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AnnemArieke 
roelfzemA

5 vragen aan 

se vluchtelingen op te vangen?
‘Mijn zoon Jochem raakte betrokken bij de organisatie 
Guesthousing 4 Ukrain, een initiatief dat kort na de Rus-
sische inval is opgestart om tijdelijke opvang te creëren 
voor vluchtelingen. De verhalen die hij hoorde grepen 
hem zo aan, dat hij besloot om zelf ook een gezin in huis 
te nemen. Toen ik dat hoorde, zei ik direct: ‘Dat gaan wij 
ook doen.’ Ik heb geen moment getwijfeld. Wij hebben 
het zo goed hier en kunnen ons niet voorstellen hoe het 
is om huis en haard achter te moeten laten. En met een 
Bed & Breakfast naast ons huis zijn wij in de gelukkige 
omstandigheid dat het ook vrij eenvoudig kan.”

Hoe ging het toen verder?
“We hadden aangegeven dat we drie mensen onderdak 
konden bieden en kregen te horen dat er een moeder met 
haar dochter en een jongetje van 7 jaar bij ons zouden 
komen. Maar op de carpoolplek waar de bus arriveerde, 
zagen we nergens een kind van die leeftijd. Algauw 
begrepen we wat het misverstand was: het was geen jon-
getje van 7 jaar, maar een baby van 7 maanden! Snel werd 
het f ietsje dat al voor hem klaarstond omgewisseld voor 
een wandelwagen. Zijn bed werd een babybedje en de 
lego ruilden we om voor duplo. Het was even schakelen, 
maar met zes kleinkinderen hebben we zelf gelukkig van 
alles in huis. Ook veel Laarders hebben ons fantastisch 
geholpen. Van Expert De Boer kregen we een magnetron, 
Boog Boetiek doneerde een kledingrek en vriendinnen 
kwamen aanzetten met pakken luiers. Hartverwar-
mend.” 

Wat weet je van hun achtergrond?
‘Ze zijn gevlucht uit Charkov, een van de zwaarst getrof-
fen gebieden. Er zijn daar de vreselijkste dingen gebeurd. 

Hun huis is compleet verwoest, vriendinnen van Iryna 
zijn verkracht. Haar man is daar nog, hij wil zijn land 
niet verlaten. Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Iry-
na is nagelstyliste en heel kunstzinnig. Ze spreekt Engels 
en is hard aan het studeren om de taal nog beter onder de 
knie te krijgen. Svetlana spreekt alleen Oekraïens. We 
communiceren met behulp van Google Translate en dat 
gaat meestal prima. Af en toe ontstaan er gekke zinnen. 
Dan moeten we allemaal erg lachen.’

Hoe gaat het nu met ze?
‘Het zijn allerliefste mensen. Heel bescheiden en 
beschaafd. Ze willen niet de hele dag niks doen, dus zo 
nu en dan helpen ze me in de B&B. Drie keer per week 
eten we samen, dan zitten we met z’n allen gezellig aan 
onze keukentafel. Twee avonden koken zij een Oekraïen-
se maaltijd. Doorgaans stevige kost, met veel aardappe-
len, ‘geplukt’ vlees en f ijngeschaafde groentes. Eén keer 
per week kook ik een typisch Nederlands gerecht. Stamp-
pot andijvie is hun favoriet. Ze hebben het f ijn, ze voelen 
zich hier gelukkig. Maar ze realiseren zich ook goed dat 
Laren niet representatief is voor heel Nederland.’ 
 
Hoe kijken jullie naar de toekomst?
‘We hebben ook veel serieuze gesprekken, maar ze vin-
den het nog erg moeilijk om over hun toekomst te pra-
ten. We hebben afgesproken dat ze in elk geval tot het 
eind van het jaar bij ons kunnen blijven. Daarna kijken 
we verder. Maar als ze in Nederland willen blijven, en als 
dat kan en mag, dan weet ik één ding zeker: zij gaan het 
hier redden. Ze kunnen prima voor zichzelf zorgen, het 
zijn harde werkers. Ik heb diep respect voor deze mensen. 
Dat ze bij ons zijn gekomen, is een verrijking van ons 
leven.’

Sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken, hebben zo’n 
21 duizend Oekraïense vluchtelingen onderdak gevon-
den bij Nederlandse gastgezinnen. Ook Annemarieke 
Roelfzema en haar man Joop stelden hun thuis open. 
Sinds 2 april wonen de Oekraïense Svetlana (50), haar 
dochter Iryna (22) en baby Yaroslav in de Bed & Break-
fast in de tuin van het Larense koppel. “Ze voelen nu al 
als familie.”   

Hoe zijn jullie ertoe gekomen om Oekraïen-
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Negen dagen Kermis in Laren
Van zaterdag 2 t/m zondag 10 juli vindt dit grote volks-
feest plaats volgens de formule die vorig jaar voor het 
eerst werd toegepast. Dat betekent dat op het kermister-
rein zo’n 20 hoofdattracties staan opgesteld en rond de 
poffertjeskraam nog zo’n vier attracties specif iek voor de 
kleine kinderen. Daar staan bij voorbeeld de draaimolen 
van Laarder Gerard Distelblom en het eendjes vissen. 
Ook de trampolines zijn daar te vinden. Veilig vermaak 
op een beschutte plek voor de kleintjes met hun ouders 
en opa’s en oma’s. Na af loop is het goed toeven in de pof-
fertjeskraam van Marcel Hilhorst.

Op het kermisterrein staan de grote kermiszaken com-
pact bij elkaar, waaronder een grote splinternieuwe 
achtbaan en natuurlijk ook de booster die 35 meter de 
lucht ingaat. Voor de durfals. Evenals vorig jaar blijft de 
weg open, waardoor het verkeersbeeld veel rustiger 
wordt. Deze aanpak oogstte vorig jaar veel positieve reac-
ties dus dat doen we opnieuw. Ook de mis op de kermis 
vindt dit jaar weer plaats, in de autoscooterbaan. 
 Aanvang 10 juli om 10.30 uur.
Gedurende de gehele kermis is ruimschoots beveiliging 
aanwezig. Op 2 juli om 13.00 uur opent burgemeester 
Nanning Mol de kermis, daarbij terzijde gestaan door 
“Mr Top-Pop” Ad Visser. De opening wordt muzikaal 
omlijst door een optreden van Larens mannenkoor “De 
Speuit”. Direct na de opening worden er door de burge-
meester gratis oliebollen uitgedeeld. “Ontvang een bol 
van Mol”!

Tot ziens op de 
Larense kermis, 
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  Dit is een podium voor  de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Vertrouwen in Laren
Dinsdag 31 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met de 
benoeming van de nieuwe wethouders waaronder onze 
Jan van Midden. Jan woont met zijn gezin al meer dan 16 
jaar in Laren en kwam als scholier vanuit zijn geboorte-
plaats Hilversum al vakantiewerk doen op de kwekerij in 
het dorp. Afgelopen jaren was hij actief betrokken bij de 
voetbalvereniging SV Laren en de vereniging Bijzonder 
Laren. De VVD is met recht trots op zo’n goed ingevoerde 
nieuwe wethouder. 

Het coalitieakkoord heeft als titel ‘Vertrouwen in Laren’. 
Want alleen als bewoners en de gemeente samen, in ver-
trouwen, werken aan verbeteringen in het dorp, kan het 
de goede kant op gaan. De VVD heeft uit haar verkie-
zingsprogramma veel punten in het coalitieakkoord 
opgenomen gekregen. Eerst moet de basis op orde komen 
door te investeren in het onderhoud van de openbare 
ruimte en het groen. Door te investeren in kennis en 
ervaring bij de gemeente zodat bewoners met hun vragen 
en wensen ook professioneel geholpen kunnen worden. Er 
komt een investeringsplan om achterstallig onderhoud 
van schoolgebouwen weg te werken. En we gaan experi-
menteren door het autoverkeer door het dorp heen terug 
te dringen zodat het rustiger én veiliger wordt voor wan-
delaars en fietsers. 

Al deze ambities kosten natuurlijk ook geld. En iedereen 
weet inmiddels wel dat de gemeente een krappe porte-
monnee heeft. Door een aantal meevallers kunnen we 
toch bovenstaande investeringen betalen maar moeten 
we ook zorgen dat de uitgaven en inkomsten van de 
gemeente voor de langere termijn in balans komen. Met 
Jan van Midden als wethouder Financiën zal dat zeker 
gaan lukken!

Erik Koldenhof
Fractievoorzitter VVD Laren

ee

Speciale aandacht voor kinderen 

Eemnesserweg 19a Laren

035-5315894

www.tandartscentrumlaren.nl
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  Dit is een podium voor  de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Vertrouwen is goed
Drie partijen hebben een akkoord bereikt over een  coalitie 
die de komende vier jaar Laren wil besturen. Larens 
Behoud, de VVD en D66 hebben hun ambities voor Laren 
op papier gezet. Daarbij hebben ze geluisterd naar de 
ideeën van de overige partijen en ook de inwoners van 
Laren hun zegje laten doen. Dit is, zo lijkt het, een eerste 
teken van de bestuurlijke vernieuwing die de partijen 
nastreven. Daarbij is burgerparticipatie een belangrijke 
pijler en de basis voor het ‘Vertrouwen in Laren’ als 
gemeenschap dat het coalitieakkoord als motto heeft.

In het coalitieakkoord wordt de burger gevraagd mee te 
praten over de uitvoering van het plan ‘Laren Regen-
klaar’, maar dan is de principiële keuze voor een water-
berging onder de Brink al wel gemaakt. Zo zien we in dit 
voorbeeld dat, net als in de landelijke politiek, bestuur-
lijke vernieuwing in de praktijk eenvoudig vervalt tot 
oud gedrag en eerder gemaakte fouten. 

Groen Laren denkt dat er een belangrijke rol is weggelegd 
voor de oppositie om de coalitie op het rechte spoor van de 
goede ambities te houden. Al te vaak immers worden 
‘praktische bezwaren’ en uitvoerbaarheid als argument 
gebruikt om de oplossing van de structurele problemen 
van deze tijd op het gebied van duurzaamheid, bio-
diversiteit en sociale woningnood uit te stellen of te ver-
mijden. Groen Laren zal voorstellen op deze gebieden 
blijven ontwikkelen en inbrengen in de gemeenteraad. 

Daarbij is ons motto: vertrouwen is goed, maar construc-
tieve oppositie is beter.

Ben Wichers Schreur
Commissielid Groen Laren
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Vertrouwen in Laren
Onze gemeente heeft een nieuw college van Burgemees-
ter en Wethouders. Op 1 juni zijn Frits Westerkamp 
namens Larens Behoud, Jan van Midden (VVD) en Flip de 
Groot (D66) aan de slag gegaan om samen met burge-
meester Nanning Mol ons dorp te besturen. Dit namens 
de gemeenteraad én met een breed draagvlak. De instal-
latie is het resultaat van een formatieronde waarin Larens 
Behoud, VVD en D66 intensief met elkaar gewerkt heb-
ben aan het coalitieakkoord dat de titel Vertrouwen in 
Laren heeft gekregen.
Uitgangspunt voor de nieuwe bestuursperiode is dat we 
vertrouwen hebben in de kracht van ons dorp en van onze 
inwoners. In de besprekingsrondes hebben we ruimte 
geboden aan vertegenwoordigers van organisaties, 
ondernemingen en instanties om ons, coalitiepartners te 
voeden met hún visie op bepaalde vraagstukken of pro-
blematieken. Ook aan alle inwoners is gelegenheid gege-
ven om inbreng te leveren. Dit heeft geleid tot een helder 
aantal uitgangspunten. U kunt het akkoord inzien via 
onze website www./larensbehoud.nl/coalitieakkoord-
gemeente-laren/.
De allereerste een wellicht grootste uitdaging voor de 
komende vier jaar ligt op het gebied van de financiën. De 
basis moet op orde zijn, en op orde blijven. En dat is op 
zich al een hele toer. Uiteraard gaan we proberen wat te 
doen aan veel gehoorde ergernissen zoals het verkeer en 
parkeren en pakken we problemen aan zoals de dreigende 
wateroverlast. 
Niet alles zal – meteen of in een keer – kunnen worden 
opgelost. Maar met een nieuw college dat open staat voor 
uw ideeën en bijdragen, heb ik het volste vertrouwen in 
de komende vier jaren bestuurlijk Laren.

