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5 vragen aan 

Voor wie is ‘Dagje Hart van Laren’?
‘We richten ons op mensen met beginnende dementie, 
mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met 
een lichamelijke beperking. Ook mensen die zich eenzaam 
voelen zijn van harte welkom. De meeste mensen in de 
groep zijn jonge senioren in de leeftijd van 70 tot 80 jaar. 
Die vragen om een heel andere dynamiek dan de écht oude-
ren. Daar passen we onze activiteiten dan ook op aan.’

Wat zijn dat zoal voor activiteiten?
‘Per persoon kijken we wat iemand leuk vindt om te doen 
en wat er mogelijk is. Soms wil iemand gewoon alleen de 
krant lezen of van de gezelligheid genieten. Maar we heb-
ben ook spelletjes, puzzels en schilderbenodigdheden. Af 
en toe maken we met z’n allen een uitstapje. Zo zijn we 
laatst naar de Oerboer in Blaricum geweest, een oude 
dorpsboerderij met pluktuin, waar we veldboeketten heb-
ben gemaakt en samen pannenkoeken hebben gebakken.’ 

Waarom zijn activiteiten speciaal voor deze 
doelgroep zo belangrijk?
‘Het is belangrijk dat mensen af en toe even uit de dage-
lijkse sleur komen. Dagbesteding kan daarbij helpen. 
Alleen maar thuiszitten is voor niemand goed. Hier ben je 
in een andere omgeving, je ontmoet andere mensen en je 
voert andere gesprekken. Je maakt weer eens iets mee, 
zodat je thuis ook weer wat te vertellen hebt. Iedereen heeft 
iets bij te dragen aan zo’n dag, en daar waardeer ik de deel-
nemers ook om. De een schenkt koffie, de ander maakt een 
lunch. Maar ook als je lichamelijk niet zoveel meer kan, 
heb je iets in te brengen. Je kunt bijvoorbeeld gezelligheid 
brengen of een leuk verhaal vertellen. Zo heeft iedereen een 
rol in het geheel. Ik probeer mensen weer een beetje trots te 
maken op zichzelf. Het is fantastisch als dat lukt, als je 
iemand ziet opbloeien en met een goed gevoel weer naar 
huis ziet gaan. Daar doe ik het voor.’ 

Op welke locatie zitten jullie?
‘Onze activiteiten vinden plaats in de serre van centrum 
Schering & Inslag, achter het Raadhuis. Een ruime locatie, 
maar we zitten er jammer genoeg wel een beetje wegge-
stopt. Eerlijk gezegd had ik liever in een wat meer dynami-
sche omgeving gezeten. Het Brinkhuis bijvoorbeeld, maar 
daar is helaas geen geschikte ruimte. Het voormalige 
Rabo-pand zou ook geweldig zijn. Reuring, interactie, ont-
moeting: dat is goed voor onze deelnemers en dat heb je 
daar allemaal. Ik hoop van harte dat er zich in de toekomst 
nog een mooie kans voordoet.’ 

Welke inwoner van Laren verdient een pluim?
‘Dit jaar kon de IN-MARKT Laren niet doorgaan. Het geld 
van de organisatie ging daarom naar Wijk-Connect, een 
online medium voor de gemeente Laren waarin allerlei ver-
bindingen kunnen worden gelegd tussen vrijwilligers-
organisaties, burgerinitiatieven, sportclubs en burgers. 
Anna Elberse is momenteel druk met het opzetten hiervan 
in opdracht van de gemeente Laren. Een prachtig initiatief, 
en daarom verdient zij wat mij betreft een dikke pluim.’

‘Dagje Hart van Laren’: elke woensdag van 10.00-15.30 uur.  
Kosten: € 8,00 incl. lunch. Een indicatie is niet nodig.
Ook vrijwilligers die het leuk vinden om mee te denken en mee te 
werken bij ‘Dagje Hart van Laren’ zijn van harte welkom.

Meer info? Mail Carla via cresing@versawelzijn.nl of bel 
06-31995656.

In navolging van het succesvolle ‘Dagje Blaercom’ ging 
onlangs ‘Dagje Hart van Laren’ van start. Een laag
drempelige vorm van dagbesteding speciaal voor inwoners 
van Laren die (nog) niet in aanmerking komen voor 
geïndiceerde dagopvang. Carla Resing, al 20 jaar sociaal 
werker bij Versa Welzijn in Blaricum en Laren, begeleidt  
het project. ‘Samen dingen doen is leuker dan alleen.’

Carla resing
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Blijven omzien naar elkaar

Het voelt tegenstrijdig om als wet-
houder sociaal domein te bezuinigen 
op een terrein waarop mensen kwets-
baar zijn. Ook is het lastig om datge-
ne dat door mijn voorgangers, een 
groep gedreven wethouders, is opge-
bouwd aan sociale uitvoeringsregelingen, om te buigen 
en in sommige gevallen zelfs af te bouwen. Helaas is het 
nodig in deze tijd. 

Gelukkig kan er veel bezuinigd worden door slimmer 
met bestaande regelingen om te gaan. Door overbodige 
administratieve handelingen te schrappen bijvoorbeeld. 
In de meeste gevallen merkt de inwoner hier niets van. 
Wat f ier overeind blijft, is het ondersteunen en bieden 
van zorg aan inwoners die dat echt nodig hebben! Maar 
we moeten het wel anders gaan organiseren. We willen 
bijvoorbeeld dat inwoners die zelf sterke f inanciële 
schouders hebben de eigen lasten - zoals bijvoorbeeld 
voor huishoudelijke hulp - zoveel mogelijk zelf gaan dra-
gen. Voor zover de wet ons dat toestaat, zullen we daar 
scherper op gaan letten.

Waar we vooral stevig op in gaan zetten is de toeganke-
lijkheid van eenvoudige hulp voor jeugd en ouderen, 
zodat zij niet onnodig in het medische circuit terecht 
hoeven te komen. Ook een gezonde leefstijl met voldoen-
de beweging en het voorkomen van stress blijven we 
aanmoedigen. De hulp van vrijwilligers is daarbij 
onmisbaar. In Laren zijn daar gelukkig veel van. 

Er zijn altijd nog meer - ook jongere vrijwilligers - wel-
kom. Je kunt je bijvoorbeeld ontfermen over een opgroei-
ende jongere die het een poosje moeilijk heeft, voorlezen 
aan ouderen in een verzorgingshuis of een rondje wan-
delen met mensen met dementie. Spreekt dit je aan? 
Meld je aan bij Versa. Blijven omzien naar elkaar - juist 
in tijden van crisis - is van onschatbare waarde. 

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

Tel: 035-5311880

Thuiszorg,
op uw wensen afgestemd!

www.carecompany.nl

Financiële toestand gemeente Laren
In juni werd de jaarrekening 2019 in de f inanciële 
 commissie besproken.
De accountant bevestigde onze constatering dat er al 
twee jaar structureel € 1,5 miljoen meer uitgegeven 
wordt dan er aan inkomsten binnenkomt en dat dit bij 
ongewijzigd beleid de komende jaren blijft doorgaan.
De bankrekening is leeg en in 2019 moest de gemeente al 
€ 3 miljoen lenen om de lopende uitgaven en investerin-
gen te bekostigen.
Liberaal Laren vindt al jaren dat de gemeente alleen de 
verplichte kerntaken dient uit te voeren en al het overige 
dient te schappen. Ook de gemeenschappelijke regelin-
gen in het Gooi, waar de gemeente Laren aan mee doet, 
dienen op deze wijze tegen het licht te worden gehou-
den. De inkomsten en uitgaven dienen in evenwicht te 
zijn.
Het Hart van Laren (o.a. het Brinkhuis), het Raadhuis en 
de Biezem dienen beschikbaar te blijven voor de inwo-
ners van Laren, maar alle opties (inclusief afstoting) om 
de f inanciële verliezen hier terug te brengen dienen 
afgewogen te worden. 
Wij krijgen sterk de indruk dat de gemeente met inci-
dentele verkopen (de burgermeesterswoning en diverse 
gronden/panden) en verhogingen van de OZB de nood-
zakelijke bezuinigingen wil beperken de komende jaren.
Ons kader blijft: Bezuinig nu structureel € 1,5 miljoen 
per jaar en voeg incidentele inkomsten toe aan onze 
reserves. Geef deze inkomsten niet uit!
Zo niet, dan wentelen wij het onaanvaardbaar hoge 
 lastenniveau af op toekomstige generaties en brengen 
onze schulden niet terug tot een acceptabel niveau.

Op deze manier wil niemand over 
1,5 jaar in een nieuwe coalitie de 
onbeheersbare post f inanciën op 
zich nemen. Of plaatst de Provin-
cie Noord-Holland Laren eer-
daags onder curatele?

Evert de Jong
Raadslid Liberaal Laren



Politiek

College en coalitie terug in ’t hok
Op 24 juni ging de kogel door de kerk: de coalitiepartijen 
(Larens Behoud en VVD) omarmden het voorstel van het 
College van B en W om de Brink f link op de schop te 
nemen, en bovendien daar een waterberging (“wadi”) 
aan te leggen, met als gevolg een aanslag op het aanzien 
van de Brink, inclusief het verdwijnen van tientallen 
bomen. Een heel slecht idee, niet goed onderbouwd en 
vrijwel volledig voorbijgaand aan de mening van de 
inwoners.
Dat hebben genoemde partijen ondertussen ook 
begrepen – de weerstand in het dorp loog er niet om! – en 
dus wordt alsnog bakzeil gehaald: het raadsbesluit zal 
worden teruggedraaid, zodat de Brink de Brink blijft, en 
naar een oplossing voor de waterberging gezocht wordt 
die ecologisch verantwoord is.
Dat laatste, hoe belangrijk ook, is allerminst een 
uitgemaakte zaak. Opnieuw is serieus overleg nodig, 
met betrokkenheid van ieder, in de eerste plaats de 
inwoners. D66 was en is verklaard voorstander van 
uitgebreide consultatie van diezelfde inwoners op basis 
van goed gedocumenteerde argumenten. Een zoge-
naamde “klankbordgroep” waarin bijvoorbeeld ver-
tegen woordigers van alle buurtpreventieverenigingen 
zitting nemen, kan daartoe nuttig zijn om gezamenlijk, 
inclusief experts en politici, tot afgewogen conclusies te 
komen die op voldoende draagvlak kunnen rekenen.   
Eerder noemden we de besluitvorming van juni jl. “geen 
beste beurt voor de lokale democratie”. De meerder-
heidspartijen, weliswaar na schade en schande daartoe 
gedwongen, kunnen nu laten zien dat ze de oppositie 
tegen hun eerdere plannen, ook die in de gemeenteraad, 
alsnog ernstig nemen.
nwegter@gmail.com  

