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5 vragen aan 

Wanneer zijn jullie met voetbal begonnen?
Anja (3e van links): ‘Voetbal is al 43 jaar mijn grootste pas-
sie. Ik kom uit een sportieve familie. Mijn broer en vader 
voetbalden, mijn moeder speelde handbal. Ik was 15 toen 
LFC Laren – het vroegere SV Laren – met damesvoetbal 
begon en ik heb me meteen aangemeld. Destijds was het 
best bijzonder om als meisje te gaan voetballen. In totaal 
heb ik 18 jaar bij LFC Laren gespeeld, daarna ben ik lid 
geweest van verschillende andere clubs in het Gooi. Ook 
heb ik nog een tijd aan zaalvoetbal gedaan. Sinds kort 
ben ik weer terug bij SV Laren. De cirkel is rond.’
Arjanne (2e van rechts): ‘Ik heb in mijn jeugd nooit op voet-
bal gezeten, wel ging ik regelmatig bij wedstrijden van 
mijn broers kijken. Het spel heeft me altijd al getrokken. 
De laatste jaren sta ik als voetbalmoeder regelmatig 
langs de lijn. Zowel mijn zoon als mijn dochter voetbal-
len bij SV Laren en mijn man is er coach. Toen er een paar 
jaar geleden via het schoolvoetbal ook vadervoetbal werd 
georganiseerd, heb ik samen met een aantal andere voet-
balmoeders meegedaan, als enige vrouwenteam. Dat 
was zó leuk, dat we het graag een vervolg wilden geven. 
Bij SV Laren kregen we de mogelijkheid om een team op 
te starten.’
 
Vertel eens iets meer over jullie team!
Arjanne: ‘Momenteel zijn we met negen dames, in leeftijd 
variërend van 28 tot 58 jaar. Een aantal van ons heeft 
vroeger ook al gevoetbald, sommigen zijn nog niet zo 
lang geleden begonnen. Elke woensdagavond trainen we 
onder leiding van Wouter Splint, en om de twee weken 
spelen we een wedstrijd. De KNVB heeft een speciale 
30+-competitie opgezet. Het leuke daarvan is dat je 
tegen allemaal leeftijdsgenoten speelt.’ 
Anja: ‘De wedstrijden spelen we in teams van 7, op half 
veld. De buitenspelregel geldt dus niet. We zijn dringend 
op zoek naar nieuwe leden, want soms kan er iemand 
niet meedoen met een wedstrijd en het is ook wel f ijn om 

ArjAnne nAgel en AnjA Mol

regelmatig te kunnen wisselen. Wie interesse heeft is 
van harte welkom om een keer vrijblijvend te komen kij-
ken of meetrainen.’
 
Wat maakt voetbal zo leuk?
Arjanne: ‘Voor mij is het een echte uitlaatklep. Even lek-
ker tegen de bal trappen, en je hoofd is weer leeg. En ver-
der is het gewoon heel gezellig.’ 
Anja: ‘Daar ben ik het helemaal mee eens. Na af loop voel 
ik me altijd heel voldaan. Vroeger speelde ik altijd om te 
winnen. Nu gaat het vooral om de lol. We zijn best fana-
tiek, maar uiteindelijk gaat vooral om het plezier. En 
vergeet de derde helft niet. Die is minstens zo belang-
rijk!’

Laren?
Anja: ‘Ik ben geboren en getogen in Laren. Het is een 
heerlijk en gemoedelijk dorp. Je hebt hier alles. Van 
natuur tot allerlei evenementen en activiteiten. Laren is 
echt mijn thuis.’
Arjanne: ‘Ik ben opgegroeid op Terschelling. De liefde 
bracht me naar Hilversum en sinds tien jaar wonen we 
met ons gezin met veel plezier in Laren. Het dorpse van 
Terschelling vind ik terug in Laren. Vanaf dag één voel ik 
me hier thuis.’
 
Welke inwoner van Laren verdient een pluim?
Beiden: ‘Mogen we ook twee pluimen uitdelen? Dan gaan 
die naar Dop Bakker en Jan Willard. Deze mensen doen 
álles voor SV Laren. Ze ademen SV Laren, zij zíjn gewoon 
de club.’  

Ben jij 30+ en benieuwd of vrouwenvoetbal iets voor je is? 
Kom vrijblijvend een keer kijken of meedoen met de trai-
ning op woensdag vanaf 19.30 uur. Meer info: 
www.svlaren99.nl

Vrouwenvoetbal is booming. Steeds meer meisjes sluiten 
zich aan bij een voetbalclub om hun favoriete sport te 
beoefenen. Maar ook dames die niet meer zo héél piepjong 
zijn, kunnen bij een groeiend aantal clubs terecht. Zoals 
bij SV Laren ’99, waar de Dames 30+ al voor het derde 
seizoen meedoen aan de competitie. Arjanne Nagel en 
Anja Mol vertellen erover. 
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Bouwen in Laren
Veel plekken om te bouwen heeft ons 
mooie dorp niet. We worden ingesloten 
door A27, doorsneden door de A1, Blari-
cum ligt aan de noordzijde en uiter-
aard willen we de heidevelden sparen 
en zijn de engen beschermd. Daarbij 
wenst de raad geen splitsing van grote 
percelen. Wat kan wel? 

In de lokale woonvisie heeft het college zich verplicht om 
1/3 van de woningbouw voor sociale woningen uit te voe-
ren. Ook het vorige college realiseerde die verplichting: 
tussen 2014 - 2018 is het aantal sociale woningen gegroeid 
van 861 naar 896. Daarbij is de harde afspraak met de 
woningbouwvereniging dat er geen sociale woningen 
verkocht mogen worden. 

Met de raad zijn voor deze collegeperiode een aantal 
bouwafspraken gemaakt. In het sociale segment willen 
we op een paar plekken bouwen. Zo is de planontwikke-
ling voor het Van Erven Dorenspark nu op gang geko-
men. Op de Harmen Vosweg is het gesprek met een grote 
bewonersgroep al enige tijd gaande. Verder zijn we 
gestart met de plannen op de Ligweide, om 10 á 15 klei-
nere woningen voor ouderen en jongeren te ontwikke-
len, aangevuld met een aantal vrije kavels. Ook daar 
start binnenkort het gesprek met omwonenden.
De ontwikkeling van Golden River en Rabo is opgepakt. 
De panden staan op bijzondere plekken in het centrum 
en vragen om een zorgvuldige aanpak. De ontwikkelin-
gen moeten in beide gevallen het centrum van Laren 
fraaier maken. 

We willen graag voor alle doelgroepen in Laren ontwik-
kelen, maar meer dan 100 woningen in de komende  
4 jaar zit er nauwelijks in. Veel plekken om te bouwen 
zijn er nu eenmaal niet.

Stuur mij gerust uw commentaar of ideeën over het 
bovenstaande.

Ton Stam
t.stam@laren.nl

16-17Theater agenda

15Weihnachtsoratorium
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Afscheid nemen
doen we samen. 

Bel mij voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek, waarin 
we samen uw uitvaartwensen bespreken. Ook als u niet of 
elders verzekerd bent. 

De Jager
Monuta De Jager 
T  035 - 691 6576
E  bussum@monuta.nl
I  www.monuta.nl/bussum

Chris Bogaers

71x52 Monuta de Jager - Bussum_Bogaers.indd   1 14-01-19   14:54

 

 

Opruimen Goed Geregeld 
biedt persoonlijke hulp

bij verhuizen voor u of uw
dierbaren en ook bij

het opruimen, structureren
en ordenen van de inboedel.

06 - 53 60 54 19 www.opruimengoedgeregeld.nl

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

Democratische vernieuwing
Juist deze week is Nanning Mol tijdens een feestelijke 
raadsvergadering in Singer Laren geïnstalleerd als onze 
nieuwe burgemeester. De verwachtingen zijn hoog 
gespannen. Alles wijst erop, dat we met een voortreffelijke 
bestuurder te maken krijgen, die weet hoe de hazen lopen 
in de lokale politiek. Als wethouder in Voorschoten 
beheerde hij prominente portefeuilles, w.o. f inanciën en 
sociale zaken, een ervaring die hem als Voorzitter van het 
College zeer van pas zal komen.
Maar een burgemeester draagt in Nederland een dubbele 
pet: naast hoofd van het College is hij tevens Voorzitter 
van de Raad. In die hoedanigheid zal ik ongetwijfeld alle 
gelegenheid krijgen nader met Nanning kennis te maken. 
Ik verheug me er bijzonder op om onder zijn leiding de 
politieke degens te kruisen met de collega’s in de raad. 
Met alle respect voor  zijn voorganger Elbert Roest: het is 
toch wel een bijzondere ervaring dat de  hamer voortaan 
wordt gehanteerd door -op één na- verreweg de jongste 
(38) rond de raadstafel. Met recht een ware vernieuwing 
voor een gezelschap waarvan de gemiddelde leeftijd nu 
ruim boven de 50 ligt! 
En daarmee kom ik tot mijn hartenkreet: de Larense poli-
tiek verdient meer inbreng van de jongeren in ons dorp. 
Hoe kunnen we jongeren duidelijk maken dat hun belan-
gen wel degelijk op de raadsagenda staan en dus hun 
bemoeienis broodnodig is? Overigens geen unieke vraag: 
vele gemeenten in Nederland, vooral die buiten de stu-
dentensteden, kennen hetzelfde probleem.
Ik daag de heer Mol uit om, samen met alle betrokkenen, 
een toekomstige situatie te bevorderen   waarin zijn leef-
tijd niet langer een uitzondering vormt in de Larense 
politieke arena. Democratische vernieuwing, daar gaat 
het per slot van rekening om. 

Nico Wegter
Fractie D66 Laren      
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Politiek

Kappen met Kappen
Het belang van bomen staat midden in de belangstelling. 
Het positieve effect van bomen op mens, klimaat en mili-
eu is zo langzamerhand bekend. Liberaal Laren vecht al 
sinds haar oprichting in 2006 voor actiever bomenbe-
houd. We hebben er veel over geschreven en er ligt  al 
jaren een concept-bomenbeleid van onze hand, dat recht 
doet aan het belang van bomen. Maar de tijd was er niet 
rijp voor.  Zelfs in het milieubeleid van Laren komt het 
woord boom - ondanks al onze pogingen daartoe - niet 
voor!
Vanuit onze actieve betrokkenheid bij bestemmings-
plannen hebben we gelukkig wél op veel plaatsen de dub-
belbestemming ‘waardelandschap’ op veel groene perce-
len kunnen laten leggen. Via het beleidsplan ‘Groene 
Vingers’ was het mogelijk ons groene arsenaal niet alleen 
vast te leggen, maar ook te beschermen via de bestem-
mingsplannen.
Helaas wordt deze bescherming door de gemeente niet of 
nooit gebruikt bij het verlenen van kapvergunningen. De 
Stichting ‘Verenigde Kolonie’ vecht al jaren voor het res-
pecteren van het groen in haar omgeving. Vaak met suc-
ces tot aan de rechter toe. Dit zou niet nodig moeten zijn. 
We moeten in Laren een andere koers varen voor de 
bescherming van onze bomen. Omdenken heet dat. Een 
boom niet als ‘sta in de weg’ (vaak reden kapvergunning) 
maar als maatschappelijke en economische waarde 
erkennen. In sommige gemeenten is illegaal kappen als 
economisch delict benoemd. Hierdoor zijn gevangenis-
straffen, taakstraffen en boetes tot €20.000 mogelijk bij 
illegale kap. Zo’n beleid zet, naast het omdenken bij de 
afgifte van kapvergunningen, zoden aan de dijk ten aan-
zien van behoud van onze bomen.
 
Met energie besparen (isoleren) en respecteren van ons 
bomenbestand kunnen wij als 
klein dorpje een aardig steentje 
bijdragen aan de klimaatdoelstel-
lingen. 

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren 
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Rijksweg A1 als Energiestraat van 
de Gooi en Vechtstreek
Afgelopen week vergaderde de gemeenteraad over de 
Regionale Energie Strategie. Samen met 25 andere regio’s 
in het land moeten er voorstellen anders gezegd aanbie-
dingen komen hoe de komende tien jaar en de jaren 
daarna de Gooi en Vechtstreek haar bijdrage aan het 
energievraagstuk gaat leveren. 
Het voorstel dat door Gooi en Vechtstreek is voorbereid 
noemt vooral wind en zon als belangrijke energiebron-
nen. De gemeenteraad van Laren vond dit te beperkt en 
ook weinig uitdagend en niet creatief. De gemeenteraad 
tekende daarbij aan dat onze gemeente geen zonneak-
kers kan bestemmen omdat hiervoor eenvoudigweg 
geen ruimte is. De engen hiervoor gebruiken is uitgeslo-
ten. Windmolens tussen de bomen, in de engen of op de 
hei getuigt ook niet van realiteitszin volgens een meer-
derheid van de gemeenteraad. Wel gaf de gemeenteraad 
aan de sterkte te zoeken in onze regio, dus grensover-
schrijdend plannen maken.
Het CDA meent dat de Rijksweg A1 (eigendom van het 
Rijk) heel goed als de energiestraat van de toekomst kan 
dienen. Er is ruimte in de breedte en dat kilometers  
lang. Hoe dat dan er uit moet komen te zien of hoe dat 
allemaal moet? Dat is nu juist een uitdaging die de regio 
gezamenlijk met het Rijk aan moet gaan. Denk buiten de 
lijnen alhoewel in dit geval de lijn A1 als een rode draad 
hier doorheen loopt. In Almelo hebben ze een land-
schapsbureau een inventarisatie laten maken. Heel inte-
ressant om te zien wat dat oplevert.   
Vooralsnog is het frame in de pers dat we als gemeente-
raad niet mee willen werken maar daar distantieert het 
CDA zich van. De A1 als Energiestraat. Wie volgt? 
Hartelijke groet,

Erwin van den Berg, 
gemeenteraadslid CDA
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Nieuws in beeld

White Blouse, mooie expositie in Singer

Altijd grote belangstelling bij Open Dag Brandweer

Aaibaar konijn van Tom Claassen bij 
Singer Laren

Bouwwerkzaamheden Zijtak houden 
kraanbaan rechtovereind

Burgemeester gaat avontuur met zijn 
tweeën aan

De plas van Mie, zeer zorgelijk! GNR 
en gemeente doe er wat aan En Stef Bon ploegde voort...

Erik de Zwart laat zich verleiden tot nieuwe boek 
Liselotte Stavorinus

Een laatste zomerse dag bij ‘t Bluk

(Oud) Veerweg en Steffenshein-W bewoners vieren 
50-jarig bestaan Veerweg
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Ik kom graag kennismaken

Inloopavond reconstructie 
Vredelaan op 15 oktober

White Blouse, mooie expositie in Singer

Maandag 30 september ben ik geïnstalleerd als uw nieu-
we burgemeester. Daar ben ik erg trots op! Ik wil graag 
kennismaken met veel inwoners van Laren en ons prach-
tige dorp goed leren kennen.

