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5 vragen aan 

speler meedeed, beleefde ze een onvergetelijke ervaring.

Hoe ben je ertoe gekomen om te gaan golfen?
Julia: ‘Het is een paar jaar geleden via school begonnen 
met een clinic. Samen met een groepje vrienden en 
vriendinnen deed ik daaraan mee en ik vond het meteen 
heel erg leuk. Wat golf zo leuk maakt? Je bent buiten en 
je traint in een groepje. En het is supergezellig!’
Na die clinic ontstond een groepje van vijf enthousiaste 
jongeren. Inmiddels zijn ze allemaal van school af, maar 
ze trainen nog steeds samen onder leiding van Dirk San-
dee. Julia is niet alleen steeds beter geworden in golf, 
maar dankzij de sport is ook haar zelfvertrouwen enorm 
gegroeid, vertelt haar moeder. 

Hoe kwam je erbij om mee te doen aan de 
Special Olympics?
Julia: ‘Ik doe regelmatig mee aan toernooien die in 
Nederland worden georganiseerd en speel dan samen 
met m’n moeder als Unified-speler. Dat houdt in dat we 
om de beurt een bal slaan.’ Drie jaar geleden deden ze 
mee aan de Nederlandse Special Olympics. Toen ze hoor-
den dat Nederland dit jaar voor het eerst ook met een 
golfteam aan de World Games wilde deelnemen, hebben 
ze zich met het hele team aangemeld. En ze werden inge-
loot! Julia: ‘Toen ik hoorde dat we mochten meedoen, 
was ik verrast. We zijn heel hard gaan trainen, aan het 
eind zelfs wel twee keer per week.’ 

Je hebt ook een “challenge” gedaan met 
topgolfer Joost Luiten. Hoe was dat? 
Julia: ‘Hij heeft me heel veel goede tips gegeven. Zoals je 
hoofd stilhouden als je een bal slaat. En dat je je voeten 
moet oplijnen. Dat helpt om in de goede richting te 
slaan. Al die tips heeft Joost op papier gezet met zijn 

Tussen 14 en 21 maart vonden in Abu Dhabi de Special 
Olympics World Games 2019 plaats, het grootste 
sportevenement ter wereld voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Maar liefst 7.000 sporters uit 
bijna 200 landen deden mee. De 20-jarige Julia Kusters, 
die woont en werkt in het Papageno Huis, was één van hen. 
Zij maakte als G-golfster deel uit van het Nederlandse 
team. Samen met haar moeder Astrid, die als Unified-

Julia Kusters

handtekening eronder. Natuurlijk heb ik die lijst meege-
nomen als spiekbriefje. En vlak voordat we vertrokken 
heeft hij ook nog een f ilmpje gemaakt waarin hij me 
succes wenste. Echt heel leuk!’ 

En… hoe is het gegaan?
Julia: ‘Vooral de laatste dag ging het heel goed. Ik ben 
tweede in de pool geworden en vijfde in het totale klas-
sement.’ Trots laat ze haar medaille zien. ‘Een van mijn 
teamgenoten heeft zelfs een bronzen medaille gewon-
nen. Als team hebben we het supergoed gedaan.’
Het golfen voor deze doelgroep in Nederland groeit 
steeds verder. Het is ook ontzettend leuk dat je het 
samen kan doen. Julia heeft niet alleen haar moeder 
enthousiast gemaakt, maar inmiddels is ook haar broer 
aan het golfen geslagen. Het werkt dus aanstekelijk!

Hoe is het om te wonen en werken in het 
Papageno Huis?
Julia: ‘Heel leuk. Ik werk in de bediening en ik volg er een 
cursus voor bedieningsmedewerker. Sinds januari woon 
ik er ook. Ik heb er veel vrienden, het is erg gezellig.’ 
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Dichtbij voor onze inwoners
Voor wie het bericht nog niet heeft 
gelezen, de gemeente Laren beschikt 
sinds 5 april weer over een Advies & 
Informatiepunt voor vragen over zorg 
en welzijn. Bewoners met vragen hier-
over, zoals over huishoudelijke onder-
steuning, kunnen hier persoonlijk 
terecht. Reizen naar Eemnes of Huizen hoeft niet meer. 
Daar ben ik heel erg blij mee. Nu hebben we een voorzie-
ning, dichtbij onze inwoners. Ik merkte ook dat onze 
bewoners blij zijn met het loket, want op de dag van de 
opening kwamen al veel mensen langs. Een oude beken-
de van ons, Franca Bruyninckx, bemant het loket. Dat is 
ook f ijn, een vertrouwd gezicht. 

De komende periode bereiden we ons voor op mooie eve-
nementen in de gemeente. Natuurlijk de viering van 
Koningsdag op 27 april. De vrijwilligers van het Oranje-
comité zijn daar al druk mee aan de slag. Zo hebben zij al 
heel hard gewerkt aan de renovatie van de muziektent. 
Die is nu weer helemaal klaar voor gebruik. 

En noteert u ook alvast de viering van het veertigjarig 
jubileum van de Gooise Academie in de agenda op 12 mei 
in Singer. Er is een prachtig programma, met bijzondere 
lezingen. Kom vooral, een kaartje is te verkrijgen bij het 
Singer.

En dan hebben we op 15 mei ook nog de opening van de 
Atelierroute. Aan de route doen 62 kunstenaars mee. Als 
voorproefje kunt u alvast de BEL-Art expositie ‘Wie is er 
bang voor kunst?’ bezoeken in het BEL-kantoor. Daar 
zijn kunstwerken van 23 kunstenaars uit Laren te 
bezichtigen. De expositie is te zien tot en met 21 mei. 

Zoals u leest, er komen genoeg mooie momenten aan, ik 
hoop u dan ook te treffen. 

Karin van Hunnik,
Wethouder

20-21Theater agenda

13Paasexpositie tekenclub Hamdorff

17De Japanse Duizendknoop

19Ateliersroute Laren
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Secretariële ondersteuning bij Coöperatieve 
Vereniging Dorpsfonds Bijzonder Laren U.A., Laren
U helpt bij het agenderen en notuleren van DB en AB verga-
deringen. U maakt de agenda en nodigt de deelnemers aan 
de vergadering uit. Voor informatie over deze vacature 
kunt u contact opnemen met de heer Leen van der Pols 
(voorzitter) op 06-51401166 of leen@bijzonderlaren.nl. 
Werktijden: DB één keer per maand, AB vier keer per jaar. 
Contactpersoon: J.W. Smuling van Coöperatieve Vereniging 
Dorpsfonds Bijzonder Laren U.A. te Laren, tel. 06-47794673 
of jwsmuling@gmail.com

Ondersteuning Dagbehandeling Theodotion, Laren
Wilt u koff ie schenken, een spelletje doen of bewoners 
ondersteunen met de maaltijd? Kom ons dan helpen. Werk-
tijden: 10.00 uur - 13.30 uur of 13.30 uur - 16.00 uur of 10.00 
uur - 16.00 uur. Contactpersoon: Karin van Rumt van Ama-
ris Zorggroep Gooi & Vechtstreek te Laren, tel: 035-6256558 / 
035-6256411 of k.vanrumt@amaris.nl

Wandelen met bewoners Theodotion, Laren
U gaat een uurtje per week met eenzame bewoners lekker 
even naar buiten de frisse lucht in. Werktijden: in overleg, 
op een ochtend of middag. Contactpersoon: Karin van 
Rumt van Amaris Zorggroep Gooi & Vechtstreek te Laren, 
tel: 035-6256558 / 035-6256411 of  k.vanrumt@amaris.nl

Samen zingen bij Theodotion, Laren
We zoeken iemand die op maandagmiddag of woensdag-
ochtend wil helpen met koff ie schenken, bewoners halen 
en meezingen. Werktijden: woensdagochtend 09.30 uur - 
12.00 uur en maandagmiddag 14.00 uur - 16.00 uur. Con-
tactpersoon: Karin van Rumt van Amaris Zorggroep Gooi & 
Vechtstreek te Laren, tel: 035-6256558 / 035-6256411 of  k.van-
rumt@amaris.

Openingstijden Versa Vrijwilligerscentrale afd. Bla-
ricum Eemnes Laren
Dinsdag van 10.00 – 12.00 uur Raadhuis, 
Eemnesserweg 19, Laren
telefoon: 035-7504149, mail: vcbel@versawelzijn.nl 
Donderdag van 13.30-15.00 uur De Hilt/ Huis van Eemnes, 
Hasselaarlaan 1c, Eemnes

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

Een tante en een oom
Als die in een eikenboom zouden wonen hadden we 
alleen nog maar blije gezichtjes in ons dorp. Wonen in de 
bomen zou de ultieme oplossing zijn voor het Larense 
dilemma: Natuur opgeven voor woningen?
Al dat groene groen en die robuuste bomen maken het de 
moeite waard om hier te willen wonen en veel mensen 
hebben er dan ook heel veel voor over om in deze waarde-
volle omgeving te kunnen wonen. Met voldoende geld  
ben je hier dan ook van harte welkom, kun je f ijn wonen 
en volop genieten.

Maar voor gewone meesters, verpleegsters, timmervrou-
wen en huismannen met een doorsnee portemonnee is 
er maar heel weinig woonruimte. De huizen die je met 
een normaal inkomen kunt betalen zijn allemaal al 
bewoond.
Er is bijna geen ruimte om betaalbare huurhuizen te 
bouwen: Behalve die vier kleine woningen in aanbouw in 
het Klingenbergerwoud is er alleen nog een kleine beetje 
ruimte op de voormalige ligweide, het veldje bij de Rui-
terweg en stukjes op het Van Erven Dorenspark. Die 
locaties zijn nu overwegend groen en dat zal helaas deels 
moeten wijken. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk, 
maar soms moet je keuzes maken. Als je die de plekken 
niet kent; het gaat niet om ongerepte natuur, het zijn 
geen grote oppervlaktes en niemand hoeft Vinexwijken 
te vrezen.

Dat ik als groenzoeter en natuurlief hebber dan toch kies 
voor die huizen moet hopelijk voldoende duidelijk 
maken hoe belangrijk ik ze vind. Het zijn namelijk de 
allerlaatste plekjes waar nog sociale woningbouw moge-
lijk is. Tegenstanders van deze plannen zijn er genoeg 
maar Larens Behoud gaat ervoor.
En voor het groen en de bomen: 
Een echt goeie architect kan die 
nieuwe huizen passend plaatsen 
tussen het aanwezige groen. Mis-
schien kan ie zelfs het liedje van 
Annie M.G. wel zingen!

Bart Vos
Larens Behoud

Politiek

Geen weg terug
Ruim zes jaar geleden nam de gemeenteraad het besluit 
om medewerking te verlenen aan de bouw van een nieuw 
Rosa Spierhuis. Kennelijk heeft men zich toen niet afge-
vraagd hoe dat zou moeten met het bouwverkeer en de 
verkeersafwikkeling nadat het complex gereed zou zijn. 
Het gevolg daarvan is dat het bouwverkeer voor een 
groot deel over Hoef loo wordt geleid en na de bouwfase 
zal het verkeer vooral via de Drift worden afgewikkeld. 
De bewoners aan de Hoef loo zijn nu al boos; die aan de 
Drift zullen dat na de oplevering ook worden. 

Mijn fractie maakt zich ernstig zorgen over de toekom-
stige situatie. Aan het bouwverkeer over Hoef loo valt op 
korte termijn nauwelijks wat te doen. Het herstel van 
het viaduct over de Hilversumseweg zal wel enige ver-
lichting brengen, maar voor het zware vrachtverkeer 
biedt dat geen oplossing.

Voor de situatie ná de oplevering lijken er twee mogelijk-
heden te zijn om het verkeer om te leiden. De eerste is 
het verbreden van de Lange Wijnen zodat deze geschikt 
wordt voor twee-richting verkeer. Er moet echter bij de 
Naarderstraat een strookje grond worden aangekocht. 
De tweede mogelijkheid is onder het wildviaduct door. 
Daarvoor moet ook grond worden aangekocht en aan de 
westkant moet een nieuwe aansluiting op de 
Naarderstraat komen. Er zijn bovendien een paar extra 
complicaties zoals het verleggen van de drinkwaterlei-
ding, toestemming van Rijkswaterstaat en de situatie 
voor de f ietsers. Zoals het er nu uitziet zal deze laatste 
oplossing de duurste zijn. Beide oplossingen kunnen 
zeer effectief zijn als er bovendien een afsluiting wordt 
gemaakt in de Drift. Mijn fractie wil met de inwoners 
van Laren-West hierover in overleg. Désirée Niekus, Hans 
Faas en ik nemen hiervoor het 
initiatief en horen graag van de 
betrokkenen welke mogelijkheid 
hen het beste lijkt, of dat men 
denkt dat het verkeer gewoon via 
de Drift kan worden afgewikkeld.

Johan de Bondt,
Fractie-voorzitter VVD



Larense zaken 12 januari 201866

Nieuws in beeld

Fietje op weg naar de 100!

