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Eva MüllEr

5 vragen aan 

‘Een goede gezondheid is de basis voor een gelukkig 
leven. Dat gun ik iedereen. Het begint met bewust
wording. Want wie de kennis in huis heeft, kan zelf het 
roer omgooien. Als je gezonder wilt leven, hoef je echt 
niet meteen je hele leefstijl te veranderen. Kleine aanpas
singen kunnen al een groot effect hebben. Ga bijvoor
beeld wat vaker naar buiten. Een kwartier tot een half
uur per dag in de zon zorgt er al voor dat je lichaam 
genoeg vitamine D aanmaakt. En wist je trouwens hoe
veel invloed je ademhaling heeft op je lichamelijke, 
 emotionele en psychische gesteldheid? Wie wil werken 
aan een gezonde leefstijl, staat er in Laren niet alleen 
voor. Er zijn hier een heleboel mooie initiatieven. Samen 
actief bezig zijn is niet alleen veel leuker, zo houd je het 
ook makkelijker vol!’

Welke invloed heeft leefstijl op de gezond-
heid van mond en tanden?
‘Die invloed is groter dan je denkt. Als iemand bijvoor
beeld plotseling gaatjes krijgt, kan dat komen door een 
veranderd voedingspatroon. Maar het kan ook zijn dat de 
darmen minder goed werken waardoor het lichaam 
minder voedingsstoffen kan opnemen. Gevoelige tanden 
kunnen ontstaan door teruggetrokken tandvlees, maar 
ook door een tekort aan magnesium wat kan leiden tot 
tandenknarsen. En kleine ontstekingen in de mond 
kunnen duiden op een probleem dat elders in het 
lichaam al langer sluimert. Daarom gaan we bij Dental 
Art altijd op zoek naar de achterliggende oorzaak.’

Vertel eens iets over je initiatief All You Need 
Is Health!
‘All You Need Is Health koppelt kennis en adviezen over 
een gezonde leefstijl aan leuke en gezonde activiteiten. 
Zoals Laren Rent, waarmee inwoners van Laren onder 
professionele begeleiding hardlopen als training voor 
diverse hardloopevenementen. Of De Derde Helft, waar
bij ouderen op een prettige en laagdrempelige manier 
samen in beweging komen via activiteiten als jeu de 
boules, walking football en tafeltennis. Het is een groot 
succes in Laren!’

Hoe zet jij je bij Bijzonder Laren in voor 
gezond heid en preventie?
‘We zijn momenteel bezig om op de website van Bijzon
der Laren alle wandel, f iets en hardlooproutes zicht
baar te maken. Die willen we vervolgens verbinden aan 
Larense ondernemers en initiatieven. Daarbij kun je 
denken aan een themaweek waar een wandelroute aan 
wordt gekoppeld die langs verschillende horecaonderne
mingen voert. Of een f ietsroute langs culturele instel
lingen waar iets bijzonders te beleven valt. Zo proberen 
we de inwoners van Laren op allerlei manieren in 
 beweging te krijgen.’

Wat betekent Laren voor jou?
‘Ik ben in Laren komen wonen toen ik in 2010 mijn prak
tijk hier vestigde. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in 
Duitsland en daarna heb ik achtereenvolgens in Nieuw 
Zeeland, Amsterdam, Londen en Genève gewoond. In 
Laren voel ik mij bijzonder goed thuis. Het heeft alles: 
prachtige natuur, mooie winkels en een gezellig dorps
leven. Ik ben met hart en ziel verknocht aan dit dorp.’

Een gezonde leefstijl kan veel gezondheidsproblemen 
voorkomen. Daarom zet Eva Müller zich op verschil-
lende manieren in voor gezondheidsbevordering én pre-
ventie. Niet alleen als ‘leefstijltandarts’ in haar prak-
tijk Dental Art, maar ook via het initiatief All You Need 
Is Health en als bestuurslid van ondernemersvereniging 
Bijzonder Laren. 

Waarom vind je het belangrijk om je in te 
zetten voor gezondheid en preventie? 
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Vliegende start…
Na de verkiezingen in maart, de 
daarop volgende coalitiebespre
kingen, resulterend in een 
coalitie akkoord eind mei, is het 
zover: sinds 1 juni ben ik wet
houder Financiën, Sport, Open
bare Ruimte en Handhaving. Een 
lang gekoesterde wens!
Voor wat betreft de portefeuille 
Financiën kan ik meteen zwaar inhoudelijk aan de bak. 
Ik val daarbij met mijn neus in de boter met het bespre
ken en vaststellen van de jaarrekening 2021 en de kader
brief 2023 (als u dit artikel leest, is deze inmiddels in de 
raadsvergadering van 6 juli jl. besproken). 
Ook met de portefeuille Sport begin ik op een goed 
moment. In deze periode zijn er tal van sportactiviteiten 
binnen én buiten. Variërend van het uitreiken van 
medailles op een sporttoernooi voor kinderen met een 
beperking tot het meelopen met de Gooise Wandelvier
daagse. Voor het wandelevenement was ik uitgenodigd 
om namens het college mee te wandelen, wat ik als 
sportlief hebber natuurlijk graag doe. 
Ondertussen heb ik kennismakingsgesprekken en por
tefeuilleoverleggen met onze medewerkers van de BEL 
Combinatie, waarbij ik vooral enthousiaste en bevlogen 
mensen ontmoet.  
Op dit moment is het dus vooral kennismaken met alle 
facetten van mijn portefeuilles en het politieke werk. Ik 
word daarbij geweldig ondersteund door mijn ervaren 
collega’s Flip de Groot en Frits Westerkamp. In deze eer
ste weken heb ik bevestigd gekregen wat ik al vermoedde 
in de coalitiebesprekingen: wij hebben met dit college 
een prachtig team met veel kennis en ervaring waarmee 
wij elkaar mooi kunnen aanvullen en ondersteunen. Dat 
voelt erg goed. 

Na de zomer willen wij aan de slag met het uitvoeren van 
ons coalitieakkoord. Wij zullen u dan nader spreken. 

Voor nu wens ik u allen een hele f ijne zomer toe!

Jan van Midden,
Wethouder
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Zilver verguld
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Speciale aandacht voor kinderen 

Eemnesserweg 19a Laren

035-5315894

www.tandartscentrumlaren.nl

Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Versa Vrijwilligerscentrale  
Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Wandelvrijwilliger voor Johanneshove
Ga op donderdagmiddag op pad, samen met andere 
vrijwilligers en bewoners van Johanneshove wande
len. Naar het centrum, de winkels of de markt of juist 
de heide op. Bezorg jezelf en anderen een f ijne middag 
in beweging. Ben jij fysiek goed, kun je een rolstoel 
duwen en hou je van praatjes maken tijdens het 
 wandelen? Laat het ons weten.

Volksuniversiteit Het Gooi zoekt aanspreekpunt 
voor de docenten
De afdeling Algemeen bestaat uit 6 mensen en zorgt 
voor het programmaaanbod, de start en begeleiding 
van de cursussen. De Volksuniversiteit biedt cursus
sen, bijeenkomsten en lezingen over creativiteit, 
kunst en cultuur, persoonlijke ontwikkeling of koken 
en ontspanning.
Behalve de afdeling Algemeen is er ook een afdeling 
Talen, Muziek en Bridge. In totaal werken er ca 30 vrij
willigers bij de Volksuniversiteit Het Gooi. Wil jij 
 meewerken aan de programmering? En werken als 
eerste aanspreekpunt voor de docenten? Neem dan 
contact op.

Filmhuismedewerker in de Blaercom
Op donderdagmiddag start de Blaercom met f ilm
middagen. Wil jij erbij zijn en bezoekers helpen een 
plekje te zoeken en andere taken vervullen? Heb je  
2 keer per maand tijd om te ondersteunen bij de f ilm
middag op de donderdagen in dorpshuis de Blaercom 
in Blaricum? De ene keer is de f ilm tussen 13.3015.30 
uur en de andere keer 16.0017.30 uur. Je kunt gelijk van 
start en natuurlijk ook genieten van leuke f ilms.

Contact 
De maanden juli en augustus heeft de vrijwilligers
centrale VC BEL geen coördinator. Vragen kunt u 
 stellen via info@versavrijwilligerscentrale.nl of via 
035623 1100.
Per september zullen de inloopuren weer van start 
gaan.