Karel Loeff
Fractievoorzitter Larens Behoud
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Nieuws in beeld

De Vierdaagse deelnemertjes meer dan hartelijk onthaald

Barbier Rogier knipt in 3 uur 3841 euro voor Oekraïne

15e Atelierroute goed bezocht en 
succesvol verlopen

Loco-burgemeester Peter Calis roemt 
75-jarige Accordeon vereniging Aurora

Fleur Kok neemt afscheid van Laren 
Dames 1

Eric Hurink in volle publiciteit met 
DorpsradioDorpsradio als Radio Oekraïne

Ansichtkaarten van Laren door Gitte Spee

Gooise academie sluit jaar af

André de Valk houdt boeiende historische 
boerderijen-lezing in Johanneshove
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Larense zaken 10 juni 2022

De Vierdaagse deelnemertjes meer dan hartelijk onthaald

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten 
ontlenen. De formele rechtsgeldige bekendmakingen 
en volledige tekst hiervan bekijkt u op de landelijke 
website www.overheid.nl Wilt u automatisch een 
melding ontvangen van de bekendmakingen? Meld u 
dan aan voor de e-mailservice via 
www.overheid.nl

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

•  Oude Kerkweg 25, 1251 NX, verbreden van de uitweg 
(en verplaatsen van een lantaarnpaal), ingekomen  
23 mei 2022

•  Ooghout n.t.b., 1251 n.t.b., bouwen van een twee-
onder-een-kapwoning en realiseren inrit, ingekomen 
13 mei 2022

•  ‘t Tuintje 3, 1251 RZ, vellen van 1 boom, ingekomen  
29 mei 2022

•  Raboes 14A, 1251 AL, vellen van 25 bomen, ingekomen 
4 mei 2022

•  Torenlaan 56, 1251 HL, uitbreiden keuken aan de 
achterzijde, ingekomen 30 mei 2022

André de Valk houdt boeiende historische 
boerderijen-lezing in Johanneshove

•  Zevenenderdrift 88, 1251 RD, vellen van 1 boom, 
ingekomen 30 mei 2022

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie 
 Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in 
Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is 
pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunningen

•  Westerheide n.t.b., 1251 ET, uitvoeren van werkzaam-
heden kruispunt N525

•  (Op de hoek van) Burgemeester van Nispen van 
Sevenaerstraat/Molenweg/Nieuweweg, realiseren 
kunstwerk

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Ver-
gunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in Eem-
nes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is pas 
mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verleende 
omgevingsvergunningen  

•  ’t Schepeltje, 1251 SB, vellen van 1 boom, verzonden  
24 mei 2022

Het college van Laren is gestart! 

Dinsdagavond 31 mei zijn de nieuwe wethouders in de raad van Laren benoemd. Woensdag 1 juni zijn de portefeuilles in het 
 college verdeeld. U vindt de portefeuilleverdeling op de website www.laren.nl (Bestuur > College > Burgemeester en wethouders). 

Van links naar rechts: wethouder Jan van Midden, wethouder Frits Westerkamp, burgemeester Nanning Mol, wethouder Flip de Groot 
en gemeentesecretaris Sander van Waveren
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•  Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 45,  
1251 KG, vellen van 1 boom (herplantplicht),  
verzonden 25 mei 2022

•  ’s-Gravenwaarde 21, 1251 NT, realiseren van een 
dakkapel in het voorgeveldakvlak,  
verzonden 2 juni 2022

•  Boekweitskorrel 12, 1251 ZH, vervangen van de 
bestaande uitbouw en realiseren van een dakkapel in 
het voor- en achtergeveldakvlak, verzonden 2 juni 2022

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes 
weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het betref-
fende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. Informatie over de bezwaar-
procedure vindt u op www.laren.nl/bezwaarschrift

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage 
bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indie-
nen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.

Laren van start met online 
verlengen rijbewijs

Met ingang van 1 juli 2022 is het in de gemeente Laren 
mogelijk om de verlenging van het rijbewijs online aan te 
vragen via de website van de RDW. U kunt het rijbewijs al 
na twee werkdagen ophalen op het gemeentehuis.

Online aanvragen is alleen mogelijk in het geval van ver-
lengen van het rijbewijs of bij uitbreiding van categorieën. 
Iemand die voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet 
hiervoor nog wel naar het gemeentehuis.

Erkende fotograaf
Om het rijbewijs online te kunnen verlengen, is een pasfoto 
nodig die is gemaakt bij een erkende fotograaf of fotocabi-
ne. Een overzicht van erkende fotografen en fotocabines is 
te vinden op de locatiewijzer op www.rdw.nl

Hoe werkt het?
De aanvraag begint met het laten maken van een foto bij 
een door de RDW erkende fotograaf of fotocabine. De foto-
graaf of fotocabine verstuurt de foto digitaal naar de RDW. 
Daarna kunt u met de DigiD-app met ID-check makkelijk 
en snel de aanvraag doen via www.rdw.nl/rijbewijsverlengen 
Na twee werkdagen kunt u het rijbewijs ophalen op het 
gemeentehuis.

Overzicht besluiten 
raadsvergaderingen

De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen op 25 en  
31 mei bekijkt u op www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad 
> Raadsvergaderingen > Besluitenlijst Raad).

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën  

De Commissie M&F vergadert donderdag 16 juni om 20.00 
uur in de raadzaal in het gemeentehuis van Eemnes, Zui-
dersingel 1. De vergadering is openbaar. Insprekers moe-
ten zich vooraf aanmelden bij de commissiegriffier. 
Onderstaande agenda geeft een samenvatting weer van de 
geagendeerde onderwerpen. Zie de volledige agenda op 
www.laren.nl
•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 

commissie M&F d.d. 19 mei 2022
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
•  Jaarrekening 2021 - behandeling verplaatst naar raad  

6 juli
•  Kaderbrief Laren voor begroting jaar 2023 - behande-

ling verplaatst naar raad 6 juli
•  Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 

2024-2026 BEL Combinatie voor zienswijze
•  Verkenning mogelijkheid invoering forensenbelasting

Vergadering Commissie 
Bovenlokale Samenwerking

De Commissie BLS vergadert woensdag 22 juni om 20.00 
uur in de raadzaal in het gemeentehuis van Eemnes, Zui-
dersingel 1. De vergadering is openbaar. Insprekers moe-
ten zich vooraf aanmelden bij de commissiegriffier. 
Onderstaande agenda geeft een samenvatting weer van de 
geagendeerde onderwerpen. Zie de volledige agenda op 
www.laren.nl
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
•  Goois Natuurreservaat verzoekt om zienswijze t.a.v. de 

begroting 2023, kennisname 1e begrotingswijziging 
2022 en conceptjaarstukken 2021

•  Zienswijze op begroting 2023 en resultaatbestemming 
2021 van Regio Gooi en Vechtstreek

•  Zienswijze ontwerp meerjarenbegroting Metropool-
regio Amsterdam 2021 – 2024

•  Bespreking raadsinformatiebrief Fusie streekarchief  
24 mei 2022

•  Bespreking werkwijze commissie BLS
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Gemeenteraadsvergadering 
29 juni 

De gemeenteraad vergadert woensdag 29 juni om 20.00 uur 
in de raadzaal in het gemeentehuis van Eemnes, Zui-
dersingel 1. De vergadering is openbaar. Onderstaande 
agenda geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
•  Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergadering 

d.d. 25 mei en 31 mei 2022
•  Vaststelling lijst ingekomen stukken
•  Bekrachtigen geheimhouding
•  Benoemingen: de heer Westendorp wordt toegelaten 

en beëdigd als raadslid
•  Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 

2024-2026 BEL Combinatie voor zienswijze
•  Goois Natuurreservaat verzoekt om zienswijze t.a.v. de 

begroting 2023, kennisname 1e begrotingswijziging 
2022 en conceptjaarstukken 2021

•  Zienswijze op begroting 2023 en resultaatbestemming 
2021 van Regio Gooi en Vechtstreek

•  Zienswijze ontwerp meerjarenbegroting Metropool-
regio Amsterdam 2021 – 2024

Gemeenteraadsvergadering 
6 juli

De gemeenteraad vergadert woensdag 6 juli om 20.00 uur 
in de raadzaal in het gemeentehuis van Eemnes, Zui-
dersingel 1. De vergadering is openbaar. Onderstaande 
agenda geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
•  Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergadering 

d.d. 29 juni 2022
•  Vaststelling lijst ingekomen stukken
•  Bekrachtigen geheimhouding
•  Benoemingen
•  Jaarrekening 2021
•  Kaderbrief Laren voor begroting jaar 2023

Huwelijk/partnerschap
06-04-2022 Johan Hendrik Schadd en Marianne Thiel

Opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne

Op de hoogte blijven over de opvang van vluchtelingen 
uit Oekraïne in onze gemeente? Kijk voor actuele infor-
matie op de website: www.laren.nl/oekraine  Daar vindt 
u ook antwoorden op de meest gestelde vragen over de 
opvang en hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Laren.

Jongerenraad Laren benoemd

Op 1 juni is de jongerenraad van Laren officieel benoemd. 
De jongerendraad bestaat uit veertien leden en zij komen 
vier keer per jaar bij elkaar om te praten over onderwerpen 
die zij belangrijk vinden. 

De veertien leden van de jongerenraad zijn benoemd door 
de burgemeester in de raadzaal van het raadhuis. Hierbij 
waren familie en vrienden aanwezig, maar ook alle college-
leden, Versa Jongerenwerk en diverse gemeenteraadsleden. 

In gesprek
De jongerenraad wordt een serieuze gesprekspartner van 
de gemeente. Het is een mooie manier voor de jongeren om 
eens te zien hoe het in de politiek gaat. En natuurlijk 
 krijgen ze de kans om direct aan de gemeente te laten 
weten hoe het anders kan. Tijdens de benoeming ontstond 
meteen al een leuke discussie tussen collegeleden en 
 jongeren. Dat biedt perspectief voor de gesprekken die nog 
gaan komen.

Jongerenraadsleden
De leden van de jongerenraad Laren hebben de leeftijd van 
veertien tot drieëntwintig jaar en hebben allemaal een 
binding met de gemeente Laren. Bijvoorbeeld omdat ze 
hier wonen, naar school gaan of lid zijn van een vereniging. 
Het jongerenwerk van Versa Welzijn begeleidt de jongeren-
raad. De vergaderingen van de jongerenraad vinden plaats 
in de raadzaal. Meer over de jongerenraad vindt u op: 
www.laren.nl/jongerenraad 

Maaiwerkzaamheden

In de gemeente groeit behoorlijk wat gras in de vorm van 
grasvelden en bermen. Niet al het gras wordt op dezelfde 
manier onderhouden. 

Larense zaken
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Grasveldjes en speelweides
Grasveldjes tussen de huizen en speelweides maaien we 
regelmatig. De uitgebloeide tulpen, narcissen en krokus-
sen laten we nog even staan. Het is voor nu een minder 
mooi gezicht, maar de uitgebloeide bloemen vormen voe-
dingsstoffen voor de (bloem)bollen in de grond. Volgend 
jaar kunnen er dan weer nieuwe tulpen, narcissen en kro-
kussen van groeien! De uitgebloeide bloembollen worden 
vanaf begin juni afgemaaid.