Nico Wegter
D66fractie

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

De tweede helft 
In juni koos een meerderheid van de gemeenteraad voor 
een inrichtingsschets waarbij de Brink midden in het 
centrum van ons dorp voor een groot deel wateropvang 
gebied zou worden. Hiervoor was een forse bomenkap 
nodig. CDA LAREN stemde tegen dit plan van het college 
van burgemeester en wethouders dat gesteund werd 
door de coalitiepartijen VVD en Larens Behoud. 
Geschrokken door het aanzwellende ‘de Brink moet 
groen blijven’ ontstond er verwarring binnen het college 
en vooral coalitiepartij Larens Behoud. Samen met D66 
en Groen Laren heeft het CDA LAREN daarop aan de 
voorzitter van de gemeenteraad gevraagd om een extra 
gemeenteraadsvergadering. Deze is op 9 september jl. 
gehouden. Eerst ging het over toezeggingen van 
wethouder Calis aan de leden van Larens Behoud. De 
wethouder bleef eerst herhalen wat hij eerder in de 
media al had gezegd. Dat was voor het CDA LAREN niet 
voldoende. In de derde ronde maakte de wethouder 
uiteindelijk pas excuses. Een petitie met duizenden 
handtekeningen van inwoners was nodig om het 
onzalige plan te doen stoppen. Voorafgaande aan de 
gemeenteraadsvergadering kwam de VVD met een 
motie waarmee het eerdere plan van tafel zou gaan, de 
Brink wel op onderhoud kan en mag rekenen en 
vrijvallende projectgelden in de algemene reserve van de 
gemeente terugvloeien. Het CDA LAREN en Liberaal 
Laren steunden deze motie en daarmee was er opnieuw 
een meerderheid in de gemeenteraad. Een meerderheid 
die zegt ‘handen af van de Larense Brink’. Het CDA 
LAREN is daarnaast ingenomen met het terugvloeien 
van de projectgelden in de algemene reserve. Met forse 
tekorten op de Larense begroting in het vooruitzicht 
geen overbodige luxe. Geen geld, 
niet doen zeggen wij immers al 
jarenlang. Contact via telefoon 
06-13356669 of mail kan natuurlijk 
altijd: e.vandenberg@laren.nl of 
r.winkel@laren.nl 

Erwin van den Berg
Gemeenteraadslid CDA
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Nieuws in beeld

Burgemeester doet het licht uit aan het einde van 
poffertjesseizoen

Bewoners Postiljon in actie tijdens jaarlijkse Cleanupday 

4675 handtekeningen tegen bomenkap 
Brink succesvol 

Alleen de buitenmuren blijven overeind hoek 
Schout-Oud Laren

Beiaardier krijgt bezoek van wethouder  
in klokkenkamer

Coranaproof buurpraatje De laatste poffertjes voor vrijwilligers 
Brinkhuis

De boerenkool in volle groei bij de laatste 
Larense boer

Gratis aardappelen rooien bij de S.O.L.L.
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

Larense zaken

Larense zaken 2 oktober 2020

Burgemeester doet het licht uit aan het einde van 
poffertjesseizoen

Beiaardier krijgt bezoek van wethouder  
in klokkenkamer

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

•  Slangenweg 1A, 1251 RT, vellen van 1 boom, 
 ingekomen 15 september

•  Stad en Lande 21, 1251 VP, plaatsen van een dakkapel 
en openslaande deuren, ingekomen 14 september 
2020

•  Heideveldweg 27, 1251 XK, plaatsen van een 
 toegangspoort, ingekomen 13 september 2020

•  Schuilkerkpad 2, 1251 SC, plaatsen van een tijdelijk 
paviljoen voor 7 maanden, ingekomen 18 september 
2020

•  Molenweg 41, 1251 LS, vellen van 1 boom, ingekomen 
21 september 2020

•  Ter informatie: op 2 februari 2020 is onder nummer 
167261 gepubliceerd dat er een aanvraag is gedaan 
voor het vellen van bomen aan de Jagerspad 19 en 21, 
1251 ZV, Jagerspad 41 en 45, 1251 ZW, Harmen  
Vosweg 4, 1251 HS.  
De publicatie van 2 februari 2020 onder nummer 
167261 wordt hierbij gewijzigd, omdat de aanvraag is 
ingetrokken voor de bomen aan de Harmen Vosweg 4.

 De aanvraag ziet er als volgt uit: 
  Steffenskamp 8, 10, 12, 14 en 24, 1251 ZT, Jagerspad 19 

en 21, 1251 ZV, Jagerspad 41 en 45, 1251 ZW, kappen 
van bomen, ingekomen 29 juni 2020

•  Molenweg 41, 1251 LS, vellen van 1 boom, ingekomen 
21 september 2020

•  Rozenlaantje 12A, 1251 BW, vellen van 1 boom, 
ingekomen 23 september 2020

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.

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunningen 

•  Hein Duvel 6, 1251 BX, vellen van 1 boom, verzonden 
14 september 2020

•  Esseboom 4, 1251 CP, vellen van 5 bomen, verzonden 8 
september 2020

•  Oude Drift 1, 1251 BS, bouwen van een nieuwe vleugel 
aan het museum, verzonden 16 september 2020

•  Heideveldweg 56B, 1251 XN, vellen van 1 boom, ver-
zonden 22 september 2020

•  Breeweg 14, 1251 DX, verbouwen van de woning, ver-
zonden 22 september 2020

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.

Verleende 
omgevingsvergunningen 

•  Oude Kerkweg 6, 1251 NZ, plaatsen van een erfaf-
scheiding met loop- en toegangspoort, verzonden 9 
september 2020

•  Brinklaantje 8, 1251 JZ, plaatsen van een dakkapel, 
verzonden 14 september 2020

•  Van Beeverlaan 12, 1251 ES, vervangen van het huidige 
hekwerk, verzonden 17 september 2020

•  Torenlaan 60, 1251 HL, plaatsen van een elektrische 
schuif- en looppoort, verzonden 16 september 2020

•  Vredelaan 6, 1251 GE, verbouwen van een woonhuis, 
verzonden 21 september 2020
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•  Torenlaan 33, 1251 HG, geheel vervangen van de rieten 
kap en intern renoveren van de woning met een kel-
der naar aanleiding van een brand, verzonden 21 sep-
tember 2020

•  Dammaat 6, 1251 JX, vervangen van de dakkapel en 
realiseren van een uitbouw tussen woning en garage, 
verzonden 22 september 2020

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

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

Familieberichten

Geboorten
22-08-2020  Jinthe Elisabeth Eleonora de Vries
03-09-2020 Jackie Summer Bess Jongeneel
08-09-2020 Elin Rawzn Abbas
20-09-2020 Bodhi Manu William Bogaers

Kent u iemand die een gemeentelijke 
erepenning verdient?

U mag een persoon of instelling die zich buitengewoon 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente Laren of 
de Larense gemeenschap voordragen voor de gemeente-
lijke erepenning. Deze persoon of instelling moet vol-
doen aan de volgende criteria:
•  Er is sprake van hoogwaardige en onderscheidende 

inzet voor de Larense gemeenschap. Onder hoog-
waardige inzet wordt verstaan: beleidsmatige, ver-
nieuwende en/of onderscheidende inzet die de Laren-
se gemeenschap ten goede komt. De nadruk ligt niet 
op langdurige inzet.

•  De inzet mag zowel binnen als buiten Laren zijn, 
maar is van belang voor de Larense gemeenschap.

•  De inzet voor Laren kan op een breed scala aan ter-
reinen zijn, bijvoorbeeld cultuur, wetenschap, sport, 
welzijn, gezondheidszorg en bevordering van de soci-
ale cohesie.

Ook komen personen of instellingen in aanmerking die 
zich op een hoogwaardige, onderscheidende en aanspreken-
de wijze hebben ingezet voor toepassing en naleving van de 
coronamaatregelen in het belang van de gemeenschap.

Meer informatie en een overzicht van personen/instel-
lingen aan wie de gemeentelijke erepenning is uitgereikt 
vindt u op www.laren.nl (Bestuur > Organisatie > Onder-
scheidingen). Voor vragen en een aanmeldformulier 
kunt u contact opnemen met mevrouw L.E. Verkroost, 
tel. 14 035. Uiterlijk drie maanden voor de gewenste uit-
reikingsdatum moet de aanmelding ingediend zijn.

Laren scoort ruim voldoende in 
onderzoek ‘Waar staat je gemeente’

Begin dit jaar voerde het onderzoeksbureau Research2E-
volve het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ uit voor de 
gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Dit onderzoek 
voeren de gemeenten om de twee jaar uit. 

Alle huishoudens van de gemeente Laren ontvingen een 
vragenlijst waarbij bewoners werden uitgenodigd hun 
mening te geven over de thema’s: woon- en leefomge-
ving, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienst-
verlening, welzijn en zorg. Gemiddeld waarderen de 
inwoners van Laren de inspanningen van de gemeente 
met een 7.0. Landelijk worden de inspanningen van de 
gemeente gemiddeld met een 6.7 gewaardeerd. Er zijn 
geen grote afwijkingen te noemen ten opzichte van 
voorgaande jaren.

Iets verloren? Vraag ernaar op het BEL-kantoor!

Bent u nog steeds op zoek naar dat verloren dierbare 
sieraad of die camera met vakantiefoto’s? Op het kan-
toor van de BEL Combinatie in Eemnes staan twee 
dozen met gevonden waardevolle spullen, zelfs nog 
uit 2016! 

Tot 1 januari 2021 kunt u bij de receptie op het BEL-
kantoor vragen naar uw verloren voorwerp. Na deze 
datum gaan de spullen naar een opkoper. Het opge-
brachte geld schenken we aan een goed doel.
Telefoons kunnen we helaas niet teruggeven, omdat 
ze niet te herleiden zijn. Enkele jongere telefoons pro-
beren we nog op te laden; mogelijk vinden we dan de 
eigenaar.
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In de hele regio Gooi en Vechtstreek krijgen 25.000 wil-
lekeurig uitgekozen inwoners een uitnodiging om mee 
te doen aan dit onderzoek. Om een goed beeld te krijgen 
van de gezondheid in uw gemeente, is het belangrijk dat 
zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Door 
mee te doen kunnen de GGD en de gemeente haar inwo-
ners (beter) ondersteunen om gezond te blijven. Daarom 
de oproep: Doe ook mee! 

Invullen duurt ongeveer twintig minuten. Direct na het 
invullen kunt u een digitaal gezondheidsadvies krijgen. 
Als dank voor uw deelname kan elke twintigste deelne-
mer een VVV-bon van twintig euro ontvangen.

Op de website van de GGD (www.ggdgv.nl) onder de 
knop ‘Gezondheidsmonitor 2020’ vindt u meer informa-
tie en een link naar de digitale vragenlijst.

Themalezing ‘Thuis wonen  
met dementie’

In de bibliotheek van Laren verwelkomde wethouder 
Karin van Hunnik maandag 21 september de sprekers 
Cees Croes en Esther Klijnsma. Zij leidden de themale-
zing ‘Thuis wonen met dementie’ en wisselden van 
gedachten met de aanwezigen. De bibliotheek organi-
seerde de bijeenkomst over dit onderwerp in de Week van 
de Dementie.

Resultaten
In Laren hebben 1484 inwoners de vragenlijst ingevuld. 
Wonen in Laren wordt door de respondenten gemiddeld 
met een 8,4 gewaardeerd. Zeven op de tien (73 procent) 
van de respondenten helpt weleens bij de buren en bijna 
de helft van de respondenten verricht weleens mantel-
zorg (46 procent) of doet vrijwilligerswerk (42 procent). 

Belangrijke onderwerpen in Laren zijn: veiligheid (60,9 
procent), leef baarheid (51,1 procent), dienstverlening 
(43,0 procent) en vertrouwen (35,0 procent). 