Politiek

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

De gemeentelijke financiën zijn niet in 
control
De maanden juni en juli staan in het teken van de 
gemeentelijke financiën. De begrotingen voor de komen
de jaren en de jaarrekening over het vorige jaar (2021) zijn 
besproken. Uit de jaarrekening blijkt een overschot 
(winst) van € 2,3 miljoen, waar vanuit de begroting in 
maart nog een verlies van € 0,5 miljoen verwacht werd. 
De reden van dit positieve resultaat is uitgesteld beleid, 
lagere uitgaven in het sociaal domein en meevallende 
inkomsten uit belastingen en het Gemeentefonds. 
Wat een geweldige meevaller! Wel jammer dat de gemeen
te deze meevaller een complete verrassing was. Dit laat 
zien dat Laren niet in controle is over de gemeentelijke 
financiën.
Dit niet in control zijn wordt bevestigd door de begrotin
gen voor de BEL organisatie en de gemeenten voor de 
komende jaren. In de zienswijze van de gemeente staat 
het precies, het kan meevallen of tegenvallen. Er zitten 
immers veel onzekerheden in de begroting. Het gaat dan 
om de inf latie, rente, maar ook om de bijdrage van de 
overheid en onze bijdragen aan de gemeenschappelijke 
regelingen. Op detailniveau zijn de tientallen onzekerhe
den in kaart gebracht, echter een totaaloverzicht ont
breekt. Hierdoor ontbreekt de financiële sturing en lig
gen financiële tegenvallers voor de hand. De controle en 
risicobeheersing van de gemeente dienen snel op een ade
quaat niveau gebracht te worden. Wethouder Van Midden 
gaat hiermee aan de slag. Zo heeft hij beloofd.
Excuses voor dit saaie stukje. Maar zonder financiële 
hygiëne zijn leuke en gezellige boodschappen op deze 
plek zeker niet meer mogelijk.  
Hartelijke groet,     

Jan-Huug Lobregt
CDA commissielid 

raadscommissie 
Maatschappij & Financiën
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Enthousiasme & zorg
Enthousiast ben ik zeker, maar zorgen heb ik ook, als het 
gaat om de samenleving in ons mooie en authentieke 
dorp Laren. Daarom heb ik mij beschikbaar gesteld voor 
een zetel in de commissie R&I. 
Politieke ervaring heb ik sinds 1968 door bijdragen aan 
D66 steunfracties. Vanaf 1978 betrokken bij en in Laren en 
werkzaam geweest bij Politie/Justitie/NLR (luchtvaart
laboratorium) en Vakorganisatie. Al 35 jaar trouwambte
naar (Babs) in Laren en daar buiten. Misschien kan ik 
mijn ervaring en expertise nu goed gebruiken voor Laren, 
zonder aanzien des persoons, geloof of sekse en duidelijk 
dus voor iedereen.

Niemand heeft alle wijsheid in pacht, ook in Laren niet, 
maar met gedeelde wijsheid is Laren wel een rijk dorp aan 
kennis en expertise. Daarvan moeten we gebruik maken 
en volgens mij gaat dat de komende jaren samen met het 
gemeentebestuur dan ook gebeuren. Niet van vanaf het 
pluche maar midden uit en in onze Larense samenleving.

Respect en verdraagzaamheid, maar ook zorg voor de 
ander, dat mag best wel wat beter en zeker na de lastige 
pandemietijd, waardoor er best het nodige leed hier en 
daar is ontstaan (en nog niet helemaal weg is).

Je veilig voelen in je eigen omgeving maar ook daarbui
ten, dat is een recht en geen voorrecht. Regels naleven is 
een plicht en geen vrijblijvendheid. Rekening houden 
met anderen, dat is een norm en geen onzin. De helpende 
hand bieden aan hen die dat behoeven, dat is een wens 
maar ook een zorg.

Ik heb vertrouwen in Laren en in U.

D66 Laren
W.C.Paul van der Maas



Nieuws in beeld

Mike Boddé treedt op voor Oekraïense vluchtelingen in 
oud-Rabopand

Wat een leuke opening!

3 succesvolle Larense kunstenaars op 
Art Laren

Columnisten Frans Ruijter (Blaricum) en Leo 
Janssen (Laren)  hebben lol bij NH Gooi

Mooi tuinfeest 100-jarige 
muziekvereniging St.Jan in Brinkhuistuin

Hennie Haselaar aquarelleert Henk 
Haselaar op sportfiets

Mr.Toppop Ad Visser opent met burgemeester Larense 
Zomerkermis

Een volle basiliek bij afscheid Pastoor Jan vriend

Crash op de Sint Janstraat

Dorpsradio organiseert discussie over 
parkeren
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Larense zaken 8 juli 2022

Mike Boddé treedt op voor Oekraïense vluchtelingen in 
oud-Rabopand

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

•  Jordaan 17, 1251 PB, vellen van 1 boom, ingekomen  
20 juni 2022

•  Zevenenderdrift 55, 1251 RB, vellen van 1 boom, 
ingekomen 24 juni 2022

•  Nieuwlarenweg 22, 1251 KA, vellen van 1 boom, 
ingekomen 27 juni 2022

•  Brink 29, 1251 KT, vervangen van leistenen dak van de 
kapel, ingekomen 7 juni 2022

•  Logosberg 6, 1251 GL, vellen van 2 bomen, ingekomen 
23 juni 2022

•  Evertas 24 – 26, 1251 MH, brandveilig in gebruik 
nemen van het gebouw en toevoegen van brand
scheidingen, ingekomen 23 juni 2022

•  ’t Schepeltje 2, 1251 SB, vergroten van de woning aan  
de achterzijde en plaatsen dakkapel voorzijde, 
ingekomen 24 juni 2022

•  Kerklaan 6, 1251 JT, aanbrengen van een waterkelder 
onder het schoolplein, ingekomen 27 juni 2022

•  Brink 37, 1251 KT, realiseren uitbouw, plaatsen opbouw 
en dakkapel, ingekomen 28 juni 2022

•  Melkweg 23, 1251 PP, vervangen van de dakramen, 
ingekomen 28 juni 2022

•  Heideveldweg 103, 1251 XM, realiseren van een 
aanbouw achter, ingekomen 1 juli 2022

•  Eemnesserweg 22, 1251 NC, aanpassen van de gevel 
voor en achter, ingekomen 1 juli 2022

•  Nieuweweg 13, 1251 LG, verbouwen van het hoofdge
bouw en realiseren 3 appartementen, ingekomen 25 
juni 2022

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

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunningen

•  Raboes 14A, 1251 AL, vellen van 25 bomen

Crash op de Sint Janstraat •  Raboes 14A, 1251 AL, bouwen van een woning en 
plaatsen nieuwe poort

•  Tussendoor 2, 1251 WZ, vellen van 5 bomen
•  Remiseweg 3, 1251 HW, vellen van 1 boom

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

Verleende 
omgevingsvergunningen  

•  Groene Gerritsweg 15, 1251 JL, vellen van 1 boom 
(herplantplicht), verzonden 1 juni 2022

•  Schietspoel 3, 1251 XT, vellen van 1 boom 
 (herplantplicht), verzonden 1 juni 2022

•  Torenlaan 5, 1251 HE, verbouwen van de woning boven 
het bedrijfspand, verzonden 23 juni 2022

•  Grintbank 18, 1251 EE, bouwen van een nieuwe 
woning, verzonden 23 juni 2022

•  De Kwartel 3, 1251 RX, plaatsen van een dakkapel en 
erker, verzonden 27 juni 2022

•  Henriette Schwarzlaan 6, 1251 DH, bouwen van een 
zwembad in de achtertuin, verzonden 28 juni 2022

•  Brink 29, 1251 KT, vervangen van leistenen dak van de 
kapel, verzonden 28 juni 2022

•  IJsbaanweg 20, 1251 VV, realiseren van een aanbouw, 
verzonden 30 juni 2022

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

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

Larense zaken
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Toestemming Noodkap

•  Tafelbergweg 57, 1251 AC, vellen van 1 boom, verzonden 
21 juni 2022

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

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

Familieberichten

Geboorten
04022022 Noud Nick Julius Frankin
09052022 Vera Kemp
09062022 Thorben Pieter Alexander Krijnen
22062022  Jonkvrouw Fleur Elise Marilène Alberda van 

Ekenstein
Huwelijken/partnerschappen
23052022  Philip Bastiaan Pieter Voogt en Nadine Noëlle 

van Dormael   
10062022  Felix Laurentius Hendrikus Majoor en 

Mariske Meijers        

Gemeentelijke erepenning voor 
pastoor Jan Vriend

Zondag 3 juli reikte burgemeester Nanning Mol aan 
 pastoor Jan Vriend een gemeentelijke erepenning uit. Dat 
gebeurde in de Sint Jansbasiliek waar de pastoor afscheid 
nam. Jan Vriend was 41 jaar pastoor. Lees meer over de 
 uitreiking van deze bijzondere onderscheiding op  
www.laren.nl onder ‘Nieuws’.                 Joost Enkelaar, fotografie

Aanpak verkeerslichten Brink

Staat u regelmatig ook een tijdje te wachten voor een ver
keerslicht op de Brink? U bent niet de enige. Daarom gaat 
de gemeente dit binnenkort aanpakken. Door de werking 
van de verkeerslichten op de Brink te verbeteren, worden 
de wachtrijen straks korter en de doorstroming beter.

Wat houden de werkzaamheden in?
De verkeerslichten krijgen nieuwe software en er komen 
nieuwe meetsystemen in het wegdek. Hierdoor zijn de ver
keerslichten straks beter afgestemd op het verkeer. De 
werkzaamheden duren twee weken: van 11 juli tot en met 
22 juli 2022. Tijdens de werkzaamheden worden delen van 
de weg afgezet met verkeersmaatregelen en verkeersrege
laars. De Brink blijft dus open, maar het advies is om tij
dens de werkzaamheden de Brink met de auto zoveel 
mogelijk te vermijden. De hinder voor fietsers en voet
gangers zal beperkter zijn.

Nachtelijke werkzaamheden op 21 juli
In één nacht wordt een meetsysteem en de nodige kabels 
midden op het kruispunt aangebracht. Het verkeer op het 
kruispunt wordt donderdag 21 juli 2022 van 22.00 – 06.00 
uur geregeld met verkeersregelaars. Bent u ondernemer in 
de buurt van de Brink en heeft u contact met chauffeurs/
leveranciers? Dan willen wij u vragen om hen op deze 
nachtelijke werkzaamheden te wijzen.