Actiegroep (bekakt) Laren strijdt tegen hondenpoep

‘Mauve expositie’ op de kunstmuur 
van t’ Bonte Paard

Actrice Els Buitendijk brengt CD uit 
over Camille Claudel Taalcafé Laren viert 4e verjaardag

Vekeersexamens voor OBS De Ploeg Er komt een nieuw Italiaans restaurant 
in de Bodega

Rotary-actie Wandelen voor Water levert flink bedrag op 

Bijeenkomst buurtpreventievereniging 
Orpheus
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

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

•  Meentweg 22, 1261 XT, vellen van 1 boom, ingekomen 
27 maart 2019

•  Zevenend 47A, 1251 RL, verven van de kozijnen van 
een gemeentelijk monument, ingekomen 1 april 2019

•  Zevenend 26B, 1251 RN, aanleggen van een in- en 
uitrit bij de woning, ingekomen 3 april 2019

•  Kerklaan 28, 1251 JT, vellen van 1 boom, ingekomen  
4 april 2019

•  Van Beeverlaan 15, 1251 ES, schilderen van een 
gemeentelijk monument, ingekomen 5 april 2019

•  Hoef loo 1, 1251 EA, vergroten van 3 dakkapellen op 
het achterdakvlak van de woning, ingekomen 5 april 
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.

•  Slangenweg 31, 1251 RT, vellen van 1 boom, verzon-
den 1 april 2019

•  Sint Janstraat 41, 1251 KZ, vellen van 1 of 2 bomen, 
verzonden 5 april 2019

•  Mauvezand 45, 1251 JD, vellen van 9 bomen, 
verzonden 5 april 2019

•  Hein Keverweg 14, 1251 BV, vellen van 1 boom, 
verzonden 5 april 2019

Evenement bij 
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
Abonneer je op de e-mailservice of download de app

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Verleende 
omgevingsvergunningen 

Fietje op weg naar de 100!

•  Hilversumseweg 12, 1251 EX, vellen van 1 boom, 
verzonden 5 april 2019

•  ’t Schepeltje 14, 1251 SB, vellen van 1 boom, verzon-
den 9 april 2019

•  Graaf land 18, 1251 NJ, vellen van 1 boom, verzonden 
9 april 2019

•  Rozenlaantje 12, 1251 BW, vellen van 7 bomen, 
verzonden 10 april 2019

•  Herdersweg 6, 1251 ER, vellen van 1 boom, verzonden 
12 april 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.

•  Slangenweg 32, 1251 RV, vergroten van de woning, 
verzonden 5 april 2019

•  Zevenend 45A, 1251 RL, schilderen van de ramen en 
de kozijnen van een gemeentelijk monument, 
verzonden 5 april 2019

•  Mauvezand 45, 1251 JD, verbouwen van de woning, 
verzonden 3 april 2019 

•  Onder de Bogen 2A, 2B, 2C en 2D, 1251 ME, oprichten 
van 4 woningen, verzonden 10 april 2019

•  Zevenend 47A, 1251 RL, schilderen van de ramen en 
kozijnen van een gemeentelijk monument, verzon-
den 9 april 2019

•  Lingenskamp 6, 1251 JK, plaatsen van een erker aan 
de voorzijde en plaatsen van een aanbouw aan de 
zijkant van de woning, verzonden 9 april 2019

•  Pastoor Hendrikspark 51, 1251 MC, vellen van 9 
bomen, verzonden 9 april 2019

•  Nieuwlarenweg 7, 1251 KA, verplaatsen van de in- en 
uitrit en verleggen van de toegangspoort bij de 
woning, verzonden 11 april 2019

•  Krommepad 5A, 1251 HP, aanpassen van de dubbele 
deuren aan de voorgevel van een gemeentelijk 
monument, verzonden 11 april 2019

•  Van Beeverlaan 15, 1251 ES, legaliseren van het 
schilderwerk van een gemeentelijk monument, 
verzonden 11 april 2019

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunningen
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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 voorlopige voorziening 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.

 
Koningsdag
In verband met activiteiten op Koningsdag zijn van vrij-
dag 26 april van 17.00 uur tot zaterdag 27 april 22.00 uur 
verschillende wegen in het dorp afgesloten en wordt het 
verkeer omgeleid.

Er geldt een gehele geslotenverklaring voor de:
-  Barbiersweg vanaf de Eemnesserweg tot aan de 

Zevenend;
- Zevenend vanaf de Jordaan tot aan de Sint Janstraat;
-  Eemnesserweg vanaf huisnummer 19 (raadhuis) tot 

aan de Sint Janstraat;
-  Sint Janstraat vanaf de Ambachtstraat tot aan de 

Brink;
-  Brink tot aan de Naarderstraat, inclusief parkeer-

plaats;
- Brink, tussen de poffertjeskraam en de Kerklaan.

 Parkeerplaats Plein 1945 is afgesloten voor al het verkeer 
van vrijdag 26 april 19.00 uur tot zaterdag 27 april 22.00 
uur.

De volgende éénrichtingswegen worden opgeheven:
-  Klaaskampen vanaf het Schoutenbosje tot aan de 

Nieuweweg;
- Kerklaan tussen De Rijt/Brink en het Schoolpad.

Nationale Herdenking
Vanwege de Nationale Herdenking wordt op zaterdag  
4 mei tussen 19.55 uur en 20.05 uur het verkeer op het 
kruispunt aan de Brink stilgezet.

Geboorten
08-03-2019 Louise-Marie de Vries
22-03-2019 Lewis Barend van den Brink
01-04-2019 Claartje Scarlett Hélène van Leusden
07-04-2019 Daan Berend Olivier Stolp

•  Donderdag 25 april om 19.00 
uur – gemeentehuis Eemnes

  Informatieavond Nationale 
Diabetes Challenge.

  Wandel en train mee vanaf 6 mei 
tot eind september.  
Kijk op www.nationalediabeteschallenge.nl 

•  Woensdag 8 mei om 09.30 uur – sportzalen van 
De Biezem in Laren

  Start 60+fit, samen bewegen en een kopje koffie drinken. 
  De lessen worden gegeven op woensdagochtend van 

09.30 tot 10.30 uur. Het lesgeld bedraagt € 8,50 
inclusief een kopje koff ie of thee naar keuze. 
Kijk op: www.vlugheidenkracht.com 

•  Woensdag 8 mei om 08.45 uur – sportzalen van 
De Biezem in Laren

 Start ouder- en kindgym, lekker actief in de gymzaal! 
  De lessen worden gegeven op woensdagochtend van 

08.45 tot 09.30 uur. Het lesgeld bedraagt € 7,50 per 
les. Kijk op: www.vlugheidenkracht.com 

Half april is de gemeente Laren gestart met het jaarlijkse 
boomonderhoud. De gemeente is verantwoordelijk voor 
het totale bomenbestand. Om dit bomenbestand gezond 
en veilig te houden, wordt er ieder jaar onderhoud 
gepleegd: snoeien en kappen. De werkzaamheden nemen 
zo’n vier maanden in beslag.

Werkzaamheden
De werkzaamheden vinden overdag plaats. Bekijk de 
globale planning per buurt op www.laren.nl (Wegen en 
groen > Werk in uitvoering). Let op: deze kan in de loop 
van de periode wijzigen door onverwachte stagnatie.  

Flora en Fauna
Bij het snoeien en kappen van de bomen wordt er reke-
ning gehouden met broedende vogels en andere moge-

Boomonderhoud van start

Familiebericht

Wegafsluitingen 

Sportief en Gezond BEL 
Kalender april/mei
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Larense zakenlijk aanwezige fauna. Per boom wordt gekeken of deze 
wel of nog niet geschikt is om te snoeien. De gemeente 
handelt hierbij volgens de wet Natuurbescherming. 
Bomen waar vogels in broeden, worden voorlopig overge-
slagen. De werkzaamheden worden later in het seizoen 
alsnog uitgevoerd.

Vragen? 
Heeft u vragen over de werkzaamheden neem dan con-
tact op met de f irma Copijn. Contactpersoon: de heer W. 
Horst, e-mail: bomensnoeien@copijn.nl

Bent u tevreden met uw woning? Of denkt u eraan om te 
verhuizen? En waar wilt u dan wonen en in wat voor 
soort woning? Gemeenten in de Metropoolregio Amster-
dam (MRA) starten begin april 2019 gezamenlijk een 
grootschalig regionaal woonwensenonderzoek. Met het 
onderzoek willen de gemeenten de woonsituatie, woon-
omgeving, verhuiswensen en verhuisbewegingen van de 
inwoners in beeld brengen. Maar ook onderzoeken wat 
de doorstroming op de woningmarkt kan bevorderen. 

Huishoudens die via een steekproef in het onderzoeks-
gebied zijn geselecteerd, ontvangen een enquête. In 
Laren valt naar verwachting de enquête in de week van 
23 april 2019 op de mat. De vragenlijst kan per post of op 
internet worden ingevuld. De resultaten worden ano-
niem verwerkt en eind 2019 worden de uitkomsten van 
het onderzoek verwacht.

Het is een grootschalig onderzoek: alle gemeenten in de 
Metropoolregio Amsterdam doen mee. Regionaal en per 
gemeente ontstaat zo een goed beeld van de woonsitua-
tie, verhuiswensen- en bewegingen van inwoners. Een 
rapportage met resultaten op zowel regionaal niveau als 
op lokaal niveau geeft de gemeenten inzicht in de woon-
wensen van de inwoners. 

Om voldoende betrouwbare resultaten te krijgen is een 
hoge respons belangrijk. Heeft u een enquête ontvan-
gen? Doet u dan vooral mee, uw deelname is van groot 
belang!

Op zaterdag 4 mei is de Nationale Herdenking op de 
Brink in Laren. De herdenking wordt voorafgegaan door 
een stille tocht vanaf de gedenksteen aan de Drift ter 

hoogte van de huisnummers 23 en 25. Als inwoner van 
Laren bent u, en ook uw kinderen, van harte welkom om 
deel te nemen aan de stille tocht. U hoeft zich hier niet 
voor aan te melden. 

De stille tocht begint om 19.30 uur en voert via de Drift, 
Bij den Toren en Naarderstraat naar het monument op 
de Brink. Vanaf 19.50 uur is daar de herdenking met een 
toespraak van burgemeester Rinske Kruisinga en aan-
sluitend twee minuten stilte en de kranslegging.

Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok van 
18.00 uur tot zonsondergang (21.11 uur) als blijk van eer-
bied en respect voor de doden. De vlag die gebruikt 
wordt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. Op 4 
mei blijft de vlag halfstok hangen na de twee minuten 
stilte en wordt niet in de top gehesen. Op 5 mei wordt de 
vlag in de top gehesen en hangt tussen zonsopgang 
(06.01 uur) en zonsondergang (21.12 uur). Ook dan wordt 
de oranje wimpel niet gebruikt. Meer richtlijnen voor 
het uithangen van de vlag vindt u op www.4en5mei.nl 

Op 12 mei organiseert de Gooise Academie in samenwer-
king met Singer Laren, gemeente Laren en Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid een jubileum in het Sin-
ger Theater. De middag begint om 15.00 uur en is feeste-
lijk gevuld. Nog mooier, u kunt erbij zijn! Een kaartje 
voor de viering is te verkrijgen bij het Singer en kost  
€ 10,- (inclusief een drankje). 

De Gooise Academie leidt cursisten op om de beeldende 
kunst eigen te maken. Inmiddels zijn er al zo’n zeshon-
derd cursisten die begeleid worden door professionele 
kunstenaars. 
Tijdens de viering van het veertigjarig bestaan komen er 
bijzondere sprekers langs voor een lezing. Wethouder 
Karin van Hunnik opent de middag waarna Gerard van 
Oortmerssen (voorzitter Gooise Academie) iets vertelt 
over de ontstaansgeschiedenis en de activiteiten van de 

Nationale Herdenking 4 mei

Grootschalig regionaal 
woonwensenonderzoek

Vlagprotocol 4 en 5 mei

Gooise Academie viert 
veertigjarig bestaan in Singer
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Informatie
Voor meer informatie over de Europees Parlement ver-
kiezingen kijk op www.europese-verkiezingen.eu
Op www.laren.nl leest u hoe u iemand kunt machtigen, 
hoe u een kiezerspas kunt aanvragen en waar u kunt 
stemmen.

Donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen van de leden 
van het Europese Parlement. De BEL-gemeenten nemen 
deel aan het experiment centraal tellen van de stemmen. 
Dit betekent dat op 23 mei, na het sluiten van de stem-
bus, de stemmen alleen op partijniveau worden geteld. 
Op maandag 27 mei 2019 worden de stemmen per kan-
didaat geteld. Voor maandag 27 mei zijn wij op zoek naar 
tellers. 

Helpt u mee? De telling begint maandagochtend 27 mei 
om 09.00 uur en vindt plaats in het BEL-kantoor. 

Hoe laat dat klaar is, hangt af van hoeveel stemmen in een 
stembureau zijn uitgebracht. Alle tellers krijgen een ver-
goeding van € 42,- bruto per getelde stembus. Tellers 
moeten verplicht een korte online training volgen. Als tel-
ler moet u op de dag van de verkiezingen minimaal acht-
tien jaar oud zijn. Wilt u zich aanmelden? Dan kan dat 
door uiterlijk 28 april 2019 een bericht te sturen naar 
verkiezingen@belcombinatie.nl met daarin uw naam, 
adres, geboortedatum en (mobiele) telefoonnummer.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met de verkiezingsleiders via 14 035.

Vrijdagochtend 5 april om 9.00 uur overhandigde wethou-
der Karin van Hunnik de sleutel van het Advies- en Infor-
matiepunt Laren aan consulente Franca Bruyninckx.  
Franca zal op vrijdagochtend in het raadhuis aan de 
Eemnesserweg aanwezig zijn van 09.00 tot 11.00 uur voor 
vragen over zorg en wel-
zijn, werk en inkomen, en 
jeugd(hulp). Er blijkt 
behoefte aan een advies-
punt in Laren, na de ope-
ning kwamen al veel 
bezoekers langs. 