Ruw gras 
Bermen en gedeelten van grotere grasvelden in parken 
(ruw gras) maaien we minder vaak. Zo krijgen wilde bloe-
men de kans om te groeien en dat is fijn voor vlinders, 
vogels en insecten. We maaien dus niet meer op vaste 
momenten, maar twee keer per jaar. Sight Landscaping is 
inmiddels begonnen met de eerste maaironde. Eerst is 
gekeken welke waardevolle bloemen moesten blijven en 
zijn eventuele nesten veiliggesteld. Het kan dus zijn dat 
hier en daar een pluk ruw gras (voorlopig) blijft staan. De 
tweede maaironde is in september. Bermen die zijn inge-
zaaid met wilde bloemenmengsels worden slechts één keer 
per jaar gemaaid. Dat gebeurt rond oktober/november. Het 
maaisel blijft daarna enkele dagen liggen, zodat het zaad 
eruit kan zakken en behouden blijft voor de komende 
jaren.

Meterstrook
De gemeente vindt het belangrijk dat weggebruikers op een 
veilige manier van de weg gebruik kunnen maken. Vlak 
langs de weg wordt daarom vaker gemaaid dan de rest. Het 
gaat daarbij om een strook van een halve tot een meter 
breed. Zo blijven de borden langs de weg zichtbaar. Ook 
wordt er op drukke kruisingen gemaaid, zodat het uitzicht 
goed blijft.

NL-Alert testbericht op 
maandag 13 juni 

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat u waar-
schuwt en informeert over acute noodsituaties. Op maan-
dag 13 juni zendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert 
testbericht uit in heel Nederland. Zo kunt u ervaren hoe 
een NL-Alert klinkt en eruitziet. 

U ontvangt het NL-Alert testbericht op uw mobiele tele-
foon. Daarvoor moet uw mobiel opgeladen zijn én aan-
staan. Omdat de eerste maandag op Tweede Pinksterdag 
valt, wordt het NL-Alert testbericht een week later ver-
stuurd.

Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt en informeert u 
bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. Denk aan 
een grote brand op een industrieterrein of onverwacht 
noodweer. In een NL-Alert staat altijd wat er aan de hand 
is, wat u moet doen en waar u meer informatie kunt 
 vinden. Ontvangt u een NL-Alert? Lees het bericht direct, 
kom in actie en informeer anderen.

Kick-off Nazomerfeest Laren

De eerste stap naar het Nazomerfeest Laren is gezet! Op 31 
mei was er een kick-off bijeenkomst voor verenigingen, 
kunst- en cultuuraanbieders en andere organisaties. Na 
een welkom van de burgemeester werd het programma 
toegelicht en gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek 
over de activiteiten. Vol vertrouwen kijken we uit naar  
17 en 18 september. Wilt u zich aanmelden met uw vereni-
ging voor een activiteit of meehelpen als vrijwilliger? 
Stuur dan een mail naar nazomerfeestlaren@gmail.com

Rookmelders in huis vanaf 
1 juli verplicht

Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijke ver-
plicht dat er op elke verdieping van 
een huis een rookmelder hangt. Het 
doel hiervan is om het aantal doden 
bij woningbranden te verminderen.

Een rookmelder voorkomt geen brand, maar detecteert en 
waarschuwt heel snel dat je weg moet gaan en de brand-
weer moet bellen. Rookmelders heb je niet alleen voor 
jezelf, maar ook voor anderen: je partner, kinderen of je 
buren. Zo zorg je ook dat zij veilig wonen.

Check, koop en plak rookmelders
Er is een landelijke rookmeldercampagne gestart om aan-
dacht te vragen voor de nieuwe rookmelderverplichting. 
Met de slogan ‘Check - Koop - Plak’ roept Brandweer 
Nederland bewoners op om minimaal één werkende rook-
melder op te hangen op elke verdieping in huis. 

Weten hoeveel rookmelders in huis nodig zijn en waar ze 
moeten hangen? Kijk dan op www.rookmelders.nl Koop ze 
online op www.brandwondenstichting.nl, in een bouw-
markt of elektronicawinkel en plak ze eenvoudig op met 
dubbelzijdige tape of een magnetische montageset. 

Voor meer informatie over de rookmelderverplichting, 
kijk op de website van de brandweer: www.brandweer.nl 
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Nieuws in beeld

Oekraïens team doet mee aan Smashers Hemevaarttoernooi

Laatste eer voor Willibrord Frequin

Esther Driessen verruilt Singer Laren 
voor Jaarbeurs Larense Boekhandel houdt uitverkoop

Lekker potje biljart bij De Derde Helft 
BEL op Schuilkerkpad

Oekraïense studente Anna Bezruchko heeft twee van 

haar schilderijen gedoneerd aan de Oekraïense opvang
Laren blijft koploper met de witte wijn 
in Noord Holland

Kunstenaars Laren-Blaricum vieren hun eeuwfeest

Padel lunchers uit Bussum bij Maximiliano

Internationale Schakelklas organiseer 
markt in Brinkhuis
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Auto op de stoep?!  
Nee toch!?
In ons dorp Laren moeten we, zoals in alle dor-
pen, de spaarzame openbare ruimte voor het 
verkeer delen met voetgangers, fietsers en 
auto’s.  Deze volgorde is niet willekeurig, 
in tegendeel de voetganger heeft de meeste rech-
ten dan de fietsers en pas als laatste de auto. 

Voor alle drie is er een plek op de weg om te zijn. 
Voor de voetganger de stoep, voor de f ietser een 
f ietspad of suggestiestrook en voor de auto de rij-
baan.
Dit betekent dus dat de auto NIET op de stoep hoort. 
Niet rijdend, niet helemaal, niet voor de helft en 
ook niet een heel klein beetje geparkeerd en vooral 
ook niet “heel eventjes!”  In dat eventjes kunt u met 
uw auto de op dat “eventjes” net voorbijkomende 
mijnheer met rollator, de moeder met een buggy of 
de slechtziende blokkeren.
Laten we om elkaar denken en gezamenlijk probe-
ren ons dorp prettig toegankelijk te houden voor 
iedereen!
Doet u mee? We hopen en verwachten het.
Namens het Toegankelijkheidsteam Laren (TTL)

Carla Los-Vlasman

toegankelijkkheidsteamlaren@gmail.com
Facebook pagina: toegankelijk Laren

Uit het archief van de Historische kring Laren
Door Bep (G.L.) De Boer

1918 (104  jaar geleden)

Op vrijdag 10 mei 1918 stond de 68 jarige veehouder R.S. uit 

Laren voor de Amsterdamse rechtbank terecht wegens het 

“wassen” van melk. Beklaagde S. zou melk hebben verkocht 

die sterk verdund was met water. Beklaagde S. ontkende 

het hem ten laste gelegde en vertelde dat het door de 

 voeding voor de koeien kwam dat de melk zo dun was. 

Gemeenteveldwachter H. van den Berg verklaarde dat hij 

meerdere klachten had gekregen omdat S. dunne melk 

 verkocht.

Boer Z. verklaarde dat S. water in de vaten had gepompt en 

toen gezegd zou hebben; “kijk mijn koeien eens een hoop 

melk geven”. De beklaagde zei dat die verklaring niet waar 

kon zijn. 

Juffrouw Meijer, aan wie de melk was verkocht, was helaas 

niet verschenen. Maar het stond vast dat de melk door haar 

bij S. was gekocht en door de veldwachter in beslag geno-

men en gebracht bij laboratorium van C. Mooi in Bussum. 

Die heeft de melk onderzocht en constateerde dat er 10 pro-

cent water in de melk aanwezig was. Deze verklaarde dat 

het uitgesloten is dat het watergehalte in de melk kan ver-

anderen door slechte voeding. Toch bleef beklaagde S. vol-

houden dat hij geen water in de melk bijgevoegd had. 

Het O.M. waargenomen door Mr. Van Heynsbergen achtte 

hetgeen in de dagvaarding was ten laste gelegd, is bewe-

zen. Er waren drinkwaren verkocht, wetende dat zij ver-

valst waren. Hij meende dat hier een zware straf moest 

worden opgelegd en vroeg 2 maanden gevangenisstraf. 

Bron: Het Larensch Nieuwsblad

Wie een bezoek aan de Historische kring wil brengen 

is van harte welkom iedere zaterdag van 14 tot 16 uur 

in de Lindenhoeve aan de Van Nispenstraat 29 in 

Laren. Donateurs ontvangen het kwartaalbericht.

Samen maken we het verschil!

1809307_Flyers_A6_TTL.indd   1 20-12-18   17:02
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INSCHRIJVEN KAN NOG STEEDS VOOR VIERDAAGSE 

Laren weer spil in Goois wandelfeest
Nog een paar dagen en dan gaan circa 1500 wandelaars uit alle windstreken voor de twaalfde keer op pad 
voor de Gooise Wandelvierdaagse, die van 22 tot en met 25 juni gehouden wordt. ‘Na alle corona-ellende 
kunnen we samen met onze trouwe vrijwilligers eindelijk de draad weer oppakken’, jubelt voorzitter 
Tim Bitter van de wandelclub.

‘Veel mensen hebben de coronaperiode benut om te gaan 
wandelen, een van de weinige activiteiten die nog mogelijk 
waren. En van die trend hopen wij natuurlijk te profiteren’, 
zegt Bitter, die blij is met de f linke animo uit de eigen BEL-
gemeenten, waaronder burgemeester Nanning Mol en 
sportwethouder Jan van Midden en dit jaar zelfs deelne-
mers uit België en Duitsland mag begroeten. Inschrijven 
kan nog steeds via de website www.wandelvierdaagsehet-
gooi.nl of elke wandeldag in de feesttent. Daarbij kan geko-
zen worden tussen de 10, 20, 30 en 40 km en de deelnemers 
mogen zelf bepalen hoeveel dagen ze willen lopen.

De vier dagroutes voeren de wandelaars onder meer naar 
kasteel Groeneveld en de Vuursche bossen in Baarn, de 
landgoederen in ‘s- Graveland, door de Eemnesser polder en 
langs de Gooimeerkust. Bitter: ‘We mogen dit jaar voor het 
eerst door enkele natuurgebieden die normaal gesloten zijn 
voor het publiek, zoals de Zomerdijk en het Vogelreservaat 
achter in de Eempolder. Verder langs een Bijenschans, en 
we hebben een primeur met de route langs de eerste Eem-
nesser wijngaard. En tenslotte gaan we voor het eerst over 
de Limitische Heide bij Huizen. Kortom, er valt weer veel te 
zien en te genieten voor de lopers.’

Elke dag worden de wandelaars met zang en muziek ont-
haald bij de start- en finishplaats, het clubgebouw van SV 
Laren aan het Schuilkerkpad in Laren. Zoals op woensdag 
het shantykoor De Speuyt uit Laren, donderdag en vrijdag 
troubadour Leon Lutterman en op de slotdag het Balkanor-
kest Bikaver en de Eemnesser jostiband Egwel, die ook al op 

vrijdag bij hotspot het Huis van Eemnes zijn muzikale 
kunsten zal vertonen. ‘Het is niet alleen de mooiste, maar 
ook de gezelligste vierdaagse van Nederland’, zegt Toos 
Magielsen (84) uit Blaricum, die voor de twaalfde keer mee-
loopt. En zij kan het weten met dertig Nijmeegse edities 
achter haar naam.