Aandachtspunten voor Laren gaan over onderhoud 
wegen, onderhoud perken/plantsoenen en speelvoorzie-
ningen. Een aantal reconstructies van wegen wordt 
gecombineerd met het project ‘Laren Regenklaar’, om zo 
de openbare ruimte weer toekomstbestendig te maken. 
Ook heeft Laren per 1 januari 2020 een nieuw contract 
afgesloten met een aannemer voor het onderhoud van de 
buitenruimte. Hierdoor heeft een inhaalslag plaatsge-
vonden voor het onderhoud van de perken/plantsoenen 
in de afgelopen periode. Met het nieuwe contract wordt 
het onderhoud op peil gehouden. Betreffende de speel-
voorzieningen is er regulier onderhoud.

Communicatie en verkeersveiligheid
De juistheid van informatie en de snelheid van het 
af handelen van verzoeken is een aandachtspunt. Inwo-
ners geven aan beter geïnformeerd te willen worden over 
het verloop van (participatie)processen. Communicatie 
is van ons allemaal. Het jaarplan Communicatie 2021 zal 
dan ook gericht zijn op het communicatiever maken van 
de organisatie. Uit de reacties blijkt verder dat verkeers-
veiligheid belangrijk wordt gevonden en dat men vindt 
dat er te hard wordt gereden in de dorpen. Dit onderwerp 
wordt al aangepakt door bewustwordingscampagnes. 
Daarnaast onderzoekt de gemeente verkeersonveilige 
situaties en bekijkt of aanvullende maatregelen noodza-
kelijk zijn. Op de website van de gemeente zijn deze 
onderzoeksrapporten te vinden.

Het onderzoeksrapport ‘Waar staat je gemeente’ is te 
vinden op www.laren.nl onder ‘Nieuws’.

Doe mee aan de 
Gezondheidsmonitor 2020

Gezond zijn en blijven: belangrijk, zeker in deze corona-
tijd. Eens in de vier jaar onderzoekt de GGD de gezond-
heid van inwoners van achttien jaar en ouder via de GGD 
Gezondheidsmonitor.
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Echtpaar Van de Laar zestig jaar 
getrouwd!

Het was een grote verrassing voor Piet & Corrie van de 
Laar. Zondag 20 september kwam burgemeester Nan-
ning Mol langs op hun zestigjarig huwelijksfeest in 
Grandcafé Eemland in Eemnes. Piet is in 1935 op de Erica-
weg in Laren geboren, waar hij nog steeds woont. 
Mevrouw is ook geboren in 1935 en komt uit Bussum. 
Voor de liefde kwam zij naar Laren, waar ze op 24 mei 1960 
met Piet trouwde. Het echtpaar kreeg drie zonen: Chris, 
Karel en Eric. Het drietal denkt nog altijd met plezier 
terug aan de jaarlijkse zomervakanties in de tent op de 
Veluwe in Hoenderloo. De heren zijn trots op hun vader; 
hij deed al meerdere keren mee met de Hilversum City 
Run en wil volgend jaar weer meerennen. En ze zijn trots 
op hun moeder die altijd liefdevol voor ze klaarstaat.

World Cleanup Day

Zaterdag 19 september was het World Cleanup Day! Over 
de hele wereld gingen mensen aan de slag om zwerfafval 
op te ruimen. Ook in Laren. Wethouder Ton Stam vroeg 
inwoners om mee te helpen met opruimen op Plein 1945. 
Ook waren er zaterdag activiteiten en workshops voor 
kinderen bij Het Spookbos. Het stond allemaal in het 
teken van afval en recycling. 

Leen gratis de 
zwerfafvalaanhanger

Zwerfafval staat met stip op nummer één als het gaat 
om grootste ergernissen van Nederlanders. Daarom 

stellen de BEL-gemeenten kosteloos een zwerfafval-
aanhanger met gereedschap ter beschikking. 

Hierin zitten onder andere vegers, schoffels, vuilknij-
pers, snoeischaren, afvalzakken, veiligheidsvestjes, 
werkhandschoenen, een kruiwagen, pionnen en zelfs 
een EHBO-koffer. Maar ook spullen om kleine klusjes in 
de wijk mee op te knappen, zoals voor het rechtzetten 
van paaltjes of borden. 

Aanhanger reserveren
Iedere wijkraad, buurtvereniging, school of inwoner kan 
de aanhanger reserveren. U kunt daarvoor bellen met de 
werf beheerder, via 14 035. De aanhanger haalt u op bij de 
gemeentewerf, Zuidersingel 2 in Eemnes. 

Meld ‘t en de gemeente herstelt ‘t

Losse stoeptegel, overhangend groen of straatverlichting 
stuk? Als u het meldt dan herstellen wij het. U kunt uw 
melding doen via www.laren.nl (Wegen en groen > Mel-
ding openbare ruimte). Geeft u hierbij aan wat er aan de 
hand is, de exacte locatie en indien van toepassing het 
nummer van de lantaarnpaal. Heeft u deze gegevens 
niet, meld het dan telefonisch via 14 035. Het meldpunt 
is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 
08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

  

Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035
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Nieuws in beeld

Ol’Blacks, de Walking Footballers van sv Laren ’99, zetten beste 
beentje voor op toernooi in Leiderdorp

Het Parool pakt uit met special over het Gooi

Koorleden van St. Jansbasiliek geëerd

Herman van Veen opent zijn schilderijententoonstelling 
in Singer

€Frank Hessing nieuwe sponsor 
tennisvereniging 't Laer Geef en Neemtafel weer terug in Brinkhuis Heerlijk nazomeren op terras 

bij Mauve

Larense zaken 19 aprilt 2019
La Place Laren wordt vernieuwd Larense Lisa Staal wint Max' Tineke 

trofee voor 'Girl project'
Larens ' first dog' Finn maakt kennis met 
Doortje op 1,5 meter afstand
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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.

Mind the gap
Londen oefent op veel Nederlanders een grote aan-
trekkingskracht uit. Volgens Intermediair werkten 
er in 2015 ongeveer 20.000 landgenoten. Daarnaast 
reizen veel Nederlanders wekelijks heen en weer 
om er te werken. Zo ook Nick, die in het weekend 
gewoon in Amstelveen bij zijn gezin woonde.  
Maar deze situatie trok uiteindelijk een te grote wis-
sel op zijn huwelijk met Linda. En voordat ze er erg 
in hadden, was de afstand niet meer te overbruggen. 
Een scheiding bleek onvermijdelijk. 
Ze waren vastbesloten om een vechtscheiding te 
voorkomen en om alles in goed overleg te regelen. 
In Corona-tijd bleek het nog lastig om afspraken  
te maken met de reisbeperkingen van en naar  
Engeland. Veel informatie is gelukkig te vinden op 
internet, bijvoorbeeld op de site van de Vereniging 
van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidings-
mediators (vFAS). Een gespecialiseerde advocaat 
was ook nodig om dit stel te begeleiden. Door het 
hoge salaris van Nick, dat hem destijds had verleid 
om in Londen te gaan werken, hadden hij en Linda 
veel gespaard. De financiën kostten wat gepuzzel, 
ook vanwege de verschillende fiscale systemen, 
maar daarvoor schakelden we een adviseur in, die in 
beide landen werkt. Omdat Engeland bij betaling 
van alimentatie niet het belastingvoordeel kent,  
dat wij in Nederland hebben, kozen ze na advies 
voor een afkoopsom met een speciale constructie.  
Deze constructie maakte het mogelijk dat Linda het 
huis in Amstelveen overnam. De kinderen waren 
oud genoeg om zelf naar hun vader te reizen. Om te  
beginnen laverend tussen de reisbeperkingen door, 
maar hopelijk in de toekomst tijdens alle vakanties 
en met een vaste regelmaat daar tussenin.  
Een vechtscheiding had hen jaren gekost. Door 
overleg is de situatie voor Nick en Linda gelukkig 
vrij snel geregeld. k

Column Clasien_71X220mm_sept_01_2020.indd   1 23-09-2020   15:32:28
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wwwwww..ddeeGGoouuddeennMMaakkeellaaaarr..nnll         

Stuur deze bon ingevuld naar ons op 
en wij bepalen gratis en vrijblijvend 
de waarde van uw woning!  
Wilt u meer informatie, kom gerust bij 
ons langs of bel. Wij helpen u graag!  

GRATIS 
WAARDEBEPALING 

Naam : _______________________ 

Adres : _______________________ 

Postcode : ____________________ 

Plaats: _______________________ 

E-mail :_______________________ 

Telefoon :_____________________  

Ik kom graag 

en vrijblijvend  

bij u langs 
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www.bol-an.nl
Nieuwe website  
Leo Janssen
Met ingang van 1 oktober is Leo Janssen gestart met een 
eigen website die informeert over het leven van alledag in 
ons dorp.” Iedere dag vers nieuws”, klinkt het enthousiast.

“Over Larense burgers, verdwenen boeren en sjieke 
buiten lui.” Op www.bol-an.nl ( let op het streepje tussen 
bol en an) vindt u naast het dagelijks nieuws, informatie 
over allerlei activiteiten die in Laren plaatsvinden, 
berichtgeving over sport, vrije tijd, cultuur, opmerke-
lijke gebeurtenissen in de geschiedenis van het dorp, een 
agenda, de foto van de dag, f ilmpjes, recepten, boek-
besprekingen, beschouwingen, belangrijke links, adres-
sen én….. natuurlijk exclusief de veel gelezen rubriek 
Bol-an die de voormalig creatief directeurr van Endemol 
en oud-wethouder cultuur  wekelijks schrijft voor de 
Laarder Courant de Bel. Zijn in november verschenen 
boek ’ Bol-an’ met de gebundelde columns is alweer nage-
noeg uitverkocht. Janssen is bijzonder trots dat afgelo-
pen donderdag de website door burgemeester Nanning 
Mol is geopend. “Ik ben daar bijzonder trots op.  In het 
jaar dat hij nu onze eerste burger is, heeft hij laten zien 
dat hij van het dorp houdt en erin is geïnteresseerd. Ik 
wil met deze site heel graag vertellen in wat voor bijzon-
der en charmant dorp wij leven. Veel ‘buitenlanders’ 
zoals mensen die niet in Laren wonen soms door Laar-
ders  worden genoemd, hebben vaak de indruk dat Laren 
 poenerig en patserig is, maar de werkelijke rijkdom van 
Laren zit van binnen. Zoveel bijzondere karakters wonen 
hier. Daar gaat www.bol-an.nl over en wil ik dolgraag 
over vertellen. En altijd met een tongue in chique, met 
een glimlach. Het dorp heeft er de charme voor.” Wilt u 
zelf iets vertellen dat u heeft meegemaakt, waar uw hart 
vol van is, van overstroomt of van breekt, dan kan dat. 
Stuur uw berichten, activiteiten, herinneringen, 
 ervaringen in en met het dorp ( al of niet met foto’s)  naar 
leojanssen2105@gmail.com. Janssen: “Ik hoop dat er veel 
mensen naar www.bol-an.nl zullen kijken, er gebruik 
van maken en ervan zullen genieten.” 

Reacties dus graag naar leojanssen2105@gmail.com
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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.