Hoe? 
Hoe kan dat het best? Dat laat ik graag aan u over. Neemt 
u mij mee naar uw organisatie of vereniging? Laat u mij 

De Adviesraad Sociaal Domein HBEL is ingesteld door de 
gemeenten Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes. Het 
doel van de adviesraad is eraan bijdragen dat elke Huizer, 
Blaricummer, Laarder of Eemnesser zo goed mogelijk 
mee kan doen in de samenleving. De Adviesraad 
adviseert de colleges gevraagd en ongevraagd over alle 
beleidsaangelegenheden op het terrein van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de 
Participatiewet en ook over de manier waarop deze 
wetten in de praktijk binnen de vier gemeenten worden 
uitgevoerd. De adviezen gaan niet over bezwaren, 
klachten of zaken van individuele personen.

Voor en door inwoners
De Adviesraad bestaat uit inwoners uit de vier gemeenten 
die op vrijwillige basis deelnemen. Zij hebben allemaal 
kennis en/of ervaring op het terrein van zorg en 
ondersteuning. De Adviesraad bestaat uit een 
onaf hankelijke voorzitter en 12 leden. De 12 leden 
vormen een evenredige vertegenwoordiging van de 
HBEL-gemeenten. Als u als inwoner een onderwerp 
heeft waar de Adviesraad aandacht aan zou moeten 
besteden neem dan contact met op via 
info@adviesraadsociaaldomeinHBEL.nl of kijk op de 
website: www.adviesraadsociaaldomeinHBEL.nl.

uw buurt of bedrijf zien? Laat u mij te voet of te f iets de 
mooiste plekken in Laren zien? Drinken we samen een 
kop koffie? Bij u thuis of bij mij op het gemeentehuis? U 
bent van harte welkom!

Mail uw idee
Ik trek hier de eerste drie maanden extra tijd voor uit en 
hoop dat ik veel uitnodigingen mag ontvangen. Ik neem 
geen giften aan, zoals cadeaus of een lunch. Ook kan het 
betekenen dat het druk wordt met aanvragen en ik soms 
‘nee’ moet zeggen. Mogelijk kom ik u dan bij een andere 
gelegenheid tegen. 

Mail uw uitnodiging naar bestuurssecretariaat@laren.
nl onder vermelding van ‘kennismaken met de burge-
meester’. Wie weet tot snel!

Nanning Mol

Op 15 oktober organiseert de gemeente een inloopavond 
over de reconstructie van de Vredelaan. In de Laarder 
Courant de BEL van 18 september jl. stond dat de 
inloopavond op 10 oktober plaatsvindt. Deze datum is 
onjuist. De avond is op 15 oktober 2019. Direct 
omwonenden ontvangen een uitnodiging voor de avond 
met nadere informatie.

De openbare ruimte van de Vredelaan wordt opgeknapt. 
Het wegdek van de wegen en wandelpaden wordt 
vervangen, de afvoer van het regenwater wordt aangepast 
en de plantsoenen worden opnieuw ingericht. De 
gemeente informeert de bewoners hierover tijdens een 
inloopavond in de middelbare school Laar & Berg in 
Laren (van 19.30 - 21.00 uur). De reconstructie van de 
Vredelaan wordt gecombineerd met maatregelen die 
zorgen voor een betere afvoer van regenwater, vanuit het 
project Laren Regenklaar.

Adviesraad sociaal domein 
Huizen Blaricum Eemnes Laren       
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Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten 
ontlenen. De formele rechtsgeldige bekendmakingen 
en volledige tekst hiervan kunt u bekijken op de lan-
delijke 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

•  Koloniepad 15, 1251 AH, het vellen van 2 bomen, 
ingekomen op 14 september 2019

•  Jordaan 13, 1251 PB, het verbouwen van het woon-
huis, ingekomen 23 september 2019

•  Langsakker 4, 1251 GB, het uitbreiden van het 
bestaande hoofdgebouw, ingekomen 24 september 
2019

•  Rozenlaantje 5, 1251 BW, het plaatsen van twee 
dakkapellen aan de voorgevel, ingekomen 24 septem-
ber 2019

•  Hein Duvel 6, 1251 BX, het vervangen van twee 
kozijnen aan de voorgevel en het plaatsen van een 
nieuw kozijn, ingekomen 25 september 2019

•  Zevenend 59, 1251 RM, het veranderen van de winkel 
naar wonen, ingekomen 25 september 2019

•  Torenlaan 43, 1251 HG, het verwijderen van een 
dragende binnenwand en vervangen van een stalen 
ligger, ingekomen 26 september 2019

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Ver-
gunningen 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.

•  Ooghout 3, 1251 ZC, het legaliseren van een 
erfafscheiding bij de woning, verzonden 13 septem-
ber 2019

•  Zevenend 77, 1251 RM, het plaatsen van 2 dakkapellen 
en een erfafscheiding, verzonden 13 september 2019

•  Jordaan 31, 1251 PB, het vellen van 1 boom, verzonden 
17 september 2019

•  Schapendrift 2, 1251 XG, het splitsen van de woning  
naar twee woningen op de eerste verdieping, 
verzonden 18 september 2019

•  Oude Naarderweg 12, 1251 BK, het intern wijzigen 
van de woning, verzonden 18 september 2019

•  Oud Laren 6, 1251 BM, het vergroten van de woning, 
verzonden 19 september 2019

•  Gooiergracht 177, 1251 VG, het legaliseren van een 
gevelwijziging en het intern constructief wijzigen 
van de woning, verzonden 19 september 2019

•  De Schaepstal 1, 1251 MZ,  het vellen van 1 boom 
(herplantplicht), verzonden 18 september 2019

•  Frans Langeveldlaan 72, 1251 XZ, het plaatsen van 
een dakopbouw op de woning, verzonden 24 
september 2019

•  Leemzeulder 24, 1251 AP, het vellen van 1 boom 
(herplantplicht), verzonden 24 september 2019

•  Ruiterweg t.h.v. 19, 1251 ZX, noodkap van 1 boom, 
verzonden 24 september 2019

•  (nabij) Weg over Anna’s Hoeve 1, 1251 SW, het 
aanleggen van een tijdelijke in- en uitrit ten behoeve 
van de HOV lijn, verzonden 25 september 2019

•  Eemnesserweg 31, 1251 NB, het plaatsen van een 
pergola, verzonden 25 september 2019

•  Mendes da Costalaan 6, 1251 NP, het vellen van  
1 boom, verzonden 17 september 2019

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bin-
nen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van 
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeen-
telijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inza-
ge bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaar-
schrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens 
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

De besluitenlijst van de raadsvergadering op 25 september 
2019 kunt u bekijken op www.laren.nl (Bestuur > Gemeen-
teraad > Raadsvergaderingen > Besluitenlijst Raad).

Overzicht besluiten 
raadsvergadering

Geweigerde 
omgevingsvergunning

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Verleende 
omgevingsvergunningen 

Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal
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De gemeente wil dat alle kinderen mee kunnen doen 
met allerlei activiteiten zoals een schooluitje. Voor 
gezinnen met een laag inkomen is er een speciaal kind-
arrangement die meedoen mogelijk maakt. Het is voor 
kinderen van vier tot en met zeventien jaar die wonen in 
Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Benieuwd of uw 
gezin hiervoor in aanmerking komt? Kijk op 
www.meedoenhbel.nl

Digitaal platform ‘Meedoen HBEL’
Meedoen HBEL is een online platform. Hier kunt u bij-
voorbeeld een vergoeding aanvragen voor schoolkosten 
of een ID-kaart voor uw kind. Ook zijn er regelingen voor 
een kledingpakket, zwemabonnement, tweedehands 
f iets of een cadeaukaart voor een uitje. 
Op www.meedoenhbel.nl vindt u een overzicht.

Gebruik maken van de regeling? 
Inwoners met een kind (of met meerdere kinderen) in de 
leeftijd vier tot en met zeventien jaar die een bijstands-
uitkering ontvangen, hoeven niets te doen. De gemeente 
maakt alvast een account aan en zij ontvangen daar nog 
een brief over. Inwoners zonder bijstandsuitkering kun-
nen kijken op www.meedoenhbel.nl voor meer informa-
tie. U kunt ook altijd contact opnemen met het Advies en 
Informatiepunt. Het Advies en Informatiepunt is 
bereikbaar op het nummer 035 - 528 12 47.

Geboorten
27-08-2019 Louie Jack Arnoldus Meering
28-08-2019 Nina Olga Catharina Schoenmakers
11-09-2019 Bobby Neil Barning
12-09-2019 Kate Novelle Keijzer
21-09-2019 Norah Mae van der Lindeǹ

Vrijdag 27 september ondertekende Ton Stam samen met 
de regiogemeenten, Regio Gooi en Vechtstreek en de pro-
vincie Noord Holland de intentieverklaring waarin zij 
zich sterk maken om het f ietsnetwerk in de regio verder 
te ontwikkelen.

De gemeente Laren, de gemeenten in Gooi en Vechts-
treek en provincie Noord-Holland werken samen om het 
f ietsgebruik te stimuleren. Hiervoor heeft ook de f iets-
infrastructuur aandacht nodig. De gemeenten in de 
regio en provincie werken samen aan een verbeterplan 
voor het f ietsnetwerk. Belangrijke routes die woonker-
nen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, OV-
knooppunten en recreatiegebieden met elkaar verbin-
den moeten zó verbeterd worden dat f ietsen voor meer 
inwoners aantrekkelijk en veilig wordt.

Familiebericht

Kindarrangement vernieuwd 
om kinderen mee te laten doen

Fietsroutes in de regio 
worden uitgebreid
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De Dag van de Mantelzorg
De 10e van november staat in het teken van de Dag 
van de Mantelzorg. In de gemeenten Huizen, Blari-
cum, Eemnes en Laren doen we dat zelfs op vier 
dagen:  7, 8 en 9 en 10 november. Er zijn dan allerlei 
ontspannende activiteiten. Noteer deze dagen alvast 
in de agenda! 

De gemeente heeft de afgelopen maanden het openbare 
groen teruggesnoeid. Inwoners kunnen groen van heg-
gen en in tuinen snoeien om het groen weer strak de 
winter in te laten gaan. Zo houden we samen het groen 
binnen de perken en ontstaan er geen onoverzichtelijke 
situaties voor schoolgaande kinderen, f ietsers en voet-
gangers. Ga voor meer snoeitips naar www.laren.nl

 

Stichting ReconnAct HBEL organiseert zaterdag 5 okto-
ber van 12.30 tot 17.00 uur in winkelcentrum Ooster-
meent in Huizen een JOB-festival met als thema ‘OP WEG 
NAAR WERK. Het wordt een bruisend festival voor werk-
zoekenden, jobmaatjes, bedrijven, organisaties en inwo-
ners. Werkzoekenden kunnen hier één of meer gratis 
workshops volgen, tips krijgen, werkgevers spreken en 
passende vacatures vinden! Toegang is gratis! 
Meer informatie is te vinden op  
www.stichtingreconnact.nl/hbel/

Carla Resing is sociaal werker bij Versa Welzijn. In haar 
werk komt zij ook veel in contact met mantelzorgers. Wij 
vroegen haar naar mantelzorg en mantelzorgondersteu-
ning. 

Wanneer ben je mantelzorger? 
Je bent mantelzorger als je hulp biedt aan een ander, 
denk aan hulp bij verzorging, administratie, gezelschap 
houden of huishoudelijke taken. Je doet dat niet als 
hulpverlener, maar omdat je een sociale relatie hebt met 
die persoon, bijvoorbeeld een familielid of buurman.

Met wat voor soort vragen komen mantelzorgers bij jou? 
Dat is heel divers. Het kan gaan om vragen als: ik red het 
niet meer in mijn eentje, waar kan ik hulp krijgen? Ik 
heb te maken met gedragsveranderingen bij degene voor 
wie ik zorg, hoe ga ik daar mee om? Ik heb behoefte om 
even tot mezelf te komen. Kan degene voor wie ik zorg 
ergens logeren? De omgeving ziet niet hoe zwaar dit voor 
mij is, hoe kan ik toch een beroep op ze doen? Ik durf dit 
niet goed te vragen. 

Wat kan je als sociaal werker voor mantelzorgers 
betekenen?
We nemen altijd ruim de tijd om met mantelzorgers in 
gesprek te gaan. Er gaat vaak meer schuil achter een een-
voudige vraag. Veel mantelzorgers weten weinig van de 
mogelijkheden tot ondersteuning, zoals de zorg tijdelijk 
uit handen geven. Sociaal werkers zijn hier goed van op 
de hoogte.

Welke tips wil je mantelzorgers graag meegeven? 
Als een dierbare te maken krijgt met een chronische 
aandoening, blijf dan ook goed voor u zelf zorgen. 
Betrek zo vroeg mogelijk andere mensen in de zorg voor 
uw dierbare. Durf hulp te vragen! Laat degene die zorg 
ontvangt wennen aan het feit dat er meer mensen 
betrokken zijn. Door dit netwerk, gaat u overbelasting 
van u zelf tegen. 

Meer weten?
De gemeente en Versa Welzijn bieden ondersteuning. 
Kijk op www.versawelzijn.nl/mantelzorg voor informa-
tie of bel met 035-6231100. U kunt ook bellen met de 
gemeente via het advies- en informatiepunt:  
035 - 5281247.

Snoeien

JOB-festival 
‘Op weg naar werk’

Mantelzorgondersteuning 
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Door uw huis goed te isoleren kunt u veel energie bespa-
ren. Bij een wat oudere woning kan met goedkope maat-
regelen al snel heel veel geld worden bespaard. Maar ook 
in nieuwere woningen zijn nog veel mogelijkheden om 
te besparen, die u snel terugverdient.

Geld en energie besparen
Als uw huis niet goed geïsoleerd is, vervliegt de warmte 
van uw centrale verwarming door ramen, muren, vloer 
of dak naar buiten. Dat is zonde van de energie en uw 
portemonnee, dus zorg dat de warmte binnen blijft! 
Moderne huizen met energielabel A of B zijn al goed 
geïsoleerd, oudere woningen vaak minder. Woningen 
van voor 1980 zijn vaak zelfs niet of nauwelijks geïso-
leerd. Alsnog isoleren bespaart veel energie en geld en u 
verdient de investering meestal snel terug.

Bij oudere woningen leveren kleine investeringen de 
meeste besparing op. Denk daarbij aan tochtstrips of 
radiatorfolie: u koopt het voor een prikkie in de bouw-
markt, maar het zorgt voor een veel lager gasverbruik.

Dak, gevel, ramen en vloeren isoleren
Zowel bij oudere als bij wat nieuwe woningen valt er veel 
te behalen. Als u een slecht geïsoleerde woning goed iso-
leert, kunt u jaarlijks tot wel 2700 m3 aardgas besparen, 
dat is maar liefst € 1700. Milieu Centraal heeft de 
besparingen berekend voor een gemiddelde eengezins-
woning, per type isolatiemaatregel en per type woning. 
De tabel toont de jaarlijkse besparing in euro’s, en het 
bedrag dat u moet investeren. U kunt daaruit gemakke-
lijk de terugverdientijd af leiden. Het isoleren van het 
dak verdient u bijvoorbeeld in ongeveer 8 jaar terug, bij 
een spouwmuur is dat al in 4 jaar.

Isolatiematerialen
Het isoleren van uw woning kunt u prima door een vak-
man laten doen. Bent u zelf erg handig en wilt u het zelf 
doen, dan wordt het investeringsbedrag een stuk lager. 
U moet dan wel kennis hebben van materialen die u 
gebruikt en de waarden Rc en Rd.

