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5 vragen aan 

Hoe omschrijf jij je werk?
‘Ik begon met schilderen in 1991. Er zaten beelden in 
mijn hoofd die eruit moesten. Op een gegeven moment 
ben ik gewoon aan de slag gegaan. Het was een innerlijke 
drang. Toen ik het kraantje eenmaal had opengezet, is 
het eigenlijk nooit meer gestopt. Eerst was schilderen 
vooral een hobby, tegenwoordig voel ik me hoofdzakelijk 
beeldend kunstenaar. Wat mij vooral aantrekt is het 
abstract expressionisme. Het werk van Willem de 
Kooning inspireert mij. Vanaf 1991 ben ik op zoek gegaan 
naar mijn eigen stijl, die ik een jaar of tien geleden vond. 
De jaren voorafgaand daaraan waren een opmaat naar 
het werk dat ik nu maak. Eerst schilderde ik op papier, 
vanaf 2005 op doek. Drie jaar later ben ik overgegaan op 
olieverf, terwijl ik vóór die tijd vooral acryl gebruikte. De 
huid van het werk vind ik belangrijk. Ik vind het 
interessant als mensen zich gaan afvragen: Is het leer? Is 
het hout? Als mensen twijfelen of mijn werk een 
schilderij is, dan heb ik bereikt wat ik wil.’ 
  
Hoe ga jij te werk?
‘Voor mij bestaat schilderen voor de helft uit kijken. Ik 
ben net terug van een reis naar Barcelona en daar doe ik 
zoveel inspiratie op. De oude wijken, de gebouwen waar 
de tijd overheen is gegaan. De schoonheid van het verval 
is een belangrijk thema in mijn werk. Die 
vergankelijkheid probeer ik te vangen in mijn 
schilderijen. Oude dingen hebben zoveel meer 
schoonheid dan nieuwe. Ik kijk altijd naar structuren. 
Alles wat ik waarneem zakt in een groot reservoir. 
Uiteindelijk wordt het in mijn atelier nooit exact zoals ik 
het van te voren bedacht had. Een schilderij schildert 

Zijn kunstwerken hangen in kunstcollecties in New York, Londen en Antwerpen. Toch is schilder Paul van Rij in zijn 
woonplaats Laren nauwelijks bekend. Wellicht brengt zijn expositie in het Brinkhuis, de hele maand augustus, daar 
verandering in. Het Larens Journaal sprak hem in het huis van zijn agent, interior decorator Ineke Hilhorst, waar - een 
paar weken na de Atelierroute waaraan hij dit jaar voor het eerst deelnam - zijn werk nog is geëxposeerd.

Paul van Rij

zichzelf, ik word gestuurd. Het is fascinerend om dat te 
ontdekken.’ 

Expositie in het Brinkhuis?
‘De aanleiding voor de expositie is mijn 25-jarig jubileum 
als kunstenaar. De expositie wordt 30 juli om 14.30 uur 
geopend door Leo Janssen. Er is een mooie 
uitgebalanceerde selectie te zien van mijn schilderijen, 
voornamelijk werk van de afgelopen tien jaar. De 
expositie is gratis toegankelijk tijdens de openingstijden 
van het Brinkhuis.’ 

Laren?
‘Laren vind ik een heel prettig dorp. Voor mij als schilder 
is het ook een inspiratiebron, vooral vanwege de rijke 
historie en natuurlijk dankzij de kunstenaars die er 
geleefd hebben. Wij wonen sinds een aantal jaar in Vita 
Nuova, het huis waar schilder Jan Sluijters heeft gewoond 
en gewerkt en toen we de woning voor het eerst zagen, 
waren we direct enthousiast. Ik ben nog elke dag blij dat 
we destijds hebben besloten in Laren neer te strijken.’
 
Welke inwoner van Laren verdient een pluim?
‘Daar hoef ik niet lang over na te denken: die pluim gaat 
naar Ineke Hilhorst. En niet alleen omdat zij als agent 
mijn schilderijen zo fantastisch promoot, maar ook 
omdat zij een heel goede vriendin is geworden. 
Bovendien zet ze zich op verschillende manieren in voor 
ons dorp - zo heeft ze in de Raad van Bestuur van Singer 
gezeten – en is ze een echte Larense.’  
Meer info: www.paulvanrij.com.
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BEL-Art

Zomer 
 
De weersomstandigheden zijn er 
nog niet helemaal naar… Maar met 
het verschijnen van dit het Larens 
Journaal begint voor veel inwoners 
van Laren toch echt de 
zomervakantie. De scholen sluiten tijdelijk de deuren, 
gezinnen gaan op vakantie. En als dan na de vakantie de 
school de deuren weer open zet, kom je terecht in een 
nieuwe klas. Mijn kinderen zijn nu al bezig met hun 
nieuwe klas en wat ze daar allemaal gaan leren.
 
Laren sluit zijn deuren natuurlijk niet; maar het zal de 
komende weken wel een stuk rustiger zijn in het dorp. 
Niet zo vreemd, want er is een hoop gebeurd. De kermis 
die mensen uit Laren én omstreken naar het centrum 
van Laren trok. Art Laren die de Brink omtoverde in een 
schitterend kunstcentrum van Nederland. In het 
voorjaar werd de atelierroute weer groots georganiseerd. 
En natuurlijk eind juni hadden we de enige echte St. 
Jansprocessie. Tegelijk waren er ook kleinere leuke 
bijeenkomsten zoals de tentoonstellingen in Mauve of 
bij de bijzondere acties voor Lock me up bij Nick 
Vollebregt en Brink 20.
 
De afgelopen periode sprak ik veel mensen uit 
omliggende regio’s die weer naar ’t Gooi terug willen om 
te wonen. En uiteindelijk in Laren uitkomen. Op mijn 
vraag waarom ze voor Laren kiezen is het antwoord 
steevast: het is hier mooi, groen, rustig en tegelijkertijd 
altijd gezellig en dorps. Je hebt er alles, van zwembad tot 
bibliotheek, veel scholen, en genoeg diverse winkels.
 
Goed om te horen dat die wens er is, én dat Laren voor 
zoveel mensen aantrekkelijk is. Ik zet me graag in als 
wethouder om dat Laren levendig en vitaal te houden. 
Met de centrumvisie zoeken we de balans in een dorp dat 
wil innoveren en renoveren en een dorp dat zijn waarde 
wil behouden. Daar gaan we na de zomer mee verder. Of 
u nu de zomer in ons dorp doorbrengt, of op vakantie 
gaat; we pakken de draad gewoon weer op. Een goede 
zomer gewenst!

Tijmen Smit, wethouder

Colofon
•  Larens Journaal is een maandblad van  

Uitgeverij van Wijland B.V. 
•  Redactie/bladcoördinatie: tel. 06-15964861  

e-mail: redactie@larensjournaal.nl 
•  Advertentie aquisitie: tel. 036-5461960 

e-mail: advertentie@larensjournaal.nl
• Post: Postbus 111, 1250 AC Laren 
•  Fotografie: Peter van Rietschoten, 

    Leo Janssen, Studio Kastermans, 
Nathalie Rooze, Djelko van Es,  
Harry Trienekens

•  Productie: Practicum/Graficiënt, Soest
• Oplage: 5.675 exemplaren

15Vacatures Vrijwilligerswerk

13Zomer programma Papagenohuis

16Breakdancer Stepper
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Gemeentefinanciën: nog geen zomer
Afgelopen week heeft de raad de financiële positie van Laren 
besproken, die is wat ons betreft nog steeds precair. Ook de 
provincie heeft nogmaals laten weten dat Laren zijn finan-
ciën niet op orde heeft en roept de raad op hierin verantwoor-
delijkheid te nemen. Het college wuift de zorgen weg wan-
neer het zelfgenoegzaam wijst op het overschot van 1 miljoen 
over 2015. Het benadrukt niet dat een even groot bedrag uit 
de algemene reserve is geput, per saldo hebben we dus nul 
overgehouden. 
Maar nu komt het: verwijzend naar het “overschot” wil men 
o.m. 4 ton uittrekken voor de “uitstraling” van het centrum. 
Wat er precies gaat gebeuren werd niet uitgelegd. Wat ons 
betreft onverantwoord en onnodig. Ons amendement in 
deze werd door de gehele oppositie en een coalitiepartij 
gesteund. Toen echter duidelijk werd dat dit coalitievoorstel 
geen meerderheid zou halen, liet de grootste coalitiepartij de 
vergadering schorsen. In een kamertje apart werd een raads-
lid van de coalitie omgepraat en dus haalde het voorstel een 
nipte meerderheid. Zo weet de grootste coalitiepartij zijn zin 
door te drukken. 

Het voorval roept herinneringen op aan besluitvorming 
rondom het Brinkhuis en het Raadhuis. Zaken die veel geld 
hebben gekost en waaruit alsmaar “tegenvallers” komen. 
Prima als je ergens geld voor over hebt, maar wees er transpa-
rant over. Terwijl de medewerkers van het Brinkhuis heel 
goed werk doen is het financiële beheer door de gemeente ver 
onder de maat. Voor zover zichtbaar heeft de gemeente de 
afgelopen 4 jaar 1,5 miljoen moeten bijleggen terwijl de 
afspraak 90.000 per jaar was.  Over het Raadhuis krijgen wij 
ondanks verzoeken maar geen informatie, men “is het aan 
het uitzoeken”. 

