 
andere kant niet worden gezegd. In 
Huize Holland moet nog hard ge-
werkt worden door hoofdaannemer 

Open dag
Zorgresidentie Holland opent haar 
deuren voor het publiek tijdens Open 
Monumentendag op 13 september. 
De open dag aan de Javalaan 1-3 is 
van 11.00 tot 15.00 uur.

Baarnaar botst
Rijbewijs ingenomen

Timmer uit Putten. Dagelijks rukken 
35 man uit om er iets moois van te ma-
ken. Zoals van het paradepaardje van 
het huis: de plafonds. “Die zijn heel 
bijzonder. Zelfs de rijksmonumen-
tendienst keek daarvan op.” Alle or-
namenten in de grote kamers van het 
voormalige bediendenhuis worden nu 
in originele staat hersteld. “Het is heel 
bewerkelijk maar wel heel erg leuk”, 
kijkt Bos om zich heen. “Dit sluit na-
tuurlijk wel aan bij Vorstelijk Baarn.” 

De rijke ornamenten werden zichtbaar 
na de verwijdering van de verlaagde 
plafonds. In Huize Peking deden de 
verbouwers een nog grotere ontdek-
king. Waar altijd gedacht werd dat 
de Chinese villa bij de verbouwing in 
1890 helemaal was gesloopt, blijkt dat 
grote delen van het originele pand uit 
1791 nog grotendeels aanwezig zijn. 
Zo is het souterrain nog vrijwel intact 
en ook de gehele houten vakwerkcon-
structie van de opbouw van het oude 
huis staat er nog. De binnenmuren 
zijn nog van de oude villa. De buiten-
muur is er simpelweg omheen gezet.

Duurzaam gebouw
De gemeente stelde zich ‘zeer coöpe-
ratief’ op ten aanzien van de plannen 
voor een zorgresidentie, en ook uit de 
buurt kwam er geen enkel bezwaar. 
Na twee jaar restauratie staat er zo 
een in oude luister hersteld historisch 
maar tegelijkertijd duurzaam gebouw. 
Het genereert straks bijna net zoveel 
energie dan dat er wordt gebruikt.  
Dankzij onder meer de isolatiemateri-
alen en de warmte-koudeopslag. 

De rondleidingen zijn ondertussen in 
volle gang. “Het gaat hard”, stelt Hans 
Bos vast. Hij is ervan op de hoogte dat 
er in Baarn veel service-flats voor ou-
deren zijn. Maar daar wordt geen 24-
uurs zorg geleverd. 
Met de doorzettende vergrijzing is 
Residentie Holland de voor de hand 
liggende volgende stap voor die doel-
groep ouderen. Dat er ‘verrassend 
veel belangstelling uit Baarn’ is voor 
dit concept is dus eigenlijk niet ver-
rassend.

 Hans Veltmeijer

Bij een aanrijding tussen twee auto’s 
maandag in Barneveld is een van de 
inzittenden gewond geraakt. Het 
slachtoffer moest met nekletsel naar 
het ziekenhuis. De politie heeft het 
rijbewijs van een van de bestuurders 
ingevorderd.

Omstreeks 14.30 uur botsten op de 
Dronkelaarsweg, nabij de afrit van de 
A30, twee auto’s op elkaar. Een 83-jari-
ge automobilist uit Baarn draaide van-
af de A30 linksaf de Dronkelaarsweg 

op. Daarbij zag hij een uit Barneveld 
naderende auto, bestuurd door een 
32-jarige vrouw uit Barneveld, kenne-
lijk over het hoofd. De passagier van 
de Baarnse automobilist liep daarbij 
nekletsel op. 

De vrouw uit Barneveld en haar twee 
kinderen kwamen met de schrik vrij. 
Hoewel er geen drank in het spel was 
verdenkt de politie de Baarnse au-
tomobilist van gevaarlijk rijgedrag. 
Daarom is zijn rijbewijs ingevorderd.
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COLOFON

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
Bellen tussen 9.00 en 10.00 uur om 
een afspraak te maken.

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 Thuis, Christelijke Thuiszorg

vanuit Amaris Schoonoord
Zorgadvies, tel. 06-12656816
(werkdagen 9-12 uur)
Oosterstraat 1E, 3742 SK Baarn
www.amaristhuis.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 9.00 tot 11.00 uur.
Dierenambulance 24 uur per dag:
tel. 06 - 53 86 06 00

Hans Bos in de net opgeleverde woonkamer 
in Huize Peking.   (Foto: Bob Awick)

De ornamenten van de plafonds in Huize Holland worden in oude luister hersteld.  
 (Foto: Bob Awick)