Met hun sportieve prestaties ondersteunen de lopers ook 
enkele regionale goede doelen. Zoals SV Laren, al twaalf jaar 
gastheer van de wandelaars, de jostiband Egwel, het Goois 
Natuurreservaat, dat jaarlijks zijn terreinen openstelt voor 
de wandelaars, en Scouting Raboes uit Laren/Blaricum, die 
allerlei hand- en spandiensten verricht voor de wandelclub.
De intocht op zaterdag wordt weer een ouderwets spekta-
kelstuk, verwacht voorzitter Bitter. ‘De wandelaars lopen 
de laatste kilometer onder de erebogen van St. Jan en wor-
den in de Larense Eng verwelkomd door leden van Scouting 
Raboes. Eenmaal binnen in de feesttent barst het feest los 
en mag burgemeester Mol de cheques uitreiken aan de 
goede doelen. En zoals altijd gaan de voetjes van de vloer bij 
de verschillende muzikale optredens. Zo doen we dat hier 
in Laren!’
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Bel of bezoek ons op 15 minuten van het Gooi.
vandepas@vanderloeff.nl | www.vanderloeff.nl

Clasien
Clasien van de Pas-Rutgers  
van der Loeff woont al 30 jaar  
in Laren en is partner bij  
Van der Loeff familierecht  
advocaten in Amsterdam.

Bewijs van geboorte
Aangifte doen van een geboorte blijft een mooi 
en bijna plechtig moment. Als kersverse groot-
moeder hoorde ik hierover voor de tweede keer 
in vier maanden. Daarbij viel me iets op. De 
ambtenaar checkte niet of de aangifte juist was, 
maar geloofde de vaders op hun woord. In geen 
van beide gevallen werd gevraagd naar een bewijs 
van de geboorte. Geen verklaring van moeder, 
verloskundige of arts. Dat is vreemd. 
Er zijn veel regels rond de registers van de Burger-
lijke Stand. Zo is het vaak bijna ondoenlijk om 
wijzigingen te laten doorvoeren. Bijvoorbeeld 
van voornamen en achternamen: zo eenvoudig 
als die in een land als het Verenigd Koninkrijk 
kunnen worden veranderd, zo moeilijk is dat 
hier. De registers worden gebruikt bij de uitvoe-
ring van overheidstaken. Het is dus van belang 
dat het klopt. Maar bij de geboorteaangifte is 
daar duidelijk geen waterdicht systeem voor. 
Tien jaar geleden maakte ik voor het eerst mee, 
wat dat voor verstrekkende gevolgen kan heb-
ben. Het overkwam een cliënt van mij, net we-
duwnaar. De notaris die hem bijstond bij de 
afwikkeling van de nalatenschap van zijn over-
leden vrouw, meldde – tot zijn verbijstering – 
dat zijn vrouw tijdens hun huwelijk, behalve 
de drie kinderen die zij hadden grootgebracht, 
volgens de registers nóg een kind had gekregen, 
waarvan niemand afwist. Dat kind was dus ook 
erfgenaam. Het was – gelukkig – niet waar. Wat 
bleek: zijn vrouw had voor haar werk een tijd 
in Groningen gewoond. Een man met wie zij 
al jaren een sluimerende ruzie had, had daar 
toen aangifte gedaan van de geboorte van een 
kind. Kennelijk om haar dwars te zitten. Een 
bedrieglijke actie, die dus misschien nog steeds 
mogelijk is. 

Column Clasien_71X220mm_juni_2022.indd   1Column Clasien_71X220mm_juni_2022.indd   1 30-05-2022   11:0230-05-2022   11:02

BEL  VRIJBLIJVEND  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl    

Stuur deze bon ingevuld naar ons en 
wij bepalen gratis en vrijblijvend de 
waarde van uw woning!  

Wilt u meer informatie, kom gerust bij 
ons langs of bel. Wij helpen u graag! 

GRATIS 
WAARDEBEPALING 

Naam : _______________________ 

Adres : _______________________ 

Postcode : ____________________ 

Plaats: _______________________ 

E-mail :_______________________ 

Telefoon :_____________________ 
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Sint Jansfeest 2022
Twee jaar pandemie heeft overal zijn sporen nagelaten. Daarom 
tijd om met nieuw elan naar buiten te treden. De oorlog in de 
Oekraïne en de daaruit voortvloeiende onzekerheid moet ons 
sterken om te getuigen van ons geloof en te bidden voor vrede.

Onze Sint Jansprocessie biedt daarvoor een uitstekende 
gelegenheid om met elkaar deze boodschap uit te dragen en 
daarom nodigen wij u uit om in het weekend van 25 en  
26 juni met ons de geboortedag te vieren van onze patroon, 
de voorloper van Jezus, Johannes de Doper. Gelukkig mogen 
en kunnen wij weer uittrekken. De diverse (bogen)comités 
zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen. Alles wordt 
in het werk gesteld om er weer een feest van te maken.

Thema 2022:
Dit jaar is in verband met de oorlog in Oekraïne gekozen 
voor het thema “Op de weg van de Vrede”. 
St Janskraam:
Op de zaterdag  (15.00 uur - 20.30 uur) vóór St. Jan en op de 
dag zelf (9.45 uur -16.00 uur) is de marktkraam voor de 
kerk. Ook dit jaar een ruime keus van o.a.; liturgische 
kaarsen, rozenkransen, wenskaarten, literatuur, geel wit-
te wimpels , geel witte paraplu en de witte en rode St Jans-
wijn. Prijs per f les € 9.50 of 3 voor slechts € 25,-. Door uw 
aankopen ondersteunt u ook de broederschap. Betalen 
met PIN-pas is mogelijk.
Voorbidders:
Wij zijn op zoek naar mensen die tijdens de processie 
samen met de processiegangers willen  bidden en  zingen. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij broedermeester 
Jet van Berchum 0683528290 of jets.van.berchum@live.nl.
Processiedeelnemers:
Het processieboekje is na af loop van het openingslof en op 
zondag gratis te verkrijgen in de Sint Janskraam en ach-
terin de basiliek. Een kleine vrijwillige bijdrage is zeer 
welkom. Deze kunt u in een van de grote groene bussen 
stoppen. Deze staan bij de uitgang binnen in de Basiliek.
Collecte kerkhof:
De collecte is dit jaar voor het project van Pater van Wegen 
in Friersdale Zuid-Afrika. De pater blijft zich onvermin-
derd inzetten voor dit project en verdient onze blijvende 
steun.
Verkoop planten:
Op maandag 27 juni worden vanaf 7.30 uur op de Brink 
vóór de Basiliek de planten verkocht, die gebruikt zijn voor 
de diversen versieringen t.b.v. de processie.
Onkosten:
Onze dank voor uw giften van de afgelopen jaren. Ook dit 
jaar willen wij u vragen ons financieel te ondersteunen 

door uw bijdrage over te maken op onze bankrekening 
NL17 RABO 0334 9488 00 t.n.v. Broederschap Sint Jan. De 
Stichting Broederschap Sint Jan is als goed doel door de 
belastingdienst officieel erkend. 
Onderhoud kerkhof en graven:
De vrijwilligersgroep die ervoor zorgt dat het kerkhof er 
verzorgt uitziet voor de processie, is ook dit jaar op zoek 
naar jonge (gepensioneerde) vrijwilligers. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via info@sintjansprocessie.nl. Een 
goed Larens gebruik is het onderhoud van de graven vóór 
Sint-Jan. Wij verzoeken de families vriendelijk dit onder-
houd vóór zaterdagmiddag 25 juni te doen en zoveel 
mogelijk verpakkingsmateriaal mee terug naar huis te 
nemen.
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd over ons 
Larens Sint Jansfeest en wij wensen u mede namens alle 
vrijwilligers veel devotie toe bij de vieringen rond onze 
patroon. We hopen u te ontmoeten op 25 en 26 juni.

Het programma Sint Jansfeest 2022 

Zaterdag 25 juni:
19:00 uur:   Openingslof in de Basiliek, met uitstelling 

en zegen van het Allerheiligste. 
20:00 uur:  Rijtuigen rijden de processieroute.
Zondag 26 juni:
7:00 uur:   Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof.
9:00 uur:   Plechtige, Latijnse hoogmis in de Basiliek. 

(ook te volgen via een livestream op
 https://sintjanlaren.nl)
11:00 uur:   Sint Jansprocessie. De processie vertrekt van-

uit de Basiliek naar het Sint Janskerkhof.
12:15 uur:   Eucharistieviering op het kerkhof. De instal-

latie van onze nieuwe pastoor Van der Peet zal 
tijdens deze viering plaatsvinden.

13:15 uur:   Vertrek van de sacramentsprocessie vanaf het 
kerkhof terug naar de Basiliek.

14:30 uur:   Afsluiting van de processie met sluitingslof. 
Zondag 28 augustus:
10:00 uur:   Eucharistieviering Herdenking marteldood 

Johannes de Doper in de Sint Jansbasiliek.

Meer info kunt u vinden op onze website  
www.sintjansprocessie.nl



WIDEX 
Demodag 
in Laren 
Laat u verrassen en beleef zélf hoe 
mooi de WIDEX MOMENT klinkt!

HOORTECHNIEK VAN VANDAAG, SERVICE ALS VANOUDS

Op de demodag laat Makker Hoortoestellen u 
graag het beste hoortoestellengeluid ooit ervaren. 
Ook demostreert een specialist de mogelijkheden 
van de nieuwste toestellen in combinatie met 
accessoires en mobiele telefoons. Dit alles onder 
het genot van een kopje koffie met wat lekkers, 
zoals u van ons gewend bent!

MAKKER LAREN, MELKWEG 2
035 - 533 0370, LAREN@MAKKER.NL

WWW.MAKKER.NL

Wanneer: Maandag 4 juli 2022
Starttijden: 10:30 uur / 13:00 uur / 15:30 uur

Waar: Theater aan de Brink, Brink 28, 1251 KT Laren

Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen per sessie 
is beperkt. Vooraf aanmelden is daarom verplicht.

Aanmelden via 035 - 53 30 370 of vermeld gewenste starttijd en aantal 
deelnemers in een e-mail naar laren@makker.nl. Aanmelden kan t/m 29 juni.



Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Versa Vrijwilligerscentrale  
Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Papageno Huis zoekt muziekliefhebbers
Speciaal voor de begeleiding van de musici en de pre-
sentatie van het zondagochtendconcert kan het 
Papageno Huis een leuke plek zijn voor een gastvrouw 
of -heer met liefde voor klassieke muziek. De werk-
zaamheden bestaan uit het ontvangen en begeleiden 
van de musici en het presenteren van het concert. En, 
indien nodig, na het concert helpen in het restaurant. 
Het is voor 2 x per maand op de zondag, van 10.00 – 
14.00 uur. Of werk je liever als begeleider van de jonge-
ren in het restaurant? Vraag naar de mogelijkheden. 

Theehuis van Theodotion gaat van start
Lijkt het jou leuk om samen met een andere vrijwilli-
ger minimaal een dagdeel in de week het nieuwe thee-
huis te runnen? Denk aan het volgende: een middag 
in de week opent in de tuin van Theodotion een thee-
huisje met zitjes eromheen. Hier kunnen bewoners en 
omwonenden wat drinken. Ook kun je activiteiten 
organiseren, workshops en eens per maand live 
muziek verzorgen. Heb jij ideeën over het vormgeven 
van het theehuis en het begeleiden van de bewoners?

Taalmaatjes die taal en cultuur willen delen
Het Taalmaatjesproject van Gilde Samenspraak, het 
taal- en integratieproject van Gilde Nederland, brengt 
anderstaligen en Nederlandse vrijwilligers bij elkaar 
om de taal en cultuur te delen. De deelnemers wonen 
in Huizen, Laren en Blaricum. Vind je het leuk om 
taalmaatje te worden voor iemand uit een andere cul-
tuur en ben je goed in taal? In de HBEL kun je gelijk 
aan de slag met een uurtje per week praten met een 
anderstalige. Deze mensen hebben gemeen dat ze het 
prettig vinden in contact te komen met mensen die al 
lang in Nederland wonen en met wie ze een keer per 
week gedurende een jaar een uurtje kunnen praten.