Verder moeten nodig investeringen 
bij de BEL-combinatie worden 
gedaan, dragen we het rest-risico op 
het BEL-zwembad en wat als de ver-
bouwing van Singer tegenvalt? Dit 
soort voorspelbare tegenslag is ech-
ter nauwelijks verwerkt in de meer-
jarenramingen. Ondanks alles een 
fijne zomer toegewenst.

Anne Visser
Liberaal Laren

Politiek

Fred van Sprang
EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

Het nieuwe 
magazine ligt nu 
in onze winkel! 

Zonnepanelen bij Expert!

Wilt u zonnig rendement op uw spaargeld?
Vanaf nu kunt u bij Expert Laren terecht voor 
zonnepanelen op uw dak! Het project wordt 

begeleid door Icarus Sun, expert op het 
gebied van zonnepanelen.

www.icarussun.nl
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Mysterieuze plannen
Twee krantenkoppen uit de Gooi-en Eemlander van vrijdag  
8 juli jl.: ‘Schuld Laren 30 miljoen’ en ‘Vier ton voor nog 
“geheim” plan van aanpak centrum Laren’.

Afgelopen raadsvergadering werd de CDA-fractie door coali-
tiepartijen VVD en Larens Behoud zwaar onder druk gezet 
om in te stemmen met de reservering van een bedrag van  
€ 440.000 voor herinrichting van de Larense Brink. Een 
plan met enige onderbouwing van dit bedrag was er niet, de 
raad tast in het duister  waarvoor dit geld gereserveerd moet 
worden. Laren moet vitaal en aantrekkelijk blijven, werd 
gezegd. Vanzelfsprekend vindt het CDA dat ook. 
Echter Parkeren en Verkeer rond de Brink zijn pas vier jaar 
geleden afgerond; wat moet er nu alweer veranderd worden? 
Bovendien is er nogmaals € 25.000 nodig om de stoplichten 
op de Brink wederom onder de loep te nemen! 

De fractievoorzitter van het CDA, Erwin van den Berg, vroeg 
de verantwoordelijke wethouders van Larens Behoud en de 
VVD om nadere uitleg van de plannen. Die konden zij niet 
geven, dat zou in september wel duidelijk worden (?). Daarop 
gaf Erwin hen na ’een scherpe woordenwisseling’ het voor-
deel van de twijfel en ging vooralsnog akkoord met de reser-
vering. In afwachting van de toekomstige plannen.
Ik heb tegengestemd. Ik kan mij er niet in vinden dat er 
reserveringen gemaakt worden voor onbekende ‘plannen’ 
waarvan de noodzaak niet bekend is. Daarnaast heeft Laren 
een schuld van € 30 miljoen met een eigen vermogen van 11 
miljoen. Dat zijn zaken die concreet aandacht vereisen.

Net als in 2015 blijft het CDA ook nu in 2016 in alle gevallen 
zeggen: geen geld, niet doen!

Maria Klingenberg
Raadslid CDA

Samenwerken
Voor de Brexit is gekozen uit onderbuikgevoelens, uit angst 
de eigenheid te verliezen. Ook in Laren zijn er politieke par-
tijen met dit soort angsten, maar laten we ons gewoon tot de 
feiten beperken. Verstandig en pragmatisch. Den Haag 
belegt de jeugdzorg, de thuiszorg en zorg voor mensen die 
niet voor honderd procent in hun eigen onderhoud kunnen 
voorzien, geheel bij de gemeente, mét een bezuiniging van 
ruim 20%. Onze gemeente kan dat zelf niet en heeft de uit-
voering van het sociaal domein bij Huizen ondergebracht. 
Alle zorg wordt ingekocht door het Regiokantoor Gooi en 
Vechtstreek. Zo wordt 80% van ons budget overgeheveld naar 
organisaties buiten Laren. Raadsleden worden veelal niet 
vooraf, maar pas achteraf geïnformeerd.

Om dit te veranderen hebben we ‘opschaling’ nodig. Eén 
gemeentebestuur waardoor we deze grote zaken zoals de 
thuiszorg, maar ook het openbaar vervoer (de HOV), het mili-
eu (Duurzame samenleving), de infrastructuur (de snelwe-
gen), weer in eigen hand hebben. Dan kunnen we deze als 
één grotere gemeente direct bij de Provincie en in de Tweede 
Kamer aankaarten. 
Het volgende gebeurt als je niet gezamenlijk op kunt trek-
ken. Bovenop 20% bezuiniging heeft Laren in 2015 nog eens 8 
ton extra bezuinigd in het Sociaal Domein. De Tweede Kamer 
vindt dat gemeenten deze gelden binnen het sociaal domein 
moeten houden. De Larense coalitie onttrekt hier echter 3 
ton aan en vindt dat de landelijke regels niet gevolgd hoeven 
te worden. Voorts wordt wel 4 ton uitgetrokken voor het 
opknappen van de Brink. Daarnaast investeren Hilversum 
en Eemnes, beiden o.l.v. D66, in duurzame projecten; Laren 
niet, de coalitie vindt dat dat maar in regio geregeld moet 
worden. Bovenstaande geeft aan hoe lukraak deze coalitie te 
werk gaat. Dit zijn bestuurlijk belangrijke zaken waarbij uw 
stem meegewogen moet worden. 

 Ellen Brakel,
Voorzitter D66 BEL
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Nieuws in beeld

JB1 is na zinderende finale 2e van Nederland 

A-band MCC behaalt 3e plaats op 
showwedstrijden in Assen

71e bejaardentocht trekt veel 
deelnemers Art Laren opnieuw succesvol Boaz en Britt winnen tekenwedstrijd 

van Laren Klassiek

Reunie en mozaiek voor jubilerend 
kinderdagverblijf Koala

Feestelijke opening  expo Jacqueline 
de Vries bij Mauve door Leo janssen

Gratis oliebol van GTST-ster Ferri Somogyi bij opening 
kermis

1650 deelnemers aan Wandelvierdaagse het Gooi

Crash Eemnesserweg/Blaricummer 
Tollaan
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JB1 is na zinderende finale 2e van Nederland 

Officiële bekendmakingen worden in verkorte vorm 
in het Larens Journaal gepubliceerd. De formele 
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst 
hiervan kunt u bekijken op de landelijke website 
www.overheid.nl. Aan onderstaande publicaties kunt 
u geen rechten ontlenen. 

Wilt u automatisch een melding 
ontvangen van de bekendmakin-
gen? Meld u dan aan voor de e-mail-
service of download de app Over uw 
buurt, via www.overuwbuurt.nl

•  Torenlaan 8, 1251 HJ, veranderen bestemming detail-
handel naar lichte horeca

•  Zevenend 14, 1251 RN, vellen van 1 boom
•  Tafelbergweg 36, 1251 AG, bouwen van een bijgebouw 

en uitbreiden van de woning
•  Koloniepad 4, 1251 AJ, vellen van 2 bomen
•  Brink 10d, 1251 KV, plaatsen van gevelreclame aan het 

pand
•  Jan Hamdorff laan 41, 1251 NM, vellen van 3 bomen
•  Boekweitskorrel 3, 1251 ZH, uitbreiden van de 

bestaande dakkapel aan de voorzijde van de woning
•  Schietspoel 10, 1251 XV, plaatsen van een aanbouw op 

de eerste verdieping
•  Zevenend 69, 1251 RM, wijzigen van de indeling van 

de kozijnen
•  Schapendrift 65, 1251 XE, uitbouwen van de woning
•  Torenlaan 12, 1251 HJ, vellen van 1 boom
•  Heideveldweg 51, 1251 XL, plaatsen van een erfaf-

scheiding met een toegangspoort
•  Herdersweg 7, 1251 EP, plaatsen van 2 dakkapellen
•  Melkweg 53, 1251 PR, plaatsen van een dakkapel met 

balkon
•  Lage Vuurscheweg 27, 1251 TS, verplaatsen van de 

inrit
•  Schapendrift 54, 1251 XH, vellen van 1 boom
•  Zevenend 91, 1251 RM, plaatsen van 2 dakkapellen
•  Melkweg 54, 1251 PT, uitbreiden met een erker en het 

plaatsen van een dakkapel
•  Legrasweg 7, 1251 GS, plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde en het vergroten van het dakkapel aan de 
achterzijde

•  De Schout 1, 1251 BN, vellen van 1 boom
•  Graaf land 25, 1251 NH, onderkelderen van de woning
•  Schoolpad 3a, 1251 ZN, plaatsen van een toegangs-

poort

•  Teunenmijns 5, 1251 TE, plaatsen van een dak-
kapel op de voor- en achterzijde

•  Melkweg 55, 1251 PR, bouwen van een toegangspoort
•  Engelsjan 1, 1251 TJ, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning
•  Noolseweg 17, 1251 GN, plaatsen van 2 dakkapellen op 

een woning
•  Engweg 2b, 1251 LL, vellen van 1 f ijnspar
•  Jagerspad 29, 1251 ZW, vellen van 1 grove den (her-

plant)
•  Smeekweg 102a, 1251 VK, wijzigen van de bestem-

ming maatschappelijk in wonen
•  Zevenenderdrift 10, 1251 RC, vergroten van de dakka-

pel aan de voorzijde
•  Raboes 9, 1251 AK, vellen van 4 coniferen
•  Rozenlaantje 12 en 12a, 1251 BW, vellen van 13 diverse 

bomen
•  Oude Huizerweg 18, 1261 BD, vellen van 1 f ijnspar 

(herplant)
•  Brink 10d, 1251 KV, plaatsen van een gevelreclame
•  Engweg 2b, 1251 LL, vellen van 1 f ijnspar
• Melkweg 74, 1251 PT, vellen van 1 douglasspar
•  Hendrik Valkenburglaantje 6, 1251 ZJ, vellen van 1 

ruwe berk (herplant)
•  Boekweitskorrel 3, 1251 ZH, uitbreiden van de 

bestaande dakkapel aan de voorzijde van de woning
•  De Schaepstal 2, 1251 MZ, wijzigen van de gevel

Besloten door burgemeester en wethouders
• Organiseren evenement ‘Inmarkt Laren’ op de  

  parkeerplaatsen voor de Basiliek en het Brinkhuis en 
vanaf de poffertjeskraam tot het gedeelte van de 
Brink ter hoogte van nummer 23, op zondag 11 sep-
tember 2016 van 08.00 tot 18.00 uur

•  Organiseren van circusvoorstellingen door Magic 
Circus op Plein 1945 vanaf 17 oktober 2016 tot en met 
19 oktober 2016

Larense zaken

Larense zaken 15 juli 2016
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Verleende 
omgevingsvergunningen 

BS

Zó weet je ervan!