Gooise Academie. Jan Rudolph de Lorm (museumdirec-
teur Singer) neemt de aanwezigen mee naar het verleden 
van het kunstdorp Laren. En Eppo van Nispen tot Seve-
naer (directeur Beeld en Geluid) vertelt vervolgens over 
de hedendaagse en toekomstige kunstvormen. Tenslotte 
bespreekt schrijfster en f ilosofe Joke Hermsen het belang 
van zowel klassieke als moderne kunstvormen voor ‘het 
mens zijn’. De lezingen worden afgewisseld met speciale 
intermezzo’s. 

Kortom, een bijzondere viering om bij te zijn!

Donderdag 23 mei is het zover! Dan mogen wij stemmen 
voor het volgende Europees Parlement. Alle EU-burgers 
vanaf achttien jaar krijgen dan de kans om te kiezen wie 
hen zal vertegenwoordigen in het Europees Parlement. 

Help mee de koers van Europa te bepalen en ga stem-
men! Door te stemmen bij de Europese verkiezingen 
mogen EU-burgers de 705 leden kiezen die ons tot 2024 in 
de EU vertegenwoordigen. Voor Nederland betekent dit 
dat er 29 EP-leden worden gekozen.

Stemmen bij de Europese verkiezingen betekent 
inspraak hebben over de koers die de EU de komende vijf 
jaar volgt op gebieden als internationale handel, veilig-
heid, consumentenbescherming, bestrijding van kli-
maatverandering en economische groei. Iedereen moet 
hierover mee kunnen beslissen, want Europa is van ons 
allemaal. Daarom is het belangrijk dat u gaat stemmen.

23 mei 2019: Verkiezingen 
Europees Parlement

Tellers gezocht voor de Europese 
Parlementsverkiezingen!

Advies- en Informatiepunt 
Laren geopend
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Overeenkomst gebruik 
muziektent getekend

De gemeente tekende op 9 april in de poffertjeskraam de 
overeenkomst voor het gebruik van de muziektent met 
het Oranjecomité Laren. In de overeenkomst staan 
afspraken over de muziektent die in eigendom is van de 
gemeente. De tent wordt ingezet voor de feestweek, 
Koningsdag en op Larense evenementen, zoals dit jaar de 
Inmarkt. Vrijwilligers die werkzaam zijn voor het Oran-
jecomité, hebben de tent het afgelopen jaar gerestau-
reerd. De afspraken gaan onder andere over het bruik-
leen, onderhoud en opslag van de muziektent. De 
vrijwilligers hebben veel en heel goed werk verzet om de 
tent op te knappen. De gemeente is hen daar heel dank-
baar voor.  

Op dinsdag 9 april is mevrouw Brita Maria Cecilia van 
der Sluys in het gemeentehuis van Laren genaturali-
seerd. Mevrouw Van der Sluys komt uit Zweden. In 1997 
is zij naar Nederland, naar Laren gekomen.

In februari behaalde Laren Dames 1 de titel ‘Europees 
Kampioen Zaalhockey 2019’. Zondag 7 april werd dat uit-
gebreid gevierd in het clubhuis van de Larensche Mixed 
Hockey Club. Wethouder Ton Stam was erbij om de kam-
pioenen in het zonnetje te zetten. 

Wethouders Gerard Knoop (Blaricum), Sven Lankreijer 
(Eemnes) en Karin van Hunnik (Laren) tekenden maan-
dag 1 april de intentieverklaring dementievriendelijke 
gemeenten met Alzheimer Nederland/Gooi. De drie 
gemeenten gaan de komende vier jaar verder aan de slag 
om te werken aan een dementievriendelijke gemeente. 
Weten welke activiteiten al plaatsvinden in de gemeen-
ten? Kijk op https://dementievriendelijkgooi.nl voor 
meer informatie.

V.l.n.r.: Wethouder Sven Lankreijer, Cees Croes - 
bestuurslid Alzheimer Nederland/Gooi, wethouder Karin 
van Hunnik, wethouder Gerard Knoop

Larense zaken 19 april 2019

Wethouder Ton Stam verrast Europees 
Kampioen Zaalhockey 2019

mevrouw Van der Sluys krijgt 
Nederlandse nationaliteit

Intentieverklaring dementie-
vriendelijke gemeenten ondertekend



12Larense zaken 19 aprilt 2019Larense zaken 12 januari 20181212

Nieuws in beeld

Larense Betty de Groot deelt Strong Woman award 
uit aan Lucia Rijker

Rembrandtvereniging schenkt een 
‘Bart van der Leck’ aan Singer Laren

Jong geleerd oud gedaan bij 
Slagerij J.de Vries Knippen voor KWF bij Barbier Rogier Koningsspelen op de Gooische School

Kraakpand aan de Sint Janstraat Mooie afvalbakken op het 
Kermisterrein

Open dag ‘40-jarige’ Gooise Academie

Krenten in bloei op Zuiderheide

Marc Vos neemt afscheid van bestuur Hart van Laren



Larense Betty de Groot deelt Strong Woman award 
uit aan Lucia Rijker

Tekenclub Hamdorff houdt zijn Paasexpositie
Ook dit jaar laten leden van de tekenclub Hamdorff met Pasen de gemaakte kunsten zien naar model 
in de lokalen van de Gooise Academie voor Beeldende kunsten, Brink 27a te Laren.

Kom de lente vieren in het  
Goois Natuurreservaat!

De getoonde werken zijn hoofdzakelijk 
tekeningen en aquarellen en worden te 
koop aangeboden voor € 50,- per stuk.

Weinig geld voor een mooie prent en dat 
komt omdat het al een lange tijd traditie 
is van de tekenclub om niet alleen 
hiermee de clubkas wat te spekken maar 
ook zo te zorgen dat eenieder zo aan een 
aardige tekening kan komen. Van de 
opbrengst gaan de leden elk jaar een reisje 
maken naar musea. De traditie is van ver 
voor 1974.
Bijna alle leden doen hieraan mee, vroeger was het wel de 
verplichting om hieraan mee te doen maar dat is door de 
jaren heen wat veranderd.

De club opgericht in 1950 door een aantal kunstenaars 
die hun domicilie kregen in het toenmalige Hotel 
Hamdorff waaraan de club zijn naam heeft te danken.
De club telt nu zo’n 50 leden bestaande uit kunstenaars 

en amateurs uit de regio en komen elke 
donderdagavond bij elkaar om te tekenen 
naar model. Wat niet is veranderd is dat 
nieuwe leden voor toelating nog net als bij 
de oprichting worden geballoteerd op hun 
kunnen.

Net als verleden jaar wordt er ook naast 
het werk wat op de tekenavonden is 
gemaakt ook werk aangeboden van de 
kunstenaar uit eigen atelier, dit weliswaar 
voor een andere prijs.

De expositie is 3 dagen te zien op;
Paaszaterdag, eerste Paasdag en tweede Paasdag van 
11.00 tot 17.00 uur.

De opening wordt verricht om 11.00 uur op Paaszaterdag 
door de Larense wethouder van cultuur, Karin van 
Hunnik 
Tekenclub Hamdorff hoopt u te mogen begroeten!

Op tweede paasdag, maandag 22 april, viert het Goois 
Natuurreservaat in de Schaapskooi op de 
Blaricummerheide de lente. Kinderen tot en met zeven 
jaar worden daarom van harte uitgenodigd om daar 
samen met hun ouders, verzorgers of grootouders 
paaseitjes te komen zoeken, te knutselen en lammetjes 
te knuffelen. Tussen 10:00 en 12:00 gaan de deuren van de 
Schaapskooi open, en kunnen de kinderen de pasgeboren 

lammetjes van onze kudde Drentse heideschapen aaien 
en knuffelen. Er kan volop geknutseld worden en er 
kunnen natuurlijk ook paaseitjes gezocht worden. Er 
zullen een heleboel paaseitjes door de Paashaas worden 
verstopt in de kraal bij de Schaapskooi.

Wandelen op de heide
Naast de activiteiten in de Schaapskooi is het leuk om 
een wandeling over de heide te maken. Op het kleuterpad 
van ‘Lineke Lam’ kunnen kinderen opdrachten doen en 
komen zij van alles te weten over de dieren op de heide. 
Speciale doe-pakketjes zijn hiervoor te koop in de 
Schaapskooi.Je hoeft je niet aan te melden en de toegang 
is gratis. Een kleine donatie, in de collectebus ter plekke, 
voor het Goois Natuurreservaat wordt natuurlijk op prijs 
gesteld. Het is ook mogelijk om Gooise Natuurbeschermer 
te worden. Voor maar € 2,50 per maand help je ons mee 
om onze Gooise natuurgebieden toegankelijk te houden 
en te beschermen. 
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Uit het archief van de Historische Kring Laren - 3 
door: Bep (G.L.) De Boer

1919 (100 jaar geleden)

Het was in februari van dat jaar nog erg koud. Dus 
trokken de vrienden G. en S. uit Laren er op uit om 
wat brandhout te vinden. Ze wandelden de Drift op 
en ontdekten bij huize “Hein Duvel” een prachtige 
beukenboom. Die boom stond vlak aan de weg, ver 
genoeg bij de villa vandaan om niet ontdekt te 
worden.
Ze zaagden de boom bij grond af. Ontdeden hem 
van takken en zaagden hem in handelbare mootjes. 
Alles werd op hun kruiwagens geladen en met twee 
grote vrachten sjouwden ze naar hun woningen. 
De bewoner van de villa, de heer Stark was woedend 
toen hij ontdekte wat er was gebeurd. Hij ging 
meteen aangifte doen van diefstal bij de politie. Hij 
gaf aan dat de boom minstens vijftig gulden waard 
was. 
De politie ging op onderzoek uit en vond de beide 
daders. Tegen hen werd proces verbaal opgemaakt. 

Het inbrekersgilde zat ook niet stil in die tijd. In de 
nacht van 14 op 15 februari werd een schuurtje 
open gebroken achter de villa van de heer Langeveld 
achter in het Rozenlaantje. De dader of daders 
pikte daar een dames -en een herenrijwiel. De heer 
Langeveld deed, nadat hij de diefstal ontdekte, 
direct aangifte bij de politie. De daders bleven 
onbekend. 

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 Lindehoeve aan de Van 
Nispenstraat 29 in Laren.

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.

Goed vast goed
De woning markt staat vast, goed vast, de doorstro-
ming stagneert, starterswoningen worden niet 
gebouwd. Heeft de crisis ons iets geleerd? Hooguit dat 
we goed zijn in het bouwen van luchtkastelen, hypo-
theken worden en masse overgesloten. De aanwas van 
interlokale woningzoekers stuwt de vraagprijs en 
daarmee de koopsom. Voor de lokale doorstromer 
wordt de woondroom te duur en dus onbereikbaar. 
Deze zal derhalve zijn huidige bezit upgraden, aan-
bouwen en blijft dus op zijn stek.
De winnaars van dit moment een ieder die meebouwt 
aan de woning, de aannemer, installateur, badkamer 
en keukenleverancier tot en met de hovenier. Zo rijzen 
mij de haren te berge dat een architect zijn cliënt 
inf luistert, verkoop je huis nu maar bij die ene make-
laar zij vragen zeker te weinig. Ondertussen rijzen de 
kosten van een ontwerp de pan uit, waarbij de verko-
per met zijn rug tegen de muur staat . Of het verlies te 
nemen en het plan af te schrijven waarbij het intel-
lectueel eigendom bij de architect ligt. Dan toch maar 
een luchtkasteel bouwen en geen beweging in de 
woningmarkt. Deze acties komen de woningmarkt 
ook niet ten goede, we moeten dus samenwerken. Een 
goed advies en dus zoeken naar mogelijkheden waar-
bij woonwensen nog steeds uitkomen. Een goed 
makelaar is een communicator een verbinder tussen 
koper en verkoper. Zo hadden we voor een woning 
twee aspirant kopers onlangs twee nagenoeg gelijke 
voorstellen (de een voorwaardelijk en de ander onvoor-
waardelijk). Het ouderlijk huis waarvan de kinderen 
de woning gunden aan een jong startend stel (met 
voorwaarden). Het huis waar de kinderen van de ver-
kopers hun jeugd zelf hebben doorbracht, krijgt nu 
weer een nieuwe leven. En ja, niet om sentimenteel 
over te komen, maar dit is waarvoor we het doen. Het 
geeft ook ons zeker een goed gevoel. Dit komt de 
woningmarkt ten goede en was een succesvolle ver-
koop met een altijd prettige en vrolijke collegiale (aan-
koopmakelaar). Dit komt vast goed.    
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Terug uit Wenen in het bekakte Laren
Wenen een stad met cultuur
Het Leopold Museum
De kunstenaars Klimt en Egon Schiele
Mozart met zijn heerlijke composities
De paardjes gespannen voor de koetsjes
Het geluid van de paardenhoeven
In de straten met prachtige statige gebouwen
De eetcultuur met de gezellige restaurants
En wat een schone stad is Wenen

Prachtig maar nu Laren

Toen ik weer met mijn lieve Kito
ons rondje met hondje maakte
Viel het mij op de hoeveelheid 
hondendrollen
op straat, bah!
Want ook Laren is zo mooi
en wat hebben we veel in Laren
Een mooi museum, Singer
Kunstenaars zoals Pépé Grégoire
en Paul de Lussanet
Bach’s Mattheus Passion
Het Papagenohuis
Met jonge mensen die ons trakteren
Op prachtige muziek
En Jaap van Zweden wereld vermaard
Het Brinkhuis waar het gezellig praten is
Lekker eten met het dorpsdiner
Prachtige natuur
Kortom een dorp om trots op te zijn
Laten we dat zo houden.