Contact 
Neem voor informatie over de vacatures of voor een 
afspraak contact op met Priscilla van der Vegte, coör-
dinator VC BEL, 06-82311097, info@vcbel.nl of kijk op 
www.vcbel.nl. 

Vooraankondiging
 
Save the date: 5 juli 2022!
Benefietoptreden ‘Zomervakantie geld(t) ook 
voor Oekraïense kinderen’  

Wist u dat? Er leven op dit moment circa 82 (!) kinde-
ren in de drie gemeenten Laren, Blaricum en Eemnes. 
Voornamelijk samen met hun moeders. De leeftijd van 
de kinderen varieert van 1 tot en met 18 jaar. Het gaat 
om heel jonge kinderen dus; peuters, basisschoolleef-
tijden en ook een aantal tieners. De kinderen zitten 
vol met emoties en dat een plekje geven zal nog heel 
veel tijd en moeite vragen. 
Vanuit diverse burgerinitiatieven worden in de BEL-
gemeenten activiteiten ontplooid voor de Oekraïense 
vluchtelingen. Voornamelijk op het gebied van huis-
vesting, werk en scholing. Super belangrijk! En daar-
mee moeten we beslist doorgaan!
In samenspraak met Evert van Os, algemeen directeur 
van Singer Laren en Rotarian, de violiste Anastasia 
Koslova en de leden van de Rotaryclub Laren – Blari-
cum is -daarnaast- het idee ontstaan om op 5 juli a.s. 
een Benefietoptreden ‘Zomervakantie geld(t) ook voor 
Oekraïense kinderen’ te organiseren en de opbrengst 
daarvan ten goede te laten komen aan deze Oekraïen-
se kinderen. 
Die verschrikkelijke oorlog is er nu eenmaal en die 
kunnen wij niet wegnemen, maar met de zomer-
vakantie voor de deur willen de initiatiefnemers een 
activiteitenagenda opzetten voor de kinderen en hun 
moeders waar zij op in kunnen tekenen. Activiteiten 
en uitjes kosten uiteraard geld en het Benefiets-
optreden moet daarvoor zorgen! 

Reserveren
Zet nu alvast dinsdag 5 juli 2022 in uw agenda! Aan-
vang van het Benefietoptreden is 20.00 uur in Singer 
Laren. De kaartverkoop start binnen enkele dagen en 
zal bekend worden gemaakt via Singer Laren en diver-
se Facebookpagina’s die actief zijn alsook via lokale en 
 regionale media. 
Wij hopen u op 5 juli aanstaande in Singer Laren te 
 ontmoeten en samen met u de Oekraïense kinderen 
een f ijne zomervakantie te kunnen geven.

1717



18

Kunstmaand 
Laren
 
Kunstlief hebbers opgelet! Naast de 
bekende Art Laren op de Brink van 17 tot 
en met 19 juni staat Laren een maand 
lang in het teken van de kunst.

The Art of Shopping
Tijdens de kunstmaand van 
28 mei – 28 juni in Laren 
wordt winkelen tot een 
ware kunst verheven. In 
onderstaande winkels 

wordt kunst tentoongesteld van kunstenaars uit Laren!

Beeldentuin wandeling Nardinclant - Amsterdam 
Garden

Wandel tijdens de kunst-
maand in Laren door de 
prachtige tuin van land-
goed Nardinclant (Houtweg 
Laren), langs de beeldenrou-

te van Gallery Bell’Arte Kurhaus. 

Literaire Fietstour Laren – Hele maand
Tijdens de Kunstmaand 
2022 geeft Margriet de 
Koning Gans een inleiding 
op een door haar samenge-
st elde l it era i re f iet st ou r 

door Laren die je de hele maand kunt f ietsen. Mede 
dankzij de Stichting Laren Literair werd in 2011 een 
prachtig boekje “Literair f ietsen langs schrijvers van 
Laren en Blaricum” gepubliceerd waarin de f ietskaart 
werd opgenomen. Inleiding Margriet de Koning Gans: 
11-6-2022 van 9.30-11.00.

Expositie Magadel in Rosa Spier Huis
Geniet van 29 mei t/m 24 
juli in het Rosa Spier Huis 
van de expositie Magadel - 
transparante kunst.

Beeldententoonstelling Chaja Nur in Brinkhuis 
Chaja Nur is een jonge kun-
stenares uit Eemnes. Zij 
maakt prachtig gekleurde 
epoxy beelden. Van 30 mei 
tot 11 juli te zien in de foyer 

in het Brinkhuis

Workshop Intuïtief Schilderen
Tijdens de kunstmaand (28 
mei - 28 juni) kunt u bij 
Carin Pomes een 2,5 uur 
durende workshop Intuïtief 
Schilderen volgen. Incl. 

materiaal € 35,- per persoon.

Kunst-fietsroute van Singer Laren
Tijdens de kunstmaand 
kunt u ook genieten van de 
f ietsroute van Singer Laren 
- een puzzelf ietsroute van 
20 km langs de roots van 

kunstenaars uit Laren!

Expositie schilderijen Carin Pomes in Covet 
House - MadeBySarina
Het Covet House (MadeBySarina) op de Burgemeester 
van Nispen van Sevenaerstraat 19 kunt u iedere zaterdag 
en zondag de vaste expositie van Carin Pomes - kun-
stenares uit Laren bekijken.

Rondleiding Singertuin Laren - Piet Oudolf beel-
dentuin
De Singertuin, ontworpen 
door de wereldberoemde 
tuinarchitect Piet Oudolf, is 
een prachtige beeldentuin 

die theater, villa en museum met elkaar verbindt. Tij-
dens een tuinrondleiding vertelt een tuingids u meer 
over het ontwerp en de bijzondere beplantingen.
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Tuinconcert Singer Laren inclusief brunch
Kom deze zomer genieten 
van een klassiek concert in 
de beeldentuin van Singer 
Laren met aansluitend een 
uitgebreide brunch. Het 

concert begint om 10.15 uur. De prijs is € 28,50 inclusief 
brunch.

Kunstmaand: Wij(n) Laren Concert
Op zondag 12 juni viert de 
100-jarige muziekvereni-
ging St. Jan haar eerste jubi-
leumfeest van een tweeluik. 
Deel 2 zal plaatsvinden op 

zondag 9 oktober in het Singer te Laren.

Expositie ‘Wie inspireert wie?’ Papageno Huis Laren
Tijdens de kunstmaand in 
Laren kun je vanaf 16 juni 
bij het Papageno Huis in 
Laren genieten van de expo-
sitie “Wie inspireert Wie” 

o.l.v. Maja Boot.

De kunst van het schaapscheren – Schaapscheer-
dersfeest

Bekijk tijdens het schaap-
scheerdersfeest op 4 en 5 
juni de kunst van het 
schaapscheren bij het Goois 
Natuurreservaat. Ook 

superleuk met kinderen!

Art Laren 2022 - Bijzondere Kunstbeurs op de Brink
Art Laren is een begrip in de 
kunstwereld en wordt dit 
jaar voor de 26ste keer door 
de Kiwanis georganiseerd. 
Een bijzondere kunstbeurs 

op een bijzondere locatie in het Gooi.  
Van 17 t/m 19 juni.

Singer Soiree - Singer Laren
Sfeervolle vrijdagavonden 
in de Singer tuin bestaande 
uit een overheerlijk vier-
gangendiner van de chef 
met passende wijnen en een 

verrassende muzikale live performance geïnspireerd op 
de tentoonstelling ‘Théo van Rysselberghe’.

Korenfestival Laren - de kunst van het koor!
Mannenkoor de Speuit uit 
Laren organiseert vanwege 
haar eerste lustrum een 
Korenfestival op zondag 19 
juni 2022 van 14.00-17.00 uur.

Gratis jazz-zomerconcert in de beeldentuin van 
Singer Laren

Op 19 juni presenteert de 
jonge trompettist en com-
ponist Ernesto Montenegro 
van de Canarische Eilanden 
als bandleider zijn nieuwe 

project aan het publiek in de Singer Laren beeldentuin.
Van 15.00-16.30 uur.

Jong&Oud Zomerfestival Rosa Spier Huis
Van dinsdag 21 juni, 2022 t/m zaterdag 25 juni ben je in 

het Rosa Spier Huis in Laren 
welkom voor het 2e Rosa 
Spier Huis, Jong & Oud door 
Kunst verbonden Zomerfes-
tival.

Comedy Night in de beeldentuin van Singer Laren
Tijdens deze Comedy Night 
op 25 juni word je getrak-
teerd op optredens van drie 
comedians: Musa, Ramon 
Chatrer en Anne Neute-

boom. Aanvang: 20.15 uur.

Kindervoorstelling Singer Laren: De Waanzinnige 
Boomhut

Theatervoorstelling ‘De 
Waanzinnige Boomhut van 
52 verdiepingen’. Andy en 
Terry’s boomhut is nu 52 
verdiepingen hoog en bevat 

zo mogelijk nog meer fantastische uitvindingen.
26 juni, 15.00-16.00 uur.

Trijntje Oosterhuis op Papageno Zomerconcert
Vrijdag 1 juli is het eindelijk zover. Na twee jaar van 
afwezigheid vanwege de pandemie vindt het jaarlijkse 
Papageno Zomerconcert op het eiland nabij Rust Wat 
weer plaats met niemand minder dan soul -en jazzzan-
geres Trijntje Oosterhuis. Tijd: 20.15-22.00 uur

Kijk voor meer info over Kunstmaand Laren op 
hartvanlaren.nl/kunstmaand-laren
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BERICHT UIT HET ROSA SPIER HUIS

Expositie

Als bewoonster van het nieuwe RSH werd mij onlangs 
gevraagd mee te werken aan de expositie Verborgen 
Parels, tentoongesteld in onze expositieruimte in het 
grote galeriecafé. Het idee was bewoners te vragen 
naar geliefde kunstwerken die zij in hun bezit heb-
ben en wilden tentoonstellen met als toevoeging een 
kleine uitleg over het werk en de kunstenaar.
Mijn man en ik waren in de 60-70-er jaren bewonde-
raars en aanhangers van de “Stijl”-periode. Het gevolg 
was dat de huizen die wij bewoonden in Amsterdam 
en Naarden geheel aangepast en verbouwd waren 
volgens de richtlijnen van o.a. Gerrit Rietveld. Alles 
was licht en vrolijk met geel geschilderde trapleunin-
gen, zelf getimmerde witte tafels en zwarte formica 
wanden en boekenplanken.
Hij maakte destijds een prachtig schilderij op een 
groot rond houten paneel met uitgekiende symme-
trisch geschilderde geometrische figuren, in primai-
re kleuren. Mijn man was kunstschilder en werkte 
destijds als decorateur bij de NOS.
Ik kan hem helaas niet meer vragen of hij akkoord 
zou gaan met de plaatsing van zijn werk op de expo-
sitie. En zo hing hij als rechtgeaarde jazzlief heb-
ber    een aantal weken boven de zwarte piano in ons 
galeriecafé en wanneer ik beneden in het café koffie 
dronk wist ik praktisch zeker dat hij van vanuit zijn 
plekje in het universum mij tevreden toeknikte.

Ellen Bergsma

Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15 
jaar als NVM register makelaar taxateur 
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als 
onaf hankelijk kantoorhouder in Laren.