Evenement bij 
mij om de hoek?

De e-mailservice of app ‘Over uw buurt’ biedt de mogelijkheid  
om berichten over de wijk of buurt digitaal te ontvangen.  
Het gaat om berichten van regionale overheidsorganisaties zoals 
bijv. de gemeente, de provincie of het waterschap die direct van 
invloed zijn op de omgeving. Zoals vergunningen, plannen en 
voorschriften. Op elk moment van de dag slechts één klik 
verwijderd van de meest recente berichten?

Abonneer je op de e-mailservice of download de app

www.overuwbuurt.overheid.nl

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Verleende APV vergunningen 



De gemeenteraad van Laren heeft op 29 juni 2016 het 
bestemmingsplan ‘Zevenend-Postiljon 2015’ gewijzigd 
vastgesteld. Het plangebied van het bestemmingsplan 
ligt grotendeels aan de oostkant van de gemeente en 
wordt globaal begrensd door de Gooiergracht aan de 
oostkant van de gemeente. Met Postiljon/Elzingapark/
Rueterlaan aan de zuidkant, Zevenenderdrift aan de 
westkant en de Eemnesserweg aan de noordkant van de 
gemeente.

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planolo-
gische regeling van de plangebieden van de vigerende 
bestemmingsplannen ‘Zevenend’ en ‘Postiljon’.

Wijzigingen 
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn 
onder meer de volgende wijzigingen doorgevoerd:
•  Zevenend 67 heeft de bestemming detailhandel 

gekregen.
•  Op de verdieping van het pand Kloosterweg 39 zijn 3 

appartementen toegestaan.
•  De nokhoogte van het Janshuis is aangepast van 12 

tot 10 meter. Van de 4 te bouwen grondgebonden 
woningen zijn de goot- en nokhoogte aangepast naar 
4 en 8 meter. De bouwvlekken voor de appartementen 
en woningen zijn verschoven.

•  De bouwvlek van Melkweg 68 is verschoven.
•  De gronden naast Zevenend 89a krijgen een woonbe-

stemming voor bijgebouwen.
•  De bestemming van de bedrijfspanden Zevenend 45a, 

47a, 49 en 51a krijgen een woonbestemming.
•  Zevenend 33a en 33b hebben de bestemming wonen 

gekregen.
•  De percelen naast Van Ervendorenspark 10 krijgt de 

mogelijkheid tot het bouwen van 10 en 1 woningen.
•  De bouwpercelen Tabakspaadje 3 en 5 verschuiven.
•  De bestemming van Jordaan 13/13b wordt gewijzigd 

in detailhandel.

Een beschrijving van de vastgestelde wijzigingen ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen 
liggen vanaf 19 juli 2016 gedurende zes weken ter inzage bij 
de balie Bouwen en vergunningen in het BEL-kantoor in 
Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht (tel. 140 35). Ook 
kunt u het bekijken op www.overheid.nl. Hier vindt u 
meer informatie over het instellen van beroep en of het 
aanvragen van een voorlopige voorziening. Het bestem-
mingsplan kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.
nl (NL.IMRO.0417.BPZevenend-Postiljon-Va01).

Larense zaken 15 juli 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren 
maken bekend dat het ontwerpuitwerkingsplan Lin-
genskamp 51 ter visie ligt. Dit ingevolge artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Op het perceel aan de Lingenskamp 51 was een tuincen-
trum gevestigd. In het voorgaande bestemmingsplan 
‘de Omloop’ was het perceel specif iek bestemd als ‘Tuin-
centrum’. Het tuincentrum heeft inmiddels haar 
bedrijfsactiviteiten beëindigd. In het sinds april 2014 
geldende bestemmingsplan Laren-Noord is een uitwer-
kingsbevoegdheid opgenomen voor dit perceel, welke de 
mogelijkheid biedt om maximaal vier woningen te rea-
liseren. Naast de bestaande woning wordt met dit uit-
werkingsplan dan ook de bouw van drie extra woningen 
mogelijk gemaakt.

Het ontwerpuitwerkingsplan ligt per 29 juni 2016 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen in 
het BEL-kantoor in Eemnes. U kunt hier op afspraak 
terecht (tel. 14 035). Het plan kunt u ook bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0417.Lkamp51-
ON01). Hier leest u ook meer over het indienen van een 
zienswijze of mondelinge reactie.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren 
maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Ver-
lengde Houtweg 10’ ter visie ligt. Dit ingevolge artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Het perceel ligt aan de Westerheide tussen Verlengde 
Houtweg en Grintbank in Laren. Het ontwerpbestem-
mingsplan voorziet in de juridisch-planologische rege-
ling voor het gelijknamige perceel. Met het plan wordt 
met name geregeld dat het bouwvlak enigszins naar het 
zuiden verschoven mag worden.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt per 1 juli 2016 gedu-
rende zes weken ter visie bij de balie Vergunningen in het 
BEL-kantoor in Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht 
(tel. 14 035). Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook 
inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0417.
BpVerlengdeHoutweg-On01). Hier leest u ook meer over 
het indienen van een zienswijze of mondelinge reactie.

Ontwerpbestemmingsplan 
Verlengde Houtweg 10

Ontwerpuitwerkingsplan 
Lingenskamp 51
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Bestemmingsplan ‘Zevenend-
Postiljon 2015’ vastgesteld



Bouwwerken in Larense 
voortuinen beoordeeld

Voor het bouwen, verbouwen en/of slopen gelden regels. 
Meestal is voor deze werkzaamheden een vergunning 
nodig. Dit geldt ook voor het bouwen van een tuinhuisje 
of schuurtje in de voortuin. Over het algemeen is bou-
wen in de voortuin niet vergunningvrij en zijn de bouw-
mogelijkheden in het bestemmingsplan zeer beperkt. 
Dit om het vaak groene en open karakter van een voor-
tuin te beschermen. 

Bezoek toezichthouders
In 2015 is de gemeente Laren gestart met het inventarise-
ren van bouwwerken in voortuinen. Aan de hand van 
deze inventarisatie worden binnenkort de eerste bouw-
werken beoordeeld. Dit betekent dat bekeken wordt of 
het bouwwerk vergunningvrij is of dat er een vergun-
ning voor is verleend. De gemeentelijke toezichthouders 
bezoeken hiervoor de percelen. Bij bouwwerken die niet 
vergunningvrij zijn en waarvoor geen vergunning is 
verleend, wordt gekeken of alsnog een vergunning ver-
leend kan worden. Als dit niet het geval is, wordt de eige-
naar verzocht het bouwwerk te verwijderen. 

Vergunningcheck
Heeft u (ver)bouwplannen of wilt u zelf de regels omtrent 
vergunningvrije en vergunningplichtige bouwwerken 
nalezen? Kijk dan op de website van Omgevingsloket 
online: www.omgevingsloket.nl. Met de vergunning-
check op deze website kunt u stapsgewijs nagaan of uw 
plan of bouwwerk vergunningvrij of vergunningplich-
tig is. Voor informatie kunt u natuurlijk ook contact met 
ons opnemen op telefoonnummer 14035. 

Het college van burgemeester en wethouders van Laren 
maakt bekend dat het Milieujaarverslag 2015 en de jaar-
rapportage 2015 van de Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek op 12 april 2016 zijn vastgesteld. 

In het milieujaarverslag en de jaarrapportage wordt 
gerapporteerd over de activiteiten en projecten die in 
2015 zijn uitgevoerd. Beide stukken liggen ter inzage bij 
het loket Bouwen en Wonen in het BEL-kantoor in Eem-
nes. U kunt hier uitsluitend op afspraak terecht (tel. 14 
035). Of kijk op laren.nl

De burgemeester heeft besloten om de heren E. Egirgen 
en G. Koster aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld 
in artikel 41 eerste lid sub b van de Drank- en Horecawet 
en als zodanig te belasten met het toezicht en naleving 
van alle artikelen van deze wet. 

De aanwijzing treedt in werking de dag na bekendma-
king hiervan op www.overheid.nl en geldt zolang de 
heren E. Egirgen en G. Koster werkzaam zijn voor de BEL 
Combinatie.

In de Basisregistratie Personen, de off iciële benaming 
voor de Nederlandse bevolkingsadministratie, zijn alle 
persoonsgegevens opgenomen. Het gaat hierbij niet 
alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om 
gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap, 
nationaliteit, ouders en kinderen.