Thuis 
Thuis is waar de kachel brandt, waar je vrouw, je man, 
je kinderen op je wachten. Thuis is je eigen geur en 
kleur, thuis is daar waar jij je prettig voelt. Volgens de 
Dikke van Dale is het een plek waar iemand woont en 
waar diegene zich prettig voelt. Er zijn veel spreek-
woorden en gezegden met “thuis”. Wij als makelaar 
verkopen en kopen huizen, maar eigenlijk verkopen/
zoeken we vooral een thuis, daar waar iemand zich 
prettig voelt, veilig, vrolijk, zich zelf kan zijn, maar 
ook beschutting voelt op minder prettige momenten 
in zijn/haar leven. 
De afgelopen maanden zijn we met zijn alle meer 
thuis geweest en zoals het er nu uitziet komt er de 
komende maanden hierin weinig verandering. Je 
huis, je thuis, je veilige haven is  tegenwoordig ook je 
werkplek, je thuisrestaurant, je sportschool en nog 
veel meer. De afgelopen zomermaanden hebben we 
ervaren dat veel kandidaat  kopers het gevoel hebben 
gehad stil te hebben gestaan; er zijn veel woningen 
verkocht, het sentiment in de markt is goed en het 
aanbod stabiel. 
Goede woningen worden snel verkocht echter wonin-
gen die gerenoveerd moeten worden, hebben over het 
algemeen iets meer tijd nodig. Doordat thuiswerken 
zien we dat er meer vraag is naar (extra) slaap/werk-
kamers, worden de keukens nog belangrijker en moe-
ten we veel mensen teleurstellen dat we in Laren/
Blaricum geen glasvezel aansluiting hebben. 
Ook vakantiewoningen vinden gretig aftrek, hebben 
de botenmakelaars het drukker dan ooit gehad even-
als de zwembadbouwers en de hoveniers. We maken 
ons met zijn allen op voor de komende herfst en zet-
ten ons schrap of er mogelijke een 2e coronagolf komt. 
De zon komt al veel later op  en de avond valt eerder. 
De temperaturen dalen en de chocoladeletters liggen 
alweer in de schappen. Over ca. 60 dagen is het Sinter-
klaas en over ca. 80 dagen is het Kerst. Je thuis versie-
ren, dit jaar niet 1 kerstboom maar 3 of 4. Dit jaar; in 
je eigen keuken, speculaas bakken, een kerstdiner 
voorbereiden en oliebollen bakken. Een huis is meer 
dan stenen en dakpannen, het is een thuis.  

Uit het archief van de Historische kring Laren - 40
Door Bep (G.L.) De Boer

1920 (100 jaar geleden)
Zaterdag 4 september 1920 zaten enkele militairen die 
gelegerd waren in het Kamp van Laren heerlijk van de 
rust te genieten op het terras van Theehuis ’t Bluk aan 
de Zuiderheide. Na een paar dagen zware oefeningen 
te hebben ondergaan waren zij hier wel aan toe. Ze 
dronken geen alcohol want ze moesten nog terug 
lopen naar het kamp. Terwijl ze daar rustig bijeen 
waren, kwamen enkele militairen, eveneens 
af komstig van het Kamp van Laren, aan waggelen. Zij 
had in het centrum van Laren al zo het één en ander 
gedronken en hadden nu eindelijk hun collega’s bij 
het Theehuis gevonden. De bediening van het 
Theehuis was niet erg blij met deze militairen en 
vroeg vriendelijk of zij misschien beter naar het kamp 
konden gaan. Dat wilden ze wel en vroegen of ze even 
mochten uitrusten en beloofden dat ze dan zouden 
opstappen. Dat was oké. Doch één van die militairen 
vond dat ze het volste recht hadden om hier te 
verblijven en begon zich ergerlijk te gedragen. Onder 
de eerder gearriveerde militairen was ook een lid van 
de militaire politie. Die stond op en wilde de 
onruststoker van het terras verwijderen. Dat werd een 
enorme worsteling. De amokmaker wilde de sabel van 
de militair te pakken zien te krijgen. Hierop grepen de 
andere militairen in en overmeesterden hem. Een 
gemeente veldwachter uit Blaricum, die hier toevallig 
in de omgeving wandelde zorgde dat voorgoed een 
eind aan het gevecht kwam en maakte proces verbaal 
op. Hierna stapten alle militairen op en liepen naar 
het Kamp van Laren terug. De ruziemaker bleef 
daarna rustig in hun midden. 
Wie een bezoek aan de Historische kring wil brengen 
is van harte welkom op woensdag van 13 tot 15.30 uur 
in de Lindenhoeve aan de Van Nispenstraat 29 in 
Laren. Donateurs ontvangen het kwartaalbericht.

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

Donateurs ontvangen het kwartaalbericht.



Mooi in ’t Gooi
Acht keer mag ik dit najaar een talkshow over Laren en het Gooi presenteren op nationale televisie. Klinkt als een 
droom. Een pracht gelegenheid om Laren weer eens f link op de kaart te zetten in een tijd dat ondernemers, horeca en 
winkeliers dat goed kunnen gebruiken.

Voorwaarde: te realise-
ren binnen enkele 
maanden. En ook nog 
eens op commerciële 
basis. Dat wil zeggen 
dat er geld moet wor-
den gegenereerd om het 
programma te kunnen 
maken. Het is namelijk 
op RTL4, niet bij de 
 publieke omroep. Er 
zijn drie dingen die je 
nooit moet doen: fund-

raisen in tijden van corona, fundraisen in de zomer en 
fundraisen voor een programma dat nog niemand kent.
Bijzonder Laren zag gelukkig het belang ervan in en 
deed en dacht mee. Singer Laren directeur Evert van Os 
zag de potentie ook en bood zijn Orangerie aan als loca-
tie. Ook makelaar Jacques Walch en de in Laren geves-
tigde vermogensbeheerder Wierda en Partners waren 
snel aan boord, net als museumdirecteur en begenadigd 
kunstduider Jan Rudolph de Lorm. Dorpsgenoten Karel 
Loeff en Wim Jordaan zegden direct toe hun bijdrage te 
leveren, maar bovenal was producent Michael Bakker 
van Pakkend Media bereid om zijn nek uit te steken om 
dit te realiseren, samen met zijn onmisbare Claudia 
 Gatland. Hulde aan hen allen.
De techniek heeft in de afgelopen jaren niet stil gestaan. 
En dus wordt er elke zaterdag een complete mobiele stu-
dio gebouwd op de plek waar Willem Duys ooit zijn fa-
meuze ‘Voor de Vuist weg’ maakte. Inmiddels maken 
robot camera’s, op afstand aangestuurd door de regie, 
hun weg naar close-ups en half totalen. Mijn stem wordt 

 geregistreerd middels een ‘Madonnaatje’. De gasten zijn 
op hun gemak, de sfeer is aangenaam ontspannen. In 
een paar weken tijd ontwikkelt het format zich tot een 
stamtafel waar deals worden gesloten. De openhaarden-
specialist verkoopt ter plekke twee kachels, butler James-
online wordt per direct door ons ingehuurd, Jacques 
Walch belooft de rietdekker een klus als hij een draaidag 
wil omzetten zodat hij en Karel met mooi weer kunnen 
f ilmen. 
Hoewel ik me de afgelopen 50 jaar steeds heb mogen 
wentelen in de warme lappen van de publieke omroep, 
heb ik er plezier in om de gasten en hun waar goed over 
het voetlicht te brengen. Of dat nou het GNR is, of het 
nieuwe theaterseizoen. Met bewondering luister ik naar 
taalvirtuozen Jan Rudolph en Wim. Als je na het zien van 
onze mode-special nog niet naar een van de 50 winkels 
rent, weet ik het niet meer. Maar ook houd ik gratis glos-
sy’s omhoog en roem met overtuiging de koffie, de chi-
que geurkaarsen en delicatessen van de restaurateurs. 
Drum- en showband MCC komt op de vroege 
 zaterdagochtend hun opwachting maken, net als de vrij-
willige brandweer. Allemaal toppers. Het zijn allemaal 
belangrijke onderdelen van het programma, we willen 
het belang van het verenigingsleven, de muziek en de 
sport ook benadrukken.
Het ‘Bonte Paard kijkerspanel’ reageert mild. Een enkele 
zwartkijker betwijfelt het nut van het programma op de 
socials. Doe het lekker zelf, denk ik dan - en tik nog een 
stukkie voor het Larens Journaal om het uit te leggen.

Met speciale dank aan: René Expertsalon, Eyewear Hugo van 
Leeuwen, Walter en Roland, Yoek, Tim’s Menswear, Singer 
 Laren, Bijzonder Laren. 15



Smashers Laren Dames 1 en Dames 3 ondanks corona tóch 
kampioen

Jongste collectant Claire bedankt alle gevers voor KWF

Minister Ingrid van Engelshoven opent 
tentoonstelling in Singer

Let op toegankelijkeid voor onze ouderen

Winnaars 5/6/7/8- toernooi 't Laer

Streetsale wordt vaste succesvolle traditie

Veel toeloop bij hippe Garage Sale op de 
Jordaan

Straatartiesten weer terug bij terrassen

Ochtendgloren op de Eng

Succesvolle dag met Papageno 
miniconcert

Nieuws in beeld
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Smashers Laren Dames 1 en Dames 3 ondanks corona tóch 
kampioen

Ochtendgloren op de Eng
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1,5 kilometer vloerverwarming
LAREN – september 2020. Met grote voortvarendheid wordt het interieur van cultureel erfgoed de 
Johanneskerk in het centrum van Laren gerenoveerd. Als je de foto’s ziet vraag je je af of het ooit nog 
goed komt met deze 500-jarige. 

Volgend jaar zal de verjaardag worden gevierd en zoals 
de bouwers hebben beloofd, zal de klus in december 2020 
zijn geklaard! Nu is 1,5 kilometer vloerverwarming 
gelegd. Het ziet er indrukwekkend uit en zal aanzienlijk 
meer sfeer en warmte geven dan de hard blowende vloer-
roosters die er zaten.

In 2021 is de Johanneskerk, het oudste gebouw van Laren, 
klaar voor de volgende 500 jaar. Dan zullen er naast de 
gebruikelijke diensten van een kerk, concerten, diners, 
exposities, lezingen en meer worden gegeven en gehou-
den. De banken waar je het echt niet langer dan een uur-
tje op kon uithouden, zijn er gelukkig al uit, nieuwe 
stoelen worden, voordat de keuze wordt gemaakt, inge-

zeten en over een ander orgel wordt druk onderhandeld. 
De glas-in-loodramen krijgen speciale aandacht evenals 
het buitengebied rondom de kerk.

Ondanks de beperking van acties door corona, is op circa 
40.000 euro na, het totale bedrag voor de renovatie en res-
tauratie van het in- en exterieur bereikt! Burgers en 
bedrijven tasten verheugend gul in de portemonnee 
voor het behoud van dit unieke cultureel erfgoed. De 
Vriendenstichting Johanneskerk 500 attendeert graag 
nog even op haar website www.johanneskerk500-laren.nl 
Daarop staat veel informatie waaronder de geschiedenis 
van de kerk, maar ook een f lyer waarmee eenvoudig een 
bijdrage kan worden overgemaakt. 