Goed om te weten: zodra de werkzaamheden in de bestra
ting zijn afgerond, betekent dit nog niet dat de verkeers
lichten meteen beter werken. In de tweede helft van 
augustus wordt hiervoor de software geïnstalleerd. Vanaf 
dat moment merkt u verschil in de werking van de 
 verkeerslichten.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.laren.nl/brink
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De Brinkbus in Laren

Voor een bezoek aan de dokter, apotheek, supermarkt of 
activiteit rijdt er sinds een paar maanden in Laren de 
Brinkbus. Dit vervoer is er voor inwoners van Laren die wat 
slecht ter been zijn, een handicap hebben, die ouder of 
alleen zijn. Met de Brinkbus kunnen zij makkelijk ver
voerd worden vanaf huis naar een plek in ons dorp.

Vervoer in Laren
De Brinkbus ziet er uit als een luxe golfcar die door het 
dorp rijdt binnen de grenzen van Laren. Het is gratis 
beschikbaar voor de mensen die zichzelf niet makkelijk 
kunnen vervoeren. Van maandag tot en met vrijdag, van 
09.00 tot 17.00 uur. 

Vrijwilligers
Vrijwillige chauffeurs halen de mensen thuis op, helpen 
met de boodschappen en maken een praatje. Het gaat om 
een groep vrijwilligers van ongeveer dertig mensen. Een 
coördinator roostert hen in en zij horen vooraf welke ritjes 
ze gaan maken.

Interesse?
Er wordt nog een coördinator gezocht. De coördinator 
heeft contacten met de klanten, maakt de rittenschema’s, 
deelt de ritten toe, is aanspreekpunt voor chauffeurs, klan
ten en bestuur. Bent u overdag en vanuit huis beschikbaar, 
en vindt u het leuk om samen te werken met anderen in 
goed contact? Meld u dan aan bij de voorzitter van Stich
ting Brinkbus: waltervanbaars@hotmail.com Zelf geen 
tijd? Mogelijk kent u iemand uit uw omgeving die hier iets 
in kan betekenen.

Inloopspreekuren 
Maatschappelijke Zaken HBEL

In de periode van 18 juli tot en met 12 augustus vervallen 
de inloopspreekuren van Maatschappelijke Zaken HBEL op 
de vrijdag in Laren (raadhuis) en op de woensdag in 
 Blaricum (dorpshuis Blaercom). In deze periode bent u 
 welkom op de andere inloopspreekuren: op dinsdag in het 
gemeentehuis van Huizen en op donderdag in het gemeen
tehuis van Eemnes.

Meer informatie over zorg en welzijn, werk en inkomen  
en jeugd(hulp) vindt u op de website 
www.maatschappelijkezaken.nl

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.

Larense zaken

  

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

of via telefoonnummer 14 035
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Huwelijk/partnerschap
06042022 Johan Hendrik Schadd en Marianne Thiel

Leen gratis de 
zwerfafvalaanhanger!

Zwerfafval staat met stip op nummer één als het gaat om 
grootste ergernissen van Nederlanders. Daarom stellen de 
BELgemeenten kosteloos een zwerfafvalaanhanger met 
gereedschap ter beschikking. Hiermee wordt het oprui
men van zwerfafval in uw buurt of het schoonmaken van 
groenstroken een makkie! 

Ook voor kleine klusjes
De zwerfafvalaanhanger is een initiatief van de gemeen
ten om inwoners, buurtverenigingen en scholen actief te 
betrekken bij het onderhoud van hun leefomgeving. Het 
opruimen en opknappen van de leefomgeving is niet 
alleen een taak van de gemeente, maar ook van inwoners.

In de aanhanger zitten onder andere vegers, schoffels, vuil
knijpers, snoeischaren, afvalzakken, veiligheidsvestjes, 
werkhandschoenen, een kruiwagen, pionnen en zelfs een 
EHBOkoffer. Ook bevat de aanhanger spullen om kleine 
klusjes in de wijk mee op te knappen. Zoals voor het recht
zetten van paaltjes of borden. Behalve gereedschap biedt de 
aanhanger zelfs de mogelijkheid om na af loop de handen 
te wassen. 

Reserveren van de aanhanger
Iedere wijkraad, buurtvereniging, school of inwoner kan 
de aanhanger reserveren. Dit kan telefonisch door te bel
len met de werf beheerder via het gemeentelijke telefoon
nummer 14 035 (elke werkdag van 08.00 tot 16.00 uur). Bij 
het reserveren kunt u ook direct een afspraak maken voor 
advies over de uit te voeren werkzaamheden of over het 
afvoeren van het verzamelde (snoei)afval. De aanhanger 
haalt u op bij de gemeentewerf, Zuidersingel 2 in Eemnes.

Kermis in Laren!

Tot en met zondag 10 juli staat de gezellige kermis weer in 
Laren. Op 2 juli opende de burgemeester de kermis, samen 
met Ad Visser. Meer weten over de kermis? 
Kijk op www.kermislaren.nl

Zo trots als een pauw op jou! 

Vrijdag 1 juli onthulde burgemeester Nanning Mol het 
prachtige kunstwerk De Pauw bij de Gooische School. Een 
bijzondere afsluiting van het kunstproject van KKIDS 
waarbij beeldend kunstenaar Marloes Eerden lessen ver
zorgde in alle groepen. Kinderen maakten mooie kunst
werken en het bronzen beeld bij de hoofdingang heeft de 
speciale boodschap aan alle kinderen van de school: Zo 
trots als een pauw op jou! 
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Sint Jansprocessie

Voor het eerst sinds corona kon de Sint Jansprocessie weer 
plaatsvinden. Honderden mensen liepen zondag 26 juni mee 
en duizenden stonden langs de kant. Langs de route stonden 
de traditionele poorten mooi versierd. Op het Sint Janskerk
hof installeerde bisschop Hendriks de nieuwe pastoor van 
Laren, Nico van der Peet. Grote waardering voor de Broeder
schap van Sint Jan en alle vrijwilligers die meehielpen bij het 
opbouwen van de poorten en de begeleiding van de processie.

Larense zaken 8 juli 2022



Processie in beeld

Sint Jansprocessie vanuit de lucht

De 'Getuigenis op straat'

Vele handen maken licht werk bij de 
bogenbouwers

Koetsjestocht ietwat verregend,maar 
wel gezellig

Nieuwe pastoor Nico van der Peet met 
herdersschopje in processie

Welkomst print namens Broederschap 
voor nieuwe pastoor van der Peet

'Eerwaarde'Frans Bierlaagh deelt het 
Sint jansgeld uit in café de Bijenkorf

Imponerende opening Sint Jansprocessie

Processie loopt uit

Jan van den Brink houdt mini-processie 
voor de kleintjes
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Kennismaken 
met de nieuwe wethouders
Woensdag 8 juni werd er afscheid genomen van de wethouders die zich de afgelopen jaren voor Laren hebben 
ingezet. Ons team was daarbij aanwezig en heeft met name Ton Stam hartelijk bedankt voor zijn steun in de 
afgelopen 4 jaar. Zonder hem was er waarschijnlijk geen toegankelijkheidsteam gekomen. Onze doel stelling 
is Laren veiliger en toegankelijke te maken voor de voetgangers. In zijn ambtsperiode hebben we hiermee 
belangrijke stappen kunnen maken. 

Inmiddels is bij ons team 
bekend welke wethouder 
veiligheid en toegankelijk
heid in zijn portefeuille 
heeft. Dit worden niet één, 
maar twee wethouders. 
Wethouder dhr. Jan van 
Midden en wethouder dhr. 

Frits Westerkamp. Deze uitbreiding getuigt van prioriteit 
en hoe serieus onze taak door het college genomen wordt. 
Op donderdag 14 juli staat ons eerste overleg gepland 
met de nieuwe wethouders en de ambtenaren van de Bel
Combinatie. Het doel is, nader kennis te maken en de 
heren op de hoogte te brengen van onze doelstellingen 
en taken die ons team daarvoor uitvoert. Daarbij zullen 
we nadrukkelijk aangeven wat de wethouders voor ons 
team en in het verlengde daarvan voor u als inwoner van 
Laren, kan betekenen. 

We hebben een klein team 
maar een groot netwerk om 
ons heen en een kort lijntje 
met de gemeente en de 
BOA’s. Ons team is inmid
dels een begrip geworden in 
Laren en de mensen weten 
ons team steeds vaker te 

bereiken om obstakels op voetpaden door te geven, die wij 
dan weer melden aan de gemeente. Zo wordt het stap voor 
stap veiliger en toegankelijker voor onze voetgangers. 
We kunnen er niet genoeg op blijven hameren. “Stoep 
vrij, voetgangers blij”.  

Namens Toegankelijkheidsteam Laren
Irmy Vos

E-mail: toegankelijkheidsteamlaren@gmail.com
Facebook groep:  Toegankelijk Laren

Samen maken we het verschil!

1809307_Flyers_A6_TTL.indd   1 20-12-18   17:02

www.bol-an.nl 

IEDERE DAG VERS!

www.bol-an.nl iedere dag vers nieuws 

mÉÉr dan 1500 kijkersper dag!

Sint Jansprocessie vanuit de lucht

Jan van den Brink houdt mini-processie 
voor de kleintjes
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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.