Sommige instanties krijgen uw persoonsgegevens auto-
matisch. Andere instanties moeten daarvoor eerst een 
verzoek indienen bij de gemeente. Wilt u dat zij uw gege-
vens niet krijgen? Dan kunt u ons vragen om verstrek-
kingsbeperking van uw persoonsgegevens.

Automatische verstrekking
Uw gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan 
overheidsinstellingen als de Belastingdienst en de Soci-
ale Verzekeringsbank (SVB). Ook bijzondere maatschap-
pelijke instellingen zoals pensioenfondsen krijgen uw 
gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering 
van hun wettelijke taken. Het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke 
informatie aan deze instanties wordt verstrekt. U kunt 
de verstrekking van gegevens aan deze instanties niet 
voorkomen, omdat dat wettelijk is bepaald.

Gegevensverstrekking aan andere instanties beperken 
Curatoren, advocaten, niet commerciële instellingen als 
sport- en muziekverenigingen en Stichting Interkerkelijke 
Ledenadministratie (SILA) krijgen uw gegevens niet auto-
matisch. Zij moeten daarvoor een verzoek indienen bij de 
gemeente. Voor deze verzoeken kunt u verstrekkingsbeper-
king van uw gegevens vragen. Hiervoor moet u een schrif-
telijk verzoek bij ons indienen met daarbij een kopie van 
uw legitimatiebewijs. Als wij uw verzoek hebben verwerkt, 
ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging.

Larense zaken 15 juli 2016

Verstrekkingsbeperking 
(geheimhouding) persoonsgegevens

Milieujaarverslag en 
jaarrapportage OFGV 2015

Aanwijzing toezichthouders 
Drank- en Horecawet
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Op de plek van de voormalige Tarcisiusschool komen 
achttien sociale huurwoningen: de ‘Tarcisiushof ’. Wet-
houder Ton Stam en Jeanine Janssen, voorzitter van de 
Woningbouwvereniging Laren, legden samen woensdag 
6 juli jongstleden de eerste steen. Daarmee is de bouw 
off icieel begonnen. 

Wethouder Stam en Jeanine Janssen van 
Woningbouwvereniging Laren leggen de eerste steen van 
de Tarcisiushof. 

Kent u een plaatsgenoot die een bijzondere rol vervult in 
de samenleving? Draag hem of haar dan voor als ontvan-
ger van een lintje bij de algemene decoratieverlening 
rond Koningsdag in 2017. Let op: de aanvraag moet uiter-
lijk 1 augustus 2016 bij de burgemeester zijn ingediend. 
Voor informatie neemt u contact op met mevrouw G. 
Volders, tel. 14 035. Of kijk op www.lintjes.nl

Buurt- en speeltuinvereniging Ons Genoegen kreeg op 25 
juni 2016 de gemeentelijke erepenning van de 
burgemeester uitgereikt.

BEL-kantoor 
In de zomervakantie sluit het kantoor van de BEL Com-
binatie op maandag eerder dan normaal. Vanaf maan-
dag 18 juli tot en met maandag 22 augustus sluit het 
BEL-kantoor om 17.00 uur. Natuurlijk kunt u nog steeds 
een afspraak maken voor de dagelijkse openingstijden, 
via www.laren.nl of telefonisch via 14 035.

Wmo-loket Laren
Het Wmo-loket in Laren is op 29 juli, 12 en 26 augustus 
gesloten. Kijk voor informatie over het loket op www.
maatschappelijkezakenhbel.nl (Gemeenteloket > Wmo, 
Zorg en Welzijn).

De besluitenlijst van de raadsvergaderingen op 
woensdag 29 juni en woensdag 6 juli 2016 kunt u 
bekijken op www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Raadsvergaderingen > Besluitenlijst Raad).

Geboorte
01-07-2016 Bibi-Faye Hoefnagels
  
Huwelijk / Partnerschap
16-06-2016 Patrick Wiegers en Espina Nieves Niog
01-07-2016 Paul Revier en Henriëtte Johanna  
 Maria van den Berkmortel

Een van de beelden uit de 
kunstcollectie van de gemeen-
te Blaricum is vermist. Het 
beeld van Willy Mignot is 
gemaakt van brons en staat op 
een natuurstenen voet. Het is 
een portret van de heer ir. B.F. 
Huese en is inclusief sokkel 57 
centimeter hoog. Heeft u dit 
beeld ergens gezien, wilt u dit 
dan melden? Stuur een e-mail 
naar info@blaricum.nl of bel 14 035.

Overzicht besluiten 
raadsvergaderingen

Familieberichten

Oproep: vermist beeld

Voordragen Koninklijke 
onderscheiding in 2017

Bouw appartementen 
Tarcisiushof gestart

Zomervakantie: aangepaste 
openingstijden en data
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Op donderdag 23 juni konden bewoners uit de buurt 
rond Plein 1945 terecht in een BuurTent op het plein. Zij 
kregen hier tips en adviezen hoe woninginbraak te voor-
komen. De tent werd goed bezocht.

In de wijk bij Plein 1945 is de afgelopen tijd meerdere 
malen ingebroken, meestal door het openbreken van 
ramen en soms ook deuren. Bewoners uit deze wijk 
waren voor de BuurTent uitgenodigd, voor informatie 
over inbraakpreventie en over de Buurt WhatsApp-groe-
pen. Ook konden zij een afspraak maken voor een per-
soonlijk preventieadvies thuis. Slachtofferhulp was aan-
wezig voor het geven van tips. De BuurTent is een 
initiatief van de gemeente, politie en buurtpreventiever-
enigingen. 

Woninginbraak voorkomen
Weten wat u kunt doen om een woninginbraak te voor-
komen? Kijk op www.geefinbrekersgeenkans.nl en www.
politiekeurmerk.nl 

De gemeente Laren organiseert samen met vrijwilligers-
organisatie Versa Welzijn de jaarlijkse vrijwilligers-
avond. Met deze feestelijke avond wil de gemeente alle 
Larense vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Doet u 
vrijwilligerswerk? Dan bent u van harte uitgenodigd. De 
avond is op vrijdag 9 september, begint om 20.00 uur, en 
is in het Brinkhuis, Brink 29 in Laren.

Aanmelden
Bent u erbij op 9 september? Meld u dan vóór vrijdag 2 
september 2016 aan. Stuur daarvoor een e-mail naar 
JHospers@versawelzijn.nl. Vermeld in de e-mail de naam 
van de organisatie en de namen van de vrijwilligers of uw 
eigen naam. Ook voor vragen kunt u terecht bij Janny 
Hospers, via 06 – 46 10 80 28 of JHospers@versawelzijn.nl

 

Op dit moment verblijven er 65 vluchtelingen in het AZC 
Laren. Bijna de helft van de bewoners komt uit Syrië, ver-
der is er een aantal mensen uit Ethiopië en uit Eritrea. De 
overige bewoners hebben verschillende nationaliteiten. 
Naar verwachting groeit het aantal vluchtelingen op het 
AZC tot oktober door naar 300.  Het COA maakt op het 
terrein momenteel gebruik van twee gebouwen. In mei is 
gebouw B ingericht en geschikt gemaakt. Hierin wonen 
nu dus 65 vluchtelingen. Vorige week is ook gebouw A 
opgeknapt. In totaal kunnen in deze gebouwen de eerste 
300 vluchtelingen terecht. Het COA is nu in overleg met 
de eigenaar van het terrein (de provincie Noord-Holland) 
over het gebruik van de andere gebouwen zodat de groei 
naar 600 vluchtelingen mogelijk kan worden gemaakt. 

Vrijwilligerscoördinator
Jaap Smuling is vrijwilligerscoördinator en aanspreek-
punt voor de vrijwilligers op het AZC. Aangesteld vanuit 
de gemeente. Hij brengt het aanbod, én de behoefte aan 
activiteiten in kaart, en structureert de vrijwilligersac-
tiviteiten. Heeft u vragen of wilt u zelf iets doen? Neem 
dan contact op met Jaap Smuling via: 
vrijwilligerscoordinator.laren@gmail.com

Meer informatie over AZC Laren vindt u op www.laren.nl 

Het staat iedereen vrij om een persoon/instelling voor te 
dragen voor de gemeentelijke erepenning. De persoon of 
instelling die voorgedragen wordt, moet voldoen aan een 
aantal criteria:
•  Er is sprake van bijzondere verdiensten voor de 

gemeente Laren. Deze verdiensten mogen zowel 
binnen als buiten Laren geprofileerd worden.

•  De inzet voor de Larense gemeenschap is op vrijwillige 
basis, dus niet beroepshalve of op andere wijze 
gesalarieerd.

•  De inzet voor Laren kan op een breed aantal terreinen 
zijn, bijvoorbeeld cultuur, wetenschap, sportief, 
menslievend hulpbetoon.

•  De nadruk ligt op hoogwaardige inzet voor de Larense 
gemeenschap, niet op langdurige.

De criteria staan verder beschreven op www.laren.nl. 
Voor informatie en aanvraagformulieren kunt u bellen 
met mw. G. Volders van de BEL Combinatie, tel. 14 035 of 
e-mailen naar greet.volders@belcombinatie.nl

Uitnodiging vrijwilligersavond 
9 september

Eerste BuurTent in Laren 
goed bezocht Update AZC Laren 

Larense zaken 15 juli 2016

Kent u iemand die een gemeentelijke 
erepenning verdient?
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Nieuws in beeld

Peuteropvang Binckie ontvangt Buurtcadeau van 
Oranjefonds

Laren Veteranen A kampioen

Historische Kring geeft gastles 
‘Wonderen in Laren’ op Gooische School

Kermis-mis in botsautotent Laren opnieuw onder water

Larens tableau bij Christies geveild Prachtig weer tijdens buurtbarbecue 
De Kwartel

Opbrengst wandelvierdaagse naar Vier het Leven en 
Rolstoelbus ‘t Gooi 

Laatste repetitie Sarita’s HARTKOOR voor zomerstop

Oud-wethouder Evert de Vries nieuwe 
voorzitter gefuseerde volksuniversiteit
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Peuteropvang Binckie ontvangt Buurtcadeau van 
Oranjefonds

Papageno Zomerprogramma 2016

Meedoen? geef je op via meedoen@papageno.nl 
Voor sommige activiteiten is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus geef  je snel op.

