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5 vragen aan 

Wat is de Keramiekfabriek eigenlijk?
‘Bij de Keramiekfabriek kun je schilderen op aardewerk. 
Van oorsprong ben ik dessinontwerper; ik heb de Design 
Academie in Eindhoven gevolgd. Achttien jaar geleden 
ben ik met de Keramiekfabriek gestart, omdat ik graag 
met mensen wilde werken en eigen baas wilde worden. 
Het was een sprong in het diepe. Ik kocht een oven en 
verf en ben gewoon begonnen. Met vallen en opstaan 
heb ik het me allemaal eigen gemaakt. Inmiddels is de 
Keramiekfabriek een begrip in Laren. Zowel professionele 
als amateurkunstenaars werken hier met inspiratie en 
plezier samen. Kunstenaars komen hier regelmatig 
werken, zoals kinderboekenschrijfster en illustrator 
Gitte Spee. Elke dinsdagavond en woensdagochtend kun 
je hier gewoon binnenlopen en heerlijk aan het werk 
gaan. Ik loop rond, geef tips en uitleg en help waar nodig. 
Ook groepen zijn van harte welkom, bijvoorbeeld voor 
een kinderfeestje, bedrijfsuitje of vrijgezellenfeestje. 
Daarnaast werk ik regelmatig in opdracht.’ 

Waarom zijn creatieve plekken als deze 
belangrijk voor Laren en omgeving?
‘Voor kinderen zijn de workshops een onmisbare opstap 
in hun creatieve educatie en ontwikkeling. Ze kunnen 
hier op een leuke manier iets maken, een spaarvarkentje, 
bordje of beker bijvoorbeeld, dat ook nog eens een mooie 
herinnering is. En voor volwassenen is dit een heerlijke 
plek om even met iets heel anders bezig te zijn. Het is 
toch fantastisch dat dat hier mogelijk is?’

Waar moet de nieuwe ruimte aan voldoen?
‘De ruimte moet in elk geval groot genoeg zijn om 
groepen te kunnen ontvangen, ongeveer 30m2. Ik heb 
water en elektra nodig en voldoende ruimte voor mijn 

De Larense Keramiekfabriek dreigt over een paar weken 
dakloos te worden. Vanaf eind juli krijgt de tot atelier 
verbouwde garage aan de Werkdroger 2 een nieuwe 
bestemming en dan moet oprichtster en eigenaresse 
Pernette de Mol van Otterloo de ruimte verlaten. 
Ondanks vele pogingen heeft ze nog steeds geen geschikte 
nieuwe stek gevonden. ‘De einddatum nadert nu wel heel 
snel. Ik hoop echt dat iemand iets weet!’

Pernette de Mol van otterloo

spullen, waaronder een kast voor het servies en een grote 
tafel. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende licht 
is. Ik heb al heel veel rondgevraagd en uitgebreid gezocht, 
ook hier in de omgeving. Baarn, Soest, Laren, Eemnes, 
Blaricum, Huizen, Bussum en Hilversum zijn wat mij 
betreft allemaal mogelijk. Maar alle bedrijfsruimtes zijn 
ontzettend duur, dat kun je als creatief ondernemer 
nauwelijks opbrengen. Misschien zijn er wel mensen die 
samen met mij iets wil huren, zodat we samen wat meer 
budget hebben. Samenwerken met andere creatieve 
mensen lijkt me trouwens ontzettend leuk en 
inspirerend, daar sta ik dan ook zeker voor open.’

Wat heb jij met Laren?
‘Mijn moeder is in Laren opgegroeid en mijn oma 
woonde hier. Als kind ging ik al naar de poffertjeskraam; 
het is zo leuk dat die er nog altijd is. Zelf woon ik hier nu 
bijna twintig jaar en nog altijd met veel plezier. Als ik na 
een vakantie het dorp binnenrijd, denk ik altijd weer: 
Wat heerlijk, f ijn en groen is Laren toch!’
 
Welke inwoner van Laren verdient een pluim?
‘Marlinda Renes, voorzitter van de Atelierroute. Ik weet 
hoeveel werk er in de organisatie gaat zitten en hoe 
lastig al die deelnemende kunstenaars kunnen zijn, dus 
ik heb veel respect voor haar. ’

Tips voor een nieuwe ruimte voor de Keramiekcabriek 
zijn van harte welkom! Pernette is bereikbaar via  06 229 
44 151 / 035 533 68 00 of info@dekeramiekfabriek.nl. Kijk 
ook eens op www.dekeramiekfabriek.nl.
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Een mooie start

Dit is niet mijn eerste column in het 
Larens Journaal, maar wel als nieuw-
bakken wethouder. “Ik ben blij, trots 
en nederig”, zei Femke Halsema, de 
nieuwe burgemeester van Amsterdam. 
Dat geldt ook voor mij. Als achter-
kleinzoon van Klaas Calis, 150 jaar geleden raadslid in 
Laren, hoop ik de komende vier jaar mijn steentje te 
kunnen bijdragen. Zodat Laren in de top drie van beste 
gemeenten in Nederland blijft.

Ondertussen heb ik mijn vuurdoop al gehad met de 
behandeling van de f inanciële jaarstukken van de vele 
organisaties waar Laren in deelneemt of mee samen-
werkt. Denk daarbij aan de Regio Gooi en Vechtstreek, 
het Goois Natuurreservaat, de Veiligheidsregio, de 
Omgevingsdienst en de BEL Combinatie. En natuurlijk 
de jaarrekening van de gemeente Laren zelf. Het alge-
mene beeld is dat mijn voorganger Tijmen Smit de zaak-
jes keurig heeft achtergelaten en we voor de meeste 
zaken binnen het budget voor een prima dienstverle-
ning zorgen.

In de afgelopen raadsvergadering heeft de raad akkoord 
gegeven voor het plan om de wateroverlast in het dorp te 
voorkomen en ik ben blij dat we daarmee nu aan de slag 
kunnen. We beginnen eerst  op kleine schaal om samen 
met de inwoners/perceeleigenaren tot de meest accepta-
bele en effectieve oplossing te komen om regenwater niet 
meer van het dak in het riool te lozen. Boerderijbewoners 
hebben nu een groot voordeel: de rieten daken hebben 
immers geen dakgoten. De projectorganisatie wordt 
opgestart. Ook werken we aan een compensatieregeling. 
Daarbij wordt gekeken hoe we tegemoet kunnen komen 
aan eerder gemaakte kosten door inwoners.

We hebben met het nieuwe college al een mooie start 
kunnen maken voor het vakantieseizoen losbarst. Ik 
wens u alvast een mooie zomer!

Peter Calis
Wethouder

1373e bejaardentocht
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 Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Begeleiders voor wandelen bij de Stichtse 
Hof in Laren
Houdt u van bewegen en het buiten zijn, dan bent u 
wellicht degene naar wie wij op zoek zijn. Werktijden: 
maandagochtend en/of vrijdagochtend. Contactper-
soon: Jennifer Nortman van Vivium Zorggroep, De 
Stichtse Hof; tel. 035-5390808 - 035-5390800 of uitbu-
reaudsh@vivium.nl.

Maatje vrijdagmiddagmarkt in Laren
Voor één van onze bewoonsters zijn we op zoek naar 
iemand die op vrijdagmiddag, van ongeveer 13.30- 16.00 
uur met haar naar de markt in Laren wil gaan en daar-
na gezellig met haar ergens koff ie drinkt. Mevrouw zit 
in een rolstoel. Contactpersoon: Anjelien v.d. Stam van 
Amaris Zorggroep Gooi & Vechtstreek te Laren; tel. 035-
6256568 / 035-6256411 of  a.vanderstam@amaris.nl.

Gastvrouw/heer koffiemiddag in 
Johanneshove Laren
U schenkt koff ie en thee in voor bewoners op woens-
dagmiddag tussen 14.00-15.30 uur. Contactpersoon: 
Mathilda Hoogstrate van Vivium Zorggroep, Zorgeloos 
Wonen; tel. 06-42610451 of m.hoogstrate@vivium.nl.

Vrijwilliger voor tuinonderhoud bij de 
Lindenhoeve in Laren
De Historische Kring Laren heeft een fraaie tuin die 
onderhouden moet worden. Daar kunnen we helpende 
handen bij gebruiken! Werktijden: wanneer het u 
schikt of in overleg als u samen met anderen aan de slag 
wilt. Contactpersoon: Bas Holshuijsen van Historische 
Kring Laren; tel. 06-50640309  - 035-6294945 of voorzit-
ter@historielaren.nl.

Voor actuele vacatures kunt u ook tijdens de zomerva-
kantie onze vacaturebank op www.versavc.nl raadple-
gen. Van 23 juli t/m 31 augustus is de Vrijwilligerscen-
trale gesloten. 
Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is te bezoeken op:
dinsdag van 10.00 – 12.00 uur, Het Raadhuis, Eemnes-
serweg 19. dinsdag van 14.00 – 15.00 uur, Blaercom, 
Schoolstraat 3, donderdag van 13.30 – 15.30 uur, De Mal-
bak, Wetering 122
tel. 035- 7504149 e-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl

7 schapen overleden 
door loslopende hond

Eind juni is er op de Tafelberg- en Blaricummerheide een 
lammetje van het Goois Natuurreservaat doodgebeten 
door een hond. Als gevolg van stress zijn er daarna nog 3 
schapen en 3 lammeren overleden. Volgens de dierenarts 
zijn de bijtwonden bij het lammetje duidelijk af komstig 
van een hond. Bloedanalyse van de andere dode schapen 
liet een verhoogde concentratie van stresshormoon in 
hun bloed zien. 