Nog 14 nachtjes slapen en dan is de langste dag van 

het jaar bijna een feit. Tjonge wat gaan de dagen toch 

snel, de tijd lijkt wel steeds sneller te gaan. De bomen 

staan vol in blad en als makelaar is dit jaargetijde een 

van de drukkere perioden. Niet alleen in het voorjaar 

worden veel woningen verkocht maar ook in het na-

jaar en zo vlak voor kerst. Veel makelaars moeten dit 

jaar weer een examen af leggen. Verduurzaming en 

bouwkunde staan hoog op het lijstje van de examina-

toren. Het is zeker nu de gasprijzen stijgen een 

 actueel thema, waar we regelmatig vragen over krij-

gen danwel advies in geven. We moeten ook echt met 

zijn allen ons steentje bijdragen voor het milieu en de 

toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Zon-

nepanelen, dak- of muurisolatie of een warmtepomp, 

de investeringen wegen op tegen het profijt. Als je  

50 jaar geleden had gevraagd “heeft de boer in de toe-

komst vergunning nodig om zijn koeien in de wei te 

laten grazen”,  zal diegene naar zijn voorhoofd gewe-

zen hebben met de vraag of je wel goed snik was. We 

hebben in ons vak regelmatig te maken met bouw-

kundigen, stylisten, architecten, aannemers of in-

stallateurs. Onlangs hadden we een bouwkundige 

die een keuring verrichte en die ging op de stoel zit-

ten van de aankoopmakelaar. (terwijl de overeen-

komst al lang en breed was gesloten en getekend) 

heeft hij een dusdanig “bouwkundig” rapport opge-

maakt dat de koper de kriebels kreeg evenals de ver-

wachting dat het gehele huis voorzien zou moeten 

worden van kunststof ramen en kozijnen. Bizar. Wat 

wel goed is te doen en wat per 1 juli verplicht is; een 

rookmelder op iedere verdieping te hangen. Het zijn 

niet de grootste kosten maar kunnen zeer zeker u 

 leven redden. Doen! 

Marjolein  Ingezonden brief
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TheaTeragendaTheaTeragenda
Zondag 12 juni
Wat nou oud ?!
15.30 uur – Rosa Spier Huis
€ 22,50 incl. consumptie
Deze succesvolle en humoristische toneelvoorstelling gaat 
over twee gepensioneerde acteurs die nog één keer 
gevraagd worden een optreden te verzorgen. Toneel voor 
iedereen die moeite heeft met de snelheid en oppervlakkig-
heid van deze maatschappij. Met Bruun Kuijt & Jan Elbertse.

Vrijdag 17 juni
Singer Soiree
17.30 uur – Singertuin
Prijs € 95,00
Na het enorme succes van vorig jaar keren deze zomer de 
Singer Soirees terug. Sfeervolle vrijdagavonden in de Sin-
gertuin bestaande uit een overheerlijk viergangendiner van 
de chef met bijpassende wijnen en een verrassende muzi-
kale live performance geïnspireerd op de tentoonstelling 
Théo van Rysselberghe. Schilder van de zon. Uiteraard ont-
breekt ook een bezoek aan de tentoonstelling niet. Voor 
meer data: www.singerlaren.nl/singersoiree

Zaterdag 25 juni 
Muziekdag Laren
13.00 - 16.00 uur – Brinkhuis 
Gratis toegang
MUZIEK Kom naar het Brinkhuis voor de muziekdag Laren 
van de Gooische Muziekschool met een binnen- en buiten-
programma.

Zaterdag 25 juni
Comedy Night – Musa, Anne Neuteboom 
en Ramon Chatrer
20.15 uur – Singer Theater
Prijs € 22,00 – Supporters € 19,50
Tijdens deze Comedy Night word je getrakteerd op optre-
dens van drie comedians: Musa, Ramon Chatrer en Anne 
Neuteboom. 

Maandag 27 juni
Eau de chansons – Wiebke & les Garçons
20.00 uur – Rosa Spier Huis
€ 17,50 incl. consumptie
“Eau de Chansons” neemt je mee in een wervelwind vol 
Franse muziek, met bloemige noten en een geur van Parijs, 
sigaretten, rode wijn en slapeloze nachten. Wiebke & Les 
Garçons laten zich inspireren door de prachtige teksten en 
de tijdloze melodieën van het Franse chanson. 

Zaterdag 30 juni 
Scharrelconcert Bram Rutten & Pieter Schell
17.00 uur – Brinkhuis Theater
€ 5,00
MUZIEK Een Scharrelconcert met Bram Rutten (piano) en 
Pieter Schell (zang).

Zondag 3 juli 
Het Rijkskwartet 
10.15 uur – Singer Theater
Prijs € 28,50
Kom deze zomer genieten van een klassiek concert in onze 
beeldentuin met aansluitend een uitgebreide brunch. Het 
Rijkskwartet is een strijkkwartet dat uit vier jonge muzikan-
ten bestaat. Nata Roinishvili (viool), Laura Soeters (viool), 
Ana Maria Casto (altviool) en Nathalie Flintrop (cello) .

Donderdag 14 juli 
Van Kooten en de Beat – Kasper van Kooten
20.15 uur – Singer Theater
Prijs € 22,00 – Supporters € 19,50
Van Kooten en de beat, naar het gelijknamige boek dat op 
22-02-2022 uitkwam, is een even swingende als openhartige 
vertelling over liefde, familie en een onverzadigbare behoef-
te aan muziek. 

Singer Laren
Oude Drift 1
035 539 39 39
receptie@singerlaren.nl
www. singerlaren.nl

BrinkhuiS TheaTer
Brink 29
035 751 39 91
info@hartvanlaren.nl
www.hartvanlaren.nl

roSa Spier huiS
Hector Treublaan 97
035 538 67 97
info@rosaspierhuis.nl
www.rosaspierhuis.nl
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Expositie schilderijen, keramiek en paper art  
Drie Blaricumse kunstenaars – Punnika Kharas, Maja 
Boot en Marlen van Dop – exposeren nog tot en met 3 juli 
in Galerie de Beuken aan de Oude Naarderweg 14 in Laren. 
Punnika Kharas is papierkunstenaar. Haar werken kun-
nen beschouwd worden als een vorm van constructivisme 
en geometrische abstractie.. Haar papierkunst-objecten 
roepen bij iedere kijker weer andere emoties en reacties 
op. Voor kunstschilder Maja Boot is het landschap een 
enorme inspiratiebron. Ze bouwt haar schilderijen laag 
over laag op vanuit lage standpunten en maakt gebruik 
van aarde en zand af komstig van de plekken waar ze 
schildert. Keramist Marlen van Dop is gespecialiseerd in 
het werken met klei. In haar werk laat ze zich graag inspi-
reren door de natuur: patronen in het zand, watererosie-
sporen in rotsen, schelpen, fossielen en zaden.  

Van huis uit is kunstenares ChajaNur goudsmid en tand-
technicus. Geboren en getogen in Amsterdam heeft zij 
met haar gezin sinds bijna twee jaar haar verblijf én haar 
draai gevonden in Eemnes. Jarenlang was haar werk 
voornamelijk op doek te zien, maar sinds tien jaar heeft 
ze een manier gevonden om haar werk in beelden vorm te 
geven. ChajaNur exposeert nog tot 11 juli in het Brink-
huis in Laren. In de vier grote ramen van het horecage-
deelte zijn twaalf van haar kleurrijke werken tentoonge-
steld. De beelden zijn te koop Kijk voor meer info op 
www.chajanur.nl.

Tot en met 25 juli is in het galerie-
café van het Rosa Spier Huis een 
expositie te zien van transparante 
kunst op plexiglas. Magadel, pseu-
doniem voor Machteld Kuijpers 
(Ankeveen 1940) veranderde haar 
schilderstijl van traditionele olie-
verfschilderingen op doek naar 
werken op een transparante drager, 

voornamelijk plexiglas. Een aantal in deze unieke 
manier van schilderen is op de tentoonstelling te zien. 
De expositie is dagelijks gratis te bezichtigen van 10.00-
17.00 uur. Het galeriecafé is geopend tot 20.00 uur.

Beeldententoonstelling ChajaNur

Expositie Magadel

Zeventien leden van de 
Vereniging van Beeldende 
Kunstenaars ‘Laren-Blaricum’ exposeren bij BEL Art. Na 
een periode waarin deze expositie vanwege corona een 
paar keer moest worden uitgesteld, zijn zij blij om weer 
gezamenlijk te kunnen exposeren en een diversiteit aan 
kunstwerken in het echt te kunnen laten zien, waaron-
der schilderijen, beelden, grafiek en keramiek. Laat u 
verrassen door de schitterende objecten die de kunste-
naars voor deze tentoonstelling hebben samengesteld.
De tentoonstelling is tot en met 22 juni tijdens de ope-
ningsuren te bezoeken in het BEL Kantoor (gemeente-
huis) aan de Zuidersingel 5 in Eemnes. 

Op landgoed Nardincland is tot en met 18 september een 
expositie te bezoeken met prachtige beelden uit het Kur-
haus. Er zijn werken te zien van onder meer Arvid Hen-
kes, Emile Cornelis, Chris Tap en Carlos Mata. Ook de 
Larense kunstenaar Pépé Gregroire neemt deel aan deze 
expositie. Nardinclant is dus een stukje Larens erfgoed. 
De tuin is naar ontwerp van Leonard Springer uit 1919. 
De tuin is geopend van dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 
17.00 uur en is vrij toegankelijk, maar bezoek graag aan-
melden via www.amsterdamgarden.com.

Nog tot en met 4 september is de 
Belgische modernist Théo van Rys-
selberghe (1862-1926) in Singer Laren 
te zien. De tentoonstelling is een 
ode aan de grote Belgische meester 
in het verbeelden van licht en kleur. 
Naar voorbeeld van Georges Seurat 
verbeeldt hij licht en kleur door 
kleine toetsen ongemengde verf op het doek te plaatsen.

Zaterdag 11 juni wordt weer Repair Café gehouden in de 
Blokhut, speeltuin Ons Genoegen aan de Smeekweg in 
Laren. U kunt vanaf 10.00 uur terecht voor gratis repara-
tie van huishoudelijke apparatuur, tuingereedschap en 
kleding. Vaak is reparatie nog heel goed mogelijk waar-
door het gerepareerde object aan een tweede leven kan 
beginnen. Het Repair Café sluit om 13.00 uur. Na 12.00 
uur worden geen reparaties meer aangenomen. In de 

Tentoonstelling BEL-Art

Sculpturen in Nardinc Lant

Tentoonstelling Théo van Rysselberghe

Repair Café Laren 
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Larens Journaalmaanden juli en augustus wordt geen Repair Café 
gehouden in verband met de openingstijden van de 
speeltuin. Zie ook www.repaircafelaren.nl

Tijdens de Kunstmaand 2022 geeft 
Margriet de Koning Gans een inlei-
ding op een door haar samengestel-
de literaire fietstour door Laren. Met 
deze fietsroute langs de huizen van 
de belangrijkste en bekendste lite-
raire figuren die in de twee buurdor-
pen hebben gewoond proberen we er 
tijdens de Kunstmaand weer aan-
dacht op te vestigen. Op de fietskaart 

met vijfentwintig korte schrijversportretten en hun plaats in 
de Nederlandse literatuur. Gedurende de Kunstmaand is de 
fietskaart gratis verkrijgbaar aan de balie van bibliotheek ves-
tiging Laren aan de Brink 29. Op zaterdag 11 juni wordt de 
fietsroute ingeleid door de auteur, Margriet de Koning Gans. 
Ontvangst met luxe koffie naar keuze om 09.30 uur in de foyer 
van het Brinkhuis. De inleiding start om 10.00 uur tot 11.00 
uur. Entree € 5,00, reserveren via www.bibliotheekhlb.nl  

Op zondag 12 juni 
viert de 100-jarige 
muziekvereniging St. 
Jan haar eerste jubile-
umfeest van een twee-
luik. Deel twee zal 
plaatsvinden op zon-
dag 9 oktober in het 
Singer te Laren.
Met het “Wij(n) Laren 
Concert”, zet Harmo-
nie Sint Jan zich in de 
schijnwerpers. Het 
“Wij” Laren komt tot 

uiting in de samenwerking met toneelgezelschap De 
Papegaai en Jazz Combo Van Bemmel. Ook is er een 
gastoptreden van een mysterieuze Larense groep! “Wijn” 
sluit aan bij de muziekstukken die de Harmonie ten 
gehore zal brengen - een fraaie mélange van Franse, Zuid 
Amerikaanse en Afrikaanse melodieën: St. Jan de muziek 
en u, de bezoeker, een wijntje! Het Wij(n) Laren Concert 
vindt plaats in de Kloostertuin van het Brinkhuis te 
Laren. De tuin is open vanaf 14.30 uur, het concert start 
om 15.00 uur. Kaarten zijn te koop à € 20 en zijn inclusief 
een hapje, drankje en een mooi cadeau! Kaarten reserve-
ren kan via info@stjanlaren.nl. 