13 juli  15.00 uur

Fotografie 
kennismaking met 
Rick Mandoeng

17 augustus 14.00 uur

cupcakes maken
met Renate de Leeuw

3 augustus vanaf 11.00 uur

Summer Science 
met Science4kids

24 augustus 17.00 uur

Scouting en 

kampvuurmuziek

met Wil Schmal

20 juli 14.00 uur

 graffiti
met Dennis

27 juli 14.00 uur

Breakdance
Sean Bogaers en the Militia

TheaTeragenda
Zondag 3 juli
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur - Papageno Huis - € 5,00
Petra Ruth Alexandry (piano). Werken van Van Beethoven, 
Schubert, Liszt, Bartók en Debussy.

Zondag 10 juli
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur - Papageno Huis - € 5,00
Emma Roijackers (viool) en William Shaw (piano). Werken 
van Schubert en Strauss.

Zomerprogramma Papageno Huis
Wil je deze zomer bezig zijn met muziek, new media, dans of graffity én ben je tussen de 12 en 21 jaar oud? Kom dan naar 
het Papageno Huis. Vanaf 13 juli tot en met 24 augustus vindt iedere woensdag een bijzondere activiteit plaats. Zet de 
wereld (letterlijk) op zijn kop tijdens de breakdance-lessen, maak muziek bij het kampvuur of grijp die spuitbus en maak 
de meest kunstige creaties. De kosten per activiteit bedragen € 2,50 (tenzij anders aangegeven). Een aantal activiteiten 
gaat bij voldoende belangstelling ook na de zomervakantie door. Op www.papageno.nl staat alle informatie en opgaven 
kan via meedoen@stichtingpapageno.nl.

Fotografie - 13 juli 15.00 uur
In het najaar start onder begeleiding van professionele fotograaf 
Rick Mandoeng, in het Papageno Huis een fotoclub. Op 13 juli kun 
je met hem kennismaken en bespreken wat je graag wilt 
fotograferen. 

Graffiti - 20 juli 14.00 uur
Maak een ontwerp, kies je kleur, ga aan de slag als echte 
kunstenaar en maak je eigen graffiti-kunstwerk. Onder 
begeleiding van Dennis Tarmidi krijg je de kans om helemaal 
los te gaan.

Breakdance - 27 juli 14.00 uur
Op je kop staan was nog nooit zo leuk als tijdens deze workshop 
van Sean Bogaerts en Dynamic Arts.

Digi-dag - 3 augustus hele dag
Kom op 3 augustus kennismaken met 3D-printen, programmeren 
en robots. Science4kids stelt apparatuur en begeleiders 
beschikbaar zodat je zelf van alles kunt uitproberen.

Cupcakes versieren - 17 augustus 14.00 uur
De lekkerste cakes uit de keuken van het Papageno Huis worden 
door jullie omgetoverd tot prachtige cupcakes. Renate de Leeuw 
kan je precies vertellen hoe je dat doet!

Kampvuurmuziek als afsluiting van een wandeling met 
scouting Raboes - 24 augustus 17.00 uur
Samen een activiteit ondernemen rondom het Papageno Huis, 
de scoutingbegeleiders vertellen verhalen over de natuur die je 
tegenkomt. Aan het einde van de wandeling maakt Wil Schmal 
muziek bij het kampvuur, neem je instrumenten mee om mee te 
jammen!

Zondag 17 juli
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur - Papageno Huis - € 5,00
Eline Welle (zang en piano) en Laurens de Man (piano). Werken 
van Mozart, Debussy, Hahn, Chopin, Oomen en Weill.

Zondag 24 juli
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur - Papageno Huis - € 5,00
Camiel Boomsma (piano). Werken van Chopin, Ravel, Wagner/
Brassin, Wagner/Cocsis en Wagner/Liszt.

Zondag 31 juli
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur - Papageno Huis - €  5,00
David Mackor (luit) en Lizzie Hetherington (sopraan).

*  Kaarten voor de koffieconcerten zijn te bestellen via 
tzaaltje@stichtingpapageno.nl.



14

Vakantieliefde
De ouders van Maarten namen contact met mij op 
voor een vraag over hun nog ongeboren kleinkind. 
Wat was het geval? Na een ‘tussenjaar’ in de Domi-
nicaanse Republiek waar Maarten in een surfschool 
van een resort werkte, kwam hij voor aanvang van 
zijn studie bedrijfskunde terug naar Nederland en 
vertelde zijn ouders dat hij hoteldebotel verliefd was 
geworden op een Dominicaanse schone. Maria en 
hij hadden al een tijdje een mooie relatie en zij zou 
Maarten volgen naar Nederland. Om haar verblijf 
mogelijk te maken moest Maarten voor de kosten 
die de Nederlandse overheid wellicht zou maken, 
garant staan voor Maria. 
Maria werd gastvrij ontvangen door de familie en 
trok in bij Maarten; in het begin betaalde ze mee 
aan de kosten met schoonmaakbaantjes, maar daar 
kwam de klad in. Maria had het hier zeer naar haar 
zin en bleek nogal een feestbeest. Steeds vaker kwam 
ze laat thuis of was dagenlang weg; de laatste keer 
zelfs drie weken. Vanwege de garantstelling vreesden 
zijn ouders voor zijn financiën. 
Maarten studeerde goed en werkte daarnaast ook 
nog vaak. Net als zijn ouders begon Maarten echter 
ook twijfels te krijgen over de motieven van Maria. 
Helemaal toen Maria volkomen onverwacht (want 
daar hadden ze duidelijke afspraken over gemaakt) 
vertelde dat zij zwanger was en dat Maarten vader 
zou worden. Wat nu?   
Gezien haar soms langdurige afwezigheid leek de 
vraag of Maarten de vader was, gerechtvaardigd.  
Maria bezwoer van wel en wilde trouwen. Mijn puur 
zakelijke advies was om de bevalling af te wachten 
en een vaderschapstest te laten doen en om het kind 
voor die tijd niet te erkennen en vooral geen rege-
lingen te treffen. Als de test positief was en de relatie 
ook nog, kon alsnog al het nodige worden geregeld. 
Achteraf bleek Maria niet zwanger geweest te zijn 
en hield de relatie geen stand. Zij moest Nederland 
weer verlaten.  k

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.

vandepas@vanderloeff.nl  |  www.vanderloeff.nl
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www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD 
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• MS Fonds zoekt collectanten
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS 
Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. De collecte 
is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten 
voor het Nationaal MS Fonds, dat geen subsidies 
ontvangt en volkomen af hankelijk is van donaties en 
giften. Door de collecte kan het MS Fonds haar werk 
blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken 
om MS te genezen. Om de jaarlijkse collecte nog 
succesvoller te maken, zijn we op zoek naar nieuwe 
collectanten en coördinatoren. Een avondje collecteren 
kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen en 
organiseren en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun je 
al aan de slag als collecte-coördinator. Kijk op de 
website www.mscollecte.nl voor meer informatie en 
meld je snel aan. Samen maken we ons sterk tegen MS!

•  Vrijwilligers voor het in stand houden van het 
natuurschoon in ’t Gooi

We zoeken mensen die van de natuur houden en het 
leuk vinden om een ochtend in de week de handen uit 
de mouwen te steken in een van de mooie 
natuurgebieden die ‘t Gooi rijk is. Werktijden op 
dinsdag of woensdag van 9.00 - 12.00 uur. Heeft u 
interesse, neem dan contact op met Jaap Vlaanderen 
van Goois Natuurreservaat (035-6214598) of John 
Smeekes (06-30035698) of mail naar vlaanderen@gnr.nl.

• Koster m/v
Elke zondagmorgen en op de christelijke feestdagen 
wordt er in Amaris Theodotion een kerkdienst 
gehouden. Daarin gaat beurtelings een protestantse of 
een katholieke voorganger voor. Kerkvrijwilligers in 
Amaris Theodotion geven deze bewoners de nodige 
hulp om de bijeenkomsten te bezoeken. Wij zoeken een 
koster die het voorbereidende werk zou willen doen, 
zoals het startklaar maken van de kerkdienst. Heeft u 
interesse, neem dan contact op met Jeanette Smit van 
Amaris Theodotion via 035-6268856 of mail naar j.
smit@amaris.nl.

• Vrijwilliger voor het handwerken
Elke maandagochtend komt in de ruimte van de 
activiteitenbegeleiding van Theodotion de 
handwerkclub bijeen. De handwerkclub bestaat uit 
bewoners van Theodotion die (waar nodig) onder 
begeleiding mooie handwerkjes maken. Vrijwilligers 
van de handwerkclub halen en brengen de bewoners 
van en naar de ruimte en helpen op verzoek een handje 
mee met handwerken. Werktijden op maandagochtend 
van 9.45 - 12.00 uur. Heeft u interesse, neem dan contact 
op met Jeanette Smit van Amaris Theodotion via 035-
6268856 of mail naar j.smit@amaris.nl.