De baasjes met honden, houden het schoon
Door de uitwerpselen in het groene zakje te doen
en dat dan weer in de hondenzakjesbak te deponeren.
Dan is Laren een mooi schoon
karakteristiek dorp!

Hans Houtkamp, Antoinetty, Kirsten
Van Larens Behoud

Disclaimer: Ook uw mening laten horen? Het Larens Journaal 
ontvangt graag uw brieven. Een onaf hankelijke redactie bepaalt 
welke brieven worden geplaatst. De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te 
redigeren of in te korten. De uitgever van het Larens Journaal en de 
gemeente Laren zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van 
ingezonden brieven of bijdragen van externen.

 Ingezonden briefHoogstaande uitvoering 
Matthäus Passion in Sint Jansbasiliek

Lovende reacties van het publiek na af loop van de uit-
voering van de Matthäus Passion in een nagenoeg uit-
verkochte Sint Jansbasiliek. Een uitvoering van hoog-
staande Duitse koormuziek, verzorgd door de 
Robert-Franz-Singakademie en top-solisten van 
Nederlandse bodem. Alles onder leiding van de Duitse 
dirigent Nikolaus Müller. Met een enorm gevoel voor 
detail, rust en vloeiende muzikaliteit leidde hij zijn 
musici door dit ontroerend passieverhaal van Chris-
tus. Een verrassende keuze van de Stichting Laren 
Klassiek om dit koor uit het Oost-Duitse Halle voor 
deze uitvoering te engageren. De koralen, die dirigent 
Müller in het eerste deel ook liet meezingen door het 
kinderkoor, en de andere koorpartijen muntten uit 
door die uitzonderlijke traditie waarin Duitse koren 
zo geworteld en uniek in zijn. Wie zijn ogen dicht hield 
en zijn oren open, waande zich aanwezig bij de pre-
miere in de Thomaskirche in Leipzig waar Johann 
Sebastian Bach het allemaal bedacht en uitgevoerd 
had. Onvoorstelbaar dat Müller- wiens eerste Mat-
thäus het was als dirigent - Bachs meesterwerk naar 
zo’n hoog muzikaal niveau wist te tillen. Bij de solis-
ten maakte bariton Maarten Koningsberger een over-
rompelende indruk: zo mooi gezongen, zoveel kracht 
en suprematie ten opzichte van zijn ‘discipelen’ en
zoveel expressie bij het verraad van Judas. Ook de ande-
re solisten maakte grote indruk op het publiek.
’Het lijkt wel of het ieder jaar mooier wordt”, was een 
van de reacties na af loop. Zo (klank)kleurrijk was deze 
uitvoering, zo vol eenvoud, maar toch met een diepe 
zeggingskracht. Nikolaus Müller liet Bach met zijn 
prachtige koor en solisten voor zichzelf spreken: wat 
een prestatie! Evenals de voorgaande 14 jaren was de 
organisatie van de Stichting Laren Klassiek weer voor-
treffelijk. Benieuwd naar de jubileum-uitvoering van 
volgend jaar Palmzondag.   
Meer informatie: www.larenklassiek.nl
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Versa Vrijwillige Thuishulp (VTH) 
Mensen die graag thuis hulp van een vrijwilliger willen, kunnen vrijwilligershulp aanvragen bij Versa 
Vrijwillige Thuishulp (VTH), wanneer ze niet kunnen terugvallen op hulp van iemand in hun omgeving 
en andere hulp niet haalbaar of betaalbaar voor hen is. 

 

VRIJWILLIGE THUISHULP 
Blaricum-Eemnes-Laren 
 
U woont zelfstandig en dan kan het gebeuren dat u hulp nodig 
heeft, maar niet terug kunt vallen op iemand uit uw omgeving. Neem 
dan contact op met Versa Vrijwillige Thuishulp, wij kijken graag of 
een van onze vrijwilligers u kan helpen. 
 

Praktische hulp 
             Als andere hulp niet haalbaar of betaalbaar is 
 

 Vervoer en/of begeleiding bij bezoek aan familie, huisarts, 
ziekenhuis e.d. 

 Boodschappen doen (ook samen mét u). 
 Eenvoudige klusjes in of om het huis en lichte 

tuinwerkzaamheden. 
 Hulp bij computervragen. 
 Hulp bij administratie. 

Voor een aantal diensten betaalt u de vrijwilliger een kleine vergoeding. 
 

Maatjescontact  
 Voor mensen met een beperking door bijvoorbeeld  
 ouderdom, een chronische ziekte, een lichamelijke of  
 verstandelijke beperking en hun mantelzorgers. 
 

 Wekelijks bezoekje.  
 Samen activiteiten ondernemen.  
 Sociale emotionele steun. 
 Gezelschap voor de zorgvrager zodat de mantelzorger even 

vrijaf heeft (respijtzorg).  
 

Vrijwilligerswerk van betekenis 
Zelf vrijwilliger worden? Ook dat kan, graag zelfs! Laat het weten! 
 

Meer informatie en aanmelden 
Versa Vrijwillige Thuishulp  
035 625 00 00 (10-13 uur), vthbel@versawelzijn.nl 

Bij VTH zijn vrijwilligers die graag hun hulp willen 
bieden. Daarbij kan het eenmalige hulp betreffen, zoals 
een klusje in huis of tuin, of een vraag om vervoer naar 
een instelling of vrienden/familie. Maar het kan ook een 
langer durende vraag om hulp zijn, waarbij een 
vrijwilliger langere tijd regelmatig komt, bijvoorbeeld 
voor een bezoekje of wekelijks boodschappen, als maatje,  
om aanwezig te zijn bij iemand zodat diens mantelzorger 
er even uit kan, om te wandelen met iemand in een 
rolstoel, als  maatje om Nederlandse taal te oefenen of 
voor administratieve ondersteuning. 

De vrijwilligershulp is kosteloos, alleen voor vervoer, 
tuinhulp en klusjes wordt een kleine onkostenvergoeding 
gevraagd. 
Mocht u meer informatie of een folder willen of 
vrijwilligershulp willen aanvragen, dan kunt u elke 
werkdag bellen van 10.00-13.00 uur naar telnr 
035-6250000. 
U kunt ook uw vraag per e-mail naar 
vthhbel@versawelzijn.nl stellen.

Bezoekadres 
Larenseweg 30 
1221 CN Hilversum 

Postadres 
Postbus 1463 
1200 BL Hilversum 

035 623 11 00 
info@versawelzijn.nl 
versawelzijn.nl 

 

 
 

Vrijwilligersvervoer –  
ANWB Automaatje BEL 

 

Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten met hun eigen auto minder mobiele 
mensen die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen of lastig van de bestaande 
vervoersdiensten gebruik kunnen maken.  
Versa Welzijn biedt ANWB AutoMaatje in Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. 

Wie gebruik wil maken van ANWB AutoMaatje belt uiterlijk twee werkdagen van tevoren 
met AutoMaatje Huizen/BEL. De medewerker van Versa Welzijn koppelt de deelnemer 
aan een van de beschikbare vrijwilligers bij hen in de buurt en vertelt wat het ongeveer 
gaat kosten. De vrijwilliger komt op het afgesproken tijdstip voorrijden. De deelnemer 
rekent na afloop contant af met de vrijwilliger op basis van de gereden kilometers. 
Hiervoor wordt 30 cent per kilometer gerekend. 

De onkostenvergoedingen liggen bij ANWB AutoMaatje iets anders dan bij Versa 
Vrijwillige Thuishulp: Bij Versa wordt berekend: alle ritten binnen BEL 4 euro, buiten de 
gemeentegrens 4 euro + 35 eurocent per km. Bij AutoMaatje wordt berekend: 30 cent per 
km vanaf huis van hulpvrager tot bestemming en dan weer terug. 

Vrijwilligerswerk van betekenis 
Zelf chauffeur worden? Ook dat kan, graag zelfs! Laat het weten! 
 
Meer informatie en aanmelden 
ANWB Automaatje Huizen/BEL 
035-625 00 05 (9.00-12.30 uur)  
of  hlansink@versawelzijn.nl 
 
 
 
 
Versa Welzijn heeft een klachtenregeling en een privacyreglement, zie versawelzijn.nl. 
 
© Versa Welzijn, nov 2018 
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De Japanse Duizendknoop 
(Fallopia Japonica) rukt op!
De Japanse Duizendknoop behoort tot de meest 
schadelijke exoten, omdat hij sterk woekert en 
andere planten verstikt. Deze plant wordt een 
botanisch monster genoemd, terwijl hij er 
eigenlijk heel aardig uitziet met groen hartvormig 
blad, roodachtige stengels en witte bloemen.

De stengels zijn hol, de wortelstokken kunnen 7 meter 
lang worden , de plant is in staat om 10 cm per dag te 
groeien. Hij kan schade toebrengen aan gebouwen, 
funderingen, leidingen, terrassen etc.

Waardevermindering van uw huis als u deze plant in uw 
tuin hebt? In Engeland is dit het geval als de Japanse 
Duizendknoop op het perceel wordt aangetroffen en in 
België wordt in dat geval geen hypotheek verstrekt. In 
Nederland is het nog niet zo ver, maar er is Europese 
regelgeving in de maak!

Wat te doen?
1.  Het beste is te proberen de plant met wortels en 

uitlopers uit te graven. De plantenresten niet laten 
liggen, ook niet op de composthoop of in de groenbak, 
maar afvoeren in de grijze bak.

2.  Als dat niet lukt, probeer dan de plant te verzwakken 
door de stengels meerdere keren per groeiseizoen af 
te knippen of af te maaien. Hierdoor wordt de plant 
uitgeput. Belangrijk is om alle resten zorgvuldig te 
verwijderen.

3.   Afdekken met zwaar lichtwerend plastic over een 
groot oppervlak.

4.  Als de plant niet verdwijnt, dan kan een professioneel 
bedrijf, te vinden op internet, de plant bestrijden 
met heet water of eventueel injecteren met een 
chemisch bestrijdingsmiddel.

Ten slotte:
De Gemeente wil graag ingelicht worden als u deze 
duizendknoop ziet staan op openbaar terrein.

Lucie Soeters
Inwoner van Laren
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Bel of bezoek ons op 15 minuten van het Gooi.
vandepas@vanderloeff.nl  |  www.vanderloeff.nl

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

Julia’s elegante geste
De vrouw van Tom was onlangs vertrokken en 
wilde scheiden. Ze probeerden het ‘prettig te rege-
len’. Maar er was nogal wat irritatie ontstaan door 
hun huwelijksvoorwaarden, want Tom bleek daar-
door een deel van zijn vermogen aan Julia te moe-
ten afstaan. Het ging vooral over hun vakantiehuis 
in Zeeland en een paar verhuurde woningen. 
Zonder huwelijksvoorwaarden ben je gewoon in 
gemeenschap van goederen getrouwd en allebei ei-
genaar van het gezamenlijke vermogen. Dat het 
voor hem zo slecht uitpakte, kon er bij Tom maar 
niet in. Toen hij zijn eerste onderneming verkocht, 
waren ze op zoek gegaan naar een vakantiehuis in 
Zeeland. Daarna had hij een paar huizen gekocht 
voor de verhuur. Tom had de huizen betaald, maar 
op naam van Julia gezet. De huizen waren dus haar 
juridische eigendom. Volgens zijn adviseur zou dit 
voorkómen dat bij een faillissement van zijn nieuwe 
onderneming de huizen gevaar zouden lopen. Tot 
zover akkoord. Maar Tom begreep nu dat hij geen 
recht had op vergoeding van de waarde, zelfs niet op 
vergoeding van de door hem betaalde koopprijs. 
Reden: volgens de advocaat van Julia waren de  
huizen bedoeld om haar verzorgd achter te laten.  
En dat heeft consequenties, zo heeft de Hoge Raad 
beslist.  
Dat Julia inmiddels vermogen had geërfd van haar 
ouders en nu een parttimebaan had, deed er niet 
toe. Ook zij was verrast; per saldo zou ze met een 
groter vermogen eindigen dan Tom. Zij stemde 
daarom in met ons idee om de huwelijksvoorwaar-
den alsnog om te zetten in een gemeenschap van 
goederen. Na verdeling daarvan vond Julia dat het 
evenwicht was hersteld, zoals dat bij hun huwelijk 
hoorde. Tom kon deze buitengewoon elegante  
geste van Julia vanzelfsprekend zeer waarderen. k

Column Clasien_71X220mm_april2019.indd   1 09-04-2019   15:07:17

 EEN BEZICHTIGING?  BEL  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

TE KOOP: EEMNESSERWEG 7         LAREN 

TE KOOP: HERDERSHOEVE 8          LAREN 

TE KOOP: NEUHUIJSWEG 9              LAREN 

TE KOOP: DE KWARTEL 17             LAREN 
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De jaarlijkse Atelierroute Laren komt er weer aan!