Hoofd Veeverzorging van het 
Goois Natuurreservaat Johan 
Griff ioen zegt hierover: ‘Dit 
is niet de eerste keer helaas. 
Wat er gebeurt is dat een los-
lopende hond, vaak uit het 
zicht van het baasje, tussen 
de schapen springt, z’n jacht-
instinct volgend. Daarbij 
wordt een schaap soms 
gepakt en veroorzaakt het bij 
de andere schapen enorme stress door het onophoudend 
opjagen. Als gevolg van die stress kunnen schapen tot 
wel 48 uur daarna nog het loodje leggen. Het is een dra-
matische gebeurtenis. 

Het Goois Natuurreservaat vraagt met klem aan alle 
hondenbezitters om in de natuurgebieden waar begra-
zing is hun hond aan de lijn te houden. Wees je er als 
hondenbezitter van bewust dat honden jagers zijn en 
vaak hun instinct volgen, met alle gevolgen van dien. Ze 
hoeven de dieren niet te pakken te krijgen, de stress van 
een hond in de buurt en het opjagen kan dus al genoeg 
zijn. 

 design & studio
 XXL printing
 sign & display
 offset print
 digital print
 binding & fulfilment
 warehouse & logistics
 print management

color your identity

Torenstraat 22a • 3764 CM Soest • 035 6012 100
info@practicum.nl • www.practicum.nl



5
   Dit is een podium voor  de  politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Ondertunneling en Lightrail; 
investeringen meer dan waard!!!

Naar verwachting zal in 2021 de nieuwe Omgevingswet  
in werking treden die 26 nationale wetten samenvoegt 
op het gebied van ruimte, infrastructuur, natuur, water, 
milieu en wonen.
De provincie Noord-Holland heeft recentelijk haar visie 
hierop gegeven en het regiokantoor Gooi en Vechtstreek 
in Bussum heeft ons college gevraagd om ondersteuning 
bij het opnemen van een verdiepte A1 tussen Bussum en 
Eemnes en een lightrailverbinding tussen Almere en 
Utrecht in deze visie.
Wij als D66 Laren hebben hier al tientallen jaren samen 
met actiegroepen voor gestreden. Dit lost namelijk echt 
onze lokale f ijnstof en verkeersproblematiek op. Veel 
lokale aandacht ging enkele jaren geleden naar een 
rotonde bij het Bonte Paard die de f ijnstof en drukte daar 
zou verminderen, maar ondertunneling en een lightrail 
zijn voor ons dorp van veel groter belang.
Het kabinet geeft miljarden uit voor verbreding van A1 
en A27, maar de f iles worden uiteindelijk niet minder. 
Ondertunneling van de A1 die de doorstroming verbe-
tert en f ijnstof in Laren vermindert en een Lightrail 
naast de A27 voor goed openbaar vervoer waarvoor we 
makkelijker de auto laten staan, leveren heel wat meer 
op voor een beter milieu in Laren. Boven de tunnel over 
de A2 bij Utrecht en Maastricht liggen nu twee prachtige 
parken. Samen met de Gaasperdammertunnel over de A9 
bij de Bijlmer zijn dit prachtige voorbeelden van toe-
komstgericht besturen.

Tot 31 juli kunnen wij onze zienswijze bij de provincie 
indienen. D66 heeft maar een kleine stem in Laren maar 
wil graag dit medium gebruiken het college op te roepen 
zich met kracht hiervoor in te zetten. Wij zullen ons 
inzetten voor een zienswijze namens de D66-fracties in 
de regio.

Ellen Brakel
D66 Laren

Lid Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening en Infrastructuur.

Gemeente Laren staat stil 
vs dorp in beweging
Hoe bedoel je? Nou met de gemeente 
bedoelen wij het bestuurlijk vehicle, het 
bedrijf en met het dorp bedoelen wij onze 
gemeenschap, de mensen.

Stil
Het college van Larens Behoud en VVD kiest voor een tech-
nisch-juridische strijd met de provincie. Dit werd afgelopen 
woensdagavond bij de vergadering van de gemeenteraad 
inzake de Kadernota duidelijk. De gemeente Laren reserveert 
€ 50.000,-- (voor twee jaar) belastinggeld om te besteden aan 
de discussie met provincie en het Rijk om zelfstandig te 
mogen blijven. Buurgemeente Blaricum reserveert € 75.000,-
-  Van Huizen is nog niet bekend of en zo ja hoeveel belas-
tinggeld wordt vrijgemaakt. Ook werd duidelijk dat de ‘lich-
te gemeenschappelijke regeling’ waarmee Laren, Blaricum 
en Huizen samen de fusie wilden proberen te voorkomen 
definitief is losgelaten. Huizen ziet daar niets meer in, nu de 
arhi-procedure niet is gestopt. Volgens de Huizers een voor-
waarde om de ‘lichte gemeenschappelijke regeling’ inhoud 
te geven. Burgemeester en wethouders blijven de toon van 
‘onzorgvuldigheid’ kiezen Ze bedoelen daarmee op dit 
moment de mededeling van de provincie, een nadere uitwer-
king van beleidsregels betreffende de arhi-procedure van het 
Rijk, af te wachten. Dat duurt nog een paar maanden. Je zou 
echter zeggen dat dit juist zorgvuldig is. Op onze vragen 
waar het geld aan uit gegeven gaat worden en of dit in geza-
menlijkheid met de andere twee gemeentes gaat gebeuren, 
bleven burgemeester en wethouders zeer op de vlakte. De 
beantwoording ging alle kanten op. Wel samenwerken, niet 
samenwerken. Huizen zit in een andere fase etc. Er is geen 
duidelijk vastomlijnd plan. Het is vooral volgen en reageren 
op mededelingen van de provincie. Het is vooral politiek, 
vatte de burgemeester samen. In ieder geval gaan burge-
meester en wethouders de € 50.000 niet besteden om met u 
in overleg te gaan over de (on)wenselijkheid van een fusie. 
Scherper gesteld: ze laten opnieuw de kans voorbij gaan om 
met u in gesprek te gaan over wat u wil behouden voor dit 
dorp als er wel wordt gefuseerd.
Beweging
Het dorp is gelukkig wel in beweging. We kijken terug op 
een mooi Art Laren op de Brink georganiseerd door Kiwa-
nis, een prachtige fijne Sint Jansprocessie en daarna Laren-
se Zomerkermis. De zomer in Laren is begonnen. Of u nu 
op reis gaat of lekker thuis blijft, namens CDA Laren wens 
ik u een goede zomer toe. 

Erwin van den Berg, gemeenteraadslid

Politiek



6

Nieuws in beeld

Volop discussie rond bestemming Rabobankgebouw

Oktoberfest deelt uit aan SV Laren, 
The Smashers en Tonnetje

Leilindes op Zevenend gesnoeid Nieuwe roestige pinbunker lokt heftige 
reacties uit

Pianovoorspeelmiddag bij Sjoerd van 
der Bijl

Zo vader ( Marcel) zo zoon (Bas 
Hilhorst)

Weer veel belangstelling voor Sint Jansprocessie

Ineke Onkenhout- van Der Ley wint Designa- publieksprijs 
13e Atelierroute Laren

Wereldster Ed Sheeran luncht in 
's-Graveland en slaapt in Laren

Nico vd Brink 25 jr. trouw vrijwilliger 
op begraafplaats rond St.Jan
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Larense zaken

Volop discussie rond bestemming Rabobankgebouw

Larense zaken 13 juli 2018

Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Vanaf 2017 worden aangevraagde en verleende (omge-
vings)vergunningen niet meer in het Larens Journaal 
gepubliceerd. U kunt ze bekijken via de landelijke web-
site www.overheid.nl Hier worden ook de verordeningen 
(gemeentelijke regels en wetten) bekendgemaakt. Wilt u 
bericht ontvangen van de bekendmakingen via e-mail of 
app? Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich 
hiervoor aanmelden.

Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kan-
toor, Zuidersingel 5 in Eemnes. Kijk voor de agenda op 
www.mooisticht.nl 

De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen op 27 juni 
en 4 juli kunt u bekijken op www.laren.nl (Bestuur > 
Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > Besluitenlijst 
Raad).

Geboorten
03-05-2018 jonkvrouw Babette Caroline Anke Wichers
12-05-2018  Vince Mark Evert Schreurs
12-05-2018 Bob Maxwell Pierre Schreurs 
24-05-2018 Charlotte Madeleine Juliëtte Bos
04-06-2018 Marius Gijs Quinten Aartsen
28-06-2018 Lucas Florian Overakker

Huwelijk/partnerschap
16-06-2018 Nils Jaap Havekotte en Linde Kapitein

Het kantoor van de BEL Combinatie is de gehele zomer 
open op de bekende openingstijden. Dit in tegenstelling 
tot eerdere zomers waarin het BEL-kantoor op maanda-
gen om 17.00 uur sloot. Natuurlijk kunt u ons ook berei-
ken via www.laren.nl en telefonisch via 14 035.