Meelopen en ondersteunen bij de wandelvereniging
Iedere vrijdagochtend gaat een kleine groep lekker aan 
de wandel door Laren waarbij ze o.a. een stop maken bij 
de tennisvereniging voor een kop koffie op het terras. 
Werktijden op maandag of vrijdag van 10.00 - 12.00 uur. 
Heeft u interesse, neem dan contact op met Kitty van 
Wilpe van De Stichtse Hof (035-5390583/ 035-5390800) of 
mail naar  uitbureaudsh@vivium.nl.

Assistent-beheerder Schering & Inslag
Het beheren van de sleutels, het wegwijs maken van 
bezoekers en het beheren van de bar op de woensdag en 
donderdagmiddag. Heeft u interesse, neem dan contact 
op met Elise Robers (035-7513991) of mail naar 
vrijwilliger@hartvanlaren.nl.

Op www.versavrijwilligerscentrale.nl vindt u veel 
informatie over vrijwilligerswerk maar ook een 
uitgebreide digitale vacaturebank,  waar naast de Larense 
vacatures ook vacatures uit de regio te vinden zijn. 

Kom langs op de Vrijwilligerscentrale als u wilt weten 
wat er voor u allemaal mogelijk is op het gebied van 
vrijwilligerswerk of maak een afspraak.

Versa Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum
Openingstijden: 
dinsdag van 10.00 – 12.00 uur 
Raadhuis, Eemnesserweg 19F
Dinsdag van 14.00 – 15.00 uur
Blaercom, Schoolstraat 3
Donderdag van 13.30 – 14.30 uur
De Malbak, Wetering 122
Tel. 035- 7504149 (dinsdag, woensdag en donderdag)
E-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl
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Dianne

Care Company thuiszorg bemiddelt sinds 1991 in 
verpleging en verzorging. Wij zijn gespecialiseerd in 
het organiseren en afstemmen van de juiste zorgverle-
ning in iedere situatie.
Enkele vragen die ons vaak gesteld worden zijn:
”Ik heb een WLZ- indicatie (Wet Langdurige Zorg) 
voor verblijf in een instelling. Kan ik de zorg ook 
thuis krijgen?”
Antwoord:
U mag met een WLZ- indicatie voor zorg met verblijf 
ook thuis (blijven) wonen als u dat wilt, maar levering 
van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn. 

Mogelijkheden zorg thuis:
•  Volledig pakket thuis (VPT): U krijgt thuis zorg van 

een zorginstelling. U bent afhankelijk van de tijden 
die beschikbaar zijn.

•  Modulair pakket thuis (MPT): U kunt een deel van 
de zorg via een zorginstelling krijgen en een deel zelf 
regelen (PGB).

•  Persoonsgebonden Budget (PGB): U organiseert 
zelf uw zorg. U kiest wanneer en hoe laat u de zorg wilt 
ontvangen, en u kiest zelf wie uw zorgverlener wordt. 
De Sociale Verzekeringsbank zorgt ervoor dat de reke-
ning van de zorgaanbieder wordt betaald. U krijgt 
geen geld op eigen rekening.

Care Company kan voor u bemiddelen als er sprake is 
van PGB of particuliere zorgaanvraag.
Vraag:
Hoe kan ik een indicatie voor WLZ-zorg aanvragen?
Antwoord:
U vraagt een WLZ-indicatie aan bij het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ kijkt of u voldoet 
aan de voorwaarden van de wet. Een belangrijke voor-
waarde is:
• Dat u altijd toezicht nodig heeft
of 
• Dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn.
Heeft u nog geen WLZ zorgindicatie maar wilt u daar 
meer informatie over, dan kunt u kijken op  www.ciz.nl of 
u komt bij ons, geheel vrijblijvend, langs op kantoor. Onze 
zorgintercedentes nemen graag de tijd voor u om u infor-
matie te geven en te helpen bij een eventuele aanvraag.
U kunt ons altijd bellen op 035-5311880 of langskomen 
op ons kantoor op de Nieuweweg 30 in Laren. Wij zijn 
daar van maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur.
U bent van harte welkom!

Dianne Luykx woont sinds 1990 in 
Laren. Is reeds 25 jaar DGA van 
Care Company Thuiszorg.

dluykx@carecompany.nl
www.carecompany.nl

Breakdancer uit Laren naar 
prestigeuze finale in Japan

In Rotterdam vond zaterdag 11 juni de Nederlandse 
voorronde van het prestigeuze breakdance evenement 
Red Bull BC One plaats. Stepper, de alias van Sjoerd 
Poldermans, was één van de 14 genodigden. Stepper is 
een danser uit Laren die sinds een aantal jaar deel 
uitmaakt van de groep The Ruggeds uit Eindhoven. Hij 
stond met hen onder andere al op Battle of the Year in 
Braunschweig, Duitsland, wat het hoogste podium voor 
crews is. Een delegatie vrienden en dansers uit Laren was 
in Rotterdam om Stepper te supporten. In de f inale 
dwong Stepper zijn tegenstander te beginnen, door 
simpelweg te weigeren als eerste te dansen. Dit bleek een 
goede zet. De eerste twee rondes gingen gelijk op. In zijn 
laatste ronde danste Stepper een enorm krachtige ronde. 
De driekoppige jury, bestaande uit internationaal 
gerenommeerde dansers, koos Stepper vervolgens als 
winnaar. Zowel zijn crew uit Eindhoven als zijn vrienden 
uit Laren vierden het feestje met hem. Met deze 
overwinning is Stepper gekwalif iceerd voor de grote 
internationale f inale van Red Bull BC One in Nagoya, 
Japan die in december zal plaats vinden.

www.viaverspoor.nl • 035 531 34 32

Nalatenschapsdossier &  
Boedelbegeleiding

Verstand van (nabestaanden) zaken, 
gevoel voor mensen

ViaVerspoor_LarensJournaalt_71x52mm_Laren_versie3.indd   1 01-02-13   16:14
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17Sluitinglsof met Sint Janslied

Sint Jans Processie 
2016

R E P O R T A G E

Bloemenverkoop op 
maandagmorgen 7.30 uur!

Foto‘s: Leo Janssen

Bouwen van de erepoort van het 

Oosterend

Broederschap Sint Jan kijkt tevreden terug op processie

Ceremoniemeester Frans Bierlaagh ordent

Getuigenis op straat

Een buitje onderweg

Een laatste controle bij een van de voorbidders

Gemoedelijke sfeer vooraf

De ridders van het Heilig Graf  

Jong geleerd oud gedaan

Met een koetsje langs de erepoorten aan de vooravond van SInt Jan

17Processie op de Vredelaan
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Lilly Zeligman verlaat Laren! 

Na 15 jaar met veel plezier en enthousiasme in Laren 
haar galerie te hebben bestierd, vertrekt Lilly Zeligman 
met haar zaak uit Laren. Lilly begon haar galerie met 
hedendaagse kunst in 2001 aan de Torenlaan. De galerie 
onderscheidde zich door haar geraff ineerde collectie 
kunstwerken en de bezielende kracht van Lilly. In 2010 
zette Lilly haar galerie voort onder haar eigen naam ‘De 
Kunst van Lilly Zeligman’, met een alsmaar groeiende 
collectie exclusieve sieraden. De galerie aan de Torenlaan 
was reden om een blokje om te lopen met haar schitte-
rende etalages, de enthousiaste verschijning van Lilly 
Zeligman en bijzondere collectie. Lilly ontwerpt prach-
tige juwelen, die ze door de beste specialisten laat produ-
ceren. Het resultaat zijn moderne en exclusieve juwelen 
die bij elke gelegenheid draagbaar zijn. Het zijn dan ook 
de exclusieve sieraden waar Lilly zich in de toekomst op 
blijft richten. Vanaf september is de collectie van Lilly 
Zeligman tijdelijk te bewonderen bij Gallery Van Dun in 
Oisterwijk. Vanaf januari 2017 vestigt Lilly Zeligman 
zich definitief in haar nieuwe zaak aan De Lind in 
Oisterwijk. Laren verliest een parel!

MuziekInstituut Griffioen en ‘Music in Life’ 
bundelen krachten en verdelen taken!
Reeds 9 jaar verzorgt musicologe Henriët Gerritse-
Griff ioen met haar ‘MuziekInstituut Griff ioen’ aan ‘t 
Graaf land 3,  cursussen over klassieke muziek. Nu bijna 
3 jaar geleden vestigde muziekhistoricus Joop van Velzen 
zich aan de Nieuweweg 29G met zijn atelier ‘Music in 
Life’ - Passie voor Klassiek! Beiden geven muziekcursussen 
in kleine groepen (maximaal 10 à 12), met het doel het 
vergroten van de muzikale kennis in combinatie met 
beter luisteren en kijken. Onlangs hebben zij in samen 
besloten om hun beider aanbod van programma’s en 
activiteiten gerichter op elkaar af te stemmen. Op deze 
wijze is het voor geïnteresseerden in klassieke muziek 
duidelijker door wie, waar en hoe hun wensen optimaal 
kunnen worden waargemaakt! Kijk op de websites www.
miglaren.nl en www.musicinlife.nl voor het afgestemde 
aanbod.