1,5 kilometer vloerverwarming

Komt het ooit nog goed?
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TheaTeragendaTheaTeragenda

Rosa spieR Huis papageno Huis BRinkHuis THeaTeR
Hector Treublaan 97 Naarderstraat 77 Brink 29
035 538 67 97 035 538 80 91 035 751 39 91
info@rosaspierhuis.nl email@stichtingpapageno.nl info@hartvanlaren.nl
www.rosaspierhuis.nl www.stichtingpapageno.nl www.hartvanlaren.nl

Zondag 4 oktober
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis 
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Irene Sorozabal (mezzosopraan), 
Imanol Casan (piano)

Maandag 5 oktober
Theatergroep Plankgas - Een kuur van een uur
19.00 en 20.30 uur - Theater Rosa Spier Huis
Regulier € 20,- | Vriend € 17,50
Een koortslip, vliegangst, iPhone 
kwijt en wat dacht u van de 
aandoening hyperdydrose of 
misofonie… Kijk, dat hebben wij 
dan weer! En geef nou maar toe: 
knappen we niet stiekem een 
beetje op van andermans leed? De muzikale 
theatervoorstelling “Heb ik weer!”, vol hilarische en 
ontroerende liedjes en herkenbare sketches over wat er 
allemaal tegen kan zitten in het leven, zorgt ervoor dat u 
met een goed gevoel naar huis gaat. Plankgas levert met 
‘Een kuur van een uur’ het perfecte medicijn om er weer 
even tegen te kunnen! 

Donderdag 8 oktober
Jim Speelmans – Huppethee 
20.15-22.00 uur - Theater aan de Brink € 15,-
Jim Speelmans is een begrip in het 
stand-up comedy circuit. U heeft 
waarschijnlijk al vaak om hem gelachen 
zonder dat u het wist. Hij is namelijk al 
jarenlang de tekstschrijver voor grote 
namen in de Nederlandse cabaret-
wereld. Ondertussen treedt Jim ook op met zijn eigen 
shows. ‘Huppethee’ is een dynamische solovoorstelling 
met een hoge grapdichtheid. Een komische, kleurrijke 
voorstelling van een getalenteerd theaterdier.

Zondag 11 oktober
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Jose Alberto del Cerro (piano)

Zondag 18 oktober
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis - € 8,00 incl. 1 koffie of thee
The Kanaal Flute Kwartet

Donderdag 22 oktober
TRYO (trio cabaretiers try-outen) 
20.15-22.00 uur - Theater aan de Brink - € 15,-
TRYO, oftewel “trio cabaretiers try-outen”, is een 
avondvullende voorstelling waarin drie cabaretiers  
ieder 30 minuten van hun (nieuwe) voorstelling  
komen try-outen. 
Voordat het grote publiek ze 
ontdekt heeft, brengt TRYO deze 
cabaretiers naar het theater. 
Iedere TRYO is anders, wisselende 
line-ups, aanstormend 
cabarettalent en gevestigde 
namen.

Zondag 25 oktober
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis - € 8,00 incl. 1 koffie of thee
Ana Prazeres (klarinet), Dagmar Korbar (altviool), Pau 
Hernández Alenyar (piano)

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

Zondag 8 november
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis -  8,00 incl. 1 koffie of thee
Duo Volgaris, Batrolomeo Audisio (fluit),  
Richard He (piano)

Zondag 8 november
Bruun Kuijt & Jan Elbertse - Wat nou oud?!
14.00 en 16.00 uur - Theater Rosa Spier Huis
Regulier € 20,- | Vriend € 17,50
Deze succesvolle en humoristische toneelvoorstelling 
gaat over twee gepensioneerde acteurs die nog één keer 
gevraagd worden een optreden te 
verzorgen in een succesvolle, snelle 
talkshow die dagelijks op de buis te zien 
is. De twee heren hopen eindelijk het 
succes en de waardering te krijgen die in 
het verleden nooit voor hen was 
weggelegd. Zal het ze lukken? 
Toneel voor iedereen die moeite heeft 
met de snelheid en oppervlakkigheid van 
deze maatschappij.

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. 

Kaarten voor concerten in het Papageno Huis: Reserveren via  
www.papageno.nl/papageno-huis/activiteiten/papageno-koffieconcerten

Voor voorstellingen of concerten in het Rosa Spier Huis kunt u tickets 
bestellen via de website www.rosaspierhuis.nl of bij de receptie.
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Deel je creatieve gave(n): vrijwillig en 
verrijkend
Nanda Stern houdt van schilderen én heeft een fysieke 
beperking. Tijdens een bijeenkomst met actieve 
buurtbewoners in het Huis van Eemnes deze zomer, 
deelde ze haar eigen ervaring en werd één en één drie. 
Dat moment was het begin van een nieuw initiatief: 
Deel je creatieve gave(n). Nanda licht toe: “Deel je crea-
tieve gave(n) is een samenwerking tussen een (leer-
ling-)kunstenaar en iemand die vanwege zijn of haar 
beperking niet kan deelnemen aan een groep. Het idee 
werd geboren doordat ik al een tijd samenwerk met 
Jaap Cok, een bekende kunstenaar in Eemnes. Door 
mijn fysieke beperking kan ik niet meekomen met 
groepslessen. Ik heb het wel geprobeerd maar voelde 
me heel erg opgelaten omdat ik het gevoel had dat ik 
de groep ‘ophield’. Jaap bood toen aan om onze passie 
te delen en samen te schilderen. Hierdoor kan ik 
mezelf zijn en ik me veilig.”

Vrijwillig én verrijkend
En zo geschiedt het. “Eens in de twee weken komt Jaap 
bij mij thuis. Per keer kijken we wanneer het uitkomt 
en als één van beiden iets anders te doen heeft, gaat 
onze afspraak niet door. Het is voor allebei vrijwillig, 
vrijblijvend én verrijkend, er ligt geen druk op”, ver-
telt Nanda verder. “Ik bedenk wat ik wil schilderen, 
koop zelf de materialen en maak een opzetje. Met Jaap 
bespreek ik wat er veranderd kan worden en dan gaan 
we  samen aan de slag. Hij helpt me met de onderdelen 
van mijn werk die voor mij lastig zijn en zo krijg ik 
toch een schilderij dat af is. We hebben er allebei veel 
plezier in.” Ben je een kunstenaar in een van de BEL-
gemeenten en hou je van schilderen, zingen, dansen, 
instrument bespelen of anders? En wil jij ook je gave(n) 
vrijwillig delen? Of heb jij een beperking en wil je 
jouw creativiteit graag delen met een kunstenaar? 
Neem dan contact op met Nanda Stern, n.stern@live.nl.

Laren
Op de melodie van ‘New York State of Mind’ van Billy Joel

(door David van Eeghen)

Wonen in Nederland
Op het platte land

Of in een Vinex-wijk 
Wonen in de grote stad

Aan het Hazenpad
Of aan een stille dijk

Zal nooit meer hetzelfde zijn
Als waar mijn leven is gestart
Oh, ik heb Laren in mijn hart

De Herdersweg aan de stille hei
Langs de Vredelaan

Waar hoge bomen staan
Ons huis heeft een rieten kap

En ik hoor jouw stap
Op het grindpad gaan

Waar de geur van een bloementuin
Mij steeds aangenaam verdoofd 
Oh, ik heb Laren in mijn hoofd

Ach, wat was alles anders toen
We leefden zorgeloos, gedachteloos 

Zaterdag naar hockey
Zondag zeilen op de plas

Toen klein verdriet nog groot was
Houd ze wel van mij, houd ze niet van mij

En wie krijgt het mooiste meisje van de klas

Starend naar het groene gras
Bij het tuinterras

Waar het zwembad ligt
Zwem jij met je bruine lijf

En je ogen blauwer dan het water is
En ik hoor lijsters zingen van hun hoge vaste stek

Oh, Laren is mijn plek

Ach, wat was alles anders toen
We leefden zorgeloos, gedachteloos 

Zaterdag naar hockey
Zondag zeilen op de plas 

Toen klein verdriet nog groot was
Houd ze wel van mij, houd ze niet van mij

En wie krijgt het mooiste meisje van de klas

Kijken naar mijn bankafschrift
Van mijn hypotheek

Die krijg ik elke week
Denk ik aan hoe snel he ging

Samen met de tijd
Komt verantwoordelijkheid

Maar als de geur van mijn bloementuin
Mij weer aangenaam verdoofd

Dan krijg ik Laren … in mijn hoofd
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•  dinsdag 6 oktober 19.30 uur  

Au nomme de la Terre Drama 

•  woensdag 7 oktober 14.30 uur  

Just Mercy Drama/Biografie 

•  woensdag 7 oktober 19.30 uur  

Little Women Drama/Romantiek 

•  donderdag 8 oktober 14.30 uur  

De Beentjes van St. Hildegard Drama/Komedie

•  woensdag 14 oktober 14.30 uur  

Judy Biografie/Muziek

•  woensdag 14 oktober 19.30 uur  

Au nomme de la Terre Drama

•  donderdag 15 oktober 14.30 uur  

Little Women Drama/Romantiek

•  dinsdag 20 oktober 19.30 uur  

Just Mercy Drama/Biografie

•  woensdag 21 oktober 14.30 uur  

De Beentjes van St. Hildegard Drama/Komedie

•  woensdag 21 oktober 19.30 uur  

Judy Biografie/Muziek

•  donderdag 22 oktober 14.30 uur  

Au nomme de la Terre Drama

•  dinsdag 27 oktober 19.30 uur  

Judy Biografie/Muziek

•  woensdag 28 oktober 14.30 uur  

Au nomme de la Terre Drama

•  woensdag 28 oktober 19.30 uur  

De Beentjes van St. Hildegard Drama/Komedie

•  donderdag 29 oktober 14.30 uur  

Just Mercy Drama/Biografie

Filmagenda Brinkhuis 

In samenwerking met Stichting 
Kunst in Laren geven drie kunste-
naars drie dagen lang acte de présen-
ce bij Galerie Gijselman in Laren: 
Henk Gijselman, Annemieke Vetter 
en Nora van den Berg. Henk Gijsel-
man beperkt zich in zijn werk niet tot 
een specif ieke stijl. Wel heeft hij een 

voorkeur voor klassiek impressionistisch werk. Daarbij 
experimenteert hij met kleurgebruik en minder strak 
weergeven van de objecten. De onderwerpen die hij kiest 
zijn in de sfeer van de jaren 20, vorige eeuw. Interieurs, 
cafés, stadsgezichten, stillevens en landschappen schil-
dert hij net zo graag. Voor Annemieke Vetter is schilde-
ren een soort levensstijl geworden, niet meer uit haar 
leven weg te denken. “Ik word van het schilderen rustig, 
krijg weer meer energie en het werkt als Zen,” aldus de 
kunstenares. Haar grote helden van deze tijd zijn Hans 
Baayens en de Belgische schilder Jan de Vliegher. Nora 
van den Berg is beeldhouwer. “Als beeldhouwer ga je een 
samenwerking aan met de steen,” vertelt ze. “Je stelt 
eisen aan de steen, maar die heeft zelf ook iets te vertel-
len. Als dat compromis werkt, komt er in mijn geval een 
abstract organisch beeld uit dat al doende is ontstaan.”
De galerie aan de Drift 6 te Laren is van vrijdag 2 t/m 
zondag 4 oktober geopend van 12.00 - 17.00 uur.