Subsidieregeling Energiebesparing in huis (SEEH)
De SEEH subsidie kunt u aanvragen als u minimaal  
2 isolerende maatregelen aan uw woning doet. Voor-
waarde is dat u als aanvrager de eigenaar bent van de 
woning én zelf de woning als hoofdverblijf hebt. De sub-
sidie is pas aan te vragen nadat de maatregelen zijn uit-
gevoerd. Verdere voorwaarden zijn o.a. een minimum 
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Uw huis isoleren 
en geld besparen

van aantal m2 dat u moet laten isoleren, de maatregelen 
moeten zijn uitgevoerd door een bedrijf – u kunt geen 
subsidie aanvragen voor maatregelen die u zelf heeft uit-
gevoerd - én de subsidie is voor 1 bepaalde woning maar 
1 keer aan te vragen. 

De subsidie geldt enkel voor maatregelen die vanaf 15 
augustus 2019 zijn uitgevoerd en is vanaf 2 september 
2019 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via 
www.rvo.nl. Daar vindt u nog meer informatie over de 
looptijd en hoogte van de subsidie en de details van de 
voorwaarden. 

Energiebespaarlening
Om te besparen op uw energierekening moet u soms 
eerst grote uitgaven doen. Bijvoorbeeld voor dubbel glas 
of zonnepanelen. Als u die uitgaven moeilijk op kunt 
brengen kan de overheid u helpen met de Energiebe-
spaarlening: een lening met een lage rente. Kijk op 
www.energiebespaarlening.nl

Op de overheidswebsite ‘Energiebesparen doe je nu’ staat 
een overzicht van verbeteropties voor uw  woning. U 
vindt daar uitleg over subsidies en leningen, en links 
naar bedrijven die de werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Bij hoge uitzondering sluit de GAD op donderdag 10 
oktober om 15.30 uur de deuren in het kader van een per-
soneelsbijeenkomst. Dit houdt in dat de scheidingsstati-
ons in Bussum, Hilversum, Huizen en Weesp een uur 
eerder dichtgaan dan normaal. Inwoners kunnen 10 
oktober hun groot huishoudelijk afval kwijt van 8.30 tot 
15.30 uur.

Inwoners zullen verder geen hinder ondervinden van de 
vervroegde sluiting; de klantenservice heeft achtervang 
geregeld en de afdeling inzameling zal de inzamelroutes 
op tijd afronden.

Scheidingsstations GAD sluiten uur 
eerder op donderdag 10 oktober
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Nieuws in beeld

MCC opent INmarkt

Koetsentocht langs monumenten met Historische Kring

Jan van Hemert blijft sportief bij MAX Jong geleerd, oud gedaan in Laarder 
Molen

Karel Loeff houdt kermislezing bij 
Historische Kring

Laren neemt afscheid van waarnemend 
burgemeester Rinske Kruisinga

Nu al te huur, waar is ‘de sfeer van 
Oud Laren’ gebleven?

Leo Janssen opent galerie-atelier Reggie van Berkel op 
Torenlaan 1a

Mieke Pontier en Titus Bekema 
exposeren in Brinkhuis

Karin van Hunnik brengt werkbezoek aan Voedselbank
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MCC opent INmarkt

Koetsentocht langs monumenten met Historische Kring

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.

Wetswijzigingen  
partneralimentatie 
Het gaat nogal uitmaken of u in 2019 of pas daarna 
een scheidingsprocedure start. In januari schreef ik al 
over de verwachte beperking van het recht op part-
neralimentatie, althans van de maximale termijnen. 
Die beperking zal ingaan op 1 januari 2020 en geldt 
dan alleen voor “nieuwe gevallen”. De standaard 
maximumtermijn van twaalf jaar wordt per 2020  
verkort naar de helft van de duur van het huwelijk, 
met een maximum van vijf jaar. Maar daarop zijn  
drie uitzonderingen:
1. Duurde het huwelijk langer dan vijftien jaar en is 
de alimentatiegerechtigde maximaal tien jaar jonger 
dan de AOW-leeftijd, dan eindigt de alimentatie bij 
het bereiken van de AOW-leeftijd. 
2. De tweede uitzondering is voor gezinnen met 
jonge kinderen. In dat geval loopt de verplichting 
door tot het tijdstip waarop het jongste kind van 
deze partners twaalf jaar is geworden. Dan kan de ali-
mentatie dus toch nog maximaal twaalf jaar duren.
3. De derde uitzondering is een overgangsregeling  
en voor alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en 
ouder met een huwelijk van tenminste vijftien jaar. 
Degenen die op of voor 1 januari 1970 zijn geboren, 
krijgen maximaal tien jaar alimentatie. Deze groep 
zal geleidelijk verdwijnen. 
Op Prinsjesdag is ook een andere verandering aan-
gekondigd: vanaf 1 januari wil het kabinet de  
belastingaftrek van partneralimentatie stapsgewijs 
beperken, zoals dat nu al gebeurt bij de hypotheek-
rente. Nu is de aftrek voor partneralimentatie nog 
maximaal 51,95%. De regering gaat deze maximale  
belastingaftrek in de komende jaren afbouwen naar 
37,05% in 2023. De verwachting is dat vele alimenta-
tiebetalers als gevolg daarvan bij de rechter een lagere 
partneralimentatie zullen eisen. k

Column Clasien_71X220mm_sept2019.indd   1 23-09-2019   11:18:14

 EEN BEZICHTIGING?  BEL  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

Karakteristieke helft van een dubbele 
villa met grote garage en ca. 200 m2 
woongenot gelegen op een rustige,  
prettige en groene locatie.  
Deze bijzondere villa in Amsterdamse 
School stijl biedt 5 volwaardige slaap 
kamers en 2 badkamers is zodoende een 
heerlijk familiehuis.  

VAN WULFENLAAN 23 

TE HUUR:  
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Paaltjes weg uit ons dorp?...

Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom er zoveel 
van die lelijke stenen paaltjes in ons dorp staan?
Dat is omdat anders mensen hun auto daar op de 
stoep zetten. Zou het niet leuk zijn en mooier als we 
gewoon niet de auto op de stoep zouden zetten als er 
geen paaltjes zouden staan.  Als u van uw werk komt 
zou u uw auto thuis kunnen brengen. Even weg van 
het jachtige leven overdag en genieten van ons dorp 
en gewoon de f iets pakken, een f ietstochtje maken en 
uw boodschappen in de f ietstas doen. U zult zien hoe 
ontspannend dat werkt.

Mocht u toch de voorkeur geven aan uw auto en moet 
u deze dus parkeren, dan zet u die natuurlijk niet op 
de stoep. U zou kunnen bedenken dat, wanneer u uw 
auto gewoon op de weg parkeert, de voetganger de 
stoep kan gebruiken waarvoor die is bedoeld en het 
verkeer tegelijkertijd wordt geremd. Want ja, we 
mogen maar 30 km in ons dorp en een enkele op straat 
geparkeerde auto kan ons daaraan herinneren.  En zet 
ook niet “even” uw auto zomaar ergens neer zoals op 
b.v. op een zebrapad ( ja heus, het gebeurt bij AH voor 
de deur!) om “even” iets te halen of op iemand te 
wachten. Er kan in dat “even”net iemand met een 
rollator of buggy langs moeten!

Laten we proberen met z’n allen ons te onthaasten en 
ons in ons mooie dorp te gedragen als een dorpeling, 
want ja, dat zijn we nu eenmaal. Daarom ging u toch 
hier wonen? Wie weet kunnen de paaltjes dan toch 
misschien nog eens weg en wordt ons dorp nog 
mooier!
 

Namens het ToegankelijkheidsTeamLaren
Carla Los-Vlasman

Kettingreactie
Naar aanleiding van het artikel over de burgemeesters 
in het vorige nummer van het Larens Journaal (nr. 267, 
6 september 2019), werd ik gebeld door mevrouw Lidy 
Holst. Zij is de dochter van burgemeester Van der Ven. 
Als jong meisje was ze bij de inhuldiging van haar 
vader in juli 1946. ‘We zaten op een platte kar en ik 
moest oranje sokjes aan’, herinnerde ze zich.
Zij vertelde me over de keten die ook in 1968 zo mooi 
door Röling op het portret van haar vader is 
weergegeven. Het raadsel hoe het kan dat Van der Ven 
de Velthuijsenketen in 1968 droeg terwijl die pas in 
1973 aan de gemeente is aangeboden, is opgelost: het 
wás namelijk niet de Velthuijsen-keten!

Mevrouw Horst heeft nog steeds de keten van haar vader 
in haar bezit. De penning (met Rijkswapen en het wapen 
van Laren) was eigendom van de gemeente en die is 
teruggegeven. De Van der Ven-keten, daar is een ceintuur 
van gemaakt: de haakjes om de keten mooi verdeeld over 
de revers te laten hangen, zijn verwijderd en het slot 
aangepast. Haar moeder, voor wie de ceintuur bestemd 
was, heeft het ‘ding’ nooit gedragen. Blijft de vraag waar 
de keten is die in 1973 aan de gemeente is aangeboden? In 
2002 nog door Ton Kastermans gefotografeerd. Waren er 
standaard-ketens te koop? Van der Ven namelijk droeg 
zijn keten al in Wijk bij Duurstede, waar hij in 1934 werd 
beëdigd. De schakels hebben dezelfde vorm als de 
Velthuijsen-keten. (Dat riep bij ons dus vragen op …) Ja, 
één keten is boven water gekomen, maar het is niet de 
Velthuijsenketen.
Fijn dat Lidy Horst haar herinnering wilde delen: nu 
weten we van het bestaan van maar liefst víer ketens.
Zou je dit nu een kettingreactie kunnen noemen?

Namens de Stichting Beheer Kunstcollecties Blaricum 
en Laren,

Antoinetty van den Brink



Jubilerende Ton Koopman met 
Weihnachtsoratorium in Sint Jansbasiliek

De beroemde barok-dirigent Ton Koopman viert in oktober zijn 75- ste verjaardag. Zijn orkest van internationale 
topmusici, The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir bestaat 40 jaar en zijn koor (ruim) vijfentwintig

Dit jaar, op zondagmiddag 15 december (14.30 uur), zul-
len zij het sfeervolle  Weihnachtsoratorium van Johann 
Sebastian Bach uitvoeren in de Sint Jansbasiliek. Volgens 
organisator Stichting Laren Klassiek een ideale voorbe-
reiding op een sfeervol Kerstfeest. 

Het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach vertelt in zes 
delen het verhaal van de geboorte van Christus. Oor-
spronkelijk werden die delen niet op één avond maar in 
zes kerkdiensten van Kerst tot Driekoningen uitgevoerd.  
Meestal worden er in concertvorm vier cantates ten 
gehore gebracht, maar dit jaar voert Ton Koopman – heel 
uitzonderlijk - alle zes de cantates uit.
‘Hoor hoe Ton Koopman telkens een andere hoek kiest en 
je verrast met nieuwe perspectieven,’ recenseert de 
Volkskrant met maar liefst vijf sterren, zijn uitvoering 
van het Weihnachtsoratorium. ‘Om de dirigent, orga-
nist, klavecinist en oudemuziekvorser live mee te 

maken’, schrijft de krant verder, ‘kun je tegenwoordig 
beter terecht in Spanje, Zuid-Korea, China of Japan dan 
in Nederland , waar de subsidieverstrekkers hem nog 
altijd niet gunstig gezind zijn.  Bij Ton Koopman klinkt 
Bach anders.’

Naast het koor brengt deze exclusieve uitvoering in 
Laren internationale solisten: Yetzabel Arias Fernandez, 
sopraan, Franziska Gottwald, alt-mezzosopraan, Tilman 
Lichdi, tenor en Klaus Mertens, bas.

Deze maand begint de kaartverkoop. Tickets voor het 
Weihnachtsoratorium kunt u bestellen via de Nationale 
Theaterkassa 0900-9203 of via www.larenklassiek.nl   
In de banken is het vrije zit.
De toegangskaarten zijn € 65,- (eerste rang) en € 55 
(tweede rang), inclusief programmaboekje en pauze-
drankje. 
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TheaTeragenda

Singer Laren BrinkhuiS TheaTer DickenS TheaTer roSa Spier huiS papageno huiS
Oude Drift 1 Brink 29 P.C. van den Brinkweg 11 Esseboom 2 Naarderstraat 77
035 539 39 39 035 751 39 91 035 887 23 76 035 538 67 97 035 538 80 91
receptie@singerlaren.nl info@hartvanlaren.nl dickens@ziggo.nl info@rosaspierhuis.nl email@stichtingpapageno.nl
www. singerlaren.nl www.hartvanlaren.nl www.dickenstheater.nl www.rosaspierhuis.nl www. stichtingpapageno.nl

Zondag 6 oktober
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Joanna Rotberg (piano)

Maandag 7 oktober
Liever ongelukkig met parels dan 
zonder – Ursul de Geer
20.00 uur – Rosa Spier Huis-theater
Regulier € 15,00 | Vriend € 12,50
Met verstand van weemoed duikt Ursul de Geer in zijn ver-
leden. Grootgebracht in een wereld die nauwelijks iemand 
nog kent, brengt hij de allesbepalende rol van zijn familie in 
kaart. Een vergezicht naar achteren, uitziend over de turbu-
lente twintigste eeuw tot aan het einde van de negentien-
de eeuw. Een verhaal over het grote kapitaal dat tussen 
1870 en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog door zijn 
familie werd verdiend en gedurende de twintigste eeuw 
weer werd opgesoupeerd. 

Dinsdag 8 oktober
BOM! - Brinkhuis Open Mic 
20.00 uur – Theater aan de Brink
€ 7,50 
Het Brinkhuis presenteert voor het eerst 
een stand-up comedy open-mic avond 
genaamd: BOM!
Er moet meer gelachen worden en daar komen 8 comedians 
en 1 MC voor naar de Brinkhuis Open Mic!
Grappen ontstaan niet zomaar, nee, die moeten uitgepro-
beerd worden, daar moet aan geschaafd of aan geschrapt 
worden en ze moeten de wijde wereld in. Daar gebruiken 
comedians open mic-avonden voor en die zijn alleen maar 
nuttig met publiek! Verwacht op deze avond grappen waar 
het cadeaupapier nog omheen zit, grappen die je vaker gaat 
horen, hier en daar eentje die je nooit meer hoort maar in 
ieder geval heel veel grappen! Kan je lachen? Dan ben je 
geschikt om als publiek aanwezig te zijn. Heel veeeeel 
comedy voor een heel klein prijsje!

Vrijdag 11 oktober
Wortel draait er niet omheen 
Gerard Wortel en Bas van Waard 
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 incl. pauzedrankje
De Eemnesser Gerard Wortel, ex-boek-
houder, theatermaker, stadsdichter, 
entertainer, bizarre instrumentbouwer, dicteeschrijver, 
zanger, taalknutselaar en vader van schrijfster Maartje 
Wortel, staat precies  40 jaar op het podium. Muzikaal 
ondersteund door de partituurloze cellist Bas van Waard 
weet deze woordkunstenaar als geen ander zijn publiek te 
bespelen en te bezingen. Vanwege het jubileum krijgt 
iedere bezoeker gratis zijn cd ‘Over leven’, en bovendien 
ook nog eens 10% korting op zijn pas verschenen dorpsge-
dichtenboek ‘Dichter op Eemnes’ met desgewenst ter plek-
ke een signering van de schrijver zelf.