Goed
Goed, het is een heel klein woordje en je moet eens 
tellen hoe vaak je het op dag een gebruikt. Op zich is 
het een krachtig woord en heel duidelijk. Een duim 
omhoog, duin en wijsvinger op elkaar, een kleine 
knik allemaal tekens om “goed” te verwoorden. We 
hopen dat het een ander goed gaat, want dan gaat het 
jezelf ook veelal goed.  De betekenis van “goed” is 
voor een ieder anders. Goed kan zijn dat je ’s ochtends 
zelf kan douchen, wakker worden omdat je bent 
uitgeslapen. Goed; zonder pijn kunnen lopen of dat je 
de kinderen allemaal op tijd weer op school hebt 
gekregen. Wat zeker niet goed is, om op 
maandagochtend een rouwbrief te ontvangen van 
iemand die vol in het leven staat en zo is weg 
genomen is uit zijn leven. Een goed leven samen met 
zijn vrouw en dochter, zo abrupt. Onroerend goed, 
vastgoed danwel gebouwen en huizen, dat is wat we 
(ver)kopen als makelaar. Naast (ver)kopen is taxeren 
een groot onderdeel van ons dagelijkse 
werkzaamheden. Het gaat goed in de makelaardij. U, 
als verkoper of als koper, doen weer goede zaken. Wat 
zijn goede zaken?  Dat je snel een woning verkoopt of 
dat als eerste kan komen kijken en in onderhandeling 
kan treden? Goede zaken; dat je elkaar respecteert in 
onderhandelingen, een gentlemen bent en bij/na de 
deal elkaar recht in de ogen kunt kijken. Of zijn 
goede zaken achteruit onderhandelen en de ander 
het “vel over de neus trekken”? Het is maar wat je 
gewend bent en wat je van huis uit mee hebt 
gekregen. Goed dat sommige verkopers of kopers,  
iets wijzer zijn dan de andere partij. Dat ze zich 
f lexibel opstellen, qua oplevering, qua vergoeding 
voor een eerdere óf juist latere overdracht. Goed dat 
de teller van het aanbod van woningen in Laren 
terugloopt, goed voor u en goed voor ons.

Marjolein Speksnijder, 
NVM Register Makelaar Taxateur

Column
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Achttien kunstenaars uit Laren 
exposeren in juli en augustus in een 
van de paviljoens van het voormalige 
Sanatorium Zonnestraal in Hilver-
sum. In een 50-tal ‘sanatoriumka-
mertjes’ hangt kunst van heel diver-
se technieken: schilder-, glas- en 
beeldhouwkunst en fotografie. Voor 
de kunstwerken in de centrale ruim-

te van het gebouw hebben de 18 kunstenaars het blauw 
van het gebouw (architect Duiker) als inspiratiebron 
genomen. Tijdens de expositie kunnen bezoekers mee-
werken aan twee publiekskunstwerken: ‘Uitgebreid 
Blauw’ en ‘We knijpen hem’. De ontwikkeling van deze 
twee kunstwerken zijn te volgen via de Facebookpagina 
Kunst in Laren. De expositie loopt van 1 juli t/m 28 
augustus en is te bezoeken op vrijdag, zaterdag en zon-
dag van 12.00 tot 17.00 uur. Meer info: www.kunstinla-
ren.nl.

JACqueline de Vries exposeert 
t/m 29 september bij 
Restaurant Anton Mauve en 
Gastrobar Anton aan Brink 1 te 
Laren. ‘Heritage of Mauve’, het 
schilderij dat JACqueline de 
Vries speciaal gemaakt heeft  
voor Laren, is een overzicht van het leven en werk van 
Anton Mauve. In het schilderij zitten veel verwijzingen 
naar zijn historie. Zo zie je in het rechteroor van het 
schaap zijn bekende schilderij ‘De terugkerende kudde’. 
Maar ook de plattegrond van Laren rond 1850 en 
restaurant Mauve zijn in het schilderij verwerkt. Ook de 
kleur mauve (paars) is erin terug te vinden. Het schilderij 
(olieverf op linnen, met een afmeting van 120 bij 140 cm) 
is te zien op de expositie bij Restaurant Mauve tezamen 
met een selectie portretschilderijen. Meer informatie: 
www.jacquelinedevries.nl.

Tennisclub ’t Laer organiseert voor de 41e keer het Open 
‘De Larense Wildhandel’ 23456 Toernooi, met wederom 
als hoofdsponsor De Larense Wildhandel. Ook dit jaar 

Expositie ‘Wie is bang voor blauw’

Expositie ‘JAC meets Mauve’

Open ‘De Larense Wildhandel’ 23456 Toernooi

Kunstschilder Henk Storm 
exposeert tot en met 24 juli in het 
Brinkhuis. Het water en de 
prachtige Hollandse luchten zijn 
een belangrijk thema in zijn werk, 
maar bij deze expositie laat Storm 
ook zien dat er tal van  andere 

onderwerpen zijn die hem inspireren. Henks diepe 
bewondering voor de schilders uit het einde van 19e en 
begin 20e eeuw is zichtbaar in de impressionistische stijl 
van zijn werk. Volgens Storm hoeft een schilderij niet in 
detail te worden uitgewerkt, het gaat hem meer om de 
sfeer en het gevoel dat ermee kan worden overgebracht. 
Al lijken zijn werken soms f iguratief, compositie en 
kleur zullen het altijd winnen van uitgewerkte details.
Storm heeft zijn opleiding gevolgd bij diverse 
kunstschilders en op de Gooise Kunstacademie wordt 
zijn inzicht in de kunst nog wekelijks bijgespijkerd. 
Regelmatig neemt hij zijn schildersezel mee op zijn 
buitenlandse reizen. Het Brinkhuis is elke dag geopend, 
behalve op zondag. Meer info: www.hartvanlaren.nl en 
www.atelierstorm.nl.

In het BEL-Kantoor in Eemnes is 
de expositie ‘Alles is NU’ te zien. 
De tentoonstelling toont de 
“beleving” van cultuur en erfgoed 
in de provincie Utrecht door de 
ogen van lokale fotografen uit 26 
gemeenten. Eerder was dit 
eerbetoon in het Provinciehuis te 
bewonderen, in het kader van de 
nieuwe cultuur- en erfgoednota 
2016-2019. Niet alleen de bekende blikvangers als het 
Eemhuis in Amersfoort en de op de stadspoort van Wijk 
bij Duurstede gebouwde molen Rijn en Lek zijn 
vereeuwigd, de foto’s laten ook mensen zien die werken 
en recreëren in de omgeving van cultureel erfgoed. Over 
Eemnes is een foto van Naomi Marcin uitgekozen. De 
foto’s reizen langs diversen gemeenten in de provincie. 
De expositie in Eemnes is nog te bezichtigen t/m 8 
augustus tijdens de openingsuren van het BEL-Kantoor, 
Zuidersingel 5, Eemnes.

Expositie schilderijen Henk Storm 

Expositie ‘Alles is NU’

Activiteiten
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kan het toernooi weer rekenen op een grote belangstelling. 
Uiteindelijk zullen de deelnemers strijden om de prijzen 
in de speelsterktecategorieën 2, 3, 4, 5 en 6. Van 16 t/m 24 
juli kunnen bezoekers elke avond vanaf het zonnige 
terras op het tennispark genieten van mooie wedstrijden. 
Ook is er een uitgebreide keuze aan heerlijke maaltijden 
die De Larense Wildhandel verzorgt. Het finaleweekend 
wordt vrijdagavond 22 juli feestelijk ingeluid met DJ Bas 
Koperdraad, die voor heerlijke achtergrondmuziek zorgt. 
Onder het genot van lekkere hapjes en drankjes kunnen 
de toeschouwers toekijken hoe de overgebleven 
deelnemers die avond strijden voor een plaats in de halve 
finales.

Expressionistisch schilder en 
designer Bert Wouters uit 
Amsterdam exposeert tot en met 
30 september in Vivium Torenhof 
aan de Torenlaan 22 in Blaricum. 
Via zijn unieke en kleurrijke 
schilderstijl ontvouwt Bert de 

essentie van Amsterdamse School-gebouwen, maar 
bijvoorbeeld ook van plaatsen als Hilversum, Eemnes of 
Laren. Op maandagochtend 18 juli van 10.00 tot 11.00 
uur geeft Bert Wouters persoonlijk een uitleg over zijn 
werk. Deze lezing is gratis bij te wonen. Meer informatie: 
www.vivium.nl/torenhof-agenda.

Een levenstestament is een akte waarin u uw keuzes en 
wensen voor de toekomst kunt (laten) optekenen. Er kan 
in worden vastgelegd wat u wilt dat er gebeurt als u 
wilsonbekwaam wordt en niet meer zelf kunt handelen. 
Voorwaarde is dat u de impact van de in uw 
levenstestament opgenomen beslissingen nog goed 
kunt inschatten. Eigenlijk zou iedereen een 
levenstestament moeten maken en ‘up to date’ houden, 
maar juist voor mensen die weten dat er een moment 
komt waarop ze zelf hun wensen niet meer kenbaar 
zullen kunnen maken, is een levenstestament 
aanbevelenswaardig. Een notaris betrekken bij een 
levenstestament - hij heeft een adviserende rol en is 
gemachtigd om te controleren of u wilsbekwaam bent - 
draagt bij aan de betrouwbaarheid van het document en 
stelt de eventuele tenuitvoerlegging van uw 
levenstestament zeker. Donderdag 21 juli is notaris 
Kreugel van notariaat Wijdemeren gastspreker in het 
Brinkhuis in Laren. Hij zal u in brede zin informeren 
over dit voor iedereen belangwekkende onderwerp en u 
kunt hem na de pauze al uw vragen voorleggen. Inloop 
vanaf 19.00 uur. De lezing vangt aan om 19.30 uur.