Gooise Academie weer veilig van start
De Gooise Academie is in september 
gestart met het nieuwe cursusjaar. 
Rudolf Laane (voorzitter van het 
bestuur): “Na dat we afgelopen maart 
de fysieke lessen op de Academie 
halsoverkop hebben moeten 
omzetten naar online lessen, was de 
behoefte bij onze circa 600 cursisten 

Drie dagen, drie kunstenaars 

Activiteiten

● Elektrotechnische- en verlichtingsinstallaties
● Data-netwerken en cai-installaties
● Brandmeld-, beveiligingsinstallaties en verlichting
● Domotica voor huis- en gebouwautomatisering
● Zonnepanelen
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10 jaar zorgafdeling De Stal
De zorgafdeling van Stichting 
Het Spookbos bestaat tien jaar. 
En dat wordt het hele jaar 
gevierd. Deze zorgafdeling, 
genaamd De Stal (www.natuur-
lijkbegeleiden.nl), ondersteunt 

kinderen en jongeren tot en met vijfentwintig jaar met 
bijvoorbeeld faalangst, een lage weerbaarheid, autisme, 
ADHD of angsten. Bij De Stal wordt veelal met dieren en 
in de natuur gewerkt. De begeleiding wordt geboden 
vanuit de thuissituatie, op school of op de locatie van 
Stichting Het Spookbos op de grens van Laren en Eem-
nes. Op deze kinderboerderij zijn verschillende dieren 
aanwezig en ook kan er gebruik gemaakt worden van het 
bos dat achter de locatie ligt. Er zijn ook twee hulphon-
den aanwezig, die speciaal getraind zijn om te helpen 
tijdens de begeleidingen. Ook wordt er met paarden 
gewerkt. 
In 2010 is De Stal opgericht vanuit de visie dat ontwikke-
ling beter mogelijk is als je het combineert met dieren en 
natuur. De traditionele behandelruimte biedt voor veel 
mensen niet de ideale omgeving om met hun problemen 
om te leren gaan. In de natuur en in het contact met die-
ren zijn verschillende werkzame factoren aanwezig, 
waardoor meer effect bereikt wordt. Op een ontspannen 
wijze wordt aan de ontwikkeling van vaardigheden 
gewerkt, waardoor kinderen en jongeren zich beter 
staande kunnen houden. Ook ouders worden onder-
steund bij de vaak ingewikkelde opvoedvraag, waar zij 
mee te maken hebben. Dat deze vorm van begeleiding 
gewild is, weten ze bij De Stal. Regelmatig is er sprake 
van een aannamestop. Binnenkort komen er weer een 
beperkt aantal plekjes voor individuele begeleiding vrij, 
dus mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact op 
met info@natuurlijkbegeleiden.nl. 
Het hele jaar door zal er zowel op sociale media als tij-
dens begeleidingen aandacht worden besteed aan het 
10-jarig bestaan. De feestactiviteiten zullen voor een 
breed publiek toegankelijk zijn. Hou de Facebookpagina 
in de gaten (https://www.facebook.com/DeStal), daar 
worden activiteiten aangekondigd.

Schilders van licht 
Van zonovergoten landschappen tot 
scènes in felle spotlights, Schilders 
van licht. Monet tot Sluijters presen-
teert in diverse thema’s hoe kunste-
naars rond 1900 licht weergeven. Zo 
schildert Claude Monet impressies 
van natuurlijke lichtval, stippelen Jan 
Toorop, Co Breman en Ferdinand 

Activiteiten groot om weer fysiek les te krijgen ín de ateliers aan de 
Brink in Laren. We hebben een uitgebreid protocol 
‘Anderhalvemeter Academie’ opgesteld, dat is afgeleid 
van het voor onze branche opgestelde protocol 
cultuureducatie en participatie. Alle cursisten kunnen 
ook hierdoor veilig van start.
Door de coronamaatregelen hebben we te maken met 
een beperking van het aantal cursisten in de ateliers. We 
hebben de ateliers zó ingericht dat de 1,5m afstand tus-
sen cursisten gehandhaafd kan worden door belijning 
op de vloeren aan te brengen en tussen de werkplekken 
zogenaamde kuchschermen op te hangen. We laten de 
aanvangstijden van de cursussen verspringen zodat cur-
sisten elkaar zo min mogelijk tegen het lijf hoeven 
lopen.”
Les krijgen op de Gooise Academie betekent niet alleen 
werken aan gedegen verdieping op creatief vlak. Ook het 
sociale aspect, de interactie met de groep medecursisten 
en het zich ‘thuis’ voelen zijn enorm belangrijk. Voor 
veel cursisten is de Academie al jarenlang een vast 
moment in de week om ontspannen aan de slag te gaan 
in een ‘warme’ omgeving.
De afgelopen jaren is het aanbod op de Academie behoor-
lijk gemoderniseerd. Naast de vertrouwde cursussen 
tekenen/schilderen en boetseren/beeldhouwen staan er 
vernieuwende workshops op het programma: een work-
shop Streetview Art, waarin je met behulp van Google 
Streetview reist naar een mooie plek die je wilt vastleg-
gen. Een korte cursus schilderen op de iPad met behulp 
van het programma Procreate en onze bijzondere work-
shop Materiaal Experiment, waarin de deelnemers 
duurzaam een werkstuk boetseren van plastic verpak-
kingsmateriaal dat de lokale supermarkt anders zou 
weggooien. Goed voor het milieu: van ‘niets’ ‘iets’ 
maken!
Wat is gebleven zijn onze vakkundig en gewaardeerde 
docenten en de vele cursussen waar wordt gewerkt met 
een levend model. Dat kan een naaktmodel zijn, of een 
gekleed model. En een aantal cursussen werkt specif iek 
met portretmodellen. Het werken met een (naakt-)
model is iedere keer weer een belevenis op zich. 
Inschrijven voor een cursus of workshop kan op www.
gooiseacademie.nl. Op een aantal cursussen die al 
gestart zijn is nog plaats. Het is geen probleem om later 
in te stromen, omdat de begeleiding door onze docenten 
heel individueel gericht is. Daarom werken in veel van 
onze cursussen gevorderden én beginners naast elkaar, 
wat vaak zorgt voor hele mooie interactie.

De Gooise Academie is een non-profit organisatie, die 
geheel zonder subsidie en -op de docenten na- wordt 
gerund door vrijwilligers.



22

heeft ze een grote voorliefde voor de traditionele f igura-
tieve kunst, al maakt zij ook wel abstracte werken. De 
onderwerpen die zij uitbeeldt, zijn zeer veelzijdig: por-
tretten, naakten, stillevens, landschappen en dieren. 
Haar stijl loopt uiteen van impressionisme tot f ijn rea-
lisme. Inspiratie, stofuitdrukking, lichtval en kleuren 
zijn de werkelijke reden voor haar om te schilderen. 
Coraline Bäcker volgde de avondopleiding aan de Acade-
mie voor Beeldende Kunsten in Arnhem en de Europese 
Academie in het Duitse Trier. Ze was werkzaam als bota-
nisch tekenaar aan de Landbouw Hogeschool in Wage-
ningen. Ze vergaarde nationale en internationale roem 
onder meer door de reproducties van haar werk die wer-
den uitgegeven door Verkerke. De reproducties werden 
wereldwijd verspreid. Hiernaast maakte zij ook ontwer-
pen voor de borduurpakketten van Lanarte, illustraties 
voor het internationale kruidenkookboek van Wina 
Born en exposeerde zij in binnen- en buitenland. 
De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens ope-
ningsuren van het BEL Kantoor (gemeentehuis) in Eem-
nes. In verband met de coronavoorschriften wordt u ver-
zocht zich bij aankomst even te melden bij de balie. 

Jubileumexpositie Emilie Lindenberght
In de (H)Artgalerij van het Brink-
huis is nog tot 21 oktober een ten-
toonstelling te zien met schilde-
rijen van kunstschilder, docent 
en schrijfcoach Emilie Linden-

bergh, vanwege haar 15-jarige jubileum als teken- en 
schilderdocent in Laren. In 2005 startte Lindenbergh met 
lesgeven in de Warrekam, het gebouw dat nu het Brink-
huis is. Wat begon met twee groepen, groeide uit tot vier 
volwassenen- en vier kindergroepen in het Atelier achter 
het Brinkhuis. Na een aantal jaren als betaalde vak-
kracht te hebben gewerkt, werd Lindenbergh in 2011 zelf-

Hart Nibbrig vibrerende lichteffecten en experimen-
teert Jan Sluijters met kleur om de sensatie van licht te 
verbeelden. Leo Gestel vangt in zijn portretten het 
‘innerlijke licht’ van zijn modellen, terwijl Kees Maks 
zijn schilderijen ensceneert in kunstlicht. Ten slotte 
gaan diverse kunstenaars op reis naar het mediterrane 
licht. De tentoonstelling Schilders van licht. Monet tot 
Sluijters is te zien t/m 10 januari 2021 in Singer Laren.
Af beelding: Jan Sluijters, Café de Nuit - Café Olympia, 
Parijs, 1906, Singer Laren, schenking Collectie Nardinc.

De kunst van het weglaten
Ontdek de veelzij-
digheid van de 
Singer collectie! In de 
tuinzalen toont 
 Singer Laren t/m 10 
januari 2021 een 

selectie van kunstwerken uit de museumverzameling 
van kunstenaars die de werkelijkheid vereenvoudigd 
weergaven. Door de nadruk te leggen op kleur, lijn en 
vorm vinden Chris Beekman, Bart van der Leck en Lou 
Loeber een eigentijdse beeldtaal om de moderne tijd te 
verbeelden. Op een enkele puur abstracte voorstelling 
na, zoals Van der Lecks Compositie, blijven onderwerpen 
uit de zichtbare werkelijkheid in hun geabstraheerde 
voorstellingen herkenbaar.
Af beelding: Chris Beekman, Hondenkar met automo-
biel, 1916, olieverf op doek, 42,5 x 82,9 cm, Singer Laren, 
bruikleen van de erven van Ernest Emanuel en Bronia 
Schuler-Landy.

WELKOM terug bij De PC Helpdesk BEL
Zo’n 67% van de 50-plussers 
af komstig uit de BEL-gemeenten 
weten ons weer te vinden. Bent u 
de volgende bezoeker met vragen 
en/of problemen met uw Win-

dows-of Apple PC’s, tablets en smartphones? Kom naar 
de PC Helpdesk in Het Brinkhuis te Laren. Iedere werk-
dag geopend van 10.00 – 12.00 uur. Wij volgen strikt de 
richtlijnen van het RIVM en hebben allerlei hygiënische 
maatregelen genomen om u op een veilige manier te 
kunnen helpen. Zie ook: www.pchelpdesk.nl

Expositie BEL-Art
Tot en met 3 november staat BEL-Art in het teken van 
een solo-expositie van de Eemnesser kunstenares Cora-
line Bäcker. Al op jonge leeftijd ontdekte Coraline dat 
schilderen haar grote passie is. Haar inspiratie haalt zij 
uit het dagelijks leven maar ook uit haar jeugd in de 
natuurlijke omgeving van Wageningen. Als kunstenaar 



In het museum ziet u de ten-
toonstelling Schilders van licht. 
Monet tot Sluijters. Van zonover-

goten landschappen tot scènes in felle spotlights, Schil-
ders van licht. presenteert in diverse thema’s hoe kunste-
naars rond 1900 licht weergeven. Zo schildert Claude 
Monet impressies van natuurlijke lichtval, stippelen Jan 
Toorop, Co Breman en Ferdinand Hart Nibbrig vibre-
rende lichteffecten en experimenteert Jan Sluijters met 
kleur om de sensatie van licht te verbeelden. Leo Gestel 
vangt in zijn portretten het ‘innerlijke licht’ van zijn 
modellen, terwijl Kees Maks zijn schilderijen ensceneert 
in kunstlicht. Ten slotte gaan diverse kunstenaars op 
reis naar het mediterrane licht. De tentoonstelling 
Schilders van licht is te zien t/m 10 januari 2021.
Al meer dan 55 jaar speelt en schrijft Herman van Veen 
over wat hem fascineert. Een indrukwekkend oeuvre. 
Sinds een jaar of twintig is daar het schilderen bijgeko-
men. Van 8 september t/m 1 november presenteert hij 
zijn nieuwste werk in een verkooptentoonstelling in 
Singer Laren. Een deel van de opbrengst komt ten goede 
aan de renovatie van het museum. Te zien t/m 1 novem-
ber. 