Vrijdag 11 oktober
Generations (Première) - Janke Dekker 
& Amy Egbers
20.15 uur – Singer Theater
Prijs € 25,00 | Singer supporters  € 22,50
Een theaterconcert met de mooiste musical- en operaklas-
siekers. Een avond genieten van muziek die ons al genera-
ties lang betovert, gezongen door twee bijzondere zange-
ressen.

Zondag 13 oktober
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€  8,00 incl. 1 koffie of thee
Cecile Chartrain (harp)

Woensdag 16 oktober
Ruimte - Stef Bos
20.15 uur – Singer Theater
Prijs € 27,50 | Singer supporters €  25,00
Stef speelt solo een verzameling van oud en nieuw werk. 
Hij brengt een koffer vol songs mee, die gespeeld willen 
worden zoals ze ooit zijn geboren: met slechts een piano 
en een stem.
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Donderdag 17 oktober
Line-up Stand-up Comedy show 
20.15 uur – Theater aan de Brink
€  18,00 incl. pauzedrankje
Een avond vol humor met vaak een los maar persoonlijk 
karakter. Een microfoon, een groot arsenaal aan goede 
grappen en verhalen vol hilarische wendingen. Dat is stand-
up comedy op zijn best! Keihard en niets ontziend, maar ook 
licht en aangrijpend.

Zondag 20 oktober
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€  8,00 incl. 1 koffie of thee
Victor Naranjo (piano)

Maandag 21 oktober
Ragazze Kwartet
20.00 uur – Rosa Spier Huis-theater
Regulier €  15,00 | Vriend € 12,50
In ETNOS duikt het Ragazze Quartet diep in de muzikale 
wortels van vier continenten. De vier musici reizen middels 
het grondige etnografische werk van Béla Bartók, de zwoe-
le, opzwepende tango van Astor Piazzolla, het verfijnde Chi-
nese weefsel van Long Zhou en de swingende Zuid Afri-
kaanse puls van Kevin Volans in een onstuitbare tocht de 
wereld over. ETNOS is onderdeel van het overkoepelende 
traject ‘Bartók Bound’. 

Zondag 27 oktober
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€  8,00 incl. 1 koffie of thee
Mylo trio: Maria Louisa Olmos Ros (klarinet), Silvia Gallego 
Sánchez (contrabas) en Jose Alberto Del Cerro Cano (piano)

Zondag 27 oktober
De sprookjesrevue (3+) - Het Kleine Theater
15.00 uur – Singer Theater
Prijs € 19,50 | Singer supporters €  17,00
Bekende sprookjes krijgen een verrassende wending en 
worden muzikaal aangekleed met grappige, lieve en vrolijke 
liedjes.

Zondag 27 oktober
Het vermoeden van Poincaré - 
Toneelgroep ‘Het Volk’
15.30 uur – Rosa Spier Huis-theater
Regulier €  15,00 | Vriend €  12,50
Twee heren zijn voor langere tijd tot elkaars aanwezigheid 
veroordeeld, omdat het Alpenchalet waarin zij zich bevin-
den door hevige sneeuwval geïsoleerd is geraakt. Door de 
situatie worden ze gedwongen elkaar beter te leren ken-
nen.  Met onder meer een spontane pas de deux van de 
heren op muziek, poëtische teksterupties en zang trach-
ten zij het gedwongen samenzijn draaglijk te houden. 

Donderdag 31 oktober
Klaas Prins: Maar nog niet helemaal
20.15 uur – Theater aan de Brink
€  18,00 incl. pauzedrankje
Klaas Prins neemt je mee op zoek naar 
de beste versie van zichzelf. Een wereld 
waarin je leven zin zou krijgen door 
Engelse teksten aan de muur te han-
gen, een wereld waarin Tinder een Utopiaanse Fata Mor-
gana blijkt te zijn. Een absurde zoektocht naar identiteit 
waarbij de jonge cabaretier met scherpe grappen het 
publiek continu weet te boeien en verrassen.

Vrijdag 1 november
De verleiders female (Try-out) - Jelka 
van Houten, Susan Visser, e.a.
20.15 uur – Singer Theater
Prijs  € 35,00 | Singer supporters 
€  32,50
Eén onderwerp hebben ze laten liggen: de machtsonge-
lijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar dat gaat ver-
anderen. Want hier zijn DE VERLEIDERS FEMALE.

Zondag 3 november
Counting Eskimo Words For Snow - Peter Kuipers 
Munneke & Ralph van Raat
15.00 uur – Singer Theater
Prijs  € 25,00 | Singer supporters €  22,50
Ralph van Raat, pionier en voorvechter van nieuwe en 
actuele pianomuziek, betreedt samen met wetenschap-
per en NOS-weerman Peter Kuipers Munneke het podium.

TheaTeragenda

Plaatsen reserveren voor het Dickenstheater Laren: 
dickens@ziggo.nl of 035 8872376
Kaarten voor Singer: via kassa@singerlaren.nl of online via 
singerlaren.nl Kaarten voor theater- en filmvoorstellingen in het Brinkhuis: 
online via het ticketformulier op www.hartvanlaren.nl. Indien u hier niet uit-
komt dan kunt u op de dag van de voorstelling – vanaf een uur voor het begin 
van de voorstelling – uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen. 

Let op, er zijn geen theatervoorstellingen meer op de maandag- en vrijdag-
avond. Deze zijn i.v.m. de nieuwe openingstijden naar de dinsdag- en don-
derdagavond verplaatst. 
Kaarten voor concerten in het Papageno Huis: Reserveren via 
www.papageno.nl/papageno-huis/activiteiten/papageno-koffieconcerten
Voor voorstellingen of concerten in het Rosa Spier Huis kunt u tickets 
bestellen via de website www.rosaspierhuis.nl of bij de receptie.
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Nieuws in beeld

Wethouder swingt mee tijdens Vrijwilligersavond

Sherretea Tennisdamesdubbeltoernooi bij LLTC Laren 
zamelt veel geld in voor Pink Ribbon

Opgezet en weer afgebroken. 
Bedankt vrijwilligers! Rosa Spierhuis nadert voltooiing SV Laren ‘99 begint competitie goed

Volop informatie op INmarkt zaterdag en zondag gesloten

TV Touwtje kampioen in de  680 B

Stoom bedekt even Larens grondgebied

Ook Johanneskerk viert Monumentedag
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Wethouder swingt mee tijdens Vrijwilligersavond

Sherretea Tennisdamesdubbeltoernooi bij LLTC Laren 
zamelt veel geld in voor Pink Ribbon

Uit het archief van de Historische kring Laren – 13
Door Bep (G.L.) De Boer

1919 (100 jaar geleden)

Het was een prachtige zonnige zaterdagmiddag. 
De hond van de heer Goldsmid wandelde op zijn 
dooie gemak door de berm van de Naarderstraat. 
Iets kreeg zijn aandacht dat midden op de weg 
lag. Hij sukkelde er naar toe, maar o wee. Een 
auto kwam het Laarderhoogt afgereden met een 
bloedstollende snelheid en reed Bello aan. De 
auto reed door en Bello lag levenloos op straat. 
Zijn baasje was ontroostbaar. Op de Naarderstraat 
sneuvelden heel veel honden en katten. Er werd 
dan ook met grote snelheden gereden, tot wel 
boven de 40 en 50 km per uur. Dit kon zo niet 
langer vond men. Ook kinderen en mensen die 
slecht ter been waren liepen heel veel risico. Er 
kwamen vragen in de gemeenteraad. Kon er geen 
maximum snelheid voor het dorp komen? 
In een raadsvergadering werd een verzoekschrift 
behandeld van de Kon. Ned. Automobielclub om 
wegneming van belemmeringen in het 
snelverkeer. Het raadslid Calis vroeg of het niet 
beter was wat meer belemmeringen aan te 
brengen zodat er niet zo onbesuisd gereden kon 
worden. 
Op die vraag werd niet ingegaan. Er werden ook 
geen afspraken gemaakt betreffende het verkeer. 
Calis was boos en zei: “Er bestaat nog altijd zo’n 
spreekwoord over het dempen van een put.”

Bron: Het Larensch Dagblad 1919.

Wie een bezoek aan de Historische Kring wil 
brengen is van harte welkom iedere zaterdag 
van 14 – 16 uur in de Lindenhoeve aan de Van 
Nispenstraat 29 in Laren. 
Donateurs ontvangen het Kwartaalbericht.

Marjolein
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.

Het is helemaal in om oud en versleten meubels of 
ander huisraad te laten repareren of te herstellen. 
(Oude) bouwmaterialen worden hergebruikt, koperen 
leidingen worden gestolen van bouwplaatsen en oude 
dakpannen vinden hun weg naar een nieuw dak. De 
publieke druk om her te gebruiken neemt toe en de 
circulaire economie wordt groter en groter. Bij het 
ontwerpen van nieuwe gebouwen wordt  nu al beke-
ken welke materialen in de toekomst kunnen worden 
hergebruikt.  Oud en versleten is nog steeds hip (denk 
aan de spijkerbroek met scheuren) en als kind denk je 
dat iemand van 50 jaar oud is, naar nu de leeftijd ook 
aan deze zijde vordert, blijkt deze waarheid anders te 
zijn.  Als makelaar bemerken we dat “de  Nederlan-
der” op steeds hogere leeftijd wil verhuizen of zijn/-
haar huidige huis wil aanpassen om hiervan een 
levensloopbestendig woonhuis te maken. Veel senio-
ren denken dat je geen hypotheek meer krijgt bij de 
bank. Of zij denken vaak dat ze niet meer in aanmer-
king komen voor een hypotheek om een dergelijke 
verbouwing te kunnen bekostigen. Maar mensen uit-
sluiten op hun leeftijd is niet toegestaan. Uit recente 
bronnen blijkt dat veel ouderen toch met succes een 
lening aanvragen om de woning aan te passen of te 
verhuizen naar een ander huis. Regelmatig begelei-
den wij senioren bij dit besluit. Enerzijds bekijken we 
wat er met het huidige huis “gedaan” kan worden, 
maar veelal is het bestaande huis te groot of te ver van 
het centrum gelegen. Helaas is het aanbod van bij-
voorbeeld appartementen in Laren zeer gering en 
duurt zoń zoektocht al snel een jaar. Op hogere leef-
tijd, is een jaar tijd, heel kostbaar, daar het leven niet 
oneindig is. Oud en versleten zijn de mensen zeker 
niet die een dergelijke zoektocht aangaan. Levendig, 
vol energie, vol emoties; hart en hoofd zeggen in deze 
situatie vaak 2 verschillende dingen. Gelukkig wor-
den deze senioren over het algemeen bijgestaan door 
familielid, een (schoon)dochter of zoon die hierin 
meedenkt. Wilt u ook eens van gedachten wisselen 
over uw situatie met alle plezier komen we eens met u 
klankboorden.
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Films Brinkhuis oktober 
woensdag 9 oktober 14:30 uur   Tea with the dames 
woensdag 9 oktober  19:30 uur   On the Basis of Sex 
woensdag 16 oktober  14:30 uur   On the Basis of Sex 
woensdag 16 oktober  19:30 uur  Rocketman
woensdag 23 oktober  14:30 uur  Rocketman
woensdag 23 oktober 19:30 uur  At Eternity’s gate
woensdag 30 oktober 14:30 uur  At Eternity’s gate
woensdag 30 oktober 19:30 uur  Stan en Ollie

Entree: 5,- Euro 
Graag online reserveren via www.hartvanlaren.nl. 
Indien u hier niet uitkomt dan kunt u op de dag van de voorstelling – vanaf 12.30 
uur – uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen.

Luncharrangement (tussen 12:30 – 14:00)
Op vertoon van uw filmkaartje bieden wij u voor € 5,50 een lekker broodje van 
onze kaart begeleid met een soepje in een klein glas.

Borrelarrangement (vanaf 16:00 uur) 
Of na af loop van de film voor € 5,50 een lekker glas wijn inclusief een assortiment 

kaas & worst. 

Droom voor je buurt? Kom in actie!
Doe mee met Kern met Pit en win 1.000 euro

Wil je ook graag een 
buurtmoestuin, een 
speeltuin of een 
kunstproject in je 
wijk opzetten? Of heb 
je een ander idee voor 
je buurt? Dan is het 
nu tijd voor actie! Kern met Pit daagt je uit om binnen 
een jaar deze droom te verwezenlijken. Maar hoe krijg 
je dat voor elkaar, hoe kom je aan geld? Hoe kom ik aan 
extra handjes? Hoe regel ik een vergunning bij de 
gemeente? Kern met Pit helpt jou, met 200 KNHM-
adviseurs door het hele land, om aan de slag te gaan. Je 
krijgt een eigen adviseur, je kunt gratis workshops 
volgen en je hebt de mogelijkheid om je (online) net-
werk uit te breiden of de expertise van ingenieursbu-
reau Arcadis in te zetten. 
En lukt het je om samen met je buurtgenoten het pro-
ject binnen een jaar uit te voeren? Dan krijgen jullie 
1000 euro én het predicaat Kern met Pit. 
Inschrijven kan tot en met 31 oktober 2019. Iedereen 
die graag iets moois van zijn of haar buurt wil maken 
en daar een goed idee voor heeft kan zich (gratis) aan-
melden via www.kernmetpit.nl

Tijdens deze cursus van 10 och-
tenden gaat u kleine beeldjes 
maken in was naar eigen ont-
werp. We beginnen met schets-
ontwerpen, daarna gaan we in 
3-d werken met was en andere 
materialen. U krijgt uitleg over 
het bronsgieten, ciseleren en 
patineren. De cursus wordt 
afgesloten met een excursie 
naar een bronsgieterij. Aan het einde van de cursus gaat 
u naar huis met eigen creaties, die u eventueel in brons 
kan laten gieten (eigen kosten). Aanvang: woensdag  
2 oktober 2019 van 10.00 – 12.30 uur  in het Atelier van het 
Brinkhuis, Brink 29 in Laren. Meer informatie en aan-
melden: www.docart.nl, tel. 035-5250807 of mail naar 
marloes.Eerden@gmail.com.