Vervallen recht
De nieuwe client – een kunstenaar – vertelde zijn 
verhaal. Met zijn 70 jaar had hij, professioneel al-
thans, een heel succesvolle en fijne tijd achter de 
rug. Maar hij realiseerde zich nu pas goed dat hij 
van zijn huwelijksleven een potje had gemaakt. 
Hij had er niet veel aandacht aan besteed. Zelfs 
toen het uitliep op een echtscheiding was dat 
grotendeels aan hem voorbij gegaan. Hij kon 
zich niet eens herinneren wat hij ooit zo leuk 
aan zijn vrouw had gevonden. Hij was blij dat 
hij haar kwijt was. Toen kon hij eindelijk hele-
maal zijn eigen gang gaan. Het klonk allemaal 
vrij liefdeloos. Een wonder dat de kinderen van 
dit echtpaar volgens hem waren opgegroeid tot 
zulke bijzondere en tevreden volwassenen. Dat 
was dan ook zijn trots en hij was er erg dankbaar 
voor. Het kwam niet bij hem op, dat dit dan 
mogelijk de verdienste kon zijn geweest van zijn 
ex-vrouw. Waarom zat hij bij mij? Hij was het 
echtscheidingsconvenant tegengekomen en had 
daar een paar vragen over. In deze overeenkomst 
uit 1982 stond, dat hij een bedrag zou krijgen 
bij de verkoop van het huis, waarin zijn vrouw 
na de scheiding bleef wonen. Het huis was acht 
jaar later verkocht. Hij kon zich alleen niet her-
inneren, dat hij dat bedrag ooit had gekregen. 
Hoewel hij het niet echt nodig had, was zo’n be-
drag natuurlijk altijd welkom. Kennelijk was de 
kunstenaar zo met andere zaken bezig geweest, 
dat hij de afspraak was vergeten. Omdat hij meer 
dan twintig jaar geen actie had ondernomen, 
was zijn recht helaas vervallen. Dat dacht hij wel, 
maar hij wilde het zeker weten. Zijn ex-vrouw 
had alleen nog een morele verplichting om hem 
te betalen. Hij bleef er laconiek onder. Ja, dat 
was het gevolg van zijn egocentrische instelling 
geweest. Hij kon ermee leven – een mooi leven.

Column Clasien_71X220mm_juli_2022.indd   1Column Clasien_71X220mm_juli_2022.indd   1 27-06-2022   09:5627-06-2022   09:56

BEL  VRIJBLIJVEND  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl    

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

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

GRATIS 
WAARDEBEPALING 

Naam : _______________________ 

Adres : _______________________ 

Postcode : ____________________ 

Plaats: _______________________ 

E-mail :_______________________ 

Telefoon :_____________________ 



Nieuws in beeld

Art Laren trekt laatste dagen veel bezoekers

Gooise Wandelvierdaagse brengt 9500 euro op  
voor goede doelen

Origineel ontwerp Muziektent voor 
Historische Kring

Vader Jaap van Zweden grote 
verrassing tijdens Thank you -concert

Een trotse opa Gerrit Ere Harlekijn voor Kick van 
der Veer Erwin & Erwin Hollandse nieuwe happen 

heerlijk weg!

Zaterdagmiddag in de Lindenhoeve

Gezellige buurtborrel bewoners Jordaan en Melkweg

Wat minder peuken, jongelui,  
bij bankje Wagenpad-Zevenend
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PEUTERVOORLEZEN
Wekelijks - Vrijdag 11:00 – 11:30 uur 
Bibliotheek Laren - Gratis

OPEN KINDERATELIER 
Singer Laren - Iedere zondag 12.00-16.00 uur

Hoera! Vanaf nu is er iedere zondag een open kinderate
lier. Iedereen is welkom om zelf als kunstenaar aan de 
slag te gaan. Wat we precies doen dat wisselt, maar de 
activiteit past bij wat je in het museum/theater kunt 
zien. In de zomer wordt het open atelier – bij mooi weer 
– een open tuinatelier (in de Piet Oudolf Beeldentuin) 
Aanmelden in niet nodig, toegang is gratis op vertoon 
van je entreekaartje. 

AGENDA

STENEN SLIJPEN OP EEN GLASPLAAT (6+)

17 juli & 31 juli vanaf 13.00 uur: 
Geologisch Museum Hof land
€ 1 + entreekaartje Museum Hof land
We hebben een mand met mooie stenen waaruit je er een 
kunt kiezen. Er zitten mooie mineralen in, zoals jaspis 
en agaat, en fossielen, versteend hout en koraal. Met 
slijppoeder maak je de steen mooi en glanzend. Dat 
duurt ongeveer een half uur, waarbij je telkens f ijner 
slijppoeder gebruikt. Uiteraard mag je je geslepen steen 
mee naar huis nemen.

25 juli-28 juli: Mad Science Zomerkamp
Mad Science in de Bibliotheek Laren
€ 195 pp
Het Mad Science Zomerkamp: Vier dagen lang, verdach
ten opsporen, leren over bruggen en structuren, experi
menten & proeven uitvoeren. Je kunt het zo gek niet 
bedenken of je gaat het doen. Je kunt je nog aanmelden 
voor de reservelijst via https://nederland.madscience.org

Kids Special
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STENEN SLIJPEN OP EEN GLASPLAAT (6+)
31 juli vanaf 13.00 uur: 
Geologisch Museum Hof land
€ 1 + entreekaartje Museum Hof land

ZOMER MUSICAL WEEK 
15-19 augustus en 22-26 augustus: 
Flash Studio Laren – dagelijks van 10.00-15.00 uur
€ 295 pp incl. eten, drinken en je eigen clip.
Joep Sertons, bekend van GTST, komt een dag langs om 
met de kinderen hun eigen videoclip te maken!

Kids Special

PANNENKOEKENFILM
Maya en het Gouden Ei 
20 aug 11.00 uur: 
Brinkhuis Laren
€ 10 pp film
pannen koeken 
en limonade

SPOOKBOS ACTIVITEITEN
22-23-24-25 augustus 09.00-12.00 uur
Spookbos Gooiergracht
Kosten zijn € 75 per uur

Keuze uit: 
Waterdieren: zelf slootonderzoek uitvoeren (6-12 jr)
Leven van de natuur (4-12 jr)
Papier maken en recycle-les (4-12 jr)
Pronkepauw – Kinderboerderij opdrachtjes (4-7 jr)
Deze activiteiten zijn te boeken/ reserveren per groep en 
worden niet standaard gegeven op die dag.
Voor meer informatie kun je bellen op maandag,  dinsdag 
en donderdag tussen 9.00 – 12.30 uur op 0355380061 of 
emailen naar administratie@spookbos.nl
Bij reservering van een les op Het Spookbos: Het maxi
maal aantal kinderen per les is 35. Denk er alstublieft 
aan dat de kinderen kleding dragen welke passend is  
bij het weertype. Wij adviseren om 1 begeleider per  
45 kinderen mee te nemen.
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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.

Vertrouwen
Vertrouwen is een groot goed, op welk moment krijg 
je het? En op welk moment heb je het verbruid? In ons 
vak doen we veel op vertrouwen. Soms komt het je 
duur te staan, maar als je het vertrouwen krijgt, geeft 
het je vleugels. Vleugels die krachtig zijn; die creatief 
zijn, die zakelijk zijn, die hun instinct volgen en alles 
aanwenden om het belang voor die betreffende op
drachtgever te behartigen. Het lijkt erop dat we in 
Nederland steeds meer naar het “Amerikaanse” 
 model gaan.
In je gezicht “lief en aardig doen” maar later toch een 
andere kant op gaan; het één zeggen en het ander 
doen. Of zoals de Engelsen zeggen; “ik ruik iets…. ter
wijl er recht onder hun neus een drol ligt” Als een
maal het vertrouwen geschonden is, wat moet er dan 
gebeuren om het weer goed te maken? Het lijkt me 
dat er verschil in zit bij wie uw vertrouwen heeft ge
schonden; uw zoon of dochter, uw partner, de lood
gieter, de schilder, de notaris of de overheid? Hoe is 
het eigenlijk met het vertrouwen in de overheid? La
ten we hopen dat de corona tijd achter ons ligt, maar 
we rollen van de ene crisis naar de andere en niet al
leen in Nederland maar ook wereldwijd. Stikstof, 
huizen tekort, wegenbouw, afschaling van de land
bouw en visserij, de energieprijzen en levering hier
van, het lijkt wel alsof er overal “brand” is. 
Als we ons beperken tot de Bel; hebben wij vertrou
wen in de gemeente? Er verandert op dit moment veel 
in vergunningen land. Als je tegenwoordig als parti
culier een vooroverleg wenst voor een mogelijke ver/
uitbouwen of nieuwbouwen waarbij een omgevings
vergunning benodigd is. Mag je direct € 3.000, aftik
ken, eerst weken, maanden afwachten, alvorens je 
verzoek gehoord wordt. Haalt je plan bakzeil, dan ben 
je het geld kwijt. Krijg je een omgevingsvergunning 
dan wordt het verrekend met de uiteindelijke leges. 
Mijn conclusie hiermee schaadt de gemeente haar 
dienstverlening. De drempel voor een informatief ge
sprek wordt wel heel erg hoog gelegd.
Gelukkig hoef je voor ophangen van een rookmelder 
geen vooroverleg te hebben dan wel vergunning aan 
te vragen. Dat brandje kunnen we zelf blussen.