Nieuw in Laren: Oriëntatieklas Muziek
Een muziekinstrument leren 
bespelen is ontzettend leuk. 
Maar welk instrument past bij 
jou? Ken je eigenlijk alle instru-
menten al en hoe is het om er op 
te spelen? De Gooische Muziek-

school biedt kinderen van 7 tot 11 jaar de mogelijkheid 
om in 7 weken alle instrumenten te verkennen. Na deze 
cursus is er een evaluatiegesprek mogelijk om te kijken 
welk instrument er bij het kind past. De lessen zijn op 
woensdag  van 15.40 - 16.20 
uur, starten vanaf 7 oktober 
in Muziekcentrum  Schering 
& Inslag. Aanmelden via 
info@degooischemu ziek-
school.nl of bel 035-6936596. 23

standige. In de loop der tijd heeft 
ze samenwerkingsverbanden 
opgebouwd met het Singermuse-
um, de Openbare Bibliotheek Laren, Stichting Oude 
Landbouwgewassen Laren (SOL) en Speeltuin Ons Genoe-
gen. Ook heeft ze een aantal jaren kinderprojecten samen 
met Kiwanis gerealiseerd: kinderen voor kinderen, die 
gepromoot werden op Art Laren. Lindenbergh organi-
seert schilderworkshops in het Atelier, buitenschilder-
workshops in Gooi en Vechtstreek en meerdaagse schil-
derworkshops op plekken waar de oude schilderkolonies 
actief waren, zoals, Domburg, Bergen en Groningen (de 
Ploeg). Sinds 2008 geeft ze ook schrijfcursussen Levens-
verhaal in het Brinkhuis, Laren en in Soest en vijfdaagse 
schrijfworkshops Levensverhaal in het Zeeuwse Oostka-
pelle. Lindenbergh: “Lesgeven is een wisselwerking; zo 
cursisten van mij iets hebben mogen opsteken, zo heb ik 
van hen veel mogen leren. Dankzij deze jarenlange uit-
wisseling is het leraarschap uitgegroeid tot wat het nu is. 
Wederkerigheid is de essentie. Ook een doel is de lessen 
laagdrempelig te houden, zodat ze toegankelijk zijn voor 
zoveel mogelijk mensen.” Als kunstschilder exposeert 
Lindenbergh haar schilderijen in binnen- en buitenland; 
ze werkt vrij en in opdracht. Het thema dat haar momen-
teel boeit is ruimte, zowel binnen, als buiten, waarbij 
kenmerkend is hoe ze licht weergeeft. Ze streeft naar een 
expliciete unieke sfeerweergave in elk schilderij. In deze 
jubileumexpositie in het Brinkhuis geeft Lindenbergh 15 
% korting op haar werk om het jubileum te vieren. Meer 
informatie: mail naar info@emilielindenbergh.com, bel 
06-30276087 of kijk op www.emilielindenbergh.com.

Avondopenstellingen Singer Laren
Overdag geen tijd om het museum te bezoeken? Dan 
heeft Singer Laren goed nieuws. Van 1 oktober tot  
1 november is het museum op donderdag- en vrijdag-
avond tot 21.00 uur open. En reserveert u een tijdslot 
vanaf 17.00 uur, dan wordt u getrakteerd op een kop soep 
met brood.
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op het promoten van opkomende en bestaande kunste-
naars in combinatie met liefdadigheidsprojecten. Tevens 
is zij producent en schrijfster. 
AdG presenteert met plezier een gevarieerd en steeds 
 wisselende kunstcollectie aan het publiek, bestaande uit 
voornamelijk moderne, abstracte en figuratieve kunstob-
jecten. Door ons te bezoeken kunt u een helend kunstob-
ject voor bij u thuis aanschaffen. Geheel naar uw wensen 
en voorkeuren kunt u een geheel nieuw kunstobject laten 
creëren, ofwel uitsluitend door de kunstenares of met uw 
eigen inbreng. Uw diepste wensen komen tot leven! 
Ook kunt u op afspraak spirituele karikatuurtekeningen 
laten maken. Deze gepersonaliseerde tekening geeft 
uiting aan dieper zelf begrip en energetische punten 
met een knipoog. Leuk en uniek om te hebben voor u zelf 
of als cadeau voor uw geliefden. 
Om met uzelf, uw persoonlijke energie en de nieuwe 
aard energie in balans te komen en daarmee uw essentie 
volledig tot leven te brengen is het mogelijk een art hea-
ling-sessie mee te maken. Hierbij creëert u zelf een 
kunstwerk op basis van persoonlijke vibraties en ener-
giestromen als begeleiding op elke nieuwe dag.

Indien u zelf betrokken wilt zijn bij de totstandkoming 
van een kunstwerk, zal dit in het atelier van de kun-
stenares zijn, op slechts 8 minuten loopafstand van de 
showroom. 
De showroom is enkele middagen per week geopend en 
ook op afspraak te bezoeken. Meer informatie op  
FB pagina: @healingartbyEkaterina, www.treasuresfor-
thefuture.com, www.ekaterinakruchkova.com, www.
etsy.com/shop/ArtdeGuerison en studioekaterina.art@
gmail.com.

Lunchpauzeconcert Lodewijk Crommelin
Op donderdag 15 oktober zal 
pianist Lodewijk Crommelin 
een lunchconcert verzorgen in 
het Huis van Eemnes, Noor-
dersingel 4 in Eemnes. Lodewijk 
Crommelin studeerde aan het 

Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij de Russi-
sche pianist Naum Grubert en daarna in de V.S. bij Abbey 
Simon. Hij speelde in verschillende Europese landen, de 
V.S. en in China en nam cd’s op met muziek van Claude 
Debussy, Franz Liszt, Samuel Barber en Charles Griffes. 
Aangezien het dit jaar Beethovenjaar is zal muziek van Beet-
hoven niet ontbreken op het programma. Dat wordt aange-
vuld met werk van Schubert, Schumann, Liszt, Debussy en 
Griffes. Deze laatstgenoemde Amerikaanse componist, die 
100 jaar geleden overleed aan de Spaanse griep, schreef bij-
zonder mooie muziek in de stijl van Debussy. 

Groep voor nabestaanden
Op donderdag 8 oktober start bij Viore in Hilversum een 
contactgroep voor nabestaanden. De groep is bedoeld 
voor mensen van wie de partner is overleden (niet langer 
dan ongeveer drie jaar geleden) en die graag in contact 
komen met anderen die dit ook hebben meegemaakt.
Viore biedt acht bijeenkomsten aan, van 14.00 tot 16.00 
uur. Voor de groep worden diverse activiteiten georgani-
seerd over verlies/rouw. Zo wordt er gewandeld, gekookt 
en gepraat. Thema’s als afscheid, verdriet, hoe zorg ik 
goed voor mezelf, herinneren, hoe ga ik verder komen 
aan de orde. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.  
Van tevoren houden we een kennismakingsgesprek.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar 
vrijwilligers@viore.org of bellen naar 035-6853532.  
De kosten voor deelname aan de acht bijeenkomsten 
bedragen in totaal € 40,-.
Bij Viore staan de deuren aan de Oosterengweg 44 in Hil-
versum open op alle werkdagen tussen 10.00 en 16.00 
uur. Zonder afspraak of verwijzing kunnen bezoekers 
dan terecht voor een luisterend oor en voor informatie 
over het uitgebreide aanbod aan activiteiten en lezin-
gen. Bezoekers kunnen ook een (telefonische) afspraak 
maken voor individuele gesprekken over bijvoorbeeld 
levensvragen, omgaan met verlies, de impact op naasten 
en f inanciële en erfrechtelijke zaken. Zie voor meer 
informatie ook de website: www.viore.org.

Art de Guérison
Op 10 oktober opent aan de 
Nieuweweg 41b te Laren een art 
showroom. De huidige tijd en 
omstandigheden zijn een uitda-
ging voor iedereen, zo ook op 
creatief gebied. Art de Guérison 

is hiervan een voorbeeld; de gepresenteerde kunstobjec-
ten zijn ontstaan volgens een geheel eigen stijl en unieke 
methodologie gebaseerd op een specif ieke levensfiloso-
fie. De showroom is de plek om mensen te ontmoeten, 
geïnteresseerd niet alleen in kunst op zich, maar ook in 
de positieve en helende energie die hiervan uitgaat en 
rechtstreeks uw huis binnenkomt.
Eigenaresse en kunstenares Ekaterina Kruchkova, met 
Russisch-Nederlandse nationaliteit, heeft twintig jaar 
internationale ervaring met kunst en kunstprojecten. 
Behalve kunstenares met solo-
exposities in onder meer Amster-
dam, Parijs, Moskou, St-Peters-
burg, Wenen en München, is zij 
ook oprichter van “Treasures for 
the Future”, een non-profitorgani-
satie gebaseerd in Parijs en gericht 
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rust toe, slaap je beter, 
ontstaat een positie-
ver beeld van jezelf en 
de omgeving en ga je 
makkelijker door het 
leven.
In de training wordt 
de theorie uitgelegd, 
maar ligt het accent 
op het doen en bele-
ven van verschillende 
oefeningen. Op deze 
manier wordt het 
makkelijker voor je om na de training ook echt mindful 
te zijn. De lessen worden verzorgd door Simone Onland, 
yogadocent, coach en mindfulness trainer. Door haar 
ervaring met het coachen van mensen met een burn-out, 
kan zij je handvatten aanreiken om beter met stress om 
te kunnen gaan.
Geïnteresseerd? Bel: 06-10185117 of mail: info@qimare.
nl. Kijk voor meer informatie ook op www.qimare.nl. 
Een privé mindfulness cursus behoort ook tot de moge-
lijkheden.
Wacht niet te lang, want vol is vol. Je bent van harte wel-
kom!

De toegangsprijs bedraagt 12 euro; kinderen tot 12 jaar 
betalen 5 euro. Reserveren is mogelijk via www.scarbo-
musica.nl/bespreking.php. Aanvang concert 12.30 uur, 
de zaal is open vanaf 11.30 uur, af loop rond 13.30 uur. N.B. 
In de zaal kan voldoende afstand gehouden worden.
Foto: Daan Crommelin

Engelen Healing Avond
Donderdag 15 oktober organi-
seert Lisette-Anne Volker in het 
Brinkhuis weer een avond van 
1,5 uur met een Engelen Hea-
ling. Breng je wensen in en laat 
de engelen de healing voor jou 

inzetten. Voor jou wanneer je wat te healen hebt en dat 
in een veilige omgeving wilt doen met een groep gelijk-
gestemden door middel van engelen healing. “Engelen 
zijn de meest fantastische helpers,” aldus Lisette-Anne. 
“Ik werk al – bewust – met engelen sinds  2007. Aarts-
engelen Rafaël en Michaël zijn geweldige genezers. Ze 
helpen ons bij het healen van allerlei zaken, lichamelijk, 
emotioneel, mentaal en spiritueel karmisch. Geen ver-
zoek is hun te gek. Alles kan ingebracht worden.”
Bij binnenkomst krijg je een papiertje, waarop je je 
 healingswensen schrijft. Je hoeft je naam er niet op te 
zetten. Vervolgens leest Lisette-Anne de verzoeken en 
start ze samen met de engelen de healing. Lisette-Anne: 
“Ik begin met te vertellen wie ik ben en hoe het werkt. 
Dan zet ik muziek op. Sluiten we de ogen en ik laat 
gebeuren wat er mag gebeuren. “
Inloop vanaf 19.45 uur; ontvangst met kopje thee.  
Aanvang 20.00 uur, de avond eindigt om 21.30 uur.
Wil je gebruik maken van de vroegboekkorting, zorg dan 
dat je boeking en betaling uiterlijk 2 weken van te voren 
binnen is. Je betaalt dan geen € 22, maar slechts  
€ 15,55. Meer info? Mail naar info@lisetteanne.com  
www.lisetteanne.com.