‘Tweegesprek’ is de titel 
van de nieuwe tentoon-
stelling bij het Papageno 
Huis. Gastexposant, kun-
stenaar Bert Meijer expo-
seert samen met een aan-
tal van de kunstzinnige 
jongeren van het Papage-
no Huis. In de tentoon-

stelling ‘Tweegesprek’ ontstaat er telkens een dialoog 
tussen twee of meerdere kunstwerken door kleur- of 
materiaalgebruik, voorstelling, stijl of textuur. Bert 
Meijer exposeert samen met Annef leur Brunn, Emma 
Jansen, Hidde Teppema, Patrick van Berkum, Piroez 
Mozaffarian, Sander van Tuinen, Samantha Hartig en 
Tessa Westrhenen die werkzaam zijn in het atelier van 
het Papageno Huis. De expositie is te zien tot en met 2 
november. Bert Meijer is autodidact en heeft zich door 
zelfstudie verdiept in de techniek van de schilderkunst. 
In 2014 is hij geëindigd in de f inalegroep van meer dan 
200 Friese kunstenaars die zich hadden aangemeld voor 
het tv-programma ‘Muse’, georganiseerd door het Fries 
Museum. Het ging om de verkiezing van de beste ama-
teurkunstenaar van Friesland. Voor Bert Meijer een bij-
zondere ervaring om te merken dat zijn kunst wordt 
gewaardeerd. Inmiddels heeft hij meerdere malen geëx-
poseerd. Het werk van Bert Meijer is gevarieerd en ken-
merkt zich door primair kleurgebruik en abstractie. De 
strakke weidse landschappen zoals Bert Meijer ze kent 
uit zijn omgeving in Noord-Friesland en Noord-Gronin-
gen maken indruk en inspireren hem. Het werk van 
‘Outsider’-kunstenaars fascineert Bert Meijer, hun werk 

Ontdek uw passie in beeldhouwen

Tentoonstelling ‘Tweegesprek’
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Activiteitengetuigt dikwijls van een grote mate van originaliteit en 
authenticiteit. De laatste tijd is er meer aandacht en 
waardering voor ‘Outsider’-kunst. De makers van ‘Out-
sider’-kunst, ook wel spontane kunst genoemd, houden 
geen rekening met de geëffende paden, wat gewoon is en 
theorieën over wat wel of niet esthetisch verantwoord is 
binnen de reguliere kunstwereld. Kunstenaars met 
autisme bijvoorbeeld, schilderen vaak op hun eigen 
gevoel, vanuit hun eigen leefwereld. Als autodidact voelt 
Bert Meijer zich enigszins verwant met deze categorie 
kunstenaars. Na het beëindigen van zijn accountants-
praktijk in 2007 begon hij te schilderen, niet gehinderd 
door enige kennis op dit vlak. Bij de eerste kennisma-
king in het Papageno Huis was Bert Meijer onder de 
indruk van de enorme toewijding en werklust van daar 
aanwezige kunstzinnige jongeren. Zij lieten zich niet 
af leiden door zijn aanwezigheid en werkten gestaag 
door aan vaak kleurrijke, onnavolgbare schilderwerken. 
Het lijkt dat zij door het maken van kunst, vorm geven 
aan hun sociale en eigen leven binnen de werk- en leef-
gemeenschap van het Papageno Huis. Vaak ook zijn het 
plotselinge invallen of onverwachte vormen die voor 
Bert Meijer interessante schilderijen opleveren. Iedereen 
zal zijn werk op zijn eigen wijze bekijken en hopelijk, net 
als hijzelf, verrast kunnen worden. Bert Meijer is erg ver-
heugd om samen met de kunstzinnige jongeren van het 
Papageno Huis te mogen exposeren. Meer info over de 
kunstenaar: www.bertmeijer.nl

Pilates is een basistrai-
ning waarbij alle aspec-
ten voor een goede con-
ditie aan bod komen. 
De Pilatestraining 
zorgt voor een sterker 
lichaam met de nadruk 

op de buik-, rug- en bilspieren, meer lenigheid, soepel-
heid, stabiliteit en lichaamscontrole. Bovendien is er 
aandacht voor een goede ademhaling. De klassieke 
Pilatesmethode voor op de mat is het uitgangspunt, 
maar als het nodig is worden de bewegingen per groep 
en individu aangepast. Daarom is de Pilatestraining 
geschikt voor iedereen; mannen, vrouwen, jongeren, vol-
wassenen en ouderen, getraind of ongetraind. U bent 
welkom!  Op maandag- en donderdagochtend zijn er 
plaatsen vrij om 10.00 uur. Deze training is geschikt voor 
beginners of personen die door omstandigheden minder 
zwaar kunnen trainen. Op dinsdagavond start een nieu-
we groep waarbij beginners en gevorderden kunnen 
instromen. De Pilatestraining voor 65+’ers biedt een pro-
gramma speciaal gericht op deze leeftijdsgroep. Op 

Pilatestraining

maandagmiddag om 13.00 uur is er ruimte voor nieuwe 
65+ deelnemers.  De trainingen vinden plaats in het 
Brinkhuis met uitzondering van de dinsdagavond, dan 
is de training op de locatie van FitPro te Laren. U wordt 
begeleid door een gediplomeerd en ervaren Pilates 
docente.  Wilt u meer informatie over de training en de 
mogelijkheden? Neem contact op met Artine van den 
Engel; bel 0615004108, mail naar info@art-in-energy.nl of 
kijk op www.art-in-energy.nl

In het BEL Kantoor Eemnes is een nieuwe BEL Art-ten-
toonstelling te zien met werken van Hans Almekinders, 
Anita Nuñez Larraz en Esther Roelofsz. Hans Almekin-
ders mag inmiddels wel een beroemdheid in de Neder-
landse kunstwereld genoemd worden. Hij volgde zijn 
opleiding aan de Koninklijke Academie in Den Haag en 
specialiseerde zich in diverse disciplines waaronder 
schilder- en beeldhouwkunst. Zijn oeuvre bestaat uit 
zowel abstract als f iguratief werk. Naast zijn werk als 
beeldend kunstenaar is Almekinders ook docent aan de 
Gooise Academie. Hij is al sinds 1960 aangesloten bij de 
Kunstenaarsvereniging Laren-Blaricum.  Anita Nuñez 
Larraz is eveneens bij deze vereniging aangesloten en zij 
is een zeer veelzijdig kunstenaar. Ze is een ambachtelij-
ke beeldhouwer en werkt in klei en diverse steensoorten 
waaronder marmer, onyx en graniet. De emotie die zij 
voelt tijdens het handmatig hakken van haar beelden, 
wil zij zicht- en voelbaar maken. Het organische materi-
aal maakt actief deel uit van haar werk. Ze creëert een 
natuurlijk samenspel tussen de steen en de uitgebeelde 
f iguren.  Esther Roelofsz groeide op in Blaricum en volg-
de haar opleiding aan de Rijksakademie in Amsterdam 

Binnenste buiten



en vertelt ze u alles over 
haar werk. Als fotograaf is 
Marie-Jeanne vooral bekend 
om haar verstilde portret-
ten, intieme interieurfoto’s 
en Amsterdamse winterge-
zichten. Sinds 2011 werkt ze 
aan een reeks portretten 
waarin een witte blouse van 
omstreeks 1912 centraal staat. Meer dan 75 meisjes en 
vrouwen, maar ook jongens en mannen, bekend en 
onbekend, heeft zij uitgenodigd om voor haar camera in 
de witte blouse te poseren. Het resultaat van dit project 
is te zien in de tentoonstelling. De prijs voor de rondlei-
ding is €  14,50 (inclusief koff ie/thee, exclusief museu-
mentree). Maximaal 15 deelnemers per rondleiding. 
Meer informatie vindt u op www.singerlaren.nl.

Kom op maandag lunchen in het Papageno Restaurant en 
geef de jongeren van het Papageno Huis een kans. Iedere 
maandag wordt het restaurant gerund door de jongeren 
van Papageno-dagbesteding, die in opleiding zijn. U kunt 
reserveren voor een speciale driegangenlunch á € 11,75 die 
door de jongeren zelf wordt bereid. Er is die dag geen keu-
zemenu en het restaurant is op maandag geopend van 12.30 
uur tot 15.00 uur. Reserveren kan telefonisch 035 – 8884303 
of via horeca@stichtingpapageno.nl.
 

Was u van plan om uw 
kapotte stofzuiger, 
strijkbout, waterkoker 
of beschadigde kleding 
weg te gooien? Doe het 
niet, maar kom ermee 
naar het Repair Café 
dat zaterdag 5 oktober 

wordt gehouden in Zorgcentrum Johanneshove te Laren. 
De deskundige reparateurs willen graag samen met u 
bekijken of reparatie mogelijk is. Dat is heel vaak het 
geval, waardoor het betreffende voorwerp weer jaren mee 
kan. Bovendien levert u op die manier samen met ons een 
bijdrage aan een schonere leefomgeving. De reparaties 
worden gratis uitgevoerd. Een vrijwillige donatie wordt 
op prijs gesteld. Hiervoor kunnen dan weer nieuwe mate-
rialen en gereedschappen worden aangeschaft. Het Repair 
Café opent om 10.00 uur en eindigt om 13.00 uur. Na 12.30 
uur worden geen reparaties meer aangenomen. De vol-
gende Repair Cafés worden gehouden op de zaterdagen 2 
november en 7 december. Meer info: 
www.repaircafesbel.nl.

Eten voor het goede doel!              

Repair Café
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waar zij les kreeg van onder meer haar eigen vader pro-
fessor Roelofsz. Al op haar 23e  ontving zij lovende kritie-
ken naar aanleiding van een tentoonstelling in galerie 
Plaats in Den Haag. Deze tentoonstelling van haar werk 
was op voorspraak van de beroemde kunstenaar Paul 
Citroen.  De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 15 
oktober tijdens openingsuren van het BEL Kantoor 
(gemeentehuis) Zuidersingel 5 in Eemnes. 

Stormen op zee en land, opkomend onweer, dijkdoorbra-
ken, noodweer dat onrust baart, besneeuwde landschap-
pen, avondrood en poëtische mistbanken, vastgelegd 
door kunstenaars als Hendrick Avercamp, Jan van Goy-
en, Piet Mondriaan, George Hendrik Breitner, Hendrik 
Johannes Weissenbruch, Jan Sluijters, Maurits Cornelis 
Escher en Carel Willink. In Weer en Wind. Avercamp tot 
Willink zijn ruim honderd verrassende en spannende 
kunstwerken te zien van Nederlandse kunstenaars in de 
afgelopen vier eeuwen, stuk voor stuk meesters in het 
verbeelden van mooi, dreigend of extreem weer.  Gast-
conservator Boudewijn Bakker, oud-hoofdconservator 
van het Stadsarchief Amsterdam en specialist op het 
gebied van het landschap in de Nederlandse beeldende 
kunst, maakte de selectie voor de schilderijen en teke-
ningen. De tentoonstelling is thematisch opgezet en 
leidt de bezoeker aan de hand van thema’s als ‘Storm en 
regen’, ‘Koud en guur, sneeuw en ijs’ en ‘Het weer van-
daag’ door vier eeuwen verbeelding van veelal extreem 
weer. Weer en Wind. Avercamp tot Willink is tot en met 5 
januari 2020 te zien in Singer Laren. Kijk voor meer infor-
matie op www.singerlaren.nl/weerenwind.

Fotograaf Marie-Jeanne van Hövell tot Westerf lier geeft 
tijdens haar tentoonstelling The White Blouse in Singer 
Laren een aantal exclusieve rondleidingen. U wordt ont-
vangen in de eetkamer van de villa De Wilde Zwanen 
met koffie/thee en een kleine zoete lekkernij. Daarna 
bezoekt u samen met Marie-Jeanne de tentoonstelling 

Tentoonstelling Weer en Wind. Avercamp 
tot Willink

Exclusieve rondleidingen The White Blouse



bleem gelukkig verholpen en kan weer voldaan worden 
aan de eis van veiligheid.  Dankzij vrijwilligers die 
bereid zijn om als verkeersbegeleiders de intocht in goe-
de en veilige banen te leiden, is het dit jaar weer mogelijk 
om met paard en wagen vergezeld door de A-band van de 
MCC de traditionele intocht te verzorgen.  De route zal 
vanaf het voormalig gemeentehuis via de Eemnes-
serweg, VIDA en AH naar de feesttent lopen. De verwach-
te aankomst op de locatie is om 19.45 uur. Tijdens dit 
feestelijke openingsspektakel zal de stalspreekmeester 
van het Larense Oktoberfest de eregast welkom heten 
waarna het eerste fust aangeslagen wordt.

Paul Goijarts heeft indertijd voor 
de Stichting oude Landbouwge-
wassen Laren (SOLL) 17 land-
schapsschilderingen gemaakt, 
die nu in ons dorp langs de SOLL-
akkers te bewonderen zijn. Maar 
Paul doet meer; zo werkt hij met 
hout, steen, koper en schildert 
hij ook stillevens. Op 5 en 6 okto-

ber van 11.00 tot 16.00 uur staan de deuren van zijn ate-
lier aan de Co Bremanlaan 5 open om een kijkje te komen 
nemen. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Elke eerste maandag van 
de maand organiseert Ver-
sa Welzijn in het Larense 
Brinkhuis een culturele 
middag voor 55-plussers. 
Na een zomerstop van 
enkele maanden wordt 
het nieuwe seizoen op 
maandag 7 oktober 
geopend met een lezing 
door vogelkenner en lief-
hebber Roel Huizenga, lid 

Art Brocante

Lezing over uilen
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Stichting ReconnAct Job-
maatjesproject HBEL 
organiseert zaterdagmid-
dag 5 oktober een interessant en uitdagend JOB-festival 
in winkelcentrum Oostermeent in Huizen. Het festival 
staat geheel in het teken van werk en werkgelegenheid. 
Ondanks dat de economie f loreert, staan honderddui-
zenden mensen aan de kant. Om welke reden dan ook. 

De gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren 
(HBEL) proberen via het Zicht Op Werk-programma daar 
iets aan te doen. Het Jobmaatjesproject van Stichting 
ReconnAct wordt daarbij door de gemeenten al bijna 
drie jaar succesvol ingezet. Tijdens het JOB-festival pre-
senteert ReconnAct de resultaten van het jobmaatjes-
project in de HBEL-gemeenten. Maar er is meer. In work-
shops kunt u zich laten informeren over het maken van 
een sterk cv of een goed LinkedIn-profiel. U kunt tips 
krijgen om u (nog) beter te presenteren en u kunt een 
goede zakelijke profielfoto gratis laten maken. Er zijn 
ook interessante inleidingen en lezingen, o.a. over de 
toekomst van het werk en robotisering. Tot slot zijn er 
leuke ‘verwenmomenten’ als een stoelmassage of sty-
lingsadvies. Kortom, het belooft een mooie, informele, 
kansenvergrotende middag te worden. Het JOB-festival 
vindt plaats van 13.00 tot 17.00 uur. Het festival is voor 
mensen die graag (weer) aan het werk willen maar niet 
precies weten hoe dat het beste aangepakt kan worden. 
Voor werkzoekenden die niet zeker weten of ze het solli-
citeren goed aanpakken en wel een paar tips zouden wil-
len krijgen. Voor mensen die het leuk vinden om ande-
ren te begeleiden naar een nieuwe baan. Voor bedrijven 
die vacatures hebben en bereid zijn op een iets andere 
plek te zoeken naar die enthousiaste kandidaat. Én voor 
de geïnteresseerde inwoner. De entree is gratis. U kunt 
zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: 
hbel@stichtingreconnact.nl.