Marjolein

BERICHT UIT HET ROSA SPIER HUIS

Een roos van het Rosa Spier Huis
Een dergelijke prachtige 
roos kreeg iedere deel
nemer die meewerkte aan 
het nu afgelopen Zomerfes
tival in ons Rosa Spier Huis. 
Tijdens de verschillende 
voorstellingen, presenta
ties en workshops zagen 

wij met vreugde veel “ jongere” inwoners van Laren 
komen kijken, luisteren en meewerken tijdens deze 
enerverende week. De organisatoren van dit festival 
hadden ook dit jaar gezorgd voor prachtig entertain
ment. De week begon met muziek. The Fried Seven, 
een fantastische nostalgische jazzgroep die er lustig 
improviserend op los speelde en waar iedereen hele
maal vrolijk van werd. Na af loop zijn er nog luiste
raars buiten op het terras blijven nagenieten, met een 
drankje natuurlijk. Ook bezoekende inwoners van 
Laren bleven nog gezellig nazitten. Tijdens de daar
opvolgende dagen waren er de meest uiteenlopende 
activiteiten, van mime tot klassieke muziek en toneel 
of modeltekenen. We verheugen ons nu al op het vol
gende Zomerfestival. Hoewel dat nog wel even duurt. 

Maar... in de tussentijd is er wel weer gelegenheid 
om het Rosa Spier Huis te bezoeken. Vanaf augustus 
is er een zomertentoonstelling te bewonderen en in 
het cultuurcafé is het mogelijk een kopje koffie te 
komen drinken of later op de middag een glaasje. 
Lunchen en dineren is dan ook mogelijk na reser
vering. De tentoonstelling heeft de naam “Werk uit 
eigen Huis” meekregen en is tot eind september te 
bewonderen. Ook zo kunt u de bewoners van het Rosa 
Spier Huis goed of beter leren kennen. Werken zoals 
schilderijen, tekeningen, grafiek, beeldhouwwerken 
of textielkunst zullen geëxposeerd worden, maar ook 
fotografie of gepubliceerde geschriften kunt u allen 
misschien bewonderen.

Ik zou zeggen: Inwoners van Laren, u bent allen van 
harte welkom!

Henk van der Horst
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Nieuwe wandelroute 
langs plekken
waar kunstschilders 
woonden en werkten
De Historische King Laren (HKL), daarin 
gesponsord door de heer Rik Kloos, heeft een 
fraai vormgegeven brochure met een wandel-
route ‘Kunstschilders die in Laren woonden en 
werkten’ uitgegeven. 

De route is opgesteld door Bep De Boer en vorm
gegeven door Hans Schaapherder. Zij voert langs de 
huizen of ateliers van dertig kunstschilders die in 
Laren gewerkt hebben. De lengte is 6,2 kilometer. Bij 
ieder adres is aangegeven welke schilder er gewoond 
heeft. Ook staat er bij elke schilder een QRcode, met 
een link naar een overzicht op de website van de HKL 
van alle in het Kwartaalbericht gepubliceerde 
 artikelen over de betrokken schilder.

De wandelroute, met 14 pagina’s, is voor € 2 te koop in 
de Lindenhoeve (geopend op zaterdagmiddagen van 
1400 tot 16.00 uur).

Geen Kermismis!
De mis in de autoscooterbaan op de kermis die 
gepland staat op 10 juli gaat niet door. Tegelijkertijd 
vind er een belangrijke dienst plaats in de basiliek, 
daarom komt deze mis dit jaar te vervallen.

Bekende bruine
witte bord nu ook 
langs het Goois 
Natuurreservaat
Iedereen kent ze wel, de grote bruinwitte gebiedsbor
den langs de snelweg die ons wijzen op bijzondere 
natuurgebieden. Sinds 22 juni staan er ook twee van 
deze borden langs de A27 bij Hilversum, waardoor de 
weggebruikers erop gewezen worden dat ze door de 
natuurgebieden van het Goois Natuurreservaat rij
den. Het bord is geplaatst ter hoogte van natuurbrug/
viaduct Zwaluwenberg ten zuiden van Hilversum, en 
zichtbaar in beide rijrichtingen. 
De gebiedsborden staan in Nederland onder andere bij 
de Veluwe, het Groene Hart en de Utrechtse Heuvel
rug. Het Goois Natuurreservaat heeft nu ook zijn 
eigen bord, met daarop het karakteristieke illusie
landschap met schapen en reeën. 
Alleen kerktorens en de televisietoren zijn zichtbaar 
vanaf de heide waardoor het een eindeloos en ongerept 
natuurgebied lijkt. 
Met het onderschrift ‘Beschermd sinds 1932’ is dit 
bord een extra bekroning in 
het jubileumjaar waarin het 
Goois Natuurreservaat 
negentig jaar bestaat. 

Goois Natuurreservaat
Beschermd sinds 1932
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TheaTeragendaTheaTeragenda
Donderdag 14 juli 
Van Kooten en de Beat – 
Kasper van Kooten 
20.15 uur 
Singer Laren 
€ 22,00 – Supporters € 19,50
Van Kooten en de beat, naar het gelijknamige boek dat op 
22-02-2022 uitkwam, is een even swingende als openharti-
ge vertelling over liefde, familie en een onverzadigbare 
behoefte aan muziek. 

Vrijdag 15 juli & vrijdag 29 juli 
Singer Soiree
17.30 uur 
Singer Laren 
€ 95,00
Na het enorme succes van vorig jaar keren deze zomer de 
Singer Soirees terug. Sfeervolle vrijdagavonden in de Singer 
tuin bestaande uit een overheerlijk 4 gangendiner van de 
chef met bijpassende wijnen en een verrassende muzikale 
live performance geïnspireerd op de tentoonstelling Théo 
van Rysselberghe. Schilder van de zon. Uiteraard ontbreekt 
ook een bezoek aan de tentoonstelling niet. Dompel je 
onder in al het fijns dat Singer Laren te bieden heeft en 
geniet van de combinatie van heerlijk eten, een prachtige 
locatie en de verrassende culturele omlijsting. Voor meer 
data: www.singerlaren.nl/singersoiree

Zaterdag 23 juli 
Meer dan mogelijk – Thijs van de Meeberg
20.15 uur 
Singer Laren 
€ 22,00 – Supporters € 19,50
Thijs van de Meeberg heeft je gemist. Maar echt. Ondanks 
dat het leven in de lockdown heerlijk was - geen confronta-
ties, geen gemiste kansen en geen verkeerde inschattingen 
- is hij blij nu weer met jou in een afgesloten ruimte te kun-
nen zijn. Hij heeft jouw advies hard nodig, want er is een 
probleem boven zijn hoofd gegroeid waardoor alles stag-
neert en vastloopt. Pas als dat is opgelost, is alles mogelijk 
en misschien wel meer dan dat.

Donderdag 28 juli 
Sei De Um Rio – FADOpelos2 - 20.15 uur – 
Singer Laren - Prjs € 22,00 – Supporters 
€ 19,50
Met hun deelname aan de SBS6 TV-hit We 
Want More in de zomermaanden van 2020, heeft het duo 
FADOpelos2 - Iris Feijen (zang) en Tiago Lageira (gitaar) - 
menig muziekliefhebber weten te raken. FADOpelos2 brengt 
Portugese Fado dan ook op een zeer intieme manier ten 
gehore! In juli 2019 kwam hun eerste EP Bairro Alto uit en al 
in 2020 volgde een tweede: Sei De Um Rio. Op beide EP’s 
staat ook eigen werk. Muziek vol emotie, dat is waar het bij 
FADOpelos2 om gaat. Laat u meevoeren door de straten van 
Lissabon en droom weg bij het spel tussen zang en gitaar.

Donderdag 4 augustus
God van de slachting – Het Tuintheater 
(Komedie) - 20.15 uur – Singer Laren - € 22,00 
– Supporters € 19,50
Hoewel de titel misschien anders doet ver-
moeden is God van de Slachting een komedie. 
Twee echtparen komen bij elkaar om de ruzie op het school-
plein tussen hun 11-jarige zoontjes op een fatsoenlijke 
manier uit de wereld te helpen. Het ene zoontje heeft met 
een stok het andere zoontje twee tanden uit de mond gesla-
gen. Zoekend naar een fatsoenlijke oplossing voor dit pro-
bleem, raken de twee echtparen verstrikt in een verbaal 
moddergevecht. Zijn de vier volwassenen, met al hun 
beleefdheidsvormen, wel beter in conflictbeheersing dan 
hun kinderen? De jonge spelers van Het Tuintheater laten op 
absurde en geestige wijze zien dat volwassen spelen iets 
anders is dan volwassen zijn. 

Donderdag 15 september
Thaïsa Olivia Quartet & Don Braden (USA)
20.15 uur – Brinkhuis Theater - € 25,00
Een jazzconcert van het Thaïsa Olivia Quar-
tet met saxofonist Don Braden. 

Dinsdag 27 September
Stand-Up comedy BOM! In de zaal
20.15 uur – Brinkhuis Theater - € 9,50
COMEDY Na de succesvolle edities van BOM! 
in maart en mei, zijn de comedians weer 
terug in de mooie theaterzaal in het Brinkhuis in Laren!