Het Sociaal Wijkteam Laren heeft op 9, 16 en 23 augustus 
geen spreekuur van 13.00 tot 14.00 uur in het raadhuis. 
Wel kunt u in deze periode het team bereiken per tele-
foon: 035 - 303 46 27, en e-mail: sociaalwijkteam@laren.nl

 

Onder het motto ‘Houd het groen binnen de perken’ vra-
gen we regelmatig uw aandacht voor het op tijd snoeien 
van hagen. In Laren staat het groen er op veel plaatsen 
mooi bij. Kunt u wel wat tips gebruiken? Groenexpert 
Ton deelt hier zijn praktische snoeitips!

De tip van Ton

Zomeropenstelling

Familiebericht

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

Overzicht besluiten 
raadsvergaderingen
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Ton van der Horst, opzichter Groen bij de buiten-
dienst van de BEL Combinatie. Werkt al sinds zijn tiener-
jaren in het groen. Weet dan ook als geen ander hoe je 
groen moet aanleggen en onderhouden. 
“Als je met een elektrische heggenschaar snoeit, houd 
dan de schaar schuin naar de haag toe. Zo knipt de 
schaar ook echt recht. Als je de schaar recht tegen de 
haag houdt, gaat de haag aan de bovenkant schuin naar 
voren overhangen.

Knip je met de handmatige heggenschaar? Draai je 
schaar dan eens om en knip de bovenkant van de heg met 
de schaar op zijn kop. Dit zorgt ervoor dat je haaks blijft.

Dit klinkt allemaal heel voor de hand liggend, maar ik 
kom het regelmatig tegen.”

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur geeft kansen aan kinde-
ren en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is 
om lid te worden van een sportvereniging of om structu-
rele culturele activiteiten te doen. Denk aan muziek- of 
dansles of voetballen. Alle professionals die werkzaam 
zijn in het onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg 
kunnen als tussenpersoon bij het fonds aanvragen doen 
voor een f inanciële bijdrage. 

De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren werken al een 
aantal jaar met het Jeugdfonds samen. Want de gemeen-
ten vinden dat ook kinderen en jongeren die opgroeien 
in armere gezinnen zich moeten kunnen uitleven tij-
dens voetbal, judo, drummen of streetdance. Het is 
belangrijk dat ze kunnen meedoen en de kans krijgen 
zich te ontwikkelen en hun leefwereld te vergroten. 

Laten we er samen voor zorgen dat de komende jaren nóg 
meer kinderen mee kunnen doen. Meedoen = meer kan-
sen! Voor meer informatie kijk op: 
www.jeugdfondssportencultuur.nl

Vindt u het lastig om aan het eind van de maand uit te 
komen? Heeft u f inanciële zorgen? Of heeft u geld over? 
Via het online ‘Startpunt Geldzaken’ kunt u stap voor 
stap uw geldzaken ordenen en uw eigen geldplan maken. 
In de geldplannen staan adviezen, tips en belangrijke 
actiepunten die passen bij uw situatie. Ook zijn er voor-
beeldplannen van mensen in vergelijkbare situaties. Het 
is anoniem en gratis.

Geldplannen
U kunt het geldplan kiezen dat het beste bij uw situatie 
past. Er zijn geldplannen over verschillende thema’s:
•  Kom uit de geldzorgen
  Heeft u f inanciële problemen? Dit geldplan helpt u 

om de ernst van uw financiële situatie te beoordelen. 
U krijgt belangrijke actiepunten die u kunnen hel-
pen om uit de geldzorgen te komen.

•  Beter rondkomen
  Vindt u het moeilijk om elke maand rond te komen? 

Dit geldplan geeft tips die passen bij uw situatie. Ook 
is er een voorbeeldplan. Dat plan laat zien hoe men-
sen in een vergelijkbare situatie weer grip kregen op 
hun geldzaken.

•  Sparen, af lossen of beleggen
  Heeft u regelmatig geld over? Dan kan dit geldplan u 

helpen bij het maken van uw keuze om te sparen, af 
te lossen of te beleggen. 

De geldplannen van het Startpunt Geldzaken zijn te vin-
den op het nieuwe Digitaal Sociaal Plein: 
digitaalsociaalpleinhbel.nl Of kijk op het Startpunt 
Geldzaken: hbel.startpuntgeldzaken.nl

De gemeente Laren doet dit jaar voor het eerst mee aan 
de verkiezing van het schoonste winkelgebied van 
Nederland. 

Laren wordt deze zomer onaangekondigd bezocht door 
mensen van de stichting Nederland Schoon. Tijdens dit 
bezoek kijken zij onder andere naar hoeveel zwerfafval 
(zoals peuken en kauwgom) er op de grond ligt, of er veel 
stickers geplakt zijn op plaatsen waar we dit niet willen, 
maar ook of f ietsen en scooters op de juiste manier in de 
hekken staan. 

Op 30 oktober 2018 wordt bekend welke gemeente het 
schoonste winkelcentrum heeft en de winnaar is van de 

Heeft Laren het schoonste (winkel)
centrum van Nederland?

Jeugdfonds Sport & Cultuur: omdat 
alle kinderen moeten kunnen meedoen

Startpunt Geldzaken
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Larense zakenverkiezing. Ook krijgen wij als gemeente op dat moment 
tips om ons winkelcentrum schoner te houden. Natuur-
lijk deelt de gemeente deze resultaten met u. Laten we er 
samen voor zorgen dat het centrum zo schoon mogelijk 
blijft!

Van 30 juni tot en met 5 juli was er kermis in Laren. Wet-
houder Karin van Hunnik opende het samen met Tom 
Coronel.

Mede namens wethouder Karin van Hunnik (Laren) en 
wethouder Gerard Knoop (Blaricum) reed wethouder 
Sven Lankreijer (Eemnes) donderdag 28 juni de eerste rit. 

ANWB AutoMaatje BEL is een samenwerking tussen de 
gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, Versa Welzijn, 
de ANWB en enthousiaste vrijwilligers uit de drie 
gemeenten. Met ANWB Automaatje vervoeren inwoners 
uit Blaricum, Eemnes en Laren met hun eigen auto men-
sen die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen of las-
tig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen 
maken.

Kijk voor meer informatie op: www.anwb.nl/automaatje

Wethouder Sven Lankreijer (rechts op foto) reed de eerste 
rit van ANWB AutoMaatje BEL naar het BEL-kantoor.

Bij het BEL-kantoor stonden onder andere wethouder 
Karin van Hunnik van Laren (links naast banner) en 
Gerard Knoop van Blaricum (rechts naast banner) te 
wachten om bij dit feestelijke moment aanwezig te zijn.

ANWB AutoMaatje BEL 
feestelijk gestart

Kermis in Laren
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Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat 
bewijst Walking Football waarbij in wandeltempo op 
een kwart veld gespeeld wordt. Wethouder Peter Calis 
trapte een balletje mee tijdens de eerste training van het 
Walking Football bij SV Laren op woensdag 13 juni. Dat 
was tevens de aftrap van de campagne ‘Sportief en 
Gezond Laren’.

Een gezondere en sociale samenle-
ving, waarbij iedereen volop 
beweegt en meedoet. Dat wil de 
gemeente Laren. Want sport en 
bewegen is belangrijk en vooral 
leuk! Onder de noemer ‘Sportief en 
gezond Laren’ werken we samen met inwoners, zorgpro-
fessionals, (sport)verengingen en scholen aan een f ittere 
samenleving. De beweegcoaches helpen daarbij. Zij zor-
gen onder andere voor verbinding tussen aanbod en 
vraag op het gebied van sport en beweging, helpen 
sportverenigingen om vitaal te blijven en zijn actief in 
het onderwijs om kinderen en jongeren meer in bewe-
ging te brengen. Want kinderen die van jongs af aan 
leren dat sporten en gezond leven leuk en makkelijk kan 
zijn, hebben hier hun hele leven lang baat bij.

Wilt u vanaf komend seizoen meedoen met Walking 
Football? Neem dan contact op met beweegcoach Jur 
Maatman via jur@sportiefengezond.nl

Het college van Laren liep zondag 24 juni mee tijdens de 
Sint Jansprocessie.

Zaterdag 23 juni haalde burgemeester Rinske Kruisinga 
de wandelaars van de Gooise wandelvierdaagse binnen. 
Zij reikte daarna namens Stichting Wandelvierdaagse 
Het Gooi cheques uit aan hun goede doelen: Stichting 
Vier het Leven uit Huizen, het Goois Natuurreservaat en 
de plaatselijke scoutingvereniging Raboes.

Wethouder Karin van Hunnik heeft donderdagmiddag 
21 juni samen met zo’n dertig andere partijen haar 
handtekening gezet onder het convenant ‘Op weg naar 
een Rookvrije Generatie in Gooi en Vechtstreek’. In de 
regio Gooi en Vechtstreek beginnen elk jaar meer dan 
vijf honderd kinderen met dagelijks roken. Als kinderen 
niet beginnen met roken, leven ze gemiddeld tien jaar 
langer dan leeftijdsgenootjes die wel gaan roken. Reden 
genoeg voor alle regiogemeenten en samenwerkings-
partners om te streven naar een Rookvrije Generatie. 
Hiermee heeft Gooi en Vechtstreek de primeur: als aller-
eerste regio in Nederland op weg naar een Rookvrije 
Generatie. 