Zaterdag 5 oktober staat de 9de editie van het Oktober-
fest Laren op de evenementenagenda. Volgens de organi-
satie belooft het weer een fantastisch dorpsfeest te wor-
den met livemuziek en veel gezelligheid. Bij de vorige 
editie heeft het bestuur moeten besluiten om de traditi-
onele optocht naar de feesttent af te slanken omwille van 
de verkeersveiligheid. Voor de komende editie is dit pro-

JOB-festival

9e Oktoberfest
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Neem eens een kijkje op uw zolder. Bent u ook zo 
benieuwd wat uw kunst waard is? Zoek in alle hoeken en 
gaten wie weet wat u nog vindt. Of misschien vindt u dat 
uw interieur toe is aan een update en past uw kunst niet 
meer in uw kamer. Op donderdag 10 oktober van 11.00 
tot 14.00 uur adviseren experts van Zuydwal Veilingen u 
graag over uw kunst. Schilderijen, bronzen, zilver, por-
selein en design van (hedendaagse) nationale en inter-
nationale kunstenaars zijn welkom.  Inbreng Zuydwal 
Veilingen is vooral geïnteresseerd in werken van Leo 
Gestel, Willem Dooyewaard, Jan Sluijters, Lou Loeber, 
Isaac Israëls, Wally Moes, Willy Sluiter, Piet van der Hem, 
M.C. Escher, Gerrit Benner, Karel Appel, Andy Warhol, 
Ger Lataster, Jan Schoonhoven, Bram Bogart, Kees van 
Bohemen, Charlotte van Pallandt, John Raedecker en 
andere nationale en internationale (hedendaagse) kun-
stenaars. Maar ook design zoals meubels van Charles en 
Ray Eames, Gerrit Rietveld, glas van Andries Copier, tas-
sen van Hermès, Dior, Vuitton, Gucci, zilver, bronzen en 
juwelen van Cartier, horloges van Patek Philippe en 
bronzen van Fred Carasso, Piet Esser, hebben onze 
belangstelling.  De innamedag vindt plaats in het Brink-
huis. Kijk voor actuele veilinginformatie op www.zuy-
dwalveilingen.nl.

Donderdag 10 oktober organiseert praktisch spiritueel 
expert Lisette-Anne Volker een avond van 1,5 uur met een 
engelen healing. Breng je wensen in en laat de engelen de 
healing voor jou inzetten. Voor jou wanneer je wat te 
healen hebt en dat in een veilige omgeving wilt doen 
met een groep gelijkgestemden door middel van engelen 
healing. “Engelen zijn de meest fantastische helpers”, 
aldus Lisette-Anne, die al sinds 2007 – bewust – met 
engelen werkt. “Aartsengelen Rafaël en Michaël zijn 
geweldige genezers. Ze helpen ons bij het healen van 
allerlei zaken, lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiri-
tueel karmisch. Geen verzoek is hun te gek. Alles kan 
ingebracht worden.” Bij binnenkomst krijg je een papier-

Kunsttaxatie- en innamedag

Engelen Healing Avond

van de vogelwerkgroep het Gooi. In deze lezing staan de 
uilen centraal. Deze bijzondere vogel wordt vaak het 
symbool van de wijsheid genoemd. De meeste mensen 
hebben wel eens iets gehoord over deze interessante 
vogelgroep maar weinigen hebben ze ooit gezien. Nog 
minder mensen weten iets over de leefwijze en hun aan-
gepaste gedrag. In de presentatie zal worden geprobeerd 
om op al deze aspecten antwoord te geven. Roel Huizen-
ga weet de aandacht van zijn publiek vast te houden en 
zal ook nu weer de aanwezigen weten te boeien. In maart 
2017 was hij ook te gast en de positieve reacties uit het 
publiek hebben Versa Welzijn doen besluiten om hem 
weer uit te nodigen. De lezing begint om 14.00 uur en 
eindigt rond 16.00 uur. De entreeprijs bedraagt € 5 
inclusief koff ie of thee tijdens de pauze. Reserveren 
vooraf is raadzaam. Dat kan per mail via 
abijleveld@versawelzijn.nl of telefonisch onder nummer 
06 49 37 71 71.

Op dinsdag 8 oktober 
van 11.00 tot 12.00 is 
in het Brinkhuis een 
vrijblijvend informa-
tie-uur uur over het 
schrijven van een 
levensverhaal. Dins-
dag 15 oktober start 
hier om 11.00 uur een 
Schrijfcursus Levens-

verhaal onder begeleiding van levensverhaalcoach Emi-
lie Lindenbergh.  Mogelijk speelt de gedachte al enige 
tijd door het hoofd om het eigen verhaal, of dat van 
iemand anders, op te schrijven. Deze cursus biedt struc-
tuur en steun om dit te verwezenlijken. Kernvragen zijn: 
‘Voor wie’, ‘waarom’ en ‘wat wel en wat niet’ schrijf ik?  
Uit verschillende structuren kan gekozen worden om 
het verhaal vorm te geven, bijvoorbeeld chronologisch, 
thematisch of korte verhalen. Per keer wordt thuis een 
hoofdstuk geschreven en op de bijeenkomst wordt hier-
op geref lecteerd. Het verhaal kan naar keuze verrijkt 
worden met documenten en foto’s. De groep zal klein 
blijven, maximaal vijf mensen. De cursus bestaat uit elf 
bijeenkomsten om de veertien dagen. Kosten: € 295,- 
inclusief lesmateriaal en intensieve begeleiding. Locatie: 
Het Brinkhuis, Brink 29, Laren.Emilie Lindenbergh 
begeleidt al elf jaar het schrijven van levensverhalen in 
Laren en omstreken met cursussen en vijfdaagse schrijf-
workshops in Zeeland. Voor vragen en aanmelding: tele-
foon 06 30276087, e-mail: elindenbergh@yahoo.com. 
Meer info:  www.emilielindenbergh.com.

Schrijfcursus Levensverhaal 
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ratie staat in het teken van de herfst en we gebruiken o.a. 
bessen, appeltjes en mos. Er is een voorbeelddecoratie 
aanwezig tijdens de workshop en er wordt uitleg gegeven 
hoe deze te maken. Na een kopje koff ie of thee gaat u aan 
de slag met het verse groen om uw eigen creatie te 
maken. De workshops worden georganiseerd op de dins-
dagochtend van 10 uur tot 12 uur in de serre van het 
muziekcentrum Schering en Inslag. De vrijwilligsters 
van Versa Welzijn zorgen voor de materialen, koff ie/thee 
en waar nodig bieden zij een helpende hand. Ook op de 
andere data bent u van harte welkom: 17 december 
(kerstdecoratie), 11 februari (voorjaarsdecoratie), 7 april 
2020 (Paasdecoratie). Kosten per workshop 12,50 euro incl. 
materiaal, koff ie of thee met lekkers. Graag vooraf aan-
melden bij Nelly Bleijenberg via 06-30801299 of 
blei2707@planet.nl.

Stichting VPTZ  - vrijwilligers palliatief terminale zorg 
- organiseert op dinsdag 15 oktober een bijzondere avond  
op Landgoed de Zonnestraal in het kader van de week 
van de Palliatieve zorg.  Sprekers zijn Ineke Koedam, 
auteur van o.a. In het licht van sterven, en Karin Kuiper, 
bekend door haar boek 1001 dagen van rouw, je mag me 
altijd bellen en weduwe van Karel Glastra van Loon. 
Karin Kuiper wilde dat haar man thuis kon overlijden. 
Haar gezin kreeg in die periode ondersteuning van vrij-

INTERACTIEVE LEZING

DINSDAG 15 OKTOBER
Thuis sterven, en wat als het anders loopt?

Ineke Koedam deelt, zonder het stervensproces mooier te maken, haar 
kennis en wijsheid over deze diepmenselijke ervaring. Karin Kuiper vertelt 
over haar eigen ervaring bij het overlijden van haar man Karel Glastra van 

Loon. Zij ontving ondersteuning van de vrijwilligers van de VPTZ.

met
Ineke Koedam

&
Karin Kuiper

Aanvang:  19.30 (inloop vanaf 19.00 met koffie en thee)
Locatie: Eventcentrum Landgoed Zonnestraal

Loosdrechtsebos 17, 1213 RH, Hilversum
(voldoende parkeergelegenheid)

Info en aanmelden: www.vptzgooienvechtstreek.nl
stichtingvptz@gmail.com 06-11330830

Entree gratis

Week van de palliatieve zorg 12 - 17 oktober 2019

Ineke Koedam – auteur van o.a. in het Licht van Sterven 
en oprichter van het Landelijke Expertisecentrum Sterven -
spreekt graag over het ‘gewone’ sterven: Sterven is een wezen-
lijk onderdeel van het leven. Door de aandacht die de media 
aan euthanasie besteden, ontstaat er soms een verkeerde of 
onwenselijke kijk op de laatste levensfase. Het lijkt alsof er 
gekozen moét worden voor het ingrijpen door een arts en dat 
ieder sterfbed gepaard gaat met ondraaglijk en uitzichtloos 
lijden. Dat is niet het geval. In het sterven, dat raakt aan het 
mysterie, is een grote intimiteit en een diepe verbondenheid te 
ervaren. Er is een rijkdom aan kennis en wijsheid over het leven 
te ontdekken. 
In deze interactieve lezing ‘Aandacht voor het gewone sterven’ deelt Ineke Koedam, 
zonder het stervensproces mooier te maken, haar kennis en wijsheid over deze 
diepmenselijke ervaring. Met aandacht voor ‘het gewone sterven’ kan sterven, als 
kostbaar en wezenlijk proces van ieder mens, weer een plek krijgen in het leven 
en kan angst plaatsmaken voor vertrouwen.

Karin Kuiper verloor haar man en grote liefde Karel Glastra 
van Loon (auteur van oa De Passievrucht en Ongeneeslijk 
Optimistisch). Velen kennen haar van het boek dat ze schreef 
over de rauwe periode van rouw na zijn overlijden. 
Vandaag vertelt zij over haar ervaringen van voor die tijd. 
De periode dat Karel ziek was, de wens van hem om thuis 
te sterven en de ondersteuning die ze daarbij ontving van 
de vrijwilligers van VPTZ.

Met deze bijzondere sprekers bieden wij een interactieve avond met een niet 
alledaags thema, waar wij allen, vroeg of laat in welke vorm dan ook, mee te 
maken krijgen of hebben gehad. Er is gelegenheid tot napraten en bezoeken 
van de kraampjes met de boeken van de auteurs en informatie over de onder-
steuning die de vrijwilligers van VPTZ in de Gooi en Vechtstreek kunnen bieden.

De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg bieden 
aanvullende hulp aan mensen die ongeneeslijk 
ziek zijn en die ervoor gekozen hebben om thuis, 
in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen 

sterven. De vrijwilligers bieden ondersteuning zodat deze laatste levensfase op 
een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden.

Interactieve lezing over het ‘gewone sterven’

tje, waarop je je healingswensen schrijft. Lisette-Anne: 
“Je hoeft je naam er niet op te zetten. Leg je papiertje op 
de tafel vooraan, zodat ik de verzoeken kan lezen en 
samen met de engelen de healing kan starten. Ik begin 
met te vertellen wie ik ben en hoe het werkt. Dan zet ik 
muziek op. We sluiten de ogen en ik laat gebeuren wat er 
mag gebeuren. De healingen volgen elkaar in hoog tem-
po op. Ik zit gewoon waar ik zit en jij zit gewoon waar jij 
zit. Ik raak je niet aan. We zitten in dezelfde ruimte en 
iedereen doet mee met elkaars healing.” “Het is heerlijk 
om engelen energie te ervaren”, vervolgt Lisette-Anne. 
“Om, en door je heen te laten stromen. Het voelt warm 
en liefdevol. Als je dit nog nooit eerder ervaren hebt, dan 
is dit een geweldige veilige manier om in contact te 
komen met engelen-energie. Ben je al bekend met enge-
len en energie, dan weet je hoe f ijn het is om in meditatie 
een healing te ondergaan met hun energie en geraakt te 
worden door hun wijsheid.” Datum: donderdag 10 okto-
ber. Inloop vanaf 19.30 uur, ontvangst met kopje thee. 
Aanvang 20.00 uur tot 21.30 uur. Boek je van te voren 
online, dan betaal je € 17,77. Online boeken kan tot 
uiterlijk een dag van te voren. Kom je aan de deur dan 
betaal je € 20,00. Wil je gebruik maken van de vroeg-
boekkorting, zorg dan dat je boeking en betaling uiter-
lijk 2 weken van te voren binnen is. Je betaald dan geen  
€ 20, geen € 17,77 maar slechts € 15,55. 
Meer weten? Mail naar info@lisetteanne.com.

Versa Welzijn organiseert de komende maanden weer 
een aantal 4-SeizoenenWorkshops, waarbij we ons laten 
inspireren door de jaargetijden. Op 15 oktober wordt de 
eerste workshop van dit seizoen gegeven. De eerste deco-

4-SeizoenenWorkshop: herfstdecoratie

Neem eens een kijkje op uw zolder. Bent u ook zo 
benieuwd wat uw kunst waard is? Zoek in alle hoeken en 
gaten wie weet wat u nog vindt. Of misschien vindt u dat 
uw interieur toe is aan een update en past uw kunst niet 
meer in uw kamer. Op donderdag 10 oktober van 11.00 
tot 14.00 uur adviseren experts van Zuydwal Veilingen u 
graag over uw kunst. Schilderijen, bronzen, zilver, por-
selein en design van (hedendaagse) nationale en inter-
nationale kunstenaars zijn welkom.  Inbreng Zuydwal 
Veilingen is vooral geïnteresseerd in werken van Leo 
Gestel, Willem Dooyewaard, Jan Sluijters, Lou Loeber, 
Isaac Israëls, Wally Moes, Willy Sluiter, Piet van der Hem, 
M.C. Escher, Gerrit Benner, Karel Appel, Andy Warhol, 
Ger Lataster, Jan Schoonhoven, Bram Bogart, Kees van 
Bohemen, Charlotte van Pallandt, John Raedecker en 
andere nationale en internationale (hedendaagse) kun-
stenaars. Maar ook design zoals meubels van Charles en 
Ray Eames, Gerrit Rietveld, glas van Andries Copier, tas-
sen van Hermès, Dior, Vuitton, Gucci, zilver, bronzen en 
juwelen van Cartier, horloges van Patek Philippe en 
bronzen van Fred Carasso, Piet Esser, hebben onze 
belangstelling.  De innamedag vindt plaats in het Brink-
huis. Kijk voor actuele veilinginformatie op www.zuy-
dwalveilingen.nl.