25 en 26 mei is het zo ver! Ons kunstenaarsdorp zal weer worden opgevrolijkt met vlaggen en spandoe-
ken en door het hele dorp zie je fietsende en wandelende mensen met een plattegrond in de hand, 
waarop te zien is waar alle kunstenaars te vinden zijn.

Dit jaar belooft de manifestatie nog bruizender te wor-
den dan voorgaande jaren. Nog nooit deden zoveel kun-
stenaars mee: 64 in totaal. Een unicum in ons 14-jarig 
bestaan! 
En wat een diversiteit. Ieder kunstgenre is vertegen-
woordigd. Schilderkunst, fotografie, keramiek, sieraden, 
glaskunst en nog veel meer. Voor iedereen die een beetje 
van kunst en mooie dingen houdt, is er dus keuze te 
over, genoeg te beleven.

64 kunstenaars in één weekend bezoeken is vrijwel niet 
haalbaar. We maken het u daarom wat gemakkelijker. 
Net als vorige jaren krijgt u half mei ons Art Magazine 
gratis in de bus. Een prachtig kunsttijdschrift waarin 
alle kunstenaars staan vermeld, zodat u al van te voren 
een keuze kunt maken welke ateliers u wilt gaan bezoe-
ken. Behalve dat de kunstenaars zich presenteren, staat 
het blad ook vol met interessante artikelen. 

Wat te denken van een heel bijzonder Huiskamermuse-
um in Aalsmeer, of de ‘Larense’schilderijen van Jan Sluij-
ters. Wist u hoeveel straatnamen hier in Laren vernoemd 
zijn naar schilders en heeft u wel eens gehoord van een 
belastingambtenaar die virtueel conservator is? Ook 
aandacht in het blad voor de prachtige expositie in Sin-
ger over het Duits expressionisme en we brengen een 
bezoek aan ‘het andere Laren’.

Reden genoeg om dat laatste weekend in mei te gaan 
genieten van kunst, met een grote of een kleine ‘k’. 
Genieten van kunstenaars die ‘het niet kunnen laten ‘.

Bestuur Atelierroute Laren

Hoofdsponsor van de Atelierroute 2019 is Designa Archi-
tectuur Ontwerp en Interieur 
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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

Woensdag 24 april
Vogel - Bram van der Vlugt
20.15 uur – Singer Theater
€ 36,05 | Singer supporters € 33,50
Pijnlijke gebeurtenissen worden blootgelegd, 
mooie inzichten verworven en de angst voor 
het naderende einde brengt kleinzoon en 
grootvader tot elkaar.

Donderdag 25 april
Hinkel, een collagevoorstelling vol 
muziek en taal, gespeeld door 6 
bewoners van het Rosa Spier Huis
19.30 uur – Rosa Spier Huis
Gratis toegang
Onder leiding van Louisa Lansdorp, student 
aan de HKU, kwamen zes bewoners van het Rosa Spier Huis 
wekelijks bijeen. Ze zagen elkaar, dronken thee. Spraken over 
theater, muziek en kunst. Ze schreven, ze zongen, ze speelden, 
deelden creativiteit, liefdesadvies en voerden discussies. Er 
ontstonden scenes, teksten, muzikaliteit. Een voorstelling werd 
gemaakt, veranderd, verbeterd en veranderd. Nu is het af. Alles 
staat vast. Toch? Dames en heren, meisjes en jongens, wij 
nodigen u uit om met ons een klein avontuur te beleven!

Zondag 28 april
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Marion Dumeige (sopraan) en Nathalie Doucet (piano)

Zaterdag 4 mei
Leo Fuld - Wo Ahin Soll Ich Geh‘n?- De 
getergde mannen
21.00 uur – Singer Theater
€ 15,45
Theater Na de Brink. Muzikaal eerbetoon aan een unieke 
Nederlandse zanger, de keizer van het Jiddische lied.

Zondag 5 mei
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Alice Allegri (fluit), Blanca Sánchez (viola)en Dafne Paris (harp)

Woensdag 8 mei
Om alles! - Richard Groenendijk
20.15 uur – Singer Theater
€ 28,35 | Singer supporters € 25,75
Zijn meest succesvolle cabaretprogramma 
tot nu toe! Logisch, want we zien Richard 
van z’n scherpste, grappigste, persoonlijkste 
en meest adremme kant.

Donderdag 9 mei
Pieter Verelst - Amai
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 (incl. pauzedrankje naar keuze)
Met keihard positivisme, knotsgekke 
sketches en ontroerende bespiegelingen 
treedt de Vlaamse comedian en acteur 
Pieter Verelst de wereld tegemoet. Na het winnen van 
Cameretten 2016 toerde hij met zijn succesvolle 
debuutvoorstelling “Mijn broer en ik” door Nederland en België. 
Zijn voorstelling “Amai” zit opnieuw vol met zijn typische humor 
en muzikale vondsten. Hij zoomt in op zijn generatie, 
materialisme, liefde, relaties, angst en wandelende takken. 
Want amai. Het is toch allemaal wat.

Zondag 12 mei
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Pollock Duo: Sergio Sánchez Martín (klarinet)  en Guy Foret 
(klarinet)

Zondag 12 mei
Eemjazz
15.00 uur – Theater aan de Brink
Gratis toegang
Voor EEMJAZZ, een feestelijk en zonodig 
fluisterzacht spelend kwintet, is SWING (It 
Don’t Mean A Thing If It Ain’t Got That 
Swing) altijd de hoofdmoot gebleven. Daarbij kwamen al gauw 
standards (Comes Love, Getting Some Fun Out Of Life), ballads 
(Miss Brown to You, I Can’t Believe that You’re in love with Me) 
en latin (London Is The Place For Me, Shame And Scandal In The 
Family, The Coffee Song). Verder valt de keus op werkelijk alles 
wat de bandleden leuk vinden om te spelen en te zingen.
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Zondag 12 mei
Try-out: Talent voor toeval 
Ralph Rousseau
15.30 uur – Rosa Spier Huis
Regulier € 7,50 | Vriend € 5,00
Gebruik wat op je pad komt, en ga voor je 
droom. Zo haal je er uit wat erin zit. Ralph 
Rousseau heeft dat gedaan: hij speelt viola da gamba op 
mondiaal niveau, is daarnaast doctor in de theoretische 
natuurkunde en heeft als grote droom ooit in een Spitfire te 
vliegen – het vliegbrevet heeft hij al. Ralph Rousseau is de 
theaterbelofte voor het komende decennium. Zijn voorstelling is 
rijk aan verbazing, verwondering en vooral ontwapende humor. 
Het toeval en de viola da gamba vormen samen de rode draad 
van deze voorstelling waarin je je lachspieren trimt en je geest 
slijpt. Rousseau als unieke gastheer, die live musiceert en 
uitgebreid en ontspannen vertelt over de wonderlijke 
toevalligheden die zijn leven hebben gemaakt tot wat het nu is. 
Een bijzondere gebeurtenis voor wie een andere -nieuwe- vorm 
van amusement wil leren kennen.

Donderdag 16 mei
Bedrog – Toneelgroep Suburbia met o.a. 
Justus van Dillen
20.15 uur – Singer Theater
€ 28,35 | Singer supporters € 25,75
Emma en Robert zijn getrouwd, Jerry is de 
beste vriend van Robert, Jerry en Emma zijn 
minnaars, Robert weet van de affaire, maar dát weet Jerry dan 
weer niet… Een moderne klassieker over ontrouw, intriges en 
vriendschap.

Zaterdag 18 mei
Bernstein Celebration Tour
Millennium Jazz Orchestra
20.15 uur – Singer Theater
€ 30,40 | Singer supporters € 27,80
‘Leonard Bernstein at 100’ is een wereldwijd evenement om de 
honderdste geboortedag van de legendarische componist en 
dirigent groots te vieren. In Nederland valt deze eer te beurt aan 
het Millennium Jazz Orchestra.

Zondag 19 mei
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Stella Zake (viool) en Santa Zake (piano)

Zondag 19 mei
Adieu Indië
15.30 uur – Rosa Spier Huis
Regulier € 15,00 ] Vriend € 12,50. 
Adieu Indië is een historisch spel in 
scènes en liedjes geïnspireerd door de 
politiek, cultuur en literatuur van Nederlands-Indië. Het 
verhaal begint bij de kritiek van Multatuli op het Nederlandse 
koloniale beleid en eindigt met de soevereiniteitsoverdracht 
in 1949. Van de ethische politiek, de opkomst van het 
Indonesisch nationalisme en de spanningen in de koloniale 
samenleving tot de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog 
voor Nederland als koloniale macht: alles draait in Adieu Indië 
om het onvermijdelijke afscheid dat Nederland eens zou 
moeten nemen van ‘Ons Indië’. De literatuur uit Nederlands-
Indië speelt ook een belangrijke rol. Sommige scènes zijn 
geïnspireerd door de verhalen van schrijvers als Raden Adjeng 
Kartini, Multatuli, Louis Couperus, Madelon Szekely-Lulofs en 
Hella Haasse.

Zondag 26 mei
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis € 8,00 incl. 1 koffie of thee
Maripepa Contreras (hobo), Pablo Romanillos (hobo) en Eva 
Albiar (hobo)

TheaTeragenda

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 uitkomt 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 
vrijdagavond. Deze zijn i.v.m. de nieuwe openingstijden naar de dins-
dag- en donderdagavond 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 www.rosaspierhuis.nl/culturele-activiteiten.
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Programma Oranjeweek 2019

VRIJDAG 3 MEI – LARENSE MUZIEKTENT
17.00 – 20.00 uur MATINEEVOORSTELLING met 
muziekoptredens en de folkloristische dansgroep De 
Klepperman van Elleven
19.30 uur HERDENKINGSCONCERT Ontmoetingskerk

ZATERDAG 4 MEI – DODENHERDENKING
20.00 uur HERDENKINGSMONUMENT, Brink

ZONDAG 5 MEI – LARENSE MUZIEKTENT 
15.00 uur  – 20.00 uur VEILING met medewerking van 
Elize en Eva van Trommelen o.l.v. Frank van Dijk
tussendoor OPTREDENS VAN ROLF MENIST  
en MCC NEXT als afsluiting van de feestweek

OP HET KERMISTERREIN STAAT ER IN 
DE MAAND APRIL VOOR ONZE KLEINE 
DORPS BEWONERS DE DRAAIMOLEN.

VRIJDAG 26 APRIL - BRINKHUIS
16.00 - 18.00 uur MANNENKOOR DE SPEUIT

ZATERDAG 27 APRIL - KONINGSDAG
6.00 uur  PIEKKIESMARKT, 
 Plein 1945 (Kermisterrein)
9.00 uur  BRADERIE
10.00 uur  MUZIEKVERENIGING SINT JAN
10.30 uur  AUBADE 
10.40 uur  FELICITATIE Z.M. DE KONING
10.40 uur  RINGSTEKEN RIJTUIGEN EN SJEZEN*,
 Brink
12.45 uur Drum- en Showband MCC, Brink
13.15 uur RINGSTEKEN MET CABRIO’S*, Brink
14.15 uur RINGSTEKEN MET MOTOREN*, Brink
15.00 uur RINGSTEKEN MET SOLEXEN*, Brink
16.00 uur THE DOCTERS, muziektent
18.00 uur LANCERING GOOISCH BLAD, muziektent
*  Aanmelden voor ringsteek onderdelen uiterlijk  

½ uur voor aanvang bij de jurywagen

ZONDAG 28 APRIL – FIETSENRALLY 
12.00 uur  start MUZIEKTENT, Brink
14.00 - 17.00 uur LX NOVUM DE BAND  
met ROLF MENIST

DINSDAG 30 APRIL – LARENSE MUZIEKTENT 
20.00 – 21.00 uur MUZIEKVERENIGING SINT JAN

WOENSDAG 1 MEI – LARENSE MUZIEKTENT 
20.00 – 22.00 uur DE SPEUIT I.S.M. DIJKSOUND

DONDERDAG 2 MEI – LARENSE MUZIEKTENT 
19.00 – 20.00 uur AURORA

Programma Oranjeweek 2019

1

Films Brinkhuis april en mei 2019
24-04-2019  The Wife   14.30 uur
24-04-2019  A Beautiful Boy  19.30 uur
01-05-2019  A Beautiful Boy  14.30 uur
01-05-2019  Bohemian Rhapsody  19.30 uur
08-05-2019 Bohemian Rhapsody  14.30 uur
08-05-2019  Girl  19.30 uur
15-05-2019  Girl  14.30 uur
15-05-2019  Edie   19.30 uur
22-05-2019  Edie   14.30 uur
29-05-2019  Shoplifters  19.30 uur
05-06-2019  Shoplifters  14.30 uur

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 een uur 
voor het begin van de voorstelling – uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen. 

In combinatie met de films bieden wij nu ook een lunch- en borrelarrangement aan: 
Luncharrangement (tussen 12.30 – 14.00) 

Op vertoon van uw filmkaartje bieden wij u voor  € 5,00 een lekker broodje van onze 
kaart begeleid met een soepje in een klein glas. 