Op weg naar een Rookvrije 
Generatie

Gooise wandelvierdaagse

Sint Jansprocessie 

Aftrap campagne 
‘Sportief en Gezond Laren’
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Het gebruik van een open haard, allesbrander, barbecue, 
terrashaard, vuurkorf of houtkachel zorgt voor plezier 
en gezelligheid. Maar het kan ook overlast veroorzaken. 
Sommigen krijgen last van benauwdheid en hoestklach-
ten. Vooral mensen met (over)gevoelige luchtwegen, 
zoals mensen met astma, hebben erg veel last van laag-
hangende rook in de wijk. 

Verstandig stoken
Steeds meer mensen melden overlastklachten of uiten hun 
zorgen ten aanzien van houtrook. Het is daarom belang-
rijk om de open haard, allesbrander, barbecue, tuinhaard, 
vuurkorf of houtkachel op een juiste manier te gebruiken. 
Maar belangrijker nog: houd rekening met elkaar.

Stooktips
1)  Stook alleen briketten en droog en onbehandeld hout.
2)  Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar 

gestookt wordt.
3)  Laat minstens één keer paar jaar uw schoorsteen 

vegen door een erkend vakman.
4)  Zorg voor volledige luchttoevoer. Laat het hout dus 

niet smoren én laat een houtvuur vanzelf uitbranden.
5)  Maak een houtvuur aan met kleine houtjes en steek 

deze van bovenaf aan.
6)  Stoken bij windstil of mistig weer is niet toegestaan. 

Kijk op www.stookwijzer.nu of er voldoende wind is 
om te stoken.

Hoe ga ik om met risicovol buitenspelen? 

Het is lekker weer en de schoolvakantie staat voor de 
deur: heerlijk buiten spelen en ravotten!

Buitenspelen betekent soms ook risicovol spelen, zoals 
skaten, in bomen klimmen, stoeien, een hut bouwen 
met hamers en spijkers en op ontdekkingstocht langs de 
slootkant. Het zijn allemaal dingen die kinderen enorm 
leuk vinden.

Risicovol spelen is spannend, uitdagend en avontuurlijk. 
Je kind verlegt zijn grenzen en leert zijn angst overwin-
nen. De meeste kinderen vinden dat leuk en spannend. 
Bovendien zijn ze trots als ze iets hebben gedaan wat ze 

eerst niet durfden. Risicovol spelen vergroot het zelfver-
trouwen, de zelfredzaamheid en het doorzettingsver-
mogen van je kind. Bovendien vergroot het de sociale 
vaardigheden.

Hoe ga je als ouder om met risicovol buitenspelen? Natuur-
lijk wil je als ouder voorkomen dat je kind in een gevaarlij-
ke situatie terechtkomt. Maar je kunt ook té voorzichtig 
zijn. Opvoeden is stukje bij beetje loslaten. Als ouder 
bepaal je wanneer en in hoeverre jij je kinderen loslaat. 
Belangrijk hierbij is dat je luistert naar je eigen gevoel. Je 
weet zelf het beste wat jouw kind aankan. Het ene kind is 
heel voorzichtig, het andere kind ziet totaal nergens gevaar 
in. Dit kun jij als ouder het beste inschatten.

Probeer een goede balans te vinden tussen vrijheid geven 
en beschermen. Dat kun je gewoon uitproberen en 
opbouwen. Kijk bij risicovol spelen naar wat je kind leuk 
vindt en wat het al kan. Neem eens wat meer afstand en 
bedenk wat er kan gebeuren. Natuurlijk moet je je kind 
tegen te grote risico’s beschermen, maar een bult of een 
schaafwond is vaak helemaal niet erg. Natuurlijk kun je 
ingrijpen als je bang bent dat je kind zich zal bezeren. 
Maar leg dan wel uit waarom je dat doet. Zo kan je kind 
ervan leren.

Concrete afspraken maken voor wanneer je kind uit 
jouw zicht buiten speelt is handig. Een aantal afspraken 
waar je aan kunt denken:
•  Vanaf de leeftijd van vier à vijf jaar kun je met de meeste 

kinderen goed afspraken maken over buitenspelen. Bij-
voorbeeld dat ze op de stoep moeten blijven of dat ze 
naar een bepaalde speeltuin om de hoek mogen.

•  Naarmate je kind ouder wordt, kun je meer afspraken 
maken. Bijvoorbeeld over hoe laat ze thuis moeten 
zijn. Je kunt ook afspreken dat je kind zich om de 
zoveel tijd thuis even meldt.

•  Een belangrijke basisregel die je met kinderen van 
alle leeftijden kunt afspreken, is dat ze nooit zonder 
toestemming van jou met iemand anders mogen 
meegaan.

Kinderen kunnen geleidelijk aan leren om goed met 
afspraken om te gaan. Ouders moeten op hun beurt 
geleidelijk aan leren om hun kind wat los te laten. Geef 
ze een beetje verantwoordelijkheid en vertrouwen. Je 
zult je verbazen over hoeveel verantwoordelijkheid jouw 
kind al aankan! En onthoud wat jouw kind betreft: ‘the 
best days end in dirty clothes’! 

Voor meer tips en informatie over risicovol spelen kun je 
terecht op de website Risicovol-spelen.nl
Bron: opvoeden.nl

Voorkom overlast van (hout)
rook

Vraag van de maand
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Nieuws in beeld

Gemeenteraadslid Sean Bogaers aan de breakdance bij 
komst kermiswagens

Een nieuw zomerjurkje op de verplaatste 
weekmarkt op de Brink?

Betty de Groot nieuwe ambassadeur 
‘t Bonte Paard

Broers Cock (65), Gerard (68), Arnold 
Smit (61) en Jan (70)  aan de wandel

De  vlag kan uit voor vele geslaagden in 
Laren. Gefeliciteerd!

Gestuntel van provincie bij 
fietstunneltje blijft

Herdenking omgekomen 
brandweermensen

Gemeenteraad aan de jaarlijkse evaluatie-aspergesdis 
in Singer Laren

Historisch schilderij van de MCCer Kees Roest 
krijgt plekje in het Brinkhuis

Haringparty op Art Laren
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Gemeenteraadslid Sean Bogaers aan de breakdance bij 
komst kermiswagens

73e bejaardentocht van Laren
 
Op donderdag 7 juni is voor de 73ste-
keer de bejaardentocht van Laren geor-
ganiseerd. Om 8 uur in de ochtend zijn 
35 vrijwilligers incl 10 navigatoren met 
hun auto vertrokken van het kermis-
terrein met in elke auto een chauffeur 
en 2 a 3 65-plussers uit Laren. De 85 
deelnemers hebben een tocht gemaakt 
langs Bussum, Weesp, Diemen, Durger-
dam, Holysloot, Zunderdorp met als 
bestemming restaurant  Gastheer van 
Volendam. Op deze locatie is heerlijke 
appeltaart met een kopje koff ie genut-
tigd, waarna de tocht door het zonnige 
Noord-Holland werd vervolgd langs 
o.a. Edam, Kwadijk, Middenbeemster, 
Obdam en Alkmaar. Na anderhalf uur 
door deze mooie provincie gereden te 
hebben, kwam men aan bij restaurant 
Alkmaarder Poort. Op het menu stond 
een driegangen lunch met een lekkere 
tomatensoep als voorgerecht, als 
hoofdgerecht een heerlijk visje of een 
lekker stukje kip en ter afsluiting een 
vinger-af likkend dessert van vanille ijs 
met chocolade mousse met een soesje 
erbij. Tussen de gangen door heeft Dhr. Bus met zijn 
accordeon voor sfeervol entertainment gezorgd. De route 
van de terugreis ging langs Purmerend, Neck en eindig-

de bij Johanneshove. Een gezellige bor-
rel met bitterballen van Keurslager 
Spoelder vormde de dagafsluiting van 
de 73ebejaardentocht.  
 
Het bejaardentochtcomité wil graag 
de vrijwilligers hartelijk danken  voor 
hun inzet op deze dag; dit persoonlijke 
vervoer maakt de tocht uniek in 
Nederland.  Verder willen wij de Rabo-
bank, Rotary club Laren – Blaricum , 
het van Wulfenfonds en alle donateurs 
bedanken voor hun bijdrage, want 
zonder hun f inanciële bijdrage kan 
deze dag niet kosteloos voor de oude-
ren in Laren georganiseerd worden. 
Als u ook donateur of vrijwilliger wil 
worden om onze ouderen in Laren een 
leuk dagje uit te geven, kunt u een 
email sturen naar info@bejaarden-
tocht.nl of als u meer informatie wil 
hebben, kunt u contact opnemen met 
Alexander Armbrust in de Gooische 
Apotheek 035-5382124.
 Op naar de 74stebejaardentocht van 
Laren.  

Het Bejaardentochtcomité
Frank Hessing, Jeroen Hamel en Alexander Armbrust
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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.