Donderdag 10 oktober organiseert praktisch spiritueel 
expert Lisette-Anne Volker een avond van 1,5 uur met een 
engelen healing. Breng je wensen in en laat de engelen de 
healing voor jou inzetten. Voor jou wanneer je wat te 
healen hebt en dat in een veilige omgeving wilt doen 
met een groep gelijkgestemden door middel van engelen 
healing. “Engelen zijn de meest fantastische helpers”, 
aldus Lisette-Anne, die al sinds 2007 – bewust – met 
engelen werkt. “Aartsengelen Rafaël en Michaël zijn 
geweldige genezers. Ze helpen ons bij het healen van 
allerlei zaken, lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiri-
tueel karmisch. Geen verzoek is hun te gek. Alles kan 
ingebracht worden.” Bij binnenkomst krijg je een papier-

Kunsttaxatie- en innamedag

Engelen Healing Avond
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vanaf 19.00 uur voor een kopje thee of koffie. De avond 
start om 19.30 uur en zal tot ongeveer 21.30 uur duren. 
Aanmelden via www.vptzgooienvechtstreek.nl   

Ton van der Linden, 
maker van illustraties, 
schilderijen en bron-
zen beelden, is pas 
onlangs in Eemnes 
komen wonen. Op de 
kleuterschool werd 
zijn tekentalent reeds 

onderkend, maar een kunstzinnige opleiding was in zijn 
milieu minder gebruikelijk. Het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan en Ton ontwikkelde zijn creativiteit daar-
om als autodidact naast zijn ‘normale’ werk in loon-
dienst. Na een leven vol illustratie-, schets-, schilder- en 
tekenwerk werd in 2018 een derde dimensie toegevoegd: 
sculpturen in brons. En niet zonder succes. Inspiratie 
voor zijn beelden vindt Ton in de interactie tussen men-
sen onderling en hun verhouding tot de ruimte, bewe-
ging en non-verbale communicatie. Bij het vervaardigen 
van zijn beelden zoekt hij altijd naar zeggingskracht. 
Naar die ene verstilde pose waarin de beweging verstilt 
en de emotie stolt tot een moment van oneindigheid. Hij 
probeert de vlotte trefzekere toets van de schetser/aqua-
rellist in hem te bewaren. Alles moet ‘kloppen’ voor een 
geslaagde transformatie van inspiratie via materie naar 
kunst die je raken kan. Zijn bronzen beelden maakten in 
2019 deel uit van de collectie van galerie Smelik en Stok-
king te Den Haag. Werk van Ton van der Linden is van 17 
oktober tot en met 12 november te zien in het BEL Kan-
toor, Zuidersingel 5 in Eemnes. De expositie is tijdens 
openingsuren gratis toegankelijk.

Donderdag 17 oktober is er 
weer een Parkinson Café 
in de Ridderzaal van Ama-
ris Theodotion aan de 
Werkdroger 1 te Laren. Dit 
keer zal Koen Lucas vertel-
len over zijn boek ‘Parkinson & Stress’ dat hij samen met 
Kees Vermunt heeft geschreven. Er wordt aandacht 
besteed aan de O.N.T.S.P.A.N.-methode, maximaal in 7 
stappen van je stress af. Na af loop is er zoals gebruikelijk 
weer een gezellig samenzijn met een drankje. De toegang 
is gratis.Aanvang 14.30 uur. De zaal gaat open om 14.00 
uur, waar u de informatie-tafel van de Parkinson Vereni-
ging kunt bezoeken. Koffie en thee staan voor u klaar. 
Meer info: www.parkinsoncafelaren.nl

Vitrine-expositie van Ton van der Linden 

Parkinson Café 

willigers van VPTZ bij haar thuis. Ineke Koedam spreekt 
graag over het ‘gewone sterven’. Tijdens deze interactieve 
lezing deelt Ineke Koedam, zonder het stervensproces 
mooier te maken, haar kennis en wijsheid over deze 
diepmenselijke ervaring. Sterven is een wezenlijk onder-
deel van het leven en in het proces, dat raakt aan het 
mysterie, is een grote intimiteit en een diepe verbonden-
heid te ervaren. Karin Kuiper kennen velen van het boek 
dat zij schreef over de rauwe periode van rouw na het 
overlijden van haar man. Tijdens deze avond vertelt zij 
over haar ervaringen van voor die tijd. Met aandacht voor 
‘het gewone sterven’ kan sterven, als kostbaar en wezen-
lijk proces van ieder mens, weer een plek krijgen in het 
leven en kan angst plaatsmaken voor vertrouwen. De 
lezing is gratis en in de pauze of na af loop is er gelegen-
heid na te praten met de sprekers, boeken te laten signe-
ren of vrijwilligers van VPTZ te spreken. Ook de hospices 
uit de regio zijn aanwezig om hun mogelijkheden voor 
zorg toe te lichten. De ondersteuning door vrijwilligers 
van mensen in de laatste fase van hun leven gebeurt bij 
mensen thuis, in hospices en in zorginstellingen. De vrij-
willigers Gooi en Vechtstreek zijn actief in de volgende 
gebieden: Regio Hilversum, Wijdemeren, Muiden, Mui-
derberg en Weesp, Naarden, Bussum, Blaricum, Eemnes, 
Laren en Huizen. U bent van harte welkom op 15 oktober 

25jaar

Wij leveren al 25 jaar thuiszorg in Laren en 
omgeving. Zorg, op uw wensen afgestemd.

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Particulier
& PGB
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worden gesport, gedanst, gekookt en geknutseld. Doe 
gemakkelijke kleding aan en kom gezellig meedoen! 
Neem zelf je lunch mee, de organisatie zorgt voor drin-
ken en een snack. Deelname kost 10,00 euro per persoon. 
Inschrijven via  bsoberenparadijs@humankind.nl.

Gewrichtspijn, artrose, f ibromyal-
gie, reumatoïde artritis, osteopo-
rose, ziekte van Lyme, multiple 
sclerose, en ook Prikkelbaar Darm 
Syndroom (PDS) en poreuze dar-
men (die soms een link hebben 
met gewrichtspijn): veel mensen 
krijgen op een  bepaalde leeftijd 
last van hun gewrichten, soms 

door een auto-immuun proces, slechte doorbloeding van 
de gewrichten of soms door een PDS (Prikkelbare Darm 
syndroom) of poreuze darmen. Welke factoren dragen bij 
aan het ontstaan van deze ziektes? Wist u dat ze goed 
voorkomen of verholpen kunnen worden met de juiste 
voeding en voedingssupplementen, rustig bewegen en 
een homeopathische behandeling. Hoe zorgt u dat uw 
kraakbeen in goede conditie blijft? Op dinsdag 29 okto-
ber geeft Nathalie Parmentier van Homeopathie Laren 
hierover een lezing van 14.00 tot 15.30 uur. Graag van 
tevoren aanmelden op info@homeopathielaren.nl of 
0644 958 698.  Max. 8 deelnemers - kosten 15 euro. Meer 
info: www.homeopathielaren.nl. Bent u verhinderd 
maar wilt u meer weten? Maak dan een afspraak  voor 
een gratis kennismakingsgesprek of een consult, het 
liefst per mail via info@homeopathielaren.nl.

Eind deze maand 
organiseert Senior-
Web Laren-Blari-
cum weer een 
inloopochtend in 
ons leslokaal in het 

zorgcentrum Johanneshove. Wij ontvangen u met een 
kop koffie. Er zijn verschillende seniore(!) docenten aan-
wezig, aan wie u één op één al uw vragen kunt stellen. U 
kunt uitgebreid  informatie krijgen over de lesmogelijk-
heden. In het tweede deel van dit semester ligt de nadruk 
op het omgaan met foto en video. Voor wie worstelt met 
de vele wachtwoorden die tegenwoordig nodig zijn (wie 
niet?), is nieuw de workshop “Wachtwoorden beheren”.  
Inloopochtend bij SeniorWeb op 30 oktober. Locatie: 
Johanneshove, Eemnesserweg 42, 1251 ND Laren tussen 
10.00 uur en 13.00 uur. Meer informatie op www.senior-
weblarennh.nl of telefonisch op 06-46175271.

Lezing over homeopathie

Inloopochtend bij SeniorWeb

Op donderdagmiddag 17 oktober 
om 12.30 uur zal pianist Tjako van 
Schie in het gemeentehuis van 
Eemnes een zeer fraai en afwisse-
lend lunchconcertprogramma ver-
zorgen, met muziek “Voor Elck wat 
Wils”. Hij zal de stukken die hij 
uitvoert tevens zelf mondeling 
toelichten. Het belooft een bijzon-

der optreden te worden, want Van Schie staat bekend om 
zijn eigenzinnige interpretaties, zijn warme toon en 
fraaie lyriek, en een gedegen vakmanschap. Van Schie is 
docent aan het Conservatorium van Amsterdam en heeft 
tegenwoordig ook zijn eigen kunstencentrum “Rond-
oM” in Wilhelminaoord, waar hij ook woont. Hij maakte 
reeds vele concertreizen, en trad regelmatig op voor 
radio en televisie. Van zijn hand verschenen ook diverse 
opmerkelijke cd’s met zeer uiteenlopende genres, van 
Bach’s Goldberg variaties tot f ilmmuziek.  Entree: € 10,- 
incl. koff ie en broodje. Aanvang: 12.30. Zaal open: 12.00, 
af loop: 13.15 uur.

Een ademfrequentie van 6-8 per minuut in rust is 
genoeg. Adem jij vaker? Dan kun je met een korte, sim-
pele ademhalingsoefening bakken energie terugwin-
nen. Daarnaast kan het helpen bij verschillende klach-
ten, zoals hoofdpijn, vermoeidheid, pijn in de schouder 
of nek, een gevoel van gejaagdheid, concentratieproble-
men of slaapproblemen. Tijdens deze lezing op 17 okto-
ber vertelt Maarten de Jong van EnergizeMe er alles over. 
De lezing vindt plaats in de praktijk van Fysio Van Stra-
ten op de Heideveldweg 12 te Laren en start om 20.00 uur. 
Deelname is gratis. Wil je deelnemen? Mail dan naar 
maarten@energizeme.nl en geef duidelijk aan om welke 
lezing het gaat. Er is beperkt plek, dus meld je snel aan. 
Meer info: www.energizeme.nl.

Op donderdag 24 oktober is het Dynamische Donderdag 
bij SV Laren 99 aan het Schuilkerpad 2 te Laren. Human 
Kind (voorheen kinderopvang Humanitas), Versa Welzijn 
en Dynamic Art organiseren van 10.00 tot 16.00 uur een 
spetterende dag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Er zal 

Lunchpauzeconcert ‘Voor Elck Wat Wils’

Ademhaling - grip op stress

Dynamische Donderdag 
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Vindt u het leuk om een 
broodje buiten de deur te 
eten, maar in uw eentje 
alleen niet zo gezellig? 
Op woensdag 30 oktober 
organiseert het Brink-
huis tussen 12.30 en 
14.00 uur de gezellige 

aanschuif lunch. Wij zorgen voor een heerlijke lunch aan 
een grote tafel. Een leuke en lekkere gelegenheid om 
nieuwe mensen te leren kennen. Kosten: € 8,95 per per-
soon U kunt telefonisch uw naam en telefoonnummer 
door te geven via 035-751 3991. U kunt tot uiterlijk 2 
dagen van te voren reserveren. Bij annulering binnen 
deze 2 dagen zijn wij genoodzaakt de kosten voor de 
lunch in rekening te brengen.

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met 
een broodrooster die niet meer werkt? Of met een wollen 
trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi 
niet! Neem je kapotte spullen zaterdag 2 november mee 
naar het Repair Café om deze gratis, samen met een des-
kundige, te repareren. Er zijn bijvoorbeeld elektriciens, 
naaisters, timmerlieden en f ietsenmakers aanwezig en 

Aanschuif lunch

Repair Café

er is volop gereedschap en materiaal om bijna alle moge-
lijke reparaties uit te voeren. Wie niets heeft om te repa-
reren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij 
een reparatie van iemand anders. Je kunt ook altijd 
inspiratie opdoen aan de leestafel, waar boeken over 
repareren en klussen ter inzage liggen. Het Repair Café 
in Laren wordt altijd op de eerste zaterdag van de maand 
gehouden in zorgcentrum Johanneshove en begint om 
10.00 uur. Meer info: www.repaircafesbel.nl.

Soroptimistclub Bussum e.o. 
organiseert op 3 november een 
bijzonder muziek- en cabarete-
venement in Naarden. De 
opbrengst gaat naar het goede 
doel `The Bridge2hope´. U bent 
tussen 14.00 en 17.00 uur van 

harte welkom! U kiest één van de zeven routes, die u - in 
wisselende volgorde - leidt langs één van de deelnemen-
de huiskamers in de vesting, de schitterende Andreas-
kerk en podium de Mess. Op iedere locatie wacht u een 
bijzonder muziek- en/of cabaretoptreden. Laat u verras-
sen en kom genieten van een divers programma, dat 
onze club heeft samengesteld in samenwerking met 
Podium de Mess.  Kaarten á 30 euro zijn te bestellen via 
www.demess.nl, en komen ten goede aan ́ TheBridge2ho-
pe´. De stichting Bridge to hope zet zich in om mensen, 
meestal vrouwen die slachtoffer zijn geworden van men-
sen handelaren en vaak in de seksindustrie zijn beland, 
weer grip op hun leven te laten krijgen. Meer info: www.
thebridge2hope.org. Soroptimisten werken wereldwijd 
samen in lokale, landelijke en internationale activitei-
ten om een betere positie met name vrouwen en kinde-
ren te realiseren. Soroptimistclub Bussum e.o. is onder-
deel van dit wereldwijde netwerk van maatschappelijk 
betrokken werkende vrouwen: circa 93.000 leden in 125 
landen. Dit doen we door het werven van fondsen voor 
steeds wisselende goede doelen. Club Bussum bestaat uit 
43 werkende vrouwen uit het Gooi, die hieraan graag een 
bijdrage leveren. Op www.soroptimist.nl vindt u meer 
informatie. 

Jong van geest en zin om te dansen? Kom dan naar Dan-
sen op de Brink, een dansavond speciaal voor jongere 
ouderen. Dans en zing mee op heerlijke herkenbare live 
muziek van de sixties tot nu! De Larense zanger Rolf 
Menist reist met u door de tijd, met nieuw repertoire, af 
en toe een verzoekje, Duitse schlagers, Franse chansons, 
Nederlands- en Engelstalige muziek. De entree is gratis, 
u betaalt alleen voor de hapjes en de drankjes. Opgeven 

Cultuur binnen de Wallen

Dansen op de Brink

Heeft een nieuwe website!
Overzichtelijk met een frisse uitstraling om 

nog makkelijker je eigen kaartjes te ontwerpen

Neem snel een kijkje 
op Kaartmix.nl

Met veel 
leuke nieuwe 

kaartjes!
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thon lopen, maar dan zonder die ellenlange duurlopen 
vooraf ? Dat kan! Tijdens deze lezing op 14 november ver-
telt Maarten de Jong van EnergizeMe er alles over. De 
lezing vindt plaats in de praktijk van Fysio Van Straten 
op de Heideveldweg 12 te Laren en start om 20.00 uur. 
Deelname is gratis. Wil je deelnemen? Mail dan naar 
maarten@energizeme.nl en geef duidelijk aan om welke 
lezing het gaat. Er is beperkt plek, dus meld je snel aan. 
Meer info: www.energizeme.nl.

Vindt u het leuk om een brood-
je buiten de deur te eten, maar 
in uw eentje alleen niet zo 
gezellig? Op woensdag 27 
november organiseert het 
Brinkhuis tussen 12.30 en 14.00 
uur de gezellige aanschuif lunch. Wij zorgen voor een 
heerlijke lunch aan een grote tafel. Een leuke en lekkere 
gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen. Kosten: 
€ 8,95 per persoon U kunt telefonisch uw naam en tele-
foonnummer door te geven via 035-751 3991. U kunt tot 
uiterlijk 2 dagen van te voren reserveren. Bij annulering 
binnen deze 2 dagen zijn wij genoodzaakt de kosten voor 
de lunch in rekening te brengen.