Borrelarrangement (vanaf 16.00 uur) Op vertoon van uw filmkaartje
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Van 11 april t/m 21 mei tonen 23 
kunstenaars van de Stichting 
Kunst in Laren, onder deze intri-
gerende titel, bij BEL-Art een span-
nende mix van hedendaagse en 
toegankelijke kunstwerken. Een 
magische toverbal van kunstui-
tingen; van realistisch tot abstract 
en dat uitgewerkt in allerlei 
kunstdisciplines. Bent u benieuwd 

naar wat de kunstenaars heeft geïnspireerd bij het 
maken van de tentoongestelde werken? Kom dan tijdens 
de duur van de expositie op de woensdagochtenden naar 
de Meet & Greet, waar veel deelnemende kunstenaars 
van 10.00-12.00 uur aanwezig zullen zijn. De kunste-
naars zijn allen aangesloten bij de Stichting Kunst in 
Laren (SKIL). Deze organisatie zet zich op vele gebieden 
belangeloos in voor de aangesloten vrienden. Er worden 
groepsexposities binnen en buiten Laren georganiseerd, 
zoals de drukbezochte expositie ‘Wie is Bang voor Blauw’ 
bij Zonnestraal in Hilversum, de ‘MixArt’ exposities in 
de Johanneskerk in Laren en recent de deelname  aan het 

Wie is er bang voor kunst?
T/m 29 april exposeert kunst-
schilder Eric Tiggeler in de  
(h)Artgalerij van het Brinkhuis 
Laren. In zijn expositie ‘Hart 
voor de stad’ zijn gedetailleer-
de, realistische stadsgezichten 
te zien: van omvangrijke straat-
gezichten tot spiegelende etala-
ges en architectonische details. 
Tiggeler is winnaar van de 

competitie ‘Schilderij van het jaar 2018’. De expositie is 
gratis toegankelijk van maandag tot en met zaterdag tij-
dens de openingstijden van het Brinkhuis.

Op 1 april is de online ver-
koop gestart van het Dorps-
diner Laren, dat dit jaar op 
zondag 2 juni wordt georga-
niseerd. Het is alweer de 
veertiende keer dat het 
dorpsdiner in Laren plaats-
vindt. Het Dorpsdiner, een initiatief van Rotaryclub 
Laren-Blaricum, is een diner voor en door de dorpsbewo-
ners van Laren en Blaricum. Opbrengsten van het diner 
komen ten gunste van lokale doelen. Het Dorpsdiner 
wordt dit keer als vanouds op de Brink gehouden en ook 
worden de couverts weer uitgeserveerd. De catering 
wordt verzorgd door Maarten Beuningh van Zmaakt! 
Tevens organisator van Asperges in de Akker in Blari-
cum. Kledingvoorschrift voor het diner is wit of lichte 
kleuren. Kaarten voor het 3-gangendiner kosten € 
44,50. Sponsoren zijn dit jaar onder meer Stern Mercedes, 
Gassan Diamonds, bakkerij Tetteroo, Hof Hoorneman en 
Wijnkoper Wesseling. Ton Cieraad, voorzitter van de 
Commissie Dorpsdiner: “Met de opbrengsten van het 
Dorpsdiner willen wij een paar mooie lokale doelen 
ondersteunen met een f inanciële bijdrage. Er zijn zoveel 
vrijwilligersorganisaties in Laren waar hard wordt 
gewerkt en die weinig f inanciële steun ondervinden. Op 
dit moment zoeken zijn we nog een paar sponsoren om 
te zorgen dat er een maximale opbrengst voor de lokale 
goede doelen wordt gehaald.” Ook is er voor lokaal muzi-
kaal talent de mogelijkheid om op te treden in de tenten 
tijdens het diner. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden 
op de Facebookpagina van het Dorpsdiner. Kaartverkoop 
en meer info:  www.dorpsdiner.nl.

Expositie ‘Hart voor de stad’

Kaartverkoop Dorpsdiner

Activiteiten

VRIJDAG 3 MEI – LARENSE MUZIEKTENT
17.00 – 20.00 uur MATINEEVOORSTELLING met 
muziekoptredens en de folkloristische dansgroep De 
Klepperman van Elleven
19.30 uur HERDENKINGSCONCERT Ontmoetingskerk

ZATERDAG 4 MEI – DODENHERDENKING
20.00 uur HERDENKINGSMONUMENT, Brink

ZONDAG 5 MEI – LARENSE MUZIEKTENT 
15.00 uur  – 20.00 uur VEILING met medewerking van 
Elize en Eva van Trommelen o.l.v. Frank van Dijk
tussendoor OPTREDENS VAN ROLF MENIST  
en MCC NEXT als afsluiting van de feestweek

OP HET KERMISTERREIN STAAT ER IN 
DE MAAND APRIL VOOR ONZE KLEINE 
DORPS BEWONERS DE DRAAIMOLEN.

VRIJDAG 26 APRIL - BRINKHUIS
16.00 - 18.00 uur MANNENKOOR DE SPEUIT

ZATERDAG 27 APRIL - KONINGSDAG
6.00 uur  PIEKKIESMARKT, 
 Plein 1945 (Kermisterrein)
9.00 uur  BRADERIE
10.00 uur  MUZIEKVERENIGING SINT JAN
10.30 uur  AUBADE 
10.40 uur  FELICITATIE Z.M. DE KONING
10.40 uur  RINGSTEKEN RIJTUIGEN EN SJEZEN*,
 Brink
12.45 uur Drum- en Showband MCC, Brink
13.15 uur RINGSTEKEN MET CABRIO’S*, Brink
14.15 uur RINGSTEKEN MET MOTOREN*, Brink
15.00 uur RINGSTEKEN MET SOLEXEN*, Brink
16.00 uur THE DOCTERS, muziektent
18.00 uur LANCERING GOOISCH BLAD, muziektent
*  Aanmelden voor ringsteek onderdelen uiterlijk  

½ uur voor aanvang bij de jurywagen

ZONDAG 28 APRIL – FIETSENRALLY 
12.00 uur  start MUZIEKTENT, Brink
14.00 - 17.00 uur LX NOVUM DE BAND  
met ROLF MENIST

DINSDAG 30 APRIL – LARENSE MUZIEKTENT 
20.00 – 21.00 uur MUZIEKVERENIGING SINT JAN

WOENSDAG 1 MEI – LARENSE MUZIEKTENT 
20.00 – 22.00 uur DE SPEUIT I.S.M. DIJKSOUND

DONDERDAG 2 MEI – LARENSE MUZIEKTENT 
19.00 – 20.00 uur AURORA

Programma Oranjeweek 2019

1
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by Beauty Glow has been scientifically proven 
to be a 100% Nutritional Supplement.

Black Caviar Collagen

ê		Helps to maintain the elasticity  
and softness of the skin.

ê		For beautiful and radiant  
looking skin.

ê	At the first signs of skin aging.

ê	For maintaining a firm skin.

ê	Natural skin rejuvenation.

www.Beauty-Glow.eu

‘Kunst en Poëzie aan de Brink’-festival. Ook worden er 
thema-exposities georganiseerd, zoals de voor septem-
ber geplande tentoonstelling ‘Laren’ in het Brinkhuis. 
Ook is de SKIL altijd op zoek naar galeries of evenemen-
ten waar de vrienden als groep of individueel kunnen 
exposeren. Bijvoorbeeld bij Galerie Henk Gijselman in 
Laren worden 3 tot 4 keer paar jaar exposities georgani-
seerd voor SKIL-leden.  Wilt u vriend worden of meer 
informatie over de Stichting Kunst in Laren en de deel-
nemende kunstenaars dan kunt u kijken op www.kunst-
inlaren.nl. De tentoonstelling is tot en met 21 mei te 
bezoeken tijdens kantooruren van het BEL Kantoor 
(gemeentehuis), Zuidersingel 5 in Eemnes.

Kom op maandag lunchen in het 
Papageno Restaurant en geef onze 
jongeren een kans. Iedere maan-
dag 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 keuzemenu en het restaurant is 
op maandag geopend van 12.30 uur tot 15.00 uur. Reser-
veren kan telefonisch 035 – 8884303 of via horeca@stich-
tingpapageno.nl.

Wil je je ontspannen, rustig en soe-
pel voelen en stress verminderen? 
Sluit dan aan bij een gratis proef les 
yoga voor volwassenen in het Raad-
huis in Laren. Yoga- oefeningen 
maken het lichaam weer soepel; het 
helpt rugpijn, schouderklachten, 
nekpijn of andere klachten vermin-
deren. Daarnaast helpt yoga stress 

Eten voor het goede doel!              

Rustige yoga

verminderen en f lexibiliteit toenemen. Je leert de gren-
zen van je eigen lichaam verkennen en creëert balans 
waardoor je meer innerlijke rust ervaart, evenwicht en 
kracht toeneemt, de gemoedstoestand verbetert, je beter 
slaapt, concentratie verbetert en zelfvertrouwen groeit 
en je blijer wordt. De rustige yogales wordt gegeven in 
het Raadhuis op vrijdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur. 
Naast deze yogales zijn er ook lessen op woensdag, don-
derdag en vrijdag. Ze worden gegeven door Simone 
Onland, gecertif iceerd yogadocent en coach die met veel 
liefde en persoonlijke aandacht haar lessen geeft. Als je 
een proef les wenst of meer informatie bel dan: 
06-10185117 of bezoek: www.QiMare.nl. Je bent van harte 
welkom!

Heeft u wel een back-up van 
uw belangrijke gegevens? 
Zo niet, dan bestaat de kans 
dat u ooit tot uw grote 
schrik moet vaststellen dat 
u al uw bestanden kwijt 

bent. Dus voorkom ongemak en beveilig uw gegevens. 
Kom daarom naar de PC Helpdesk BEL en laat u advise-
ren. Een team van deskundige vrijwilligers geeft u uitleg 
over de noodzaak van het maken van een back-up op uw 
laptop/PC en helpt u met de uitvoering daarvan. Het 
gebruik van een USB-stick of externe schijf is noodzake-
lijk. Dus neemt u er één, met voldoende opslagruimte, 
mee. Woont u in één van de BEL-gemeenten en bent u 
vijftig plus dan bent u van harte welkom. Het maken 
van een back-up vergt wel enige tijd. Het is dus raad-
zaam om bijtijds naar de PC Helpdesk BEL te komen. De 
PC Helpdesk is alle werkdagen geopend van 10.00-12.00 
uur. Voor meer informatie: www.pchelpdeskBEL.nl.

In het Papageno Huis is t/m 24 mei 
werk te zien van Lionel Plak. In 
kleurrijke grafische lijnen en 
woorden geeft Plak (Amsterdam 
1980) schema’s van openbaar ver-
voer, logo’s van vliegtuigen en 
plattegronden van metro’s en trei-
nen weer. Plak en zijn werk zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als hij de deur uit 
gaat draagt hij zijn werk altijd bij zich in zijn rugtas. 
Onderweg gaat hij bij voorkeur bij het raam zitten om 
zoveel mogelijk van zijn tocht te zien. Wanneer een bus- 
of metrolijn wordt opgeheven neemt hij daar afscheid 
van. Afgelopen zomer werd in Amsterdam buslijn 32 
beëindigd. Een aantal dagen vóór het ter ziele gaan van 

PC Helpdesk: Back-up maken

En route: Expositie Lionel Plak
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de lijn heeft Plak van begin- tot eindpunt meegereisd, tot 
de laatste rit was gereden. Het werk van Lionel Plak is 
onder andere getoond tijdens de Outsider Fair in Parijs, 
KunstRai in Amsterdam en in het Museum of Modern 
Art in Shanghai. Tevens is zijn werk opgenomen in de 
collectie van het Outsider Art Museum en privéverzame-
lingen. De openingstijden van de expositie in het 
Papageno Huis aan de Naarderstraat 77 zijn: maandag 
van 12.30 tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 
16.30 uur. Het Papageno Restaurant, waar je lekker kan 
lunchen, is dan ook open. Meer info: www.papageno.nl.

De Vereniging tot Bevordering 
der Bijenteelt in Nederland 
(VBBN) Laren-Blaricum  start 
vanaf maandagavond 15 april 
weer met het praktisch imke-
ren op de verenigingsstand 
‘het Paviljoen’. De organisato-
ren willen vooral bedrijfsme-
thoden demonstreren en daar-
naast veel aandacht geven aan 
de ontwikkeling van het bijen-

volk onder natuurlijke groei. Imkeren is het begeleiden 
van bijenvolken voor beiderzijds gewin. We geven en we 
nemen opdat de bijen dat blijven doen, niet alleen voor 
honingproductie maar ook voor de bestuiving van onze 
voedselgewassen en de wilde f lora. Bij voldoende aan-
meldingen gaan we weer van start, en dit jaar komt dat 
vast goed. We zijn experimenteel ingesteld. Het pro-
gramma dit jaar is met name bedrijfsmethoden en 
natuurlijke groei, maar als deelnemers specif ieke vragen 
hebben houden wij ons aanbevolen. Elk imker onder-
werp verdient zijn aandacht! Meer info: www.vbbnlaren-
blaricum.nl.