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

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



21

Larens Journaal

Ze hebben menselijke trekjes. Ze kunnen verdrietig zijn 
of blij, maar ook domweg saai. In al hun eenvoud en ver
stilling praten en dansen ze met elkaar. ‘Uiteindelijk 
komt Klaas bij de helderste versie van een vorm uit’, zo 
typeert Rudi Fuchs zijn kunst. Of het nou een foto, litho, 
houtsnede, schilderij, collage, objet trouvé, glas of beeld 
betreft. Zijn vriend Cherry Duyns noemt hem ‘de schil
der die uit het niets iets wil maken om daarna te zien of 
het minder kan’. De lijfspreuk van Gubbels zelf sluit daar 
naadloos bij aan: ‘Wie niets te zeggen heeft bedenkt 
steeds iets nieuws. Wie iets te zeggen heeft, blijft dat zijn 
hele leven herhalen’ (August Willemsen). 
De Singerprijs bestaat uit een tentoonstelling en een 
aankoop van een kunstwerk voor Singer Laren. De Sin
gerprijs wil zo bijdragen aan de ontwikkeling van de 
hedendaagse Nederlandse beeldende kunst en aan de 
traditie van de verzamelaars van eigentijdse beeldende 
kunst William en Anna Singer, de grondleggers van de 
kunstcollectie van Singer Laren. Meer weten? Kijk op 
www.singerlaren.nl

Wie de 500jarige Johanneskerk eens van binnen wil 
bekijken, is tot 11 september iedere zaterdagmiddag van 
14.00 tot 17.00 uur van harte welkom. De deuren van de 
kerk staan dan open onder het thema ‘Open Johannes
kerk’. Een team van de Protestantse Gemeente Laren 
Eemnes (PGLE), geeft tekst en uitleg over dit in de afgelo
pen twee jaar gerestaureerde cultureel erfgoed. Voor lief
hebbers van kerkorgels is het interessante en unieke 
Titzorgel te bewonderen. Het is in 1734 gebouwd en, 
evenals de Johanneskerk, een Rijksmonument. 

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

Open Johanneskerk

Beeldententoonstelling ChajaNur

Inloopspreekuur Sportief en Gezond BEL  
Het inloopspreekuur 
Sportief en Gezond BEL 
is iedere eerste vrijdag 
van de maand in het 
Brinkhuis. Antwoord op 
al uw ‘sportieve’  vragen! 

Voor al uw vragen omtrent sport, bewegen en een gezon
dere levensstijl. Bijvoorbeeld als u opzoek bent naar een 
passende sport of als u juist op een laagdrempelige manier 
wilt bewegen waarin gezelligheid voorop staat.  
Of als u graag hulp wilt bij het maken van gezondere 
 keuzes. Met al deze vragen en meer kunt u bij Sportief en 
Gezond BEL terecht. Tevens bieden wij informatie aan 
over het ‘Jeugd fonds Sport & Cultuur’ en het 
 ‘Volwassenenfonds Sport & Cultuur’. Meer informatie op 
https://sportiefengezondbel.nl/

Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Wil je jouw zelfver
trouwen vergroten bij het voeren van een sollicitatie
gesprek of het schrijven van een motivatiebrief? Een pro
fiel aanmaken op LinkedIn, maar heb je geen idee hoe dat 
moet? Kom dan naar het gratis spreekuur van Reconn
Act, waar vrijwillige jobmaatjes met een groot netwerk 
jou kunnen helpen bij het vinden van een betaalde baan.
Locatie: Bibliotheek Brinkhuis Laren. Datum & tijd: Elke 
eerste woensdag van de maand, 13.0015.30 uur. 

In de Van den Brink 
galerij van Singer Laren 
is t/m 25 september een 
tentoonstelling te zien 
met een dertigtal wer
ken van Klaas Gubbels. 
Op 25 juni heeft hij de 

Singerprijs 2022 ontvangen. De prijs is een beeldende
kunstprijs van de Stichting Vrienden van Singer Laren 
die tweejaarlijks wordt toegekend aan een Nederlandse 
beeldend kunstenaar voor zijn of haar gehele oeuvre.
Klaas Gubbels wordt in 1934 geboren in Rotterdam. Hij 
krijgt daar les aan de Academie voor Beeldende Kunsten 
en vervolgens aan de Arnhemse Academie Kunstoefening. 
Daar begeleidt Hendrik Valk hem in de lithografie. Naast 
grafiek stort hij zich op het schilderen, gevolgd door 
allerlei andere technieken. In 1958 betrekt Gubbels een 
atelier in een voormalig koetshuis op het Arnhemse land
goed Lichtenbeek. Hier werkt hij tot op heden dagelijks.
Tafels, stoelen, potten, kannen en trechters bevolken al 
decennialang het kunstuniversum van Klaas Gubbels. 
Voor hem zijn het levende wezens en dat zie je ook.  

Inloopspreekuur ReconnAct

Tentoonstelling Klaas Gubbels, winnaar Singerprijs 2022
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Tot en met 25 juli is in het galeriecafé van het Rosa Spier 
Huis een expositie te zien van transparante kunst op 
plexiglas van Magadel, pseudoniem voor Machteld 
 Kuijpers. Haar kunst communiceert direct met de 
beschouwer onder meer door de kleuren die hem in zijn 
bewuste of onbewuste raken. De expositie is dagelijks 
gratis te bezichtigen van 10.0017.00 uur. Het galeriecafé 
is geopend tot 20.00 uur.

Tot 10 augustus exposeert 
Henk Jan Gijselman met ruim 
25 schilderijen bij Galerie Naar
derheem. De galerie is 
ge vestigd in het Academisch 
revalidatiecentrum Naarden, 

Amers foortse straatweg 1 in Naarden. De expositie is te 
bezoeken van 8.00  21.00 uur.

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

Nog tot en met 4 september is de Belgische modernist 
Théo van Rysselberghe (18621926) in Singer Laren te zien. 
De tentoonstelling is een ode aan de grote Belgische 
meester in het verbeelden van licht en kleur. 

Koos Koopmans exposeert nog tot 21 juli in de (h)Art
galerij van het Brinkhuis. De expositie bestaande uit 
foto’s en grafiek is te bekijken tijdens de openingstijden: 
maandag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, dinsdag, 
woensdag en donderdag van 9.00 tot 22.00 uur en zater
dag van 10.00 tot 16.00 uur.

Expositie Magadel

Solo-expositie Henk Gijselman 

Sculpturen in Nardinc Lant

Tentoonstelling Théo van Rysselberghe

Expositie foto’s en grafiek Koos Koopmans

In de foyer van het Brinkhuis zijn van 11 juli tot  
16 september beelden te zien van kunstenares Bettie 
Bruin.

De zomer is in volle gang, een periode die voor de één zo 
lang mogelijk mag duren terwijl het voor de ander een 
stille tijd kan zijn. Zeker als in je nabije omgeving veel 
mensen op pad zijn en de gebruikelijke activiteiten in de 
zomermaanden vaak even stilliggen. Viore (aan de Oos
terengweg 44 in Hilversum) blijft gelukkig open en heeft 
voor de zomermaanden een speciaal programma opge
steld voor iedereen die leeft met kanker. 
Zo kun je op dinsdagochtend 12 juli en op dinsdag
ochtend 16 augustus kennismaken met twee technieken 
van wolvilten. Tijdens de eerste workshop ga je aan de 
slag met de natvilttechniek en maak je een ondergrond 
voor een schilderij. 
Of ga mee met een van de twee zomerochtendwandelin
gen door het Gooi onder begeleiding van een vrijwilliger 
van Viore die de wandelgebieden in dit gebied op zijn 
duimpje kent. Na af loop ben je welkom voor koffie met 
iets lekkers. Data: dinsdag 19 juli en dinsdag 9 augustus. 
Ook op creatief gebied is er veel te doen bij Viore. Op vrij
dag 15 juli en vrijdag 12 augustus kun je onder deskun
dige begeleiding een portret boetseren in klei. En op 
donderdag 28 juli en donderdag 25 augustus kun je in 
het atelier werken aan een zomers zonnebloemenproject 
(schilderen).
Op woensdag 24 augustus gaan de koks van Viore aan de 
slag om een zomerse en gezonde lunch te bereiden.  
Je bent van harte welkom om daarbij aan te schuiven. 
In de agenda, te vinden op www.viore.org/agenda staat 
alle extra informatie over de zomeractiviteiten. Kijk 
hiervoor op de datum van de betreffende workshop. Aan
melden kan via aanmelden@viore.org of telefonisch op 
0356853532. 
Ook voor de vaste activiteiten blijft Viore open. In de 
zomermaanden is dit van 10.00 uur tot 14.00 uur. Zonder 
afspraak of verwijzing kunnen bezoekers dan terecht 
voor een luisterend oor en voor informatie over het 

Expositie Bettie Bruin

Met Viore de zomer door 
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Larens Journaal uitgebreide aanbod aan activiteiten en lezingen. Bezoe
kers kunnen ook een (telefonische) afspraak maken voor 
individuele gesprekken over bijvoorbeeld kanker binnen 
het gezin, omgaan met verlies en levensvragen. Zie voor 
meer informatie ook de website: www.viore.org 

Op dinsdag 12 juli 
om 20.00 uur speelt 
beiaardier Klaas de 
Haan hoog in de 
toren van de Johan
neskerk aan de 
Naarderstraat in 
Laren een gevarieerd 
programma met 
werken van bekende 
componisten als 
César Franck en Jean 
Sibelius, maar ook 
een werk getiteld 
‘Prayer for Ukraïne’, 
terwijl de geelblau
we vlag aan de toren 

hangt. Klaas de Haan arrangeerde voor deze gelegenheid 
een werk van de dit jaar overleden componist Vangelis. 
Bij mooi weer kan vanaf het gazon naast de kerk van het 
spel van Klaas de Haan op het 48 klokken tellende 
 carillon worden genoten.