Mindfulnesstraining
Wil je makkelijker en vrolijker door het leven gaan zon-
der stress? Schrijf je dan in voor de komende mindful-
nesstraining die op vrijdag 16 oktober gaat starten. In 6 
sessies van 1,5 uur leer je hoe je op een eenvoudige manier 
mindful door het leven kan gaan. De kosten zijn slechts 
€ 175,-. 
De sessies vinden vanaf 16 oktober 6 keer wekelijks op 
vrijdag plaats van 10.30 tot 12.00 uur in het Raadhuis, 
Eemnesserweg 19 te Laren.
Mindfulness is een methode die je leert om in het hier en 
nu te zijn, op een accepterende manier om te gaan met 
alles wat zich aandient in het leven van alledag. Als je 
mindfulness meer eigen maakt neemt stress af en neemt 

Dikke KUS door de brievenbus!

Neem snel een kijkje op Kaartmix.nl

Iemand jarig? 
Stuur een leuk 

Felicitatiekaartje 
+

Chocolade kusjes 
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Woensdag 4 november: Apple-Mac computers (5 lessen), 
14.00-16.00 uur
Maandag 9 november: Werken met Windows 10  
(5 lessen), 10.00-12.00 uur
Dinsdag 10 november: Meer doen met iPad en iPhone  
(5 lessen), 10.0-12.00 uur
Dinsdag 10 november: Foto’s bewerken en presenteren in 
Windows (4 lessen), 14.00-16.00 uur
Woensdag 9 december: Digitale Nalatenschap (1 les), 
14.00-16.00 uur

SeniorWeb computercursussen 
De bekende smart-
phone-, tablet- en PC-
cursussen van SeniorWeb 
Laren-Blaricum worden 

meer dan 20 jaar gegeven aan 50-plussers. De laatste  
5 jaar in zaal Hamdorff in Johanneshove te Laren. Deze 
ruimte is echter door verbouwingsplannen niet meer 
beschikbaar. We zijn daarom naar De Blaercom in Blari-
cum verhuisd. De cursussen starten vanaf 28 september. 
Uiteraard houden wij rekening met de coronamaat-
regelen, gesteld door het RIVM. Meer informatie: - op 
onze website: www.seniorweblarennh.nl - via e-mail: 
info@seniorweblarennh.nl - telefonisch: 06-46175271 - 
bij de pc-helpdesk, Brinkhuis Laren: elke werkdag van 
10-12 uur. 
De cursussen worden gegeven in zaal P5 in De Blaercom, 
Schoolstraat 3, 1261 EV te Blaricum. Het lesprogramma 
voor de rest van dit jaar vindt u hieronder.
Maandag 2 november: Inloopochtend, 10.00-12.00 uur

Stichting 
‘Vrienden van de Laarder Molen’
Sinds 24 april 1991 draagt de stichting Vrienden van de Laarder molen zorg voor het bevorderen  
van de restauratie en de instandhouding van het monument dat sinds begin 1700 staat aan de Molenweg in Laren.

Stichting Vrienden van de Laarder Molen wil ook de 
 komende jaren instaan voor een goede toekomst van de 
molen en zorgen voor continuïteit voor de volgende ge-
neraties. Maar heel belangrijk is dat de molen beschikt 
over een aantal goede en gepassioneerde vrijwillige 
 molenaars in de personen van Hans en Sylvana Calis, die 
ook de jeugd in Laren bij de molen betrekken. 

Nieuwe bestuurssamenstelling
Vanaf 17 augustus 2020 heeft de Stichting Vrienden van 
de Laarder molen een nieuw bestuur. Rogier Vos, voor-
zitter sinds januari 2008, is teruggetreden als voorzitter. 
Zijn functie is overgedragen aan Rik Kloos. De vacature 
van penningmeester wordt ingevuld door Hans Broek-
huisen. Richard Flipse blijft aan als secretaris. 

Het  bestuur zal de komende periode werken aan nieuwe 
 beleidsplannen waarmede de molen van grote histori-
sche waarde en als beeldkenmerk in het Gooi en Laren 
onder de aandacht blijft. Zie binnenkort ook de site 
www.vriendenvandelaardermolen.nl 

Donateurs
Het onderhoud van de molen wordt betaald middels 
subsidie uit het molenfonds en giften en donaties die de 
Stichting ontvangt van omwonenden en vrienden van de 
Laarder molen. 
Zonder die steun kan de molen niet voortbestaan. Als u 
wil weten hoe ook u die molen kunt steunen kijk dan op 
www.vriendenvandelaardermolen.nl



 

29 okt Film aan de Brink: Just Mercy, 14.30 uur
1 nov  Papageno Huis: Koffieconcert - Victor Naranjo 

(piano), 11.30 uur
2 nov  De Blaercom Blaricum: SeniorWeb – 

Inloopochtend, 10.00-12.00 uur
4 nov  De Blaercom Blaricum: SeniorWeb – cursus 

Apple-Mac computer (5 lessen), 14.00-16.00 uur
8 nov  Papageno Huis: Koffieconcert - Duo Volgaris, 

Batrolomeo Audisio (f luit), Richard He (piano), 
11.30 uur

8 nov  Theater Rosa Spier Huis: Bruun Kuijt & Jan 
Elbertse - Wat nou oud?!, 14.00 uur

8 nov  Theater Rosa Spier Huis: Bruun Kuijt & Jan 
Elbertse - Wat nou oud?!, 16.00 uur

9 nov  De Blaercom Blaricum: SeniorWeb – cursus 
Werken met Windows 10 (5 lessen), 10.00-12.00 
uur

10 nov  De Blaercom Blaricum: SeniorWeb – cursus Meer 
doen met iPad en iPhone (5 lessen), 10.0-12.00 uur

10 nov  De Blaercom Blaricum: SeniorWeb – cursus 
Foto’s bewerken en presenteren in Windows (4 
lessen), 14.00-16.00 uur

9 dec  De Blaercom Blaricum: SeniorWeb – cursus 
Digitale Nalatenschap (1 les), 14.00-16.00 uur
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Agenda
t/m 21 okt  (H)Artgalerij Brinkhuis: Jubileumexpositie 

Emilie Lindenbergh
t/m 1 nov  Singer Laren: avondopenstellingen, 

donderdag en vrijdag tot 21.00 uur
t/m 3 nov  BEL Kantoor Eemnes: Expositie BEL-Art: 

Coraline Bäcker
t/m 10 jan  Singer Laren: Schilders van Licht. Monet tot 

Sluijters
t/m 10 jan  Singer Laren: De kunst van het weglaten
2 t/m 4 okt  Galerie Gijselman: Drie dagen, drie 

kunstenaars, 12.00-17.00 uur
4 okt  Papageno Huis: Koffieconcert - Irene Sorozabal 

(mezzosopraan), Imanol Casan (piano), 11.30 uur
5 okt  Theater Rosa Spier Huis: Theatergroep Plankgas 

- Een kuur van een uur, 19.00 uur
5 okt  Theater Rosa Spier Huis: Theatergroep Plankgas 

- Een kuur van een uur, 20.30 uur
6 okt  Brinkhuis: Informatie-uur Schrijfcursus 

Levensverhaal, 10.30-11.30 uur
6 okt  Film aan de Brink: Au nomme de la Terre, 19.30 

uur
7 okt Film aan de Brink: Just Mercy, 14.30 uur
7 okt  Film aan de Brink: De Beentjes van St. 

Hildegard, 14.30 uur
7 okt  Schering en Inslag: Start Oriëntatieklassen 

Muziek – Gooische Muziekschool
8 okt  Theater aan de Brink: Jim Speelmans - 

Huppethee, 20.15 uur
10 okt Opening art showroom Art de Guérison
11 okt  Papageno Huis: Koffieconcert - Jose Alberto del 

Cerro (piano), 11.30 uur
14 okt Film aan de Brink: Judy, 14.30 uur
14 okt  Film aan de Brink: Au nomme de la Terre, 19.30 

uur
15 okt  Huis van Eemnes: Lunchpauzeconcert Lodewijk 

Crommelin, 12.30 uur
15 okt Film aan de Brink: Little Women, 14.30 uur
15 okt Brinkhuis: Engelen Healing Avond, 20.00 uur
16 okt  Raadhuis: Start Mindfulnesstraining Qimare, 

10.30-12.00 uur
18 okt  Papageno Huis: Koffieconcert - The Kanaal Flute 

Kwartet, 11.30 uur
20 okt Brinkhuis: Start Schrijfcursus Levensverhaal
20 okt Film aan de Brink: Just Mercy, 19.30 uur
21 okt  Film aan de Brink: De Beentjes van St. 

Hildegard, 14.30 uur
21 okt Film aan de Brink: Judy, 19.30 uur
21 okt  Volksuniversiteit Het Gooi: Vrouwen in de 

kunst; lezing, 19.30 uur
22 okt  Film aan de Brink: Au nomme de la Terre, 14.30 

uur
22 okt  Theater aan de Brink: TRYO (trio cabaretiers 

try-outen), 20.15 uur
25 okt  Papageno Huis: Koffieconcert - Ana Prazeres 

(klarinet), Dagmar Korbar (altviool), Pau 
Hernández Alenyar (piano), 11.30 uur

27 okt Film aan de Brink: Judy, 19.30 uur
28 okt  Film aan de Brink: Au nomme de la Terre, 14.30 

uur
28 okt  Film aan de Brink: De Beentjes van St. 

Hildegard, 19.30 uur

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
295 21- 10-2020 vrij. 30-10 en za. 31-10
297 18- 11-2020 vrij. 27-11 en za. 28-11
298 02- 12-2020 vrij. 11-12 en za. 12-12

Terugkerende activiteiten
PC Helpdesk BEL, Brinkhuis, 
iedere werkdag van 10.00-12.00 uur

SV Laren ’99, Walking Football,
iedere dinsdag van 10.00-12.00 uur

Dagje Hart van Laren, Schering & Inslag, 
iedere woensdag van 10.00-15.30 uur

Voorlezen aan peuters in de bibliotheek, 
Brinkhuis, iedere vrijdag van 11.00-11.30 uur

Geef en neemtafel, Brinkhuis, 
elke vrijdag van 10.00-12.00 uur

Uitzending Mooi in ’t Gooi, RTL4, elke zondag om 
12.45 uur (herhaling de zaterdag erna om 11.00 uur)
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
21 oktober 2020

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: Sculptuur van Erik Buijs bij Janknegt Gallery op de Brink.

 De Gouden Makelaar      ZEVENEND 33A  Laren  
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