Kunstmaand Laren met Margriet de Koning Gans

Wij(n) Laren Concert 

Bijna iedereen heeft wel een 
smartphone om te bellen en 
berichten te sturen. Maar 
weet je ook dat je er zoveel 
meer mee kunt? Er bestaan 
honderden handige en leuke 
apps. Om je een klein beetje 
wegwijs te maken in dit aan-
bod, organiseert Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum op 
15 en 22 juni de workshop ‘DigiSnacks’. Dat zijn handige 
kleine ‘weetjes’ voor iedereen die meer uit zijn of haar 
smartphone of tablet wil halen. Dan kun je deze zomer 
nóg meer leuke dingen ondernemen!
We gaan gezamenlijk aan de slag met onder meer een app 
die helpt om vogelgeluiden te herkennen, een app om 
gemakkelijk knooppuntroutes te f ietsen en een app 
waarmee je in een handomdraai museumkaartjes koopt. 
Uiteraard krijg je hulp bij het installeren van jouw nieu-
we lievelingsapp! Je kunt je aanmelden via www.biblio-
theekhlb.nl/actueel/agenda.3.html
De workshop Digisnacks is op 15 juni van 11.00 tot 12.00 
uur in bibliotheek Brinkhuis Laren en op 22 juni van 
11.00 tot 12.00 uur in bibliotheek Huizen. 

Wil je op eenvoudige wijze leren om je rustiger en f ijner 
te voelen en minder stress te ervaren? Kom dan naar deze 
cursus van 4 sessies van 1 uur waarin je tools aangereikt 
krijgt die je direct in de praktijk kan brengen. Je wordt je 
onder andere bewuster van je adem; leert daarmee de 
rust te vinden, je hoofd leeg te maken en stress te ver-
minderen. Fysieke en mentale klachten verminderen en 
je slaapritme verbetert. Wanneer? Op woensdagavonden 
15, 22 en 29 juni en 6 juli van 19.30 tot 20.30 uur.Waar? OBS 
de Ploeg, Melkweg 42 in Laren. Kosten? € 95,-
De cursus wordt gegeven door Simone Onland. Zij is al 
jaren gecertif iceerd yogadocent, mindfulnesstrainer, 
adem- en wandelcoach. kijk op www.qimare.nl. Je bent 
van harte welkom!

DigiSnacks: Doe meer met je smartphone! 

Rust in jezelf vinden en minder stress ervaren? 

Wij(n) Laren Concert 
12 JUNI ’22 - 15:00 UUR 
Brinkhuis Kloostertuin, Laren - Entree € 20 

m.m.v. Jazz Combo van Bemmel & Toneelgezelschap De Papegaai 

               info@stjanlaren.nl 
M

Muziekvereniging St.Jan Laren
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Donderdag 16 juni is er weer een Alzheimercafé Huizen 
en BEL-gemeentes. Het onderwerp is dit keer ‘Bewind-
voering’. Gastspreker is Pieter van Mensch, bescher-
mings-bewindvoerder. Via de rechter kunt u een bewind-
voerder aanstellen voor het nemen van beslissingen over 
uw financiële zaken. Dit kan een familielid, een goede 
vriend of een professionele instantie zijn. Inloop 19.00 
uur, einde 21.00 uur. Locatie: De Brasserhoeve, Water-
straat 2, 1271 RP Huizen. Info: 0630131414. Geen vervoer? 
Neem contact op met de Belbus van Versa Welzijn in Hui-
zen: 035-5288266. U bent van harte welkom!

Vanaf 16 juni tot en met eind juli is in 
het Papageno Huis de expositie ‘Wie 
inspireert wie?’ te zien. Er zijn schilde-
rijen te zien van kunstenares Maja Boot 
en Papagenokunstenaars. Maja is 

behalve kunstenares ook docent van de schildergroep 
van het Papageno Huis. Jongeren met autisme komen 
wekelijks bijeen om al hun creatieve talenten te ontdek-
ken en laten groeien. Dat leidt over en weer tot inspira-
tie. De opening van de expositie is 16 juni tussen 15.00 en 
17.00 uur. Vanaf dat moment is de expositie gratis te 
bezichtigen, van maandag tot en met vrijdag.

De juni-bijeenkomst ‘Rythm and Connection’ 
van Parkinson Café Laren op donderdag 16 
juni (inloop vanaf 14.00 uur) wordt met Joshua 
Samson leuk, interactief, muzikaal en gezel-

lig! Percussieartiest Joshua is ook een ervaren moderator 
die op geheel eigen wijze bijeenkomsten, presentaties, en 
groepen begeleidt. Hij zal de bijeenkomst opluisteren met 
korte muzikale ref lectie die ofwel zorgen voor verdieping 
en bezinning of juist dienen als ‘Energizers’. Plaats: Ama-
ris Theodotion (Ridderzaal) Werkdroger 1 te Laren

Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 juni wordt Art Laren 
voor de 26e keer op de Brink in Laren gehouden. Sinds 
jaren zijn er niet zoveel aanmeldingen van galerieën uit 
binnen- en buitenland geweest als dit jaar. De Brink 
komt barstensvol te staan. De aanvragen om te mogen 
exposeren onder de bomen van de Larense Brink stroom-
den al vroeg binnen. “Dit heb ik nog niet eerder meege-
maakt”, roept Michiel Vlam, de galerie-coördinator uit. 

Alzheimercafé 

Expositie: ‘Wie inspireert wie?’

Parkinson Café: Rythmn & Connection 

26e kunstbeurs Art Laren 

Op Art Laren wordt merendeels modern en eigentijds 
werk van zo’n 300 kunstenaars getoond. Vanwege de te 
verwachten drukte moeten de bezoekers wel een tijdslot 
reserveren. Tickets kunnen via de website van Art Laren 
worden gekocht. De opbrengsten gaan trouwens volledig 
naar het goede doel. Dit jaar is dat het project om school-
tuinen in Suriname op te zetten in samenwerking met de 
stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland-Suriname 
d’ONS). Daarnaast gaat een deel van de opbrengst ook 
naar plaatselijke projecten. Art Laren is een initiatief van 
de Kiwanis Club Laren www.artlaren.nl

Zondag 19 juni om 14.00 uur begint het korenfestival op 
de Brink om het 5-jarig bestaan van het mannenkoor ‘De 
Speuit’ te vieren. Deelnemers aan het festival zijn naast 
De Speuit de koren van de Weidevogels en het Vocal Soci-
ety uit Eemnes en Sarita’s Hartkoor uit Huizen. Speciaal 
voor dit festival wordt de muziektent weer voor de basi-
liek opgebouwd. Op diverse plekken (o.a. in het Brink-
huis) hangen posters met het programma. Ook is het te 
vinden op de website: www.despeuit.nl

Kamerorkest De Muziekkring is al bijna zestig jaar een 
enthousiast muziekgezelschap. Het werd in 1963 als Ver-
eniging ‘Muziekkring Muiderberg’ opgericht en bestond 
voornamelijk uit strijkers. In de zeventiger jaren werd 
het versterkt met blazers en verhuisde het naar de Gooi-
sche School in Laren. Sinds september 2013 staat dirigent 
Yvonne de Winter op de bok. Het orkest geeft zondagoch-
tend 19 juni een concert in het Muziekcentrum van de 
Omroep (MCO) in Hilversum. Het concert begint om 
10.30 uur en duurt tot 11.30 uur. Op het programma staan 
onder meer: Sonfonia Nr. 74 van Joseph Haydn, Sinfonia 
dell Arte van Jurriaan Andriessen, en Masques et Ber-
gamasques van Gabriel Fauré. Parkeren en toegang is 
gratis, na af loop is er een collecte. meer info: www.
demuziekkring.nl

Dinsdag 21 t/m zater-
dag 25 juni vindt het 2e 
Rosa Spier Huis, Jong & 

oud door Kunst verbonden Zomerfestival plaats. Vijf 
dagen lang beleeft jong talent en talent op leeftijd geza-
menlijk kleurrijke voorstellingen, concerten, workshops

Korenfestival  

Concert Larens Kamerorkest 

Jong&Oud Zomerfestival 
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en andere creatieve activiteiten. Deze festiviteiten zijn 
niet alleen te bezoeken door bewoners, iedereen is wel-
kom! Het festival wordt geopend door een 7-koppig 
ensemble met jonge getalenteerde musici die een muzi-
kale knipoog naar de roaring twenties maken. De slotdag 
wordt geopend door gepassioneerde dansers met kleur-
rijke kostuums en het Zomerfestival eindigt met een 
daverend slotconcert door twee jonge veelbelovende 
musici. Alle activiteiten, workshops, voorstellingen en 
concerten zijn gratis toegankelijk. Wel dient men een 
plaats te reserveren bij de receptie van het Rosa Spier 
Huis, tel 035-5386797.

Wil je je lekker voelen en ervaren dat je goed bent zoals je 
bent? Weten wat je moet doen als je even niet lekker in je 
vel zit? En ben je tussen de 8 en 12 jaar? Kom dan naar de 
volgende reeks kinderyoga & mindfulness sessies die eind 
juni start. In een reeks van 3 lessen leer je hoe je je zelfver-
trouwen en concentratie vergroot, je beter kan ontspan-
nen, je f ijner gaat voelen en beter kan slapen. De 3 lessen 
vinden plaats op 24 juni, 1 en 8 juli van 15 tot 16 uur plaats 
in OBS de Ploeg. De lessen worden verzorgd door Simone 
Onland, gecertificeerd kinderyoga docent en yogadocent. 
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen bel dan: 06-10185117 
of kijk op www.QiMare.nl. Je bent van harte welkom!

Met een drukbezochte relatiedag 
heeft Geologisch Museum Hof-
land in Laren het jubileumjaar 
ingeluid. Het is een halve eeuw 
geleden dat het museum, toen nog 

gevestigd in een oude boerderij aan het Zevenend in 
Laren, haar deuren voor het eerst opende. 35 jaar geleden 
verhuisde het museum naar het in 1853 door Laren en 
Hilversum gebouwde Tolhuis aan de Hilversumseweg 51.
Vanwege de grote verscheidenheid aan landschappen in 
de regio, de ligging op een in de ijstijd gevormde stuw-
wal en de schitterende heidegebieden, is dit een perfecte 
locatie voor een geologisch museum, dat in 2006 f link 
werd uitgebreid. Het museum geeft de bezoekers op een 
toegankelijke manier inzicht in de samenstelling, bouw 
en geschiedenis van onze aarde, aan de hand van een 
grote collectie mineralen, gesteenten en fossielen. Ook is 
er momenteel een uiterst actuele wisseltentoonstelling 
’Honger naar metalen’ ingericht, die gaat over het belang 
van metalen voor de economie en de energietransitie. Op 
zondag 26 juni is er in het museum een grote verkoop 
van fossielen. Deze worden tegen zeer aantrekkelijke 
prijzen verkocht. Het museum is om 13.00 uur geopend 
en de entree voor de winkel en museum is gratis.