Aansluitend brengt Tjalling Roosjen op het historische 
Titzorgel in de kerk een programma met werken uit de 
Barok, onder andere van componisten als Scheidemann, 
Pachelbel en Bach.

Klaas de Haan studeerde orgel, kerkmuziek en beiaard; 
zijn diploma Uitvoerend Musicus behaalde hij na studie 
bij Arie Abbenes en Bernard Winsemius. Hij is beiaardier 
in Laren (NH) in Rhenen, Bolsward, Heerenveen en Ber
gen (NH). Tevens is hij cantororganist in Hilversum.
Tjalling Roosjen is sinds 2016 als organist verbonden aan 
de Protestantse Gemeente LarenEemnes; binnen deze 
functie programmeert hij de concertreeks in de Johan
neskerk, in samenwerking met de Vrienden van de 
Larense Beiaard. Eerder was hij tientallen jaren cantor
organist te Soest. Hij volgde vele cursussen rond orgel, 
klavecimbel, kerkmuziek en zang.

Het totale programma duurt ruim vijf kwartier. Bij bin
nenkomst koffie of thee. De toegang is gratis. Na af loop 
een glas en een collecte bij de uitgang. Aanmelden is niet 
nodig maar wees op tijd; want vol=vol.

Concert Johanneskerk

Wat is mediteren? Welke manieren zijn er? Hoe begin ik er 
mee? Mediteren is een verzamelnaam voor manieren 
waarop je je geest tot rust kan brengen. Hoe te mediteren 
op een makkelijke manier leer je in deze 1,5 uur durende 
workshop op zaterdagochtend 16 juli van 9.30 uur tot 11 
uur. Later vervolg hierop is, indien gewenst, mogelijk.
Kosten zijn € 30. Locatie: OBS de Ploeg, Melkweg 42.
De workshop wordt gegeven door Simone Onland. Zij is 
gecertificeerd yogadocent en (stresspreventie)coach.  
Ben je ook geïnteresseerd? Neem dan gerust contact op 
met Simone via 06 10185117. Je bent van harte welkom!

Mediteren kun je leren 

Huttenbouwweek

Datum:
woensdag 20 juli t/m vrijdag 22 juli

 
Tijd:

van 10:00 tot 16:00
 

Kosten: 
€10 euro p/d

 
Aanmelden:

bsoberenparadijs@humankind.nl
 
 
 

KOM JIJ OOK? 

HUTTENBOUWWEEK
PIRATEN 

ZOMER

DANS

Neem je eigen 
lunch mee!
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Zoals elk jaar organiseren BSO van Humankind Laren en 
Versa Welzijn ook deze zomer weer een leuke kinder
vakantieweek voor kinderen in Laren. Deze ‘huttenbouw
week’ vindt plaats van woensdag 20 juli t/m vrijdag  
22 juli bij SV Laren, Schuilkerkpad 2. Het thema van dit 
jaar is ‘Piraten’. Drie dagen lang staan er van 10.00 tot 
16.00 uur allerlei leuke dingen binnen dit thema op het 
programma, zoals schatzoeken, piratenvlaggen maken, 
sjoelen met goudstukken en een echte piratendans uit
voeren! Omdat er steeds meer kinderen uit andere landen 
in Laren wonen, wil de organisatie van de kindervakantie
week deze kans aangrijpen om bruggen te bouwen, want 
elke kind verdient een leuke vakantie. Deelname aan de 
huttenbouwweek kost € 10,00 per dag, inclusief alle mate
rialen voor de activiteiten, drinken en wat lekkers. Mocht 
dit niet in je budget liggen, maar wil je wel heel graag 
meedoen? Geef dit dan door via bsoberenparadijs@
humankind.nl. Ook aanmelden kan via dit mailadres. 

Jaarlijks exposeert het Rosa Spier 
Huis werk van haar eigen bewo
ners. Ieder jaar is het weer een 
verrassing wat er te zien en te 
genieten valt. De bewoners 
maken in overleg met de leden 
van de tentoonstellingscommis
sie een selectie uit hun werken, 
waarbij gestreefd wordt zoveel 

mogelijk recent werk te laten zien. Er is een grote varië
teit aan kunstvormen, zowel traditioneel als abstract: 
beelden, keramiek, fotografie, schilderijen in olieverf, 
aquarel en kleurpotlood in allerlei formaten. In vitrines 
wordt o.a. aandacht besteed aan publicaties. Het is altijd 
weer boeiend om te ervaren hoe de verschillende kunst
uitingen elkaar versterken in deze jaarlijkse expositie. 
De opening zal plaatsvinden op zondag 31 juli om  
15.30 uur in het Galeriecafé van het Rosa Spier Huis. De 
expositie is van 31 juli tot en met 25 september alle dagen 
gratis te bezichtigen van 10.00 tot 17.00 uur. Rosa Spier 
Huis, Hector Treublaan 97, 1251 CG, Laren.

Seniorenvereniging BasBEL organiseert voor haar leden 
op 9 augustus een bijzondere excursie in de WestFriese 
driehoek. Met een boottochtje en een ritje op de stoom
tram, en met koffie, gebak en lunch. De kleinkinderen 
mogen ook mee. 
We vertrekken per bus of auto uit Blaricum, Eemnes en 
Laren en rijden over dijk LelystadEnkhuizen dwars door 
de oude Zuiderzee. In Enkhuizen stappen we op de boot, 
de ‘Friesland’. Binnen op het benedendek is er koffie met 

‘Werk uit eigen Huis’, Een leven lang kunst  

Excursie BasBEL

appeltaart, op bovendek uitzicht op de Westfriese kust en 
op het land van Stavoren. 
Als we in Medemblik van boord gaan krijgen we een 
schipperslunch mee. In het oude stadje zijn er daarvoor 
bankjes en zitjes. Wie wil kan even naar het bakkersmu
seum, waar kinderen hun eigen koek mogen versieren. 
Vanaf het perron naast de haven vertrekt de oude stoom
tram. De lijn MedemblikHoorn is 20 kilometer en loopt 
door weilanden en oude plaatsen. Op het fraai gerestau
reerde stationnetje in Wognum is een korte tussenstop. 
Vrijwilligers vertellen graag over hun ‘langste museum 
van Nederland’. Lief hebbers kijken bij aankomst in 
Hoorn vast graag nog even naar de oude locomotief die 
‘de Gooise moordenaar’ trok. Als niemand in de verleide
lijke stationswinkel is achtergebleven, zijn we tegen het 
eind van de middag weer terug in de BELdorpen.   
Inschrijven kan tot 1 augustus per mail (secretaris@bas
bel.nl) of telefonisch (0355316079 of 0641519803). Prijs:  
€ 48,00 voor leden, € 38,00 voor leden met museumpas,  
€ 19,00 voor kinderen tot 12 jaar, € 58,00 voor introducées. 

Le Bocque hoopt in het weekend van 27 en 28 augustus 
het succesvolle foodtruck festival weer te organiseren 
met en voor Laren! Locatie: Brink, voor het Brinkhuis. 

In samenwerking met het 
Papageno Huis opent Singer 
Laren op zondag 28 augustus 
vóór openingstijd de deuren 
voor families met kinderen 
die behoefte hebben aan een 
prikkelarm museumbezoek. 
Onder de titel ‘Early birds @ 

Singer Laren’ worden rondleidingen en workshops geor
ganiseerd waarbij prikkels en het aantal bezoekers 
beperkt worden.
De vroege ochtendopenstellingen zijn voor families met 
kinderen met een autismespectrumstoornis of kinderen 

Foodtruckfestival Le Bocque

Prikkelarme ochtendopenstelling Singer 
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Larens Journaalmet behoefte aan een prikkelarm museum om andere 
reden, zoals adhd, hersenletsel of een lichamelijke of ver
standelijke beperking. Ook volwassenen die behoefte 
hebben aan een prikkelarm museum zijn op deze ochten
den van harte welkom met hun gezin.
De nieuwe Nardinczalen, het Singer Atelier en de beel
dentuin staan centraal tijdens het prikkelarme bezoek. 
De horeca en winkel zijn gesloten. Er zijn diverse rust
ruimtes ingericht, in de museumzalen staan bankjes en 
er zijn geluidsdempende koptelefoons en lichtdempende 
brillen beschikbaar. Een aantal jongeren van het Papage
no Huis is aanwezig en beschikbaar voor hulp en vragen. 
“Voorafgaand kunnen bezoekers een voorbereidend 
beeldverhaal downloaden om het bezoek voor te berei
den. Het is een visuele gids die je door het museum leidt. 
Daarin zit ook een prikkelplattegrond waarop een over
zichtelijke looproute en de rustruimtes staan vermeld. 
Ook is per ruimte aangegeven hoeveel en welke prikkels 
er zijn.” Aldus Sophie Valkenier, educatie en inclusieme
dewerker van Singer Laren.
De prikkelarme ochtendopenstelling vindt plaats vóór 
reguliere openingstijden van 8.30 – 10.00 uur. Een kaartje 
kost € 2,50 per persoon en kan worden gekocht via de 
website van Singer Laren (www.singerlaren.nl). Early 
birds @ Singer Laren is onderdeel van de Prikkelarme 
Cultuuragenda en wordt georganiseerd in samenwerking 
met Papageno Huis, Stichting Onbeperkt Genieten en de 
Hersenstichting.