De Historische Kring 
Karen (HKL) heeft in 
zijn centrum de Lin-
denhoeve een ten-
toonstelling over car-
naval ingericht. 
Veelkleurige kos-
tuums, carnavalsmutsen, vlaggen, versieringen, procla-
maties, krantenknipsels en plakboeken beheersen de 
ruimte. De expositie is samengesteld door HKL-
bestuurslid Thijmen van der Zwaan, die zelf lid geweest 
is van carnavalsvereniging de ‘Geitenbreiers’. Hij kreeg 
hulp van mensen die spullen, foto’s en plakboeken 
beschikbaar hebben gesteld, zoals Bep Bon van de ‘Onaf-

Praktisch imkeren

Tentoonstelling over carnaval Laerendonck 

hankelijke’ en Ria Calis-Vos van de stichting Samen 
Mens, die bestaan heeft van 1975 tot 2000 en vaak samen-
werkte met de Geitenbreiers. ‘Dit waren fantastische 
avonden, er werd door de gasten nog lang over nagespro-
ken. De samenwerking met de stichting Samen Mens, 
onder leiding van Ria Calis-Vos, en de Carnavalsvereni-
ging de “Geitenbreiers” was geweldig. Het was dus niet 
alleen feesten, maar ook een groot sociaal gebeuren. De 
“Geitenbreiers” waren ook actief in Johanneshove, de 
Stichtse Hof, Theodotion en Julianaoord.’ Zo luidt een 
tekst uit een plakboek met foto’s over het carnaval, zoals 
dat in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw 
gevierd werd in Laerendonck, de naam van Laren in car-
navalstijd. Behalve de Geitenbreiers, met verschillende 
prinsen Oelepetoet, had Laren ook de ‘Onaf hankelijke’, 
de ‘Rommelpotters’, de ‘Bierklinkers’, de ‘Dorstige Duif ’ 
en de ‘Blokhutters’. De Onaf hankelijke kwam bijeen in 
de Boerenhofstede, totdat die in 1968 af brandde (de plek 
waar nu Loetje zit). De Rommelpotters kwamen voort uit 
voetbalvereniging LVV. Na de fusie van LVV met LFC 
stopten de Rommelpotters en gingen ze samen met de 
Bierklinkers. De Dorstige Duif ontstond uit postduiven-
vereniging de ‘Zwaluw’. De Blokhutters waren een initi-
atief van speeltuinvereniging ‘Ons Genoegen’. Van al die 
verenigingen is nu alleen nog een nieuwe ‘Onaf hanke-
lijke’ over. De Geitenbreiers werden een paar jaar geleden 
opgeheven. De geschiedenis van de Larense carnavals-
verenigingen herleeft nu in de Lindenhoeve. De Linden-
hoeve is geopend op zaterdagen van 14.00 tot 16.00 uur en 
elke derde donderdag van de maand van 19.00 tot 21.00 
uur.

Wil je makkelijker en vrolij-
ker door het leven gaan? 
Schrijf je dan in voor de 
komende mindfulness-trai-
ning die half mei gaat star-
ten. In 6 sessies van 1,5 uur 
leer je hoe je op een eenvoudige manier mindful door het 
leven kan gaan. Kosten zijn slechts € 120,- (excl btw). De 
sessies vinden plaats om de andere woensdagochtend 
van half 11 tot 12 uur in het Raadhuis, Eemnesserweg 19 
te Laren. Mindfulness is een methode die je leert om in 
het en nu te zijn, op een accepterende manier om te gaan 
met alles wat zich aandient in het leven van alledag. Als 

Mindfulness = in balans
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je mindfulness meer eigen maakt, neemt stress af, slaap 
je beter, ontstaat een positiever beeld van jezelf en de 
omgeving en neemt je algehele rust toe. In de training 
wordt de theorie uitgelegd, maar ligt het accent op het 
doen en beleven van verschillende oefeningen. Op deze 
manier wordt het makkelijker voor je om na de training 
ook echt zelf mindful te zijn. De lessen worden verzorgd 
door Simone Onland, yogadocent, coach en mindfulness 
trainer. Door haar ervaring met het coachen van men-
sen met een burnout, kan ze je handvatten aanreiken 
om beter met stress om te kunnen gaan. Geïnteresseerd? 
Bel: 06-10185117 of mail: info@qimare.nl. Wacht niet te 
lang, want vol is vol. Je bent van harte welkom!

Op 20 april vindt er in het 
Papageno Huis een gezellige 
Paasmarkt plaats. Er zijn 
leuke kraampjes en het 
Papageno Restaurant is open 
met een speciale paaslunch, 
koff ie, thee en appeltaart. 
Van 11.00 tot 16.00 uur is 

iedereen van harte welkom. Meer info: www.papageno.
nl.

Papageno Paasmarkt

Van 16 april t/m 25 augustus wis-
selt Singer Laren zijn collectie uit 
met het Museum Ostwall in Dort-
mund. Terwijl de Duitsers genie-
ten van de Holländische Moderne, 
biedt Singer Laren een overzicht 
van de Duitse expressionisten. 
Niet de buitenwereld maar de bin-
nenwereld, daar ging het de 
expressionisten om. Kunst als uit-

drukking van emotie en innerlijke beleving, weergege-
ven in felle kleuren, ruwe penseelstreken en krachtige 
vormen. De expositie toont bekende en minder bekende 
topstukken van wereldberoemde expressionisten als 
Ernst Ludwig Kirchner, August Macke, Alexej von Jaw-
lensky, Emil Nolde, Käthe Kollwitz en Max Beckmann en 
geeft een imposant beeld van Duitsland tijdens en tus-
sen de wereldoorlogen en de respons van kunstenaars 
daarop. Duitse expressionisten is een niet te missen ten-
toonstelling voor iedere lief hebber van expressionisti-
sche schilderkunst. Kijk voor meer informatie op www.
singerlaren.nl/duitseexpressionisten. Af beelding: Emil 
Nolde, Meisjeskop, ongedateerd, collectie Museum Ost-
wall im Dortmunder U.

De Sint Jans Schola geeft ook dit jaar weer haar traditio-
nele Paasconcert op tweede Paasdag 22 april in de Sint-
Jansbasiliek aan de Brink 31. Zowel het lijden als de 
wederopstanding van Christus zal worden bezongen. 
Een sfeervol en afwisselend programma met muziek van 
diverse componisten en stijlen, zoals van Melchior Vul-
pius, Franz Schubert, Michael Haydn, Gioachino Rossini 
e.a. Naast het koor (bestaande uit ca. 28 zangers) werken 
organisten Bas Groenewoud, Wybe Kooijmans en een 
strijkkwartet aan dit concert mee. Het geheel staat 
onder leiding van Hans Rikkert de Koe.  Aanvang van het 
concert is om 15.30 uur, de kerkdeuren worden om 15.00 
uur geopend. De toegang is vrij, er is een deurcollecte na 
af loop. 

Duitse expressionisten in Singer 

Paasconcert Sint Jans Schola

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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van een echte vriendenclub en er vele activiteiten wor-
den ontwikkeld. Ik noem de vele sub-club activiteiten 
als debating, beleggen, biljart, golf, bridge en schaken. 
Daarnaast vinden op de vaste ontmoetingsavonden op 
donderdag ook vaak specif ieke gebeurtenissen plaats als 
de mosselavond, snertavond en vlotbrug (bijzondere bil-
jartvorm) en dan hebben we het nog niet over spontaan 
door de leden georganiseerde uitstapjes en f ietstochten.” 
En hij voegt toe: “In de laatste jaren hebben we ons ook 
iets meer naar buiten gericht (onder meer via Open 
avonden met Elbert Roest, de burgemeester, en Evert van 
Os, algemeen directeur Singer Laren) en dat heeft geleid 
tot een f linke aanwas van nieuwe leden waarmede de 
continuïteit van onze mooie vereniging ook weer is 
gewaarborgd!” In juni vindt een feestweekend voor de 
leden met partners plaats ter viering van dit 60e lus-
trumjaar. Maar eerst in april, om precies te zijn donder-
dagavond de 25e vanaf 20.00 uur, wordt weer een Open 
avond georganiseerd waarbij ook niet-leden, die kennis 
willen maken met de Sociëteit van harte welkom zijn!  
Karel Loeff geeft een historische kijk op de geschiedenis 
en ontwikkeling van Laren. Karel is oud-voorzitter van de 
Historische Kring Laren, architectuurhistoricus en thans 
directeur van Erfgoedvereniging Bond Heemschut en 
tevens Raadslid voor Larens Behoud. In zijn lezing gaat 
hij in op de (bouwkundige) oorsprong en ontwikkeling 
van het dorp en geeft hij zijn visie op wat Laren voor velen 
nu zo’n aantrekkelijke woonomgeving maakt. Naast 
natuurlijk de leden van de Sociëteit Hamdorff zijn dus 
ook heren niet-leden/geïnteresseerden van harte welkom 
en het verzoek is om zich als bezoeker vooraf aan te mel-
den via secretaris@sociëteithamdorff.nl.

Zin om met jouw (klein)kind spe-
lenderwijs nog meer en beter in 
contact te komen? Kom dan naar 
(groot)ouder- en (klein)kindyoga. 
In het Raadhuis in Laren worden 
na de meivakantie om de andere 
woensdagochtend van 10.20 tot 
11.15 uur 4 lessen verzorgd. De kos-
ten voor deze lessen zijn € 47,50. 
Tijdens de lessen zal je samen met je (klein)kind oefenin-
gen doen, maar ook genieten van de kinderen die spelen-
derwijs met andere kinderen bewegen, ontspannen en 
lol maken. Je kan bij jezelf en (klein)kind na een tijdje 
ook merken dat de band intenser wordt, je je meer in 
balans voelt en meer in het moment kan genieten.  De 
lessen hebben iedere keer een ander thema met steeds 
een vertrouwd terugkomend begin en einde. De lessen 
worden verzorgd door Simone Onland, gecertif iceerd 

(Groot)ouder- & (klein)kindyoga

Vindt u het leuk om een 
broodje buiten de deur te 
eten, maar in uw eentje 
alleen niet zo gezellig? Op 
woensdag 24 april organi-
seert het Brinkhuis tussen 
12.30 en 14.00 uur de gezel-

lige 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 
doorgeven 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. Eventueel kunt u na af loop genie-
ten van onze middagfilm. Kaartjes hiervoor zijn à € 5,00 
te koop bij onze informatiebalie of kijk op www.hart-
vanlaren.nl voor meer informatie.

In de meivakantie slaan het Repair Café en de BSO’s van 
kinderopvang Humanitas en Versa Welzijn de handen 
ineen tijdens de sessie “Haal het uit mekaar”. Op don-
derdag 25 april van 10.00 tot 16.00 uur zijn er verschil-
lende leuke activiteiten voor kinderen van 7 tot 12 jaar. 
We gaan allerlei producten uit elkaar schroeven en kij-
ken hoe de apparaten in elkaar zitten. Ook gaan we vlie-
gers maken en natuurlijk is er een sportmoment. Loca-
tie: BSO het Berenparadijs, Schuilkerkpad 2 te Laren (de 
kantine van SV Laren). De kosten zijn 8,00 euro per per-
soon. Graag de lunch zelf meenemen, wij zorgen voor de 
drankjes en een snack tussendoor! Inschrijven kan via 
bsoberenparadijs@kinderopvanghumanitas.nl.

De herensociëteit Jan Hamdorff te 
Laren viert dit jaar zijn 12e lus-
trum of wel zestigste verjaardag. 
Om precies te zijn: op 21 januari 
1959 vond de oprichtingsvergade-
ring plaats in het Kroegje van 
Hotel Jan Hamdorff en werd de Herensociëteit met name 
bestaande uit ondernemers, kunstenaars en politici een 
feit. Dit wordt onder meer gevierd met een Open avond 
op donderdag 25 april om 20.00 uur aan de Drift 2 te 
Laren. Hierbij zijn ook niet-leden die kennis willen 
maken met de Sociëteit van harte welkom. Eric Schelle-
kens, huidig voorzitter, legt uit: “De kracht van onze 
Sociëteit (met bijna 80 leden uit Laren, Eemnes, Blari-
cum, Huizen, Bussum en Soest) is het feit dat sprake is 

Aanschuif lunch

“Haal het uit mekaar“

Open avond jubilerende sociëteit Jan 
Hamdorff
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kinderyoga- en yogadocent. Ben je geïnteresseerd in deze 
4 lessen of wil je meer informatie? Bel 06-10185117 of mail 
info@qimare.nl. Wacht niet te lang, want vol is vol. Jullie 
zijn van harte welkom!

Iedere eerste woensdag van de maand organiseert senio-
renvereniging ‘de BasBEL’ een borreluurtje met spelle-
tjes voor haar leden mét hun introducees. Het gebeurt in 
de Bongerd in Eemnes. Het eerstvolgende borreluurtje is 
op 1 mei. Vanaf 15.30 bent u welkom tot 17.15 uur. Nadien 
kunt u eten bij Marjan Roskamp, tel: 06-12727226. Heeft 
u geen vervoer? Geen probleem, u kunt gehaald en 
gebracht worden. Bel voor meer informatie 035-5316079 
of 06-51567856.

De Stichting Koormu-
ziek Laren organiseert 
op vrijdag 3 mei een 
sfeervol concert in 
aanloop naar Doden-
herdenking. Muziek 
helpt ons deze avond 
bij het verwerken van 
verlies. We herdenken 
slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog 
en staan stil bij per-
soonlijke vrienden en 

kennissen van wie wij afscheid hebben moeten nemen. 
Maar naast oorlog en dood is er ook aandacht voor leven, 
vrede en vrijheid. Het jeugdkoor van Zangschool Utrecht 
treedt op o.l.v. Thea Bakker, sopraan Bepke Keersmaekers 
verzorgt enkele solostukken en harpiste Beate Loonstra 
en pianiste Annemieke Jussen zorgen voor begeleiding 
en intermezzi. Tot slot wordt er een medley uitgevoerd, 
gewijd aan de ‘sweetheart of the forces’: Vera Lynn. Loca-
tie: Ontmoetingskerk. Aanvang: 19.30 uur. Toegang gra-
tis, na af loop deurcollecte. Info: lw-oase.nl. 