Internationaal partnerschap
Ook intelligente en meestal verstandige mensen 
doen soms verbazend ondoordachte dingen. Dat 
was de conclusie na een bezoek van een Italiaanse 
en een Nederlandse vrouw, die in 2015 een geregis-
treerd partnerschap waren aangegaan. 
Zij woonden al lange tijd in Italië, waar de een 
werkte voor het Vaticaan en de ander voor een  
internationale organisatie, maar verbleven ook 
graag in hun huisje bij de Veluwe. Hoewel Neder-
land in 2001 het huwelijk openstelde voor  
personen van gelijk geslacht gaf de Italiaanse de 
voorkeur aan een geregistreerd partnerschap, om-
dat zij rekening wilde houden met de gevoelens 
van haar familie. Dit wordt vaak gepropageerd als 
bijna identiek aan een huwelijk. Voor Nederlan-
ders die in Nederland wonen klopt dat, maar voor 
deze vrouwen niet. 
Met het Italiaanse recht in hun achterhoofd dach-
ten zij er niet aan om eerst naar een Nederlandse 
notaris te gaan om partnerschapsvoorwaarden op 
te laten stellen. Echter, de Nederlandse wet bepaalt 
dat als het geregistreerd partnerschap in Nederland 
is aangegaan, het Nederlandse recht van toepassing 
is op het partnerschapsvermogen. Ingeval van een 
huwelijk was dat het Italiaanse recht geweest, maar 
voor hen gold (helaas) de gemeenschap van goede-
ren, zoals wij die in 2015 nog in Nederland kenden. 
Dat betekende dat de miljoenenerfenis, die een  
van hen in 2001 had gekregen, geheel in de ge-
meenschap viel en bij een scheiding verdeeld zou 
moeten worden. Omdat zij het er allebei over eens  
waren dat dit niet de bedoeling was, konden zij dit 
gevolg met behulp van goed juridisch en fiscaal  
advies nog ongedaan maken. Het is maar zeer  
de vraag of dit ook zo was gelopen, als zij in een 
scheiding waren beland. k

Column Clasien_71X220mm_juli2018.indd   1 04-07-2018   10:05:25

 EEN BEZICHTIGING?  BEL  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  

TE KOOP: HAZELEGER 29  BLARICUM 

TE HUUR: VAN WULFENLAAN 23  LAREN 

TE KOOP TEUNENMIJNS 21  LAREN 

NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM 

TE HUUR: NAARDERSTRAAT 7C  LAREN  
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Nieuws in beeld

Pépé Grégoire te gast aan tafel bij 
Singer directeur de Lorm

Pop-up store Sint jans bruidjes in Binckhorst Veel animo voor Schrijfcafé Laren in bibliotheek

Op koopjesjacht naar de 
erepoortenplanten

Particuliere basisschool Florencius 
bestaat tien jaar en viert feestje

Voorzitter Historische Kring Laren 
demonstreert buitenton

BEL-medewerkers aan start 
Royal Run

Biologische aanpak van 
bladluizen in Laren

Laren 2e beste gemeente volgens 
Elsevier

De Hennies Haselaar nemen de dorpsgids 
van Laren onder handen



Filmagenda Brinkhuis 
In de zomermaanden is er meestal alleen een middagfilm, 
aangezien het Brinkhuis het grootste gedeelte van juli en 
augustus beperkt open is. Zie voor de openingstijden onze 
website www.hartvanlaren.nl. 

18-07-2018  Victoria en Abdul 14.30 uur 
25-07-2018  C’esta la Vie 14.30 uur
01-08-2018  Loving Vincent 14.30 uur
08-08-2018  The Party 14.30 uur 
15-08-2018  Retour en Bourgogne 14.30 uur 
22-08-2018  Three Billboards outside Ebbing, Missouri 14.30 uur 
29-08-2018  The Leisure Seeker 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 bieden wij u voor € 5,00 een 
lekker glas wijn aan inclusief een assortiment kaas & worst. 
Uiteraard kunt u uw drankje en hapje met het mooie weer ook 
nuttigen in onze prachtige Kloostertuin. 

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.
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Hoe klimaat neutraal bent u?

We lezen allemaal in de krant dat we “van het gas” 

afmoeten, mede om onze Groningers te steunen en 

dat we moeten overschakelen naar een klimaatneu-

trale manier van verwarmen.  Mijn vraag is, hoe kli-

maat neutraal leeft u? Als ik mezelf in de spiegel aan 

kijk, zie ik zeker mogelijkheden tot verbetering, afval 

scheiden is om dit moment écht niet meer voldoende 

J. Hoe is uw woning geïsoleerd, heeft u zonnepanelen 

overwogen en staan dan de bomen van de buren niet 

te dicht bij? Ontnemen ze niet uw zon? Of moeten 

daarvoor nou juist bomen worden gekapt? Loopt uw 

auto nog op benzine of diesel?  Of bent u ook aan het 

kijken naar een auto met een stekker?  Wanneer wor-

den de eerste betaalbare auto’s  verkocht die op water 

lopen? Dan zullen we zien dat een ieder een dergelij-

ke auto wil en bent u vast de eerste die erin rijdt.  

“Onze”regering wilt dat we,  -met een duur woord-  

overgaan tot energietransitie. Verandering is altijd 

moeilijk, we zijn met zijn allen gewoonte dieren.  Het 

moet mijn inziens geen onbetaalbare kostenpost 

worden en wanneer de belastingen op “vuile”energie 

omhoog gaan, worden we dan wel gecompenseerd op 

andere vlakken?  Op dit moment wordt het meren-

deel van de woning verwarmd met een CV-ketel en 

wil de overheid dat we en massaal warmtepompen 

gaan gebruiken voor verwarming. Heeft u al wel eens 

gezien hoe groot de pompen zijn? En hoeveel geluid 

ze maken?  Is dat geen “vervuiling”? We bemerken in 

de makelaardij dat de kopende consument steeds 

meer en beter kijkt naar de energiezuinigheid van 

zijn nieuwe woning. Wellicht is het nu het moment 

voor u, uw steentje alvast bij te dragen en zelf ook 

eens te kijken naar de energiezuinigheid van uw 

woning. Dakisolatie, vloerisolatie en muurisolatie 

zijn relatief eenvoudig aan te brengen, leveren u com-

fort op alsmede straks bij een eventuele toekomstige 

verkoop bent u aantrekkelijker dan andere(n).
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die een tweede kans verdienen. Loop vooral binnen in 
het Brinkhuis voor een praatje en wie weet ontdekt u iets 
op tafel wat voor u van waarde is. Natuurlijk zijn ook 
spullen die u zelf niet meer gebruikt welkom om in te 
brengen. Elke vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur in de 
foyer van het Brinkhuis.

Is uw computer toe aan een 
opschoonbeurt of is deze erg lang-
zaam? Kom naar de PC Helpdesk BEL 
in het Brinkhuis. Een team van des-
kundige vrijwilligers helpt u met 

het opschonen van de schijf, het opruimen van tijdelijke 
bestanden of van een oude Windows-installatie, of het 
controleren op programma’s die uw computer onnodig 
belasten en trager maken. En dat alles voor slechts € 
3,00. Woont u in één van de BEL-gemeenten en bent u 
50+, dan bent u van harte welkom. De PC Helpdesk is alle 
werkdagen geopend van 10.00-12.00 uur. Voor meer 
informatie: www.pchelpdeskBEl.nl.

In de Klooster-
tuin van het 
Brinkhuis is 
t/m 23 juli werk 
van Hilde de 
Rooij te bewon-
deren.  Hilde de 
Rooij, glaskun-
stenaar in Laren 
en studente aan 

de glaskunstacademie IKA in Mechelen (België), expo-
seert een kleine collectie van haar glas voor in de Kloos-
tertuin: glasstaven en glasweefsels. Het werk is voorna-
melijk gemaakt met antiek en hergebruikt glas (glas van 
f lessen, kringloopvondsten en stukjes uit oude glasra-
men). Het meeste werk is te koop. Sleutelwoorden zijn 
Kleur en Licht. Sfeer. Vergankelijkheid. Perfectie in 
onvolkomenheid. Poëzie. Het glas spreekt. Met ritme, 
licht, structuur en kleur. Openingstijden: gelijk aan het 
Brinkhuis. De entree is gratis. 

Singer Laren bloeit met de 
tentoonstelling Geschil-
derde tuinen van 5 juni 
t/m 26 augustus. Met de 
nieuw aangelegde beelden-
tuin van de befaamde 
landschapsarchitect Piet 

Optimalisatiecheck pc & laptop

Expositie ‘Glas, een feest voor in de tuin’ 

Zomer in Singer Laren

Activiteiten

Peuters die elke dag 15 minuten worden voorgelezen, 
presteren op school beter in taal én rekenen. Ook hebben 
ze een voorsprong in hun sociaal-emotionele, lichame-
lijke en creatieve ontwikkeling. Hoe jonger kinderen zijn 
als hun ouders gaan voorlezen, hoe groter hun woorden-
schat op 2-jarige leeftijd. Dagelijks voorlezen heeft het 
grootste effect. Het liefst een paar keer per dag, maar 
langer dan een paar minuten hoeft niet. Voorlezen heeft 
invloed op verschillende vaardigheden. Kinderen leren 
een boek vasthouden, letters herkennen en dat het 
geschreven woord het gesproken woord weergeeft. Ook 
geeft voorlezen een impuls aan het ontwikkelen van het  
bewust worden van klank, mondelinge vaardigheden, 
groei van de woordenschat, verhaalbegrip en een posi-
tieve houding tegenover het lezen. Het is vooral het rijke 
en veelzijdige taalgebruik in boeken dat hieraan bij-
draagt. Illustraties bij het verhaal ondersteunen kinde-
ren in het achterhalen van de betekenis van onbekende 
woorden. Het helpt om vroeg te beginnen. Voorlezen 
betaalt zich vooral uit voor de eerste jaren van het taal- 
en leesonderwijs. Voorlezen is pauze nemen in de druk-
te. Daarom word er ook tijdens de zomervakantie iedere 
vrijdagochtend van 11.00 tot 11.30 uur voorgelezen voor 
peuters in de Bibliotheek van Laren in het Brinkhuis.  De 
data: 13, 20 en 27 juli; 3, 10, 17, 24 en 31 augustus. Reserve-
ren is niet nodig.