Yoga en mindfulness voor kinderen

Grote verkoop fossielen 

Het Geologisch Museum Hof land is geopend op woens-
dag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.30 uur. 
Meer info www.geologischmuseumhof land.nl

Op vrijdag 1 juli is het eindelijk zover. 
Na twee jaar van afwezigheid vanwe-
ge de pandemie vindt het jaarlijkse 
Papageno Zomerconcert op het eiland 
nabij Rust Wat weer plaats. Het 
Papageno Zomerconcert is sinds 

enkele jaren een cross-over van hedendaagse en klassieke 
muziek. Tijdens deze editie van het Zomerconcert gaat er 
waarschijnlijk ook f link gedanst worden, want niemand 
minder dan soul -en jazzzangeres Trijntje Oosterhuis is 
dé hoofdact van het Papageno Zomerconcert. Ook dit jaar 
gaat de gehele opbrengst van het concert naar het goede 
doel. Trijntje is een veelzijdig artiest. Zo scoorde ze solo 
grote hits, maar werkte zij ook samen met grote artiesten 
zoals Lionel Richie en Burt Bacharach. Van 2012 tot 2017 
maakte ze deel uit van de gelegenheidsformatie Lady’s of 
Soul. Tevens is ze lange tijd jurylid geweest in The Voice 
of Holland en It takes 2. Sinds 2018 is Trijntje een geheel 
nieuwe weg ingeslagen door het uitbrengen van meer-
dere Nederlandstalige albums. Tijdens het concert wordt 
Trijntje begeleid door haar eigen ritmesectie en speelt ze 
samen met het Naardens Kamerorkest (NAKO). Dit orkest 
zal ook apart te beluisteren zijn met zowel klassieke als 
meer eigentijdse muziekstukken. Het Naardens Kamer-
orkest staat sinds 2005 onder leiding van dirigent Jeppe 
Moulijn. Hij is verantwoordelijk voor de arrangementen 
waarmee het klassieke orkest Trijntje Oosterhuis gaat 
begeleiden. De opbrengst van het concert gaat volledig 
naar Stichting Papageno Huis Laren. Kaarten zijn te koop 
via www.zomerconcert.nl en bij de Larense boekhandel.

Het Dorpsfeest in Laren staat gepland voor het weekend 
van 17 en 18 september. Het moet een feest worden voor 
alle Laarders met muziek, kunst, cultuur, sport, culinair 
en andere events. De organisatie is in handen van Anne-
mieke van Waterschoot. Zij is aangesteld door de gemeen-
te voor de coördinatie van het dorpsfeest. Voor ideeën, 
input of andere vragen kunt u haar bereiken op 06-46614545 
of mailen met nazomerfeestlaren@gmail.com.

Papageno Zomerconcert
 

Nazomerfeest Laren 

Larens Journaal
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•  dinsdag 14 juni 14.30 
The worst person in the world Drama/Komedie

•  woensdag 15 juni 19.30 
The electrical life of Louis Wain Biografie/Drama

•  dinsdag 21 juni 14.30 
Spencer Historisch/Drama

•  woensdag 22 juni 19.30 
Un Triomphe Komdie/Drama

•  zaterdag 25 juni 11.00 
Mama Boe - op zoek naar thuis Pannenkoekenfilm 
Kinderfilm

•  dinsdag 28 juni 14.30 
The electrical life of Louis Wain Biografie/Drama

•  woensdag 29 juni 19.30 
The worst person in the world Drama/Komedie

25 juni – Pannenkoekenfilm Mama Boe op zoek naar 
thuis
Gezellig op een zaterdagmorgen met papa, mama, oma of opa 
naar het Brinkhuis voor de Pannenkoekenfilm. De film begint 
om 11:00 uur en duurt ca 1 uurtje. Aansluitend zijn er 
pannenkoeken en limonade!

Prijs per persoon € 10.00

Filmagenda Brinkhuis 

Terugkerende activiteiten

PC HelpdeskBEL, Brinkhuis, iedere werkdag van 
10.00-12.00 uur
Inloopspreekuur Juridisch advies, Brinkhuis, iedere 
eerste maandag van de maand, 14.00-15.30 uur
De Derde Helft, SV Laren’ 99, elke dinsdagochtend van 
9.30-13.00 uur
Dagje Hart van Laren, Brinkhuis, iedere dinsdag van 
10.30-15.00 uur
Inloopspreekuur Leerwerkloket, Brinkhuis, woensdag 
oneven weken van 10.00-11.30 uur
Inloopspreekuur ReconnAct, Bibliotheek Brinkhuis, 
iedere eerste woensdag van de maand, 13.00-15.30 uur
Koffie-inloopochtend Versa Welzijn, Brinkhuis, iedere 
donderdag van 10.00-11.30 uur
Brei-en-haakcafé, Brinkhuis, elke eerste donderdag van 
de maand van 10.00-12.00 uur
Taalcafé Laren, Brinkhuis, elke donderdag van 
10.30-12.00 uur
Sociaal Wijkteam, Brinkhuis, iedere donderdag van 
13.00-14.00 uur
Humanitas Thuisadministratie, Brinkhuis, iedere 
donderdag 14.00-16.00 uur
Vrijwilligerscentrale, Brinkhuis, oneven donderdagen 
van 10.00-11.30 uur
Geef-en-neemtafel, Brinkhuis, iedere vrijdag van 
10.00-12.00 uur
Peutervoorlezen in de bibliotheek, Brinkhuis, iedere 
vrijdag van 11.00-11.30 uur
Inloopspreekuur Sportief en Gezond BEL, Brinkhuis, 
iedere eerste vrijdag van de maand van 11.00-12.00 uur
Repair Café Laren, Ons Genoegen (speeltuin), elke 
tweede zaterdag van de maand van 10.00-13.00 uur 
(behalve in juli in augustus)
Open Podium, Bibliotheek Huizen, elke laatste zaterdag 
van de maand van 10.45-12.00 uur
Parkinson Café Laren, Amaris Theodotion, elke derde 
donderdag van de maand vanaf 14.30 uur
Culturele middag voor senioren, Brinkhuis, elke eerste 
maandag van de maand, 14.00-16.00 uur 
Walking Football, SV Laren ’99, elke dinsdag- en 
vrijdagmorgen van 10.00-11.00 uur
OldStars Hockey, LMHC, elke vrijdagmorgen van 
10.00-12.00 uur
Oldstars Volleybal, Huis van Eemnes, elke dinsdag van 
10.00-11.30 uur



 

 
 

27

Agenda
vanaf 19 mei  Singer Laren: Tentoonstelling  

‘Window of Opportunity met Jop 
Vissers Vorstenbosch’

t/m 22 juni  BEL Kantoor Eemnes: Tentoonstelling 
BEL-Art Vereniging van Beeldende 
Kunstenaars ‘Laren-Blaricum’

t/m 3 juli  Galerie de Beuken: Expositie 
schilderijen, keramiek en paper art

t/m 11 juli  Brinkhuis: Beeldententoonstelling 
ChajaNur

t/m 25 juli  Galeriecafé Rosa Spier Huis: Expositie 
Magadel

t/m 28 aug  Singer Laren: Tentoonstelling ‘Sluijters 
en de modernen. Collectie Nardinc’

t/m 4 sep  Singer Laren: Tentoonstelling ‘Théo 
van Rysselberghe. Schilder van de zon’

t/m 18 sep  Landgoed Nardincland: Expositie 
Sculpturen uit het Kurhaus

t/m 2 okt  Singer Laren: Tentoonstelling 
‘Lussanet. Verf in het bloed’

11 juni  Brikhuis: Literaire Fietstour Laren 
– inleiding Margriet de Koning Gans, 
10.00-11.00 uur

11 juni  Speeltuin Ons Genoegen: Repair Café 
Laren, 10.00-13.00 uur

12 juni  Singer Laren: Concert Wij(n) Laren, 
15.00 uur

12 juni  Rosa Spier Huis: Wat nou oud?!,  
15.30 uur

14 juni  Film aan de Brink: The worst person in 
the world, 14.30 uur

15 juni  Bibliotheek Laren: Workshop 
‘Digisnacks’, 11.00-12.00 uur

15 juni  Film aan de Brink: The electrical life of 
Louis Wain, 19.30 uur

16 juni  Huis van Eemnes: Pianoconcert 
‘Mozart op zijn best’, 12.00 uur

vanaf 16 juni  Papageno Huis: Expositie ‘Wie 
inspireert wie?’

17 juni Singer Laren: Singer Soiree, 17.30 uur
17 t/m 19 juni Brink: Art Laren
19 juni  Korenfestival Laren – de kunst van het 

koor!
19 juni  Muziektent Brink: Lustrum 

Mannenkoor ‘De Speuit’, 14.00 uur
19 juni  Beeldentuin Singer Laren: Jazz 

zomerconcert
21 t/m 25 juni  Rosa Spier Huis: Jong & Oud 

Zomerfestival

21 juni Film aan de Brink: Spencer, 14.30 uur
22 juni  Film aan de Brink: Un Triomphe,  

19.30 uur
25 juni  Film aan de Brink: Pannenkoekenfilm: 

Mama Boe – op zoek naar thuis,  
11.00 uur

25 juni  Brinkhuis: Muziekdag Gooische 
Muziekschool, 13.00-16.00 uur

25 juni  Beeldentuin Singer Laren: Comedy 
Night, 20.15 uur

26 juni  Geologisch Museum Hof land: Grote 
verkoop fossielen, 13.00-16.30 uur

26 juni  Singer Laren: Kindervoorstelling  
De Waanzinnige Boomhut

27 juni  Rosa Spier Huis: Eau de chansons,  
20.00 uur

28 juni  Film aan de Brink: The electrical life of 
Louis Wain, 14.30 uur

29 juni  Film aan de Brink: The worst person in 
the world, 19.30 uur

30 juni  Brinkhuis Theater: Scharrelconcert, 
17.00 uur

1 juli  Rust Wat: Papageno Zomerconcert, 
20.15 uur

3 juli  Singer Theater: Het Rijkskwartet,  
10.15 uur

2 t/m 10 juli Kermis Laren
14 juli  Singer Theater: Van Kooten en de Beat, 

20.15 uur
17 en 18 sept Dorpsfeest Laren

Collectes 
5 t/m 11 juni EpilepsieNL
12 t/m 18 juni Rode Kruis
19 t/m 25 juni Maag Lever Darm Stichting
26 juni t/m 2 juli Nationaal MS Fonds

Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:
Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
336  29-06-2022 vrij. 08-07 en za. 09-07
339 24-08-2022  vrij. 02-09 en za. 03-09
341  21-09-2022 vrij. 30-09 en za. 01-10
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
29 juni 2022

Geen Larens Journaal ontvangen? 
Geef het ons door! U krijgt het 
Larens Journaal spoedig nabezorgd. 

Raadhuis
Eemnesserweg 19, Laren
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@laren.nl
Website: www.laren.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@belcombinatie.nl
Website: www.belcombinatie.nl
Ma. t/m do. van 08.30 - 17.00 uur en
vr. van 08.30 – 13.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.laren.nl of 
per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl
E-mail: sociaalwijkteam@laren.nl

Politiepost Laren
Groene Gerritsweg 2b
Ma. do. 09.00 - 12.30 uur
Telefoon: 0900 - 8844 (24 uur per dag)
In noodgevallen: 112

Brandweerkazerne
Groene Gerritsweg 2, 1251 JL Laren
Telefoon: 035 - 53 122 53
Preventienummer: 035 - 53 150 53, 
e-mail: info@brandweergooivecht.nl
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