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 4 mei mee naar 
het Repair Café om deze gratis, samen met een deskun-

Borreluurtje BasBEL

Herdenkingsconcert

Repair Café

dige, te repareren. Er zijn bijvoorbeeld elektriciens, naai-
sters, timmerlieden en f ietsenmakers aanwezig en er is 
volop gereedschap en materiaal om bijna alle mogelijke 
reparaties uit te voeren. Wie niets heeft om te repareren, 
neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een repa-
ratie 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 gehou-
den in zorgcentrum Johanneshove en begint om 10.00 
uur. Meer info: www.repaircafesbel.nl.

Elke eerste maandag van de maand organiseert Versa 
Welzijn in het Brinkhuis te Laren een culturele middag 
voor 55-plussers. De eerstvolgende bijeenkomst is op 
maandag 6 mei. Deze keer is het een lezing “Een fatale 
inslag, einde van de dino’s, ruimte voor een nieuw leven; 
door Kees Biermann. De middag begint om 14.00 uur. De 
toegangsprijs bedraagt € 5,00 inclusief koff ie of thee tij-
dens de pauze.

Wie wat meer wil weten 
over de geschiedenis van 
Laren en tegelijk steun 
wil geven aan de stich-
ting Make-A-Wish 
(www.makeawishneder-
land.org) kan zaterdag 
11 mei vanaf 12.00 uur 
meedoen aan een wan-
deling door Laren die 
begint bij centrum De 
Lindenhoeve van de His-
torische Kring Laren 
(HKL). Bep De Boer, 
bekend van zijn publicaties over de historie van Laren, 
organiseert de wandeltocht, in samenwerking met de 
HKL en Make-A-Wish. De wandeling is gericht op kinde-
ren, maar ook ouders en andere belangstellenden zijn 
van harte welkom. De inschrijvingskosten zijn 3 euro 
per persoon.
De lengte van de route is 3 kilometer. Onderdeel van de 
wandeling is de molen, die van binnen bekeken mag 
worden. Wethouder Karin van Hunnik geeft om 12.00 
uur het startsein voor de wandeling. Daarna kan men 
nog starten tot 13.00 uur. Er gaat geen gids mee, deelne-
mers krijgen een routebeschrijving.
De wandeling heeft een tweeledig doel: kinderen, hun 
ouders en belangstellenden bekend maken met een aan-
tal historische plekken in Laren en geld bijeenbrengen 

Culturele middag voor 55-plussers

Wandelen voor Make-A-Wish
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balveld en er een ontspannen en gezellige dag van 
maken.  Ook voor de kinderen worden weer allerlei leuke 
dingen georganiseerd. Voor jeugdteams wordt een apar-
te poule samengesteld. Deskundige leiding is hiervoor 
aanwezig. Ook wordt een mini-clinic gegeven voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar. Kinderen kunnen zich de gehele 
dag uitleven op het springkussen en hun gezicht laten 
schminken. Het toernooi staat open voor recreanten 
(geen competitieteams) in diverse categorieën: gemengd, 
mannen, vrouwen en jeugd (12 -15 jaar). Men kan 
inschrijven per straat, familie, vriendenclub, buurt, 
school, bedrijf, gezin, vereniging, enz. De teams worden 
ingedeeld in groepen van 5 à 6 teams. Iedere poule is van 
ongeveer gelijke sterkte en kent een winnaar. Het recre-
atieve karakter is het belangrijkste ingrediënt van dit 

voor Make-A-Wish Nederland. Het doel van deze stich-
ting is om ernstig zieke kinderen een leuke dag te bezor-
gen door een wens te vervullen. De Boer hoopt met het 
inleggeld een mooi bedrag voor Make-A-Wish bij elkaar 
te krijgen. Daarnaast zijn donaties van harte welkom, 
ten dele ook voor dekking van de kosten van de uit te rei-
ken routebeschrijvingen en de prijsjes die De Boer na 
af loop aan deelnemende kinderen wil aanbieden. Men-
sen die willen doneren kunnen dat doen op rekening-
nummer NL40 INGB 0006 9625 42 t.n.v. G.L. De Boer met 
vermelding ‘wandeling’ of ‘Make-A-Wish’. Het adres van 
de Lindenhoeve is Burgemeester Van Nispenstraat 29. 
Wie vragen heeft, kan ze stellen aan Bep De Boer, tele-
foon 035 531 57 32 of 06 27 50 77 06. Mailen mag ook:  
joke.bep.deboer@hetnet.nl.

De traditionele en unieke Bejaardentocht wordt dit jaar 
op donderdag 6 juni voor de 74ste keer gereden. Ook dit 
jaar organiseert het Bejaardencomité Laren dit zeer aan-
trekkelijke dagje uit. Met het enthousiasme van de 
bestuursleden en met inzet van een groot aantal vrijwil-
ligers is er weer een verrassende route uitgestippeld. Het 
reisdoel blijft tot 6 juni ‘traditioneel’ geheim. De tocht 
vertrekt om 8.30 uur vanaf het kermisterrein. De deelne-
mers worden thuis opgehaald door de chauffeurs die 
zich belangeloos hebben aangemeld. Wilt u deelnemen? 
U kunt zich opgeven op 15, 16 en 17 mei bij de Gooische 
Apotheek, Pastoor Hendrikspark 32. Telefoon: 538 21 24. 
Het is niet mogelijk om rolstoelen mee te nemen. Rolla-
tors kunnen wel mee.

Volleybalvereniging The Smashers organiseert op 
Hemelvaartsdag donderdag 30 mei het 38e Recreatief 
Volleybal Toernooi op de velden van de sportvereniging 
SV LAREN ‘99 aan de locatie Laarder Engh, Schuilkerk-
pad te Laren. Met de organisatie van dit toernooi wil Vol-
leybalvereniging The Smashers het spelen van volleybal 
promoten en de deelnemers laten genieten van een 
gezellige en sportieve dag. Iedereen kan het leuke volley-
balspel beoefenen, zich heerlijk uitleven op het volley-

Aanmelden Bejaardentocht 

Recreatief volleybaltoernooi
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gezellige toernooi. Het is daarom van belang dat men 
nauwkeurig het inschrijfformulier invult. De toernooi-
organisatie kan dan de poules zoveel mogelijk op gelijke 
sterkte formeren. Ieder team dient, naast het bedenken 
van een originele naam, ook een scheidsrechter te leve-
ren. Voor de meest originele naam en de fraaiste/gekste 
outfit stellen de organisatoren leuke prijzen beschik-
baar. Een deskundige jury kiest de winnaars.De prijsuit-
reiking is om 17.00 uur in de kantine (bij mooi weer op 
het buitenterras) van het clubgebouw. Tijdens het toer-
nooi wordt een grootse loterij gehouden met zeer fraaie 
prijzen, die door vele Larense middenstanders ter 
beschikking zijn gesteld. In de kantine is vanaf het 
begin van de middag het muzikaal spektakel van Disco-
theebe te beluisteren.  De prijs voor een deelnemend 
team bedraagt  € 20,-. Jeugdteams (12 - 15 jaar) kunnen 
gratis deelnemen. Inschrijven kan tot en met donderdag 
23 mei, alleen digitaal via www.smashers.nl. Het team 
wordt definitief ingeschreven als het inschrijfgeld is 
ontvangen. 

Op 21 juni vindt het jaar-
lijkse Papageno Zomercon-
cert plaats op het eilandje 
in het meer bij Rust Wat. 
Elk jaar weet de organisatie 
een bijzondere zomerse 
sfeer te creëren met een 
exclusief programma en 
even zo bijzondere gastar-
tiesten te contracteren die 

willen meewerken voor het goede doel: jongeren met 
autisme helpen om zich staande te houden in de wereld 
om hen heen. Voor de pauze speelt het Goois Symfonie 
Orkest een klassiek programma onder leiding van Joost 
Geevers. Het orkest bestaat uit een mix van professionele 
musici en zeer ervaren amateurmusici. Na de pauze 
krijgt de klassieke musical alle aandacht. Jurre Haanstra 
neemt dan het dirigeerstokje over en zal een optreden 
begeleiden van René van Kooten en Birgitte Heizer. 
Samen wonnen zij dit jaar de Nederlandse Musical 
Awards voor hun hoofdrollen in de succesvolle uitvoe-
ring ‘Evita’ en ter gelegenheid van het Papageno Zomer-
concert zingen zij een selectie uit diverse klassieke musi-
calrepertoires.  Het concert begint om 20.15 uur en zal 
rond 22.40 uur afgelopen zijn. Het terrein is open vanaf 
18:30. Toegangskaarten kosten € 29,50 en zijn verkrijg-
baar via www.zomerconcert.nl

Papageno Zomerconcert



 

Agenda
t/m 29 apr  (h)Artgalerij Brinkhuis: Expositie ‘Hart voor 

de stad’ – Eric Tiggeler
t/m 21 mei  BEL Kantoor Eemnes: Tentoonstelling ‘Wie 

is er bang voor kunst?’
t/m 24 mei  Papageno Huis: Expositie ‘En route’ – Lionel 

Plak
t/m 9 jun  Rosa Spier Huis: Tentoonstelling Siemen 

Dijkstra en Elysia Verhoeven, dagelijks van 
10.00-16.00 uur

t/m 25 aug  Singer Laren: Expositie Duitse 
expressionisten

20 apr Papageno Huis: Paasmarkt, 11.00-16.00 uur
20 apr t/m 22 apr  Gooise Academie: Paasexpositie, 

11.00-17.00 uur
22 apr  Sint Jansbasiliek: Paasconcert Sint Jans Schola, 

15.30 uur
24 apr Brinkhuis: Aanschuif lunch, 12.30-14.00 uur
24 apr Film aan de Brink: The Wife, 14.30 uur
24 apr Film aan de Brink: A Beautiful Boy, 19.30 uur
24 apr Singer Theater: Vogel, 20.15 uur
25 apr  BSO het Berenparadijs: Vakantieactiviteiten voor 

kinderen, 10.00-16.00 uur 
25 apr Rosa Spier Huis: Hinkel, 19.30 uur
25 apr Sociëteit Hamdorff: Open avond, 20.00 uur
28 apr Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
28 apr Sint Jansbasiliek: Choral Evensong, 19.00 uur
1 mei Film aan de Brink: A Beautiful Boy, 14.30 uur
1 mei Bongerd Eemnes: Borreluurtje BasBEL, 15.30 uur
1 mei Film aan de Brink: Bohemian Rhapsody, 19.30 uur
3 mei Ontmoetingskerk: Herdenkingsconcert, 19.30 uur
4 mei Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
4 mei  Singer Theater: Theater na de Brink-De Getergde 

Mannen, 21.00 uur
5 mei Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
6 mei  Brinkhuis: Culturele middag voor 55-plussers, 

14.00 uur
8 mei Film aan de Brink: Bohemian Rhapsody, 14.30 uur
8 mei Film aan de Brink: Girl, 19.30 uur
8 mei Singer Theater: Om alles!, 20.15 uur
9 mei Theater aan de Brink: Pieter Verelst, 20.15 uur
11 mei  Wandelen voor Make-A-Wish, start bij De 

Lindenhoeve tussen 12.00 en 13.00 uur 
12 mei Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
12 mei Theater aan de Brink: Eemjazz, 15.00 uur
12 mei  Rosa Spier Huis: Talent voor toeval (try-out), 15.30 

uur
15 mei Film aan de Brink: Girl, 14.30 uur
15 mei Film aan de Brink: Edie, 19.30 uur
16 mei Singer Theater: Bedrog, 20.15 uur
18 mei  Singer Theater: Bernstein Celebration Tour, 20.15 

uur
19 mei Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
19 mei Rosa Spier Huis: Adieu Indië, 15.30 uur
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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
260 08-5-19 vrij. 17-5 en za. 18-5
262 05-6-19 vrij. 14-6 en za. 15-6

22 mei Film aan de Brink: Edie, 14.30 uur
25 mei  Volksuniversiteit Het Gooi: Wildplukwandeling 

vanaf het Brinkhuis, 14.00-16.00 uur
25 en 26 mei Atelierroute Laren
26 mei Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
26 mei Sint Jansbasiliek: Choral Evensong, 19.00 uur
28 mei  Volksuniversiteit Het Gooi: Fietstocht langs 

verborgen akkers in Laren, 18.45-21.00 uur
29 mei Film aan de Brink: Shoplifters, 19.30 uur
30 mei  Volleybalvereniging The Smashers: Recreatief 

volleybaltoernooi bij SV Laren
1 jun Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
2 jun Brink: Dorpsdiner
3 jun  Brinkhuis: Culturele middag voor 55-plussers, 

14.00 uur
5 jun Film aan de Brink: Shoplifters, 14.30 uur
6 jun Bejaardentocht, vertrek om 8.30 uur
21 jun Rust Wat: Papageno Zomerconcert, 20.15-22.40 uur

Vaste terugkerende activiteiten

Papageno Huis, Speciale driegangenlunch, 
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, 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

Kunstcafé Laren, Foyer Brinkhuis: elke eerste 
donderdag van de maand, 19.30-22.00 uur

Walking Football, SV Laren ’99: elke dinsdag van 
10.30-11.30 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  
8 mei 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: Jamie de Buhan(4) de liefste kippenboer van Laren

De Gouden Makelaar 
 

 
 