De Geef en Neemtafel in 
het Brinkhuis gaat ook 
in de zomerperiode 
door. De vrijwilligers 
van Versa Welzijn zor-
gen ervoor dat de tafel 
gevuld is met spullen 

Zomervoorlezen voor peuters

Geef en Neemtafel



18

Oudolf staat Singer Laren de komende maanden in het 
teken van de tuin.  Piet Oudolf, de ‘Rembrandt van de 
tuinen’, creëert met zijn ontwerp een museumzaal in de 
open lucht. In de Van den Brink Galerij van het museum 
ziet u een overzicht van zijn werk in binnen- en buiten-
land, inclusief de originele ontwerptekeningen van de 
Singertuin. Geschilderde tuinen toont impressionisti-
sche werken van Claude Monet en Evert Pieters, maar 
ook kunstenaars als Pyke Koch, Charley Toorop, Max Lie-
bermann, Emil Nolde, Henri Le Sidaner, Herman Kruy-
der en Kees Maks zijn vertegenwoordigd. Een tentoon-
stelling vol beeldschone verrassingen. 

De zomer breekt aan, dus dat betekent: naar buiten! Met 
de tentoonstelling Geschilderde tuinen, Piet Oudolf Sin-
ger Prijs 2018 én de nieuw aangelegde beeldentuin staat 
Singer Laren helemaal in het teken van de tuin. Op vier 
zondagmiddagen vinden Tuintalks plaats: korte inspi-
rerende lezingen met verschillende ‘groene’ invalshoe-
ken. Twee zijn er al achter de rug, er vinden er nog twee 
plaats: Zondag 19 augustus – 15.00 uur: Landschapshis-
toricus Anne Mieke Backer over het leven en werk van 
Jeanette van Zijdveld, Nederlands eerste vrouwelijke 
tuinarchitect in Laren.  Zondag 26 augustus – 15.00 uur: 

Tuintalks in Singer Laren

Conservator Anne van Lienden over de oorspronkelijke 
tuin van de Singers bij villa De Wilde Zwanen. De Tuin-
talks zijn gratis, aanmelden is verplicht via www.singer-
laren.nl. De Tuintalks zijn onderdeel van het erfgoedfes-
tival Groen in Gooi- en Vecht. 

Zoals ieder jaar aan het 
begin van de zomer is in 
het Rosa Spier Huis een bij-
zondere tentoonstelling 
ingericht met het werk van 
de eigen bewoners. Elk jaar 
is het spannend wat de 
bewoners in stock hebben 
voor hun eigen tentoon-
stelling. De oogst van dit 
jaar is heel divers werk van 
ruim twintig deelnemers. 
Sommige bewoners deden 
ook vorig jaar mee, maar 

gelukkig zijn er ook een aantal nieuwe deelnemers. Boei-
end is altijd weer te ervaren hoe de verschillende kunst-
uitingen elkaar versterken. In de tentoonstelling over-
heersen dit jaar schilderijen, zowel abstract als 
f iguratief. Daarentegen is er weinig 3-dimensionale 
kunst, en ontbreken dit keer bronzen of houten beelden.  
Er is daarnaast een grote variëteit aan kunstvormen en 
er is dus van alles te zien: keramiek, kleine beelden van 
steen, nogal wat fotografie, textiel zoals een wandkleed 
en borduurwerk, een enkele tekening en aquarel. In de 
vitrines wordt aandacht besteed aan publicaties, zoals 
kunstenaarsboeken, een publicatie over Shakespeare en 
poëzie. Want het Rosa Spier Huis biedt onderdak aan 
zowel kunstenaars en musici, als aan (kunst gerelateer-
de) wetenschappers.  De keuze van het werk kwam tot 
stand na een aantal atelierbezoeken door Monique Feen-
stra en Ellen Witsen Elias, leden van de tentoonstel-
lingscommissie. Het was ook dit jaar niet makkelijk. 
Elke keer weer is het aanbod van de bewoners groot. De 
focus lag op nieuw werk. Een enkele keer werd voor oud 
werk gekozen als het niet eerder was getoond.  De expo-
sitie is nog te bewonderen tot 12 augustus in het Rosa 
Spier Huis. Kijk op www.rosaspierhuis.nl voor het jaar-
overzicht van de voorstellingen, concerten, tentoonstel-
lingen en andere activiteiten in het Rosa Spier Huis. 

In de (h)Artgalerij van het Brinkhuis is nog t/m 21 juli de 
expositie ‘Het werk van de Postbode Zeeg’ te bewonde-
ren. Deze bijzondere tentoonstelling toont het werk van 
de geheimzinnige Postbode Zeeg. Op de achterwand van 

Expositie ‘Werk uit eigen Huis’

Het werk van de Postbode Zeeg

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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rug. Nu staan er nog twee 
concerten op het pro-
gramma: dinsdag 24 juli 
neemt gastbeiaardier 
Bauke Reitsma plaats ach-
ter het carillon van de 
Johanneskerk en dinsdag 7 
augustus is de beurt aan 
gastbeiaardier Katarzyna 
Takao Piastowska. De concerten beginnen om 20.00 uur. De 
luisterplaats is op het grasveld naast de Johanneskerk aan 
de Naarderstraat. Bij slecht weer worden de concerten in de 
kerk beluisterd. Vooraf is er koffie of thee verkrijgbaar. Kijk 
voor meer informatie over de beiaardiers en hun program-
ma op www.larense-beiaard.nl.

Op zondag 5 augustus is er voor de derde keer een VW 
Kever-evenement in Laren. Op het grote parkeerterrein 
Plein 1945 komen zo’n 200 Kevers te staan uit het hele 
land. Er is een speciale vintageplek voor Ovalen, Brille-
tjes en Karmann Ghia’s. Brilkevers zijn de oudste Kevers 
en die zijn gebouwd van ongeveer 1946 tot 1953; het 
woord brilletje slaat op de twee achterraampjes van deze 
Kever. Later ging het spijltje er tussenuit en kreeg men 
meer zicht met een groter ovaal raampje. De auto’s zijn 
te zien van 10.00 tot 17.00 uur. Een dixieland-loopband 
luistert de sfeer op.

Op zondag 26 augustus organiseren de Gooise atletiek-
verenigingen GAC, Zuidwal en Tempo in samenwerking 

Kleine Raampjes Dag

Gooise Heideloop

de (h)Artgalerij hangt een paneel met 168 kleine, kleur-
rijke schilderijtjes. Het kunstwerk roept vragen op: wie 
zijn deze mensen, wie heeft ze geschilderd en wat is het 
verhaal erachter? Een unieke tentoonstelling met een 
interessant verhaal. Kom langs en leer het verhaal ken-
nen achter de portretten en de geheimzinnige schilder 
Postbode Zeeg. Meer informatie op www.hartvanlaren.
nl en www.zeeg.one. Openingstijden: gelijk aan het 
Brinkhuis. Entree: gratis.

Wil je ook graag zelf je 
vakantie boeken of je bank-
zaken regelen, maar voel je 
je nog te onzeker op het 
internet? Deze zomer orga-
niseert de bibliotheek 
tweemaal de cursus “Samen 
het internet op” van drie 

dagdelen. In deze cursus leer je goed te zoeken op het 
internet, informatieve websites te vinden. Ook e-mailen 
en het downloaden van bestanden en het invullen van 
digitale formulieren komen uitgebreid aan bod. De cur-
sus is geschikt voor iedereen die zijn basisvaardigheden 
wil verbeteren en goed met een muis weet te werken. De 
eerste zomercursus start op maandag 16 juli. De andere 
lessen zijn op dinsdag 17 en donderdag 19 juli. De tweede 
cursus gaat plaatsvinden op maandag 23 juli en vervol-
gens op dinsdag 24 en donderdag 26 juli. Alle lessen star-
ten om 10.00 en duren tot 12.00 uur.  Kosten: € 15,00 per 
cursus van drie ochtenden. Aanmelden kan bij de Klan-
tenservice van de Bibliotheek.

Ook deze zomer kunnen lief hebbers van de Larense bei-
aard weer genieten van een aantal prachtige zomer-
avondconcerten. De concerten zijn mogelijk omdat de 
Stichting Vrienden van de Larense Beiaard hiervoor een 
gulle gift heeft ontvangen. Het eerste concert, door onze 
eigen beiaardier Klaas de Haan, is inmiddels achter de 

Zomercursus Samen het internet op

Zomeravondconcerten Larense beiaard

Conservator Anne van Lienden over de oorspronkelijke 
tuin van de Singers bij villa De Wilde Zwanen. De Tuin-
talks zijn gratis, aanmelden is verplicht via www.singer-
laren.nl. De Tuintalks zijn onderdeel van het erfgoedfes-
tival Groen in Gooi- en Vecht. 