Het Dorpsfeest in Laren staat gepland voor het weekend 
van 17 en 18 september. Het moet een feest worden voor 
alle Laarders met muziek, kunst, cultuur, sport, culinair 
en andere events. De organisatie is in handen van Anne
mieke van Waterschoot. Zij is aangesteld door de 
gemeente voor de coördinatie van het dorpsfeest. 
Voor ideeën, input of andere vragen kunt u haar bereiken 
op 0646614545 of mailen met nazomerfeestlaren@ 
gmail.com.

Op 17 september tij
dens het Nazomerfeest 
Laren bieden de Biblio
theek en het Brinkhuis 
BREAKING  break
dance aan in het 
Brinkhuis Theater. 
Tijd: 14.0015.15 uur.
Deelnamekosten 
bedragen € 5 pp.

Nazomerfeest Laren 

Workshop breakdance 
 

Op 18 september van 
14.00 tot 15.15 uur tij
dens het Nazomerfeest 
Laren organiseren de 
Bibliotheek en het 
Brinkhuis een High Tea 
4 Kids (26) met Ted van 
Lieshout de schrijver 
van Boer Boris. 
Kaarten € 10 pp.

In het weekend van 1 en 2 oktober staat Jazz Laren weer op 
het programma! Op zaterdag 1 oktober treden jonge 
talentvolle jazzmusici (jazz/funk/soul) van het Amster
dams Conservatorium op in acht verschillende restau
rants in Laren. Een professionele jury selecteert het beste 
talent en reikt op zondag 2 oktober de Laren Jazz Award uit 
in het Brinkhuis met een gezamenlijk optreden van de 
Dutch Swing College Band. Deelnemende restaurants zijn 
o.a.: Nick Vollebregt, Mauve, t’ Bonte Paard, Hamdorff, 
Brink 20, Ron Blaauw, Visatelier en Maximiliano.

High Tea 4 Kids

Terug van weggeweest: Laren Jazz

● Elektrotechnische- en verlichtingsinstallaties
● Data-netwerken en cai-installaties
● Brandmeld-, beveiligingsinstallaties en verlichting
● Domotica voor huis- en gebouwautomatisering
● Zonnepanelen
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• dinsdag 12 juli 14.30 
 The Courier Biografie/Drama
• woensdag 13 juli 19.30 
 The father Drama 
• dinsdag 19 juli 14.30 
 Supernova Drama/Romantiek
• woensdag 20 juli 14.30 
 The Singing Club Komedie/Drama
• dinsdag 12 juli 14.30 
 The Courier Biografie/Drama
• woensdag 13 juli 19.30 
 The father Drama 
• dinsdag 19 juli 14.30 
 Supernova Drama/Romantiek
• zat 20 aug 11:00 
 Maya en het Gouden Ei Pannenkoekenfilm
• Zat 24 sep 11:00 
 De Drekkies Pannenkoekenfilm
• Zat 22 okt 11:00 
 De avonturen van Pil Pannenkoekenfilm

Pannenkoekenfilm 
Gezellig op een zaterdagmorgen met papa, mama,  
oma of opa naar het Brinkhuis voor de Pannenkoekenfilm. 
De f ilm begint om 11:00 uur en duurt ca 1 uurtje. 
Aansluitend zijn er pannenkoeken en limonade!
Prijs per persoon € 10.00

Filmagenda Brinkhuis 

Terugkerende activiteiten

PC HelpdeskBEL, Brinkhuis, iedere werkdag van 
10.0012.00 uur
Inloopspreekuur Juridisch advies, Brinkhuis, iedere 
eerste maandag van de maand, 14.0015.30 uur
De Derde Helft, SV Laren’ 99, elke dinsdagochtend van 
9.3013.00 uur
Dagje Hart van Laren, Brinkhuis, iedere dinsdag van 
10.3015.00 uur
Inloopspreekuur Leerwerkloket, Brinkhuis, woensdag 
oneven weken van 10.0011.30 uur
Inloopspreekuur ReconnAct, Bibliotheek Brinkhuis, 
iedere eerste woensdag van de maand, 13.0015.30 uur
Koffieinloopochtend Versa Welzijn, Brinkhuis, iedere 
donderdag van 10.0011.30 uur
Breienhaakcafé, Brinkhuis, elke eerste donderdag van 
de maand van 10.0012.00 uur
Taalcafé Laren, Brinkhuis, elke donderdag van 
10.3012.00 uur
Sociaal Wijkteam, Brinkhuis, iedere donderdag van 
13.0014.00 uur
Humanitas Thuisadministratie, Brinkhuis, iedere 
donderdag 14.0016.00 uur
Vrijwilligerscentrale, Brinkhuis, oneven donderdagen 
van 10.0011.30 uur
Geefenneemtafel, Brinkhuis, iedere vrijdag van 
10.0012.00 uur
Peutervoorlezen in de bibliotheek, Brinkhuis, iedere 
vrijdag van 11.0011.30 uur
Inloopspreekuur Sportief en Gezond BEL, Brinkhuis, 
iedere eerste vrijdag van de maand van 11.0012.00 uur
Repair Café Laren, Ons Genoegen (speeltuin), elke 
tweede zaterdag van de maand van 10.0013.00 uur 
(behalve in juli in augustus)
Open Podium, Bibliotheek Huizen, elke laatste zaterdag 
van de maand van 10.4512.00 uur
Parkinson Café Laren, Amaris Theodotion, elke derde 
donderdag van de maand vanaf 14.30 uur
Culturele middag voor senioren, Brinkhuis, elke eerste 
maandag van de maand, 14.0016.00 uur 
Walking Football, SV Laren ’99, elke dinsdag en 
vrijdagmorgen van 10.0011.00 uur
OldStars Hockey, LMHC, elke vrijdagmorgen van 
10.0012.00 uur
Oldstars Volleybal, Huis van Eemnes, elke dinsdag van 
10.0011.30 uur
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Agenda
t/m 11 juli  Brinkhuis: Beeldententoonstelling 

ChajaNur
t/m 21 juli  (h)Artgalerij Brinkhuis: Expositie  

Koos Koopmans
t/m 25 juli  Galeriecafé Rosa Spier Huis: Expositie 

Magadel
t/m 28 aug  Singer Laren: Tentoonstelling ‘Sluijters 

en de modernen. Collectie Nardinc’
t/m 4 sep  Singer Laren: Tentoonstelling ‘Théo 

van Rysselberghe. Schilder van de zon’
t/m 11 sep  Johanneskerk: ‘Open Johanneskerk’, 

elke zaterdag, 14.0017.00 uur
t/m 18 sep  Landgoed Nardincland: Expositie 

Sculpturen uit het Kurhaus
t/m 25 sep  Singer Laren: Tentoonstelling  

Klaas Gubbels
t/m 2 okt  Singer Laren: Tentoonstelling 

‘Lussanet. Verf in het bloed’
2 t/m 10 juli Kermis Laren
11 juli t/m 16 sep Foyer Brinkhuis: Expositie Bettie Bruin
12 juli Brinkhuis Film: The Courier, 14.30 uur
12 juli  Johanneskerk: Concert Klaas de Haan 

en Tjalling Roosjen, 20.0021.15 uur
13 juli Brinkhuis Film: The Father, 19.30 uur
14 juli  Singer Laren: Van Kooten en de Beat 

– Kasper van Kooten, 20.15 uur
15 juli Singer Laren: Singer Soiree, 17.30 uur
16 juli  OBS de Ploeg – Workshop ‘Mediteren 

kun je leren’ door Simone Onland, 
9.3011.00 uur

19 juli Brinkhuis Film: Supernova, 14.30 uur
20 juli  Brinkhuis Film: The Singing Club,  

14.30 uur
23 juli  Singer Laren: Meer dan mogelijk – Thijs 

van de Meeberg, 20.15 uur
25 t/m 18 juli  Mad Science Zomerkamp,  

9.0016.00 uur
28 juli  Singer Laren: Sei De Um Rio – 

FADOpelos2, 20.15 uur
29 juli Singer Laren: Singer Soiree, 17.30 uur
20 t/m 22 juli  SV Laren: Huttenbouwweek,  

10.0016.00 uur
31 juli t/m 25 sep  Rosa Spier Huis: Expositie ‘Werk uit 

eigen Huis’, Een leven lang kunst
4 aug  Singer Laren: God van de slachting 

– Het Tuintheater, 20.15 uur
9 aug  Excursie BasBEL naar WestFriese 

driehoek

20 aug  Brinkhuis Film: Maya en het Gouden 
Ei, 11.00 uur

27 en 28 aug Brink: Foodtruckfestival Le Bocque
28 aug  Singer Laren: Prikkelarme 

ochtendopenstelling, 8.3010.00 uur
15 sep  Brinkhuis Theater: Thaïsa Olivia 

Quartet & Don Braden, 20.15 uur
17 en 18 sept Nazomerfeest Laren
17 sep  Brinkhuis Theater: Workshop 

breakdance, 14.0015.15 uur
18 sep  Brinkhuis: High tea 4 kids,  

14.0015.15 uur
24 sep Brinkhuis Film: De Drekkies, 11.00 uur
27 sep  Brinkhuis Theater: BOM! In de Zaal, 

20.15 uur
1 en 2 okt Diverse restaurants in Laren: Laren Jazz
22 okt Brinkhuis Film: De avonturen van Pil

Collecte
4 t/m 10 sep KWF Kankerbestrijding

Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:
Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
339 24-08-2022  vrij. 02-09 en za. 03-09
341  21-09-2022 vrij. 30-09 en za. 01-10

De redactie van het 
Larens Journaal 

wenst u een mooi zomer!
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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  
24 augustus 2022

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

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

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

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

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

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

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