Heb jij vaak energiedips gedurende de dag? Of ben jij een 
paar kilo te zwaar? Dan kun je door wat kleine aanpas-
singen in je eetpatroon je werkdag een stuk effectiever 
maken en wat kilo’s kwijtraken. Geen dieet, gewoon 

Aanschuif lunch

Lezing: 5 kg kwijt 

is niet nodig. Kortom, een leuke gezellige dans- en 
muziekavond voor iedereen die zich te oud voelt voor de 
disco en te jong voor de geraniums. Dansen op de Brink 
vindt plaats op dinsdag 5 november in de foyer van het 
Brinkhuis. De avond begint om 20.15 uur en duurt tot 
22.00 uur. Deze avond wordt mogelijk gemaakt door 
stichting De Blarickhof, Het Brinkhuis en Versa Welzijn.

Iedere eerste woensdag van de maand is er in de Bongerd 
aan de JHR Roellaan in Eemnes een borreluurtje met 
spelletjes. De borrel is voor de leden van de seniorenver-
eniging de BasBEL met hun introducees. Mensen kun-
nen zonodig worden opgehaald. De eerstvolgende borrel 
vindt plaats op woensdag 6 november.

Loop jij al hard, maar ben je toch vaak moe? Dan loop je 
waarschijnlijk niet slim. Met 2-3x per week gevarieerd 
hardlopen voorkom je vermoeidheid en heb je geen ener-
giedip meer. Of wil jij graag eens een halve of hele mara-

Borreluurtje BasBEL

Lezing ‘Slim hardlopen’

er is volop gereedschap en materiaal om bijna alle moge-
lijke reparaties uit te voeren. Wie niets heeft om te repa-
reren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij 
een reparatie van iemand anders. Je kunt ook altijd 
inspiratie opdoen aan de leestafel, waar boeken over 
repareren en klussen ter inzage liggen. Het Repair Café 
in Laren wordt altijd op de eerste zaterdag van de maand 
gehouden in zorgcentrum Johanneshove en begint om 
10.00 uur. Meer info: www.repaircafesbel.nl.

Soroptimistclub Bussum e.o. 
organiseert op 3 november een 
bijzonder muziek- en cabarete-
venement in Naarden. De 
opbrengst gaat naar het goede 
doel `The Bridge2hope´. U bent 
tussen 14.00 en 17.00 uur van 

harte welkom! U kiest één van de zeven routes, die u - in 
wisselende volgorde - leidt langs één van de deelnemen-
de huiskamers in de vesting, de schitterende Andreas-
kerk en podium de Mess. Op iedere locatie wacht u een 
bijzonder muziek- en/of cabaretoptreden. Laat u verras-
sen en kom genieten van een divers programma, dat 
onze club heeft samengesteld in samenwerking met 
Podium de Mess.  Kaarten á 30 euro zijn te bestellen via 
www.demess.nl, en komen ten goede aan ́ TheBridge2ho-
pe´. De stichting Bridge to hope zet zich in om mensen, 
meestal vrouwen die slachtoffer zijn geworden van men-
sen handelaren en vaak in de seksindustrie zijn beland, 
weer grip op hun leven te laten krijgen. Meer info: www.
thebridge2hope.org. Soroptimisten werken wereldwijd 
samen in lokale, landelijke en internationale activitei-
ten om een betere positie met name vrouwen en kinde-
ren te realiseren. Soroptimistclub Bussum e.o. is onder-
deel van dit wereldwijde netwerk van maatschappelijk 
betrokken werkende vrouwen: circa 93.000 leden in 125 
landen. Dit doen we door het werven van fondsen voor 
steeds wisselende goede doelen. Club Bussum bestaat uit 
43 werkende vrouwen uit het Gooi, die hieraan graag een 
bijdrage leveren. Op www.soroptimist.nl vindt u meer 
informatie. 

Jong van geest en zin om te dansen? Kom dan naar Dan-
sen op de Brink, een dansavond speciaal voor jongere 
ouderen. Dans en zing mee op heerlijke herkenbare live 
muziek van de sixties tot nu! De Larense zanger Rolf 
Menist reist met u door de tijd, met nieuw repertoire, af 
en toe een verzoekje, Duitse schlagers, Franse chansons, 
Nederlands- en Engelstalige muziek. De entree is gratis, 
u betaalt alleen voor de hapjes en de drankjes. Opgeven 

Cultuur binnen de Wallen

Dansen op de Brink
● Elektrotechnische- en verlichtingsinstallaties
● Data-netwerken en cai-installaties
● Brandmeld-, beveiligingsinstallaties en verlichting
● Domotica voor huis- en gebouwautomatisering
● Zonnepanelen
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Agenda

t/m 15 okt  BEL Kantoor Eemnes: BEL Art-
tentoonstelling ‘Binnenste buiten’

t/m 2 nov  Papageno Huis: Tentoonstelling 
‘Tweegesprek’

t/m 5 jan   Singer Laren: ‘Tentoonstelling Weer en Wind. 
Avercamp tot Willink’

t/m 5 jan   Singer Laren: ‘Tentoonstelling The White 
Blouse’

5 okt Johanneshove: Repair Café, 10.00-13.00 uur
5 okt  Winkelcentrum Oostermeent Huizen: JOB-

festival, 13.00-17.00 uur
5 okt Oktoberfest Laren, vanaf 19.45 uur
5 en 6 okt  Atelier Paul Goijarts, Co Bremanlan 5: Art 

Brocante, 11.00-16.00 uur
6 okt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
7 okt   Johanneshove: Werken met Windows 10, 5 

dagdelen, 9.30u tot 11.30u, € 60.
7 okt  Brinkhuis: Culturele middag voor 55-plussers 

- lezing over uilen, 14.00-16.00 uur
7 okt Rosa Spier Huis-theater: Ursul de Geer, 20.00 uur
8 okt  Brinkhuis: Informatie-uur Schrijfcursus 

Levensverhaal, 11.00-12.00 uur
8 okt  Johanneskerk: ‘Ons leven beïnvloed door 

inf luencers’, 19.30-21.30 uur
8 okt Theater aan de Brink: BOM! 20.00 uur 
9 okt Film aan de Brink: Tea with the dames, 14.30 uur
9 okt Film aan de Brink: On the Basis of Sex, 19.30 uur
9 okt  Volksuniversiteit Het Gooi: Leer jouw authentieke 

IK kennen, workshop, 19.30-22.00 uur
10 okt  Brinkhuis: Taxatie- en innamedag Zuydwal 

Veilingen, 11.00-14.00 uur
10 okt  Lisette-Anne Volker: Engelen Healing Avond, 

20.00-21.30 uur
11 okt  Singer Theater: Janke Dekker en Amy Egbers, 

20.15 uur
11 okt  Theater aan de Brink: Gerard Wortel en Bas van 

Waard, 20.15 uur
13 okt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
Vanaf 15 okt  Volksuniversiteit Het Gooi: Dutch for 

non-Dutch, 20 lessen, diverse tijden
Vanaf 15 okt  Volksuniversiteit Het Gooi: Engels, 22 

lessen, diverse tijden
15 okt  Muziekcentrum Schering en Inslag: 

4-SeizoenenWorkshop herfstdecoratie maken, 
10.00-12.00 uur

16 okt Film aan de Brink: On the Basis of Sex, 14.30 uur
16 okt Film aan de Brink: Rocketman, 19.30 uur
16 okt Singer Theater: Stef Bos, 20.15 uur
17 okt  Theater aan de Brink: Line-up Stand-up Comedy 

Show, 20.15 uur
17 okt  Gemeentehuis Eemnes: Lunchpauzeconcert 

‘Voor Elck Wat Wils’, 12.30-13.15 uur
17 okt Parkinson café

logisch verstand. Zo begin je het nieuwe jaar fris en frui-
tig (letterlijk). Tijdens deze lezing op 9 januari vertelt 
Maarten de Jong van EnergizeMe er alles over. Als bonus 
garandeert hij je meer concentratie tijdens werkdagen 
en betere slaap. De lezing vindt plaats in de praktijk van 
Fysio Van Straten op de Heideveldweg 12 te Laren en start 
om 20.00 uur. Deelname is gratis. Wil je deelnemen? 
Mail dan naar maarten@energizeme.nl en geef duide-
lijk aan om welke lezing het gaat. Er is beperkt plek, dus 
meld je snel aan. Meer info: www.energizeme.nl.

Boomcontrole Goois Natuurreservaat
Begin september het Goois 
Natuurreservaat met het con-
troleren van de bomen langs 
f iets- en wandelpaden en daar 
waar het natuurgebied grenst 
aan particulier eigendom begonnen. De boomcontrole 
start in de gemeente Huizen en er wordt naar het zui-
den richting Hollandse Rading gewerkt. Eind oktober 
zijn we klaar met alle boomcontroles.

Stippen en kruisvormig teken
De bomenschouw wordt uitgevoerd door Borgman 
Beheer. Bomen die gesnoeid moeten worden of bomen 
waar een tak uit moet, krijgen een stip. Een boom met 
een kruis levert gevaar op voor de passanten en moet 
weggehaald worden. In de wintermaanden start het 
Goois Natuurreservaat met de kap- en snoeiwerk-
zaamheden. 
 
Drukbezochte paden
De boomcontrole geldt vooral voor drukbezochte 
paden in onze natuurgebieden. Zieke of beschadigde 
bomen in het bos blijven gewoon staan. Ze leveren een 
belangrijke bijdrage aan een meer natuurlijk bos. 
 
Meer informatie? Neem contact op met het Goois 
Natuurreservaat 035 6214598 of stuur een bericht naar 
gooisnatuurreservaat@gnr.nl
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Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
271 23-10-19  vrij. 01 en za. 02-11
273  20-11-19   vrij. 29-11 en za. 30-11

Vaste terugkerende activiteiten
Papageno Huis, Speciale driegangenlunch voor  
€ 11,75, elke maandag 12.30-15.00 uur

Taalcafé Laren, Muziekcentrum (achter het Raadhuis), 
elke donderdag van 10.30-12.00 uur

Koffieochtend senioren, Brinkhuis: elke donderdag 
van 10.30-12.00 uur

Breihaakcafé, Foyer Brinkhuis: elke eerste donderdag 
van de maand van 10.00-12.00 uur

Geef en Neemtafel, Foyer Brinkhuis: elke vrijdag van 
10.00-12.00 uur

Rechtswinkel Laren, Okerzaal Brinkhuis: elke 
woensdag van 19.30-20.30 uur

Walking Football, SV Laren ’99: elke dinsdag van 
10.30-11.30 uur

28 nov  Volksuniversiteit Het Gooi: 50 jaar Maanlanding, 
lezing, 19.30-21.30 uur

4 dec  De Bongerd Eemnes: Borreluurtje BasBEL 
(Pepernotenborrel), 15.30-16.45 uur

7 dec Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
15 dec Sint Jansbasiliek: Weihnachtsoratorium 14.30 uur
15 dec  Dickenstheater: De aardige ober en ik uit David 

Copperfield en Scrooge uit A Christmas Carol, 
14.00 uur

17 dec  Muziekcentrum Schering en Inslag: 
4-SeizoenenWorkshop kerstdecoratie maken, 
10.00-12.00 uur

17 dec  Kerstconcert Muziekvereniging St. Jan, 20.00-
21.00 uur

22 dec  Dickenstheater: De aardige ober en ik uit David 
Copperfield en Scrooge uit A Christmas Carol, 
14.00 uur

26 dec  Dickenstheater: De aardige ober en ik uit David 
Copperfield en Scrooge uit A Christmas Carol, 
14.00 uur

29 dec  De Schoter Eemnes: Open inloop Rouwcafé 
Eemnes, 13.30-16.00 uur

9 jan Fysio Van Straten: Lezing ‘5 kg kwijt’, 20.00 uur

17 okt  Fysio Van Straten: Lezing Ademhaling – grip op 
stress, 20.00 uur

17 okt t/m 12 nov  BEL Kantoor Eemnes: Vitrine-expositie 
van Ton van der Linden

20 okt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
21 okt Rosa Spier Huis: Ragazze Kwartet, 20.00 uur
23 okt Film aan de Brink: Rocketman, 14.30 uur
23 okt Film aan de Brink: At Eternity’s Gate, 19.30 uur
24 okt  SV Laren: Dynamische Donderdag door Human 

Kind, Versa Welzijn en Dynamic Art, 10.00-16.00 uur
27 okt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
27 okt Singer Theater: De sprookjesrevue (3+), 15.00 uur
27 okt Rosa Spier Huis: Toneelgroep Het Volk, 15.30 uur
29 okt  Homeopathie Laren: Lezing over homeopathie, 

14.00-15.30 uur
30 okt  Johanneshove:  Inloopochtend, tussen 10.00u en 13.00
30 okt Brinkhuis: Aanschuif lunch, 12.30-14.00 uur
30 okt Film aan de Brink: At Eternity’s Gate, 14.30 uur
30 okt Film aan de Brink: Stan en Ollie, 19.30 uur
31 okt Theater aan de Brink: Klaas Prins, 20.15 uur
1 nov Singer Theater: De verleiders female, 20.15 uur
2 nov Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
3 nov  Singer Theater: Counting Eskimo Words For 

Snow, 15.00 uur
4 nov  Johanneshove:  Apple computers, 5 dagdelen, 

14.00u tot 16.00u, € 60.
5 nov Brinkhuis: Dansen op de Brink, 20.15-22.00 uur
6 nov  De Bongerd Eemnes: Borreluurtje BasBEL, 

15.30-16.45 uur
6 nov   Johanneshove:  Videobewerking, 1 dag, 9.00u tot 

16.00u, € 70 inc. lunch.
7 nov  Volksuniversiteit Het Gooi: Werk en Privé in balans 

1e workshop Bewustwording, 19.30-21.30 uur
7 nov Theater aan de Brink: FRAZZ, 20.15 uur
9 nov Theater aan de Brink: Levensecht, 20.15 uur
10 nov  Dickenstheater: De zwerftocht van Little Nell / 

The Old Curiosity Shop (Première), 13.30 uur
10 nov  Ontmoetingskerk: Donateursconcert 

Muziekvereniging St. Jan, 14.30-16.30 uur
14 nov  Fysio Van Straten: Lezing ‘Slim hardlopen’, 20.00 uur
14 nov  Theater aan de Brink: Comedy & Guitars, 20.15 uur
17 nov  Dickenstheater: De zwerftocht van Little Nell / 

The Old Curiosity Shop, 13.30 uur
21 nov  Volksuniversiteit Het Gooi: Wie zoet is krijgt 

lekkers..., workshop, 19.00-21.30 uur
21 nov  Theater aan de Brink: “Liefde is… LiedjesCabaret”, 

20.15 uur
23 nov  Voor bordes Vida: Muziekvereniging St. Jan 

musiceert bij intocht Sinterklaas, 13.30-14.30 uur
27 nov Brinkhuis: Aanschuif lunch, 12.30-14.00 uur
27 nov  Volksuniversiteit Het Gooi: Leer jouw authentieke 

IK kennen, workshop, 19.30-22.00 uur
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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  
23 oktober 2019

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

Cover: Burgemeester Nanning Mol 30 september geïnstalleerd in Singer Laren

De Gouden Makelaar 
 

 
 