Zoals ieder jaar aan het 
begin van de zomer is in 
het Rosa Spier Huis een bij-
zondere tentoonstelling 
ingericht met het werk van 
de eigen bewoners. Elk jaar 
is het spannend wat de 
bewoners in stock hebben 
voor hun eigen tentoon-
stelling. De oogst van dit 
jaar is heel divers werk van 
ruim twintig deelnemers. 
Sommige bewoners deden 
ook vorig jaar mee, maar 

gelukkig zijn er ook een aantal nieuwe deelnemers. Boei-
end is altijd weer te ervaren hoe de verschillende kunst-
uitingen elkaar versterken. In de tentoonstelling over-
heersen dit jaar schilderijen, zowel abstract als 
f iguratief. Daarentegen is er weinig 3-dimensionale 
kunst, en ontbreken dit keer bronzen of houten beelden.  
Er is daarnaast een grote variëteit aan kunstvormen en 
er is dus van alles te zien: keramiek, kleine beelden van 
steen, nogal wat fotografie, textiel zoals een wandkleed 
en borduurwerk, een enkele tekening en aquarel. In de 
vitrines wordt aandacht besteed aan publicaties, zoals 
kunstenaarsboeken, een publicatie over Shakespeare en 
poëzie. Want het Rosa Spier Huis biedt onderdak aan 
zowel kunstenaars en musici, als aan (kunst gerelateer-
de) wetenschappers.  De keuze van het werk kwam tot 
stand na een aantal atelierbezoeken door Monique Feen-
stra en Ellen Witsen Elias, leden van de tentoonstel-
lingscommissie. Het was ook dit jaar niet makkelijk. 
Elke keer weer is het aanbod van de bewoners groot. De 
focus lag op nieuw werk. Een enkele keer werd voor oud 
werk gekozen als het niet eerder was getoond.  De expo-
sitie is nog te bewonderen tot 12 augustus in het Rosa 
Spier Huis. Kijk op www.rosaspierhuis.nl voor het jaar-
overzicht van de voorstellingen, concerten, tentoonstel-
lingen en andere activiteiten in het Rosa Spier Huis. 

In de (h)Artgalerij van het Brinkhuis is nog t/m 21 juli de 
expositie ‘Het werk van de Postbode Zeeg’ te bewonde-
ren. Deze bijzondere tentoonstelling toont het werk van 
de geheimzinnige Postbode Zeeg. Op de achterwand van 

Expositie ‘Werk uit eigen Huis’

Het werk van de Postbode Zeeg
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op de dag zelf is ook mogelijk. Dan betaal je € 4,- respec-
tievelijk € 7,-. (Foto: Ruud van der Woude)

Alle basisschoolkinderen van 7 t/m 12 jaar uit het Gooi 
en omstreken kunnen in de week van 27 t/m 31 augustus 
in het Brinkhuis terecht voor een week vol workshops, 
avontuur, plezier en ontdekking. Theaterman Gideon 
Calis van Theaterschool KarakterZ is de initiatiefnemer 
en bedenker. Gideon, die in Laren onder meer bekend is 
als zanger, entertainer en cabaretier, vindt dat kinderen 
meer in contact moeten komen met kunst en cultuur, 
maar dan wel op een speelse en ongedwongen manier. 
Dit kan nu in de laatste week van de zomervakantie. 
Kinderen kunnen overdag spelend leren en ouders kun-
nen nog even rustig nagenieten van hun laatste vakan-
tieweek of onbezorgd naar hun werk gaan. Ouders en 
verzorgers kunnen hun kinderen tot 30 juli aanmelden 
via www.karakterz.nl/zomerweek.

In september starten teken- en schilderlessen voor kin-
deren van 7 tot en met 15 jaar in het Atelier achter het 
Brinkhuis, onder begeleiding van kunstschilder en 
docent Emilie Lindenbergh. De kinderen maken op 
speelse wijze en in een ontspannen sfeer kennis met 
diverse materialen, als gouache, aquarel, acrylverf, Oost-
Indische inkt, ecoline, oliepastel, pastelkrijt, houtskool  
en potlood. Ze krijgen informatie over teken- en schil-

KarakterZomerweek 

Schilder- en tekenlessen voor kinderen

met Goois Natuurreservaat de vierde editie van de Gooi-
se Heideloop. Nieuw is de Jeugdloop van 1,2 kilometer 
over de Zuiderheide. Aan de overige afstanden van 5 en 10 
kilometer kan iedereen - getraind of ongetraind - mee-
doen, genietend van de Gooise natuur en de schaapskud-
de. Over de Zuider-, Wester- en Bussumerheide worden 
drie routes uitgezet; de Jeugdloop van 1200 meter, de 5 
km en de 10 km route. Je kunt ter plekke kiezen welke 
afstand je wilt lopen. De 5 en 10 km starten om 10.00 uur 
en de Jeugdloop om 09.40 uur. Onderweg kom je verschil-
lende  stempelposten tegen. Omdat de Gooise Heideloop 
geen wedstrijd is, kan iedereen op eigen tempo meedoen. 
Je kunt wandelen, ‘nordic walken’ en voor de echte fana-
tiekelingen natuurlijk hardlopen. Je hoeft geen lid te 
zijn van een van de atletiekverenigingen. De atletiekver-
enigingen organiseren de Gooise Heideloop om aan 
iedereen te laten zien hoe mooi het 2800 hectare tellende 
Goois Natuurreservaat is. De opbrengst wordt dit jaar 
gebruikt voor de aanschaf van gereedschap en kleding 
voor de vele vrijwilligers die kleinschalig onderhouds-
werk verrichten in het Goois Natuurreservaat. Inschrij-
ven kan via www.inschrijven.nl. Op vertoon van de 
inschrijf bevestiging ontvang je op zondag 26 augustus 
bij de start een polsbandje als bewijs van deelname. Bij 
de f inish ontvang je een mooi speldje als blijvende herin-
nering. Kosten voor deelname bedragen € 3,- voor de 
Jeugdloop en € 5,- voor overige deelnemers. Inschrijving 
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dertechnieken, zoals compositie, contrast en kleuren-
leer. Zowel waarnemingsopdrachten als de eigen fanta-
sie- en stijlontwikkeling komen aan bod. Ook is er 
aandacht voor bekende schilders en kunststromingen. 
De kinderen van 10 tot en met 15 jaar krijgen dezelfde 
soort lessen als hierboven vermeld, maar mogen zelf hun 
onderwerp en materiaal kiezen, waaronder ook acryl-
verf. Zij krijgen individuele adviezen en begeleiding 
hierin. De cursussen bestaan uit 14 lessen van vijf kwar-
tier, inclusief materiaal en een consumptie. Kosten voor 
7 t/m 10 jaar: € 119,-. Kosten voor de groep van 10 t/m 15 
jaar: € 126,- Een proef les is mogelijk. Start en lestijden: 
woensdag 12 september: 7 t/m 10 jaar: 15.00 tot 16.15 uur; 
11 t/m 15 jaar: 16.30 tot 17.45 uur;  donderdag 13 septem-
ber: 7 t/m 10 jaar: 16.45 – 17. 30 uur; vrijdag 14 september: 
8 t/m 12 jaar: 16.15 tot 17.30 uur.Gedurende de cursus kan 
ingestroomd worden. Aanmelding en info: info@emi-
lielindenbergh.com; telefoon: 06 302 76 087. Website: 
www.emilielindenbergh.com

In het nieuwe seizoen starten op maandagavond 17,  
woensdagmiddag 19, donderdagmiddag 20 en vrijdag-
middag 21 september schilder- en tekencursussen in het 
Atelier achter het Brinkhuis, onder begeleiding van 
kunstschilder en docent Emilie Lindenbergh. Tijdens 
deze cursussen kan in een ontspannen sfeer vanuit een 
eigen onderwerpskeuze en vanuit eigen stijlontwikke-
ling gewerkt worden. Verschillende teken- en schilder-
technieken komen aan bod, onder andere kleuren men-
gen, compositie, penseelgebruik, contrast, de opbouw 
van een schilderij/tekening, opzet vanuit verschillende 
stijlen, enzovoort. De lessen zijn toegankelijk voor elk 
niveau. Dit kan omdat individuele begeleiding plaats-
vindt. De woensdagmiddaggroep werkt met een strip-
penkaart. Regelmatig wordt door een exclusief samen-
werkingsverband met het Singermuseum speciaal voor 

Schilder- en tekenlessen voor volwassenen

de cursisten een excursie georganiseerd. Tijden cursus-
sen: maandag: 19.30 tot 21.30 uur, Inloopatelier: woens-
dag: 13.00 tot 14.30 uur, donderdag: 13.30 tot 15.30 uur, 
vrijdag: 13.30 tot 15.30 uur. Twaalf bijeenkomsten: € 167,-  
excl. materiaal. Strippenkaart voor tien lessen Inloopa-
telier: € 125,-. Aanmelding en info: info@emilielinden-
bergh.com; Telefoon: 06 30276087; Website: www.
emilielindenbergh.com.

Zondag 9 september is de opening van het culturele sei-
zoen. Ook Singer Laren bruist die dag met diverse cultu-
rele activiteiten. In het theater zijn om 13.00 en om 15.00 
uur twee swingende soulconcerten van It’s a Man’s World 
te zien. Zangers Steffen Morrison en Big Boy Caprice 
laten zich inspireren door souliconen James Brown, Ste-
vie Wonder en Marvin Gaye en toveren samen met 
Nederlands beste live soulband Singer Laren om tot een 
swingende soultempel. De concerten zijn gratis en wor-
den aangeboden door de Stichting Laren Jazz. Om in 
aanmerking te komen voor de gratis toegangskaarten 
voor de voorstelling It ’s a Man’s World dient u zich aan te 
melden op de website van Laren Jazz (www.larenjazz.nl). 
Op het voorplein staat voor de kleine gasten (vanaf 4 jaar) 
de Fiepbus. Een dubbeldekker met vrolijke decoraties 
van Fiep Westendorp. Beneden is er voor de jongsten (4-8 
jaar) een doolhof met allerlei spelletjes en bekende Fiep-
karakters. Boven kunnen kinderen op iPads spelen en 
knutselen. Het museum is op zondag 9 september voor 
alle inwoners van Laren gratis toegankelijk.

Voor de zesde keer hangen in Eemnes, op 9 september 2018, 
langs de Meentweg en de Wakkerendijk de rode wimpels 
met de drie grijze bollen uit voor “Een Dijk van Kunst en 
Cultuur” Eemnes 2018. De organisatie roept kunstenaars, 
kunstenmakers en ambachtslieden op om mee te doen. 

Opening Cultureel Seizoen Singer

Een Dijk van Kunst en Cultuur
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Het belooft een dag 
te worden vol 
toneel, zang, dicht-
kunst, verhalen, 
beeld- en schilderij-
exposities. De mix 
van Kunst en Cul-
tuur maakt deze 

dag bijzonder. Als u schilderijen, beelden, foto’s, tekenin-
gen, mozaïekkunst, sieraden maakt, een andere vorm van 
kunst of bijzondere ambacht beoefent, dan kunt u zich 
aanmelden. Ook als u het leuk vindt om uit eigen werk 
voor te dragen, muziek te maken of met een koor op te tre-
den, bent u van harte 
welkom. Het organisa-
tiecomité is tevens op 
zoek naar sfeervolle 
locaties op de Wakke-
rendijk en Meentweg, 
waar een kunstenaar 
zijn kunst kan tonen of 
waar een optreden kan plaatsvinden. Tips zijn welkom!  De 
deelnemende kunstenaars wordt gevraagd op 26 mei in de 
Hilt twee of drie kunstwerken te tonen aan een deskundige 
selectiecommissie. Uit deze inzendingen wordt door deze 
commissie maximaal een vijftal kunstenaars genomi-
neerd voor de Eemnesser Cultuurprijs 2018. Hieruit wordt 
tijdens de kunstroute, op 9 september, een winnaar gese-
lecteerd.  Op de dag van de kunstroute heeft het publiek 
ook de mogelijkheid om hun voorkeur kenbaar te maken, 
wat een publieksprijs aan het eind van de dag oplevert. 
Meer info of aanmelden: bij voorkeur via www.dijkvan-
kunstencultuur.nl of bij Annie Schraag: 035- 5312186, Zaad-
korrel 29, 3755 HK Eemnes.

Vanaf september start Michiel Korthals, emeritus hoog-
leraar Filosofie, weer een cursus f ilosofie in de Filosofi-
sche Salon. Dit keer zal de cursus de thema’s communi-
catie, lichaam en macht behandelen aan de hand van het 
werk van Friedrich Nietzsche en Jürgen Habermas. Niet-
zsche geldt als de scherpe criticus, Habermas als denker 
van communicatie en wederzijds begrip. Deze twee den-
kers zijn echter niet alleen elkaars tegenpolen. Nietz-
sches nadruk op lichaam en aarde, en Habermas’ begrip 
van handelingen geven inzicht in de plaats van de mens 
in deze wereld. De eerste bijeenkomst is op zondagmid-
dag 30 september in Laren (daarna nog vier keer iedere 
twee weken). Kosten voor de vijf bijeenkomsten: € 125. 
Aanmelden bij michielkorthals@gmail.com

Communicatie, lichaam en macht: cursus 
Filosofie

Brinkhuis Agenda zomer 2018
Tijdens de zomerperiode zijn in het Brinkhuis geen 
theatervoorstellingen. Achter de schermen zijn wij 
met elkaar hard bezig met de kalender vanaf 
september. Uiteraard houden wij u over de voortgang 
op de hoogte. Het f ilmseizoen draait met f ilms zoals 
The Leisure Seeker, The Party en Three Billboards 
outside Ebbing, Missouri nog gewoon op volle toeren 
en ook in de zomer zullen er diverse f ilms te zien zijn 
in ons theater. Onze (h)Artgalerij heeft in ieder geval 
tot 21 juli weer een prachtige expositie hangen van 
Postbode Zeeg en daarnaast hebben we in de 
Kloostertuin een unieke glas-expositie van Hilde de 
Rooij.  Let op dat wij in juli en augustus aangepaste 
openingstijden hanteren maar u kunt er zeker van 
zijn dat de huiskamer van Laren en de prachtige 
Kloostertuin gewoon open is als heerlijke plek voor 
een krantje, een kop koffie of een broodje.

Aangepaste openingstijden 
Brinkhuis Zomer 2018:
Maandag 9 juli t/m vrijdag 20 juli (week 28 en 29) - 
Brinkhuis geopend van 09.00 tot 17.00 uur
Maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus (week 30 t/m 
35) - Brinkhuis geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 

Koffieconcerten Papageno Huis
15 juli  Rutger van Oeveren (bas) en Jaap Kooi 

(piano)
22 juli  Karina Sosnowska (viool) en Aarón 

Ormaza Vera (piano)
29 juli Besloten
5 augustus  Ana Balestra (sopraan) en Neelke 

Stremler (gitaar)
12 augustus  Cristina Gonzales (f luit) en Majsa 

Koperberg, piano
 
Aanvang 11:30 tot 12:30 
Entree € 6,50 (betalen alleen met pin)
Reserveren@stichtingpapageno.nl
 

Overige activiteiten
23 – 27 juli   Summer Science Camp bij het 

Papageno Huis
Science4Kids organiseert workshops voor kinderen van 
8 tot 14 jaar. 5 dagen Technologie, 3 workshops incl. 
lunch. Kosten per dag € 99,00. Opgeven kan via 
science4kids.nl/product/zomer-vakantie-week-laren/
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Agenda
t/m 21 juli  Brinkhuis, (h)Artgalerij: Expositie ‘Het werk 

van de Postbode Zeeg’
t/m 23 juli  Brinkhuis, Kloostertuin: Expositie ‘Glas, een 

feest voor in de tuin’
t/m 12 aug  Rosa Spier Huis: Expositie ‘Werk uit eigen 

Huis’
t/m 26 aug  Singer Laren: Tentoonstelling ‘Geschilderde 

tuinen’
13 juli Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
13 juli  Brinkhuis: Zomervoorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
16 juli  Bibliotheek: Start Zomercursus ‘Samen het 

internet op’, 10.00-12.00 uur
17 juli  Foyer Brinkhuis: Schrijfcafé Laren, 19.30-21.30 uur
18 juli Brinkhuis: Film ‘Victoria en Abdul’, 14.30 uur
20 juli Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
20 juli  Brinkhuis: Zomervoorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
23 juli  Bibliotheek: Start Zomercursus ‘Samen het 

internet op’, 10.00-12.00 uur
23 juli  Schering & Inslag: Vrouwencafé Laren, 13.00-15.30
23 t/m 26 juli  Terrein SV Laren 99, locatie BSO 

Berenparadijs: Huttenbouwweek
24 juli  Foyer Brinkhuis: Schrijfcafé Laren, 19.30-21.30 uur
24 juli  Johanneskerk: Zomeravondconcert Larense 

beiaard, 20.00 uur

Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende nummers verschijnen:

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
246 9 augustus vrij. 17-08 en za. 18-08
247 5 september vrij. 14-09 en za. 15-09

UNIEKE TROUWKAARTEN

GRATIS EERSTE PROEFDRUK VOLLEDIG AANPASBAAR

WWW.KAARTMIX.NL

25 juli Brinkhuis: Film ‘C’est la Vie’, 14.30 uur
27 juli Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
27 juli  Brinkhuis: Zomervoorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
31 juli  Foyer Brinkhuis: Schrijfcafé Laren, 19.30-21.30 uur
1 aug Brinkhuis: Film ‘Loving Vincent’, 14.30 uur
3 aug Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
3 aug  Brinkhuis: Zomervoorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
5 aug Plein 1945: Kleine Raampjes Dag, 10.00-17.00 uur
7 aug  Johanneskerk: Zomeravondconcert Larense 

beiaard, 20.00 uur
8 aug Brinkhuis: Film ‘The Party’, 14.30 uur
10 aug Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
10 aug  Brinkhuis: Zomervoorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
15 aug  Brinkhuis: Film ‘Retour en Bourgogne’, 14.30 uur
17 aug Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
17 aug  Brinkhuis: Zomervoorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
19 aug Singer Laren: Tuintalk, 15.00 uur
20 aug  Schering & Inslag: Vrouwencafé Laren, 

13.00-15.30 uur
22 aug  Brinkhuis: Film ‘Three Billboards outside 

Ebbing, Missouri’, 14.30 uur
24 aug Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
24 aug  Brinkhuis: Zomervoorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
26 aug Singer Laren: Tuintalk, 15.00 uur
27 t/m 31 aug Brinkhuis: KarakterZomerweek 
29 aug Brinkhuis: Film ‘The Leisure Seeker’, 14.30 uur
31 aug Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
31 aug  Brinkhuis: Zomervoorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
9 sept Singer Laren: Opening Cultureel Seizoen Singer
30 sept Filosofische Salon: Start cursus f ilosofie
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl
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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 augustus 2018

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

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, Eemnes
Di. t/m vr. van 08.00 - 15.30 uur
Alle maandagen gesloten
Telefoon: 14 035

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: Singer Laren