Expositie Bert Wouters met lezing 

Wat is een levenstestament?

Elke tweede en vierde 
dinsdagavond in juli en augustus 
wordt het carillon van de 
Johanneskerk aan de Naarderstraat 
bespeeld. Er staan nog drie 
Zomeravondconcerten op de 
planning: op 26 juli en 9 en 23 
augustus. Op 26 juli is het de 
beurt aan gastbeiaardier Martien 

van der Knijff, op 9 augustus bespeelt Wim Ruitenbeek 
het carillon en de reeks wordt afgesloten op 23 augustus 
door Janno den Engelsman. De concerten beginnen om 
20.00 uur en duren een uur. Voor bezoekers is er gratis 
koff ie en thee. De luisterplaats is op het grasveld naast 
de kerk, of bij slecht weer in de kerk.

Naar aanleiding van zijn 25-jarig jubileum is in de (h)
Artgalerij van het Brinkhuis een overzichtstentoonstel-
ling van het werk van de Larense kunstschilder Paul van 
Rij te zien. De feestelijke opening vindt plaats op 30 juli 
om 14.30 uur door oud-wethouder van cultuur Leo Jans-
sen. De expositie is de hele maand augustus te bezoeken, 
tijdens de openingstijden van het Brinkhuis. Lees voor 
meer informatie ook de ‘5 vragen aan Paul van Rij’ in dit 
Larens Journaal, of kijk op www.paulvanrij.com.

In het Brinkhuis Theater is 5 
augustus om 14.00 uur de 
f ilm ‘Sri Siddharta Gauthama 
the Buddha’ te zien. Tijdens de 
eerste vertoning in april bleek 
het theater te klein, waardoor 
deze reprise volgt. Olande 
Ananda Thera zal in een korte 
Metta-meditatie voorgaan en 
inleiding geven tot deze 
bijzondere f ilm. Van alle f ilms die over het leven van 
prins Siddharta zijn gemaakt, blijft deze het dichtst bij 
de originele Pali-teksten. In drie jaar tijd op locaties in 
Sri Lanka werd de f ilm opgenomen met een 
internationale cast in prachtige decors en originele 
kleding. Het laat de spirituele reis zien van prins 
Siddharta tot aan het bereiken van de verlichting. De 
f ilm draagt de boodschap mee van compassie en 
dienstbaarheid aan de mensheid. Het pad dat leidt naar 
verlossing uit het menselijk lijden. Entree: € 10,00 met 
gratis koff ie of thee. Reserveren via reserveren@
hartvanlaren.nl. Meer informatie: vriendenbrinkhuis@
xs4all.nl of 06 50521670.

Zomeravondconcerten Larense beiaard

Schilderijen Paul van Rij in Brinkhuis

Film ‘Sri Siddharta Gauthama the Buddha’
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informatietafel van de Parkinson Vereniging kunt 
bezoeken. Koffie en thee staan voor u klaar. In juli is het 
Parkinson Café gesloten. Meer informatie: www.
parkinsoncafelaren.nl.

Wil jij een onvergetelijke week beleven? Geef je dan op 
voor een supervet tenniskamp! Sport, avontuur en 
plezier. Dat staat je te wachten als je meedoet aan het 
tenniskamp van 22 t/m 26 augustus van Tennisschool 
Lorena van der Bilt. Deze week is voor kinderen van elk 
niveau in de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar. De kinderen 
worden de gehele week verwacht tussen 08.30 uur/ 9.00 
uur en kunnen opgehaald worden om 16.00 uur. De 
dagen zullen uiteraard in het teken staan van tennis 
maar ook zullen er veel andere leuke activiteiten plaats 
gaan vinden. Dit kan zowel op het park, als buiten het 
park zijn. De laatste dag van het tenniskamp sluiten we 
af met een spannend toernooi en een mega-attractie. De 
kosten voor deze gehele week bedragen € 210,- per kind. 

Tenniskamp voor kinderen 

Wat doet u als uw waterkoker kapot is of als uw stofzuiger 
het laat afweten? Weggooien?… mooi niet! Kom zaterdag 
6 augustus naar het Repair Café in Zorgcentrum 
Johanneshove, Eemnesserweg te Laren. Tussen 10.00 en 
13.00 uur kunt u daar terecht met defecte apparatuur, 
f ietsen, tuingereedschap, kleding en nog veel meer. De 
reparaties worden gratis uitgevoerd. Als u het werk van 
het Repair Café wilt ondersteunen wordt een vrijwillige 
donatie op prijs gesteld. Gooi uw spullen dus niet te 
gauw weg maar laat het door het Repair Café nakijken.

De Luchtgekoelde VW 
Club Nederland organi-
seert zondag 7 augustus 
op het Kermisterrein een 
geheel nieuw en sfeervol 
evenement: de Kleine 
Raampjes Dag. Tijdens 

deze meeting voor Kevers, Volkswagenbusjes, Karmann 
Ghia’s en andere luchtgekoelde historische Volkswagens 
zijn tussen 10.00 en 17.00 uur maar liefst 175 voertuigen 
te bewonderen. Er is onder meer een speciale vintage-
show met Brillen, Ovalen en Karmann Ghia’s en het eve-
nement wordt opgeluisterd door een Dixieland loopor-
kest. De toegang is gratis.

In het Rosa Spier Huis zijn van 14 augustus t/m 9 oktober 
schilderijen te zien van Co van Gasteren. De 
verkooptentoonstelling wordt 14 augustus om 15.30 
uur feestelijk geopend en is dagelijks toegankelijk van 
10.00 tot 16.00 uur.

Van 14 augustus t/m 9 oktober presenteert het Rosa 
Spier Huis de verkooptentoonstelling met werken van 
Evert Koopman. De feestelijke opening is op zondag 14 
augustus om 15.30 uur. De beelden zijn dagelijks te zien 
van 10.00 tot 16.00 uur.

In het Parkinson Café is donderdag 18 augustus om 
14.30 uur de voorstelling Parkinson Hotel te bezoeken. In 
de voorstelling laat Frank van Empel met zijn band op 
interactieve manier zien hoe hij met zijn Parkinson 
omgaat; zijn strijd tegen een ongenode gast.  Na de 
voorstelling is er mogelijkheid elkaar te spreken onder 
het genot van een drankje. Adres: Amaris Theodotion, 
Werkdroger 1, 1251 CM Laren (Ridderzaal). Toegang: 
gratis. De zaal gaat open om 14.00 uur, waar u de 

Weggooien?… mooi niet!

Kleine Raampjes Dag

Tentoonstelling Co van Gasteren

Evert Koopman in het Rosa Spier Huis

Voorstelling Parkinson Hotel

Juli
Bon Dieu

Wild

Kidsbios Bears

Wild

The King's Gardens

Augustus
The King's Gardens

Gooische Vrouwen (2)

Gooische Vrouwen (2)

Ruth & Alex

Ruth & Alex

Woman in Gold

Voor alle informatie www.hartvanlaren.nl
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Programma:
19 september 2016: Zeven jaar passen op ‘De Nachtwacht’
31 oktober 2016: Het oudste kunstwerk van Nederland
21 november 2016: Repin, de Rembrandt van Rusland
23 januari 2017: Wanneer en waarom ontstaan 
kunstenaarskolonies zoals die in ’t Gooi?
13 februari 2017: De drie “grote” Rembrandts van de 
Hermitage in Sint-Petersburg. Kaartjes voor de 
voorstelling kunt u op de vertrouwde manier bestellen: 
online op singerlaren.nl, per telefoon of aan de kassa. 
Aarzel niet te lang, er zijn honderd stoelen per 
voorstelling.  

Een serie van vijf bijeenkomsten 
door Prof Dr. Michiel Korthals 
over urgente hedendaagse the-
ma’s aan de hand van argumen-
ten van belangrijke f ilosofen. 
Overkoepelende vraag: Wat wil je 
als mens betekenen voor andere 
mensen, voor de maatschappij, 
voor de natuur? Omgekeerd, wat 
betekenen de natuur en voeding voor je, wat betekenen 
andere mensen voor je en wat betekent de maatschappij 
voor je? In de cursus zal in iedere bijeenkomst één thema 
centraal staan. De bijeenkomsten beginnen met het 
lezen van een aantal pagina’s f ilosofische tekst. De bij-
eenkomsten worden afgesloten met een drankje en soep. 
Plaats Noolseweg 28, Laren; 5 zondagmiddagen 25-9, 
9-10, 23-10, 6-11, en 20-11, van 14:30 tot 17:00. Kosten  
€ 150,00

Cursus filosofische salon Laren

Inclusief lunch, tenniskamp, T-shirt en alle andere 
activiteiten. Inschrijven of meer informatie via www.
lorenavanderbilt.nl, 06-286 516 94 of 
info@lorenavanderbilt.nl.

Dit jaar zal het Open 6/7/8 Toernooi van Tennisclub ’t 
Laer plaatsvinden van 3 t/m 11 september. Om een nog 
breder publiek aan te spreken is voor het eerst de 
8-categorie toegevoegd. Meer informatie? Mail naar: 
6.7.open@tlaer.nl.

In het weekend van vrijdag 9 t/m 
zondag 11 september staat de 
Larense dorpscultuur, het 
verenigingsleven en het 
vrijwilligerswerk weer centraal. 
Dit jaar is het thema ‘Iconen en 
Symboliek’ en u bent van harte 

welkom (zowel als organisatie en als bezoeker) om weer 
deel te nemen en te genieten van dit culturele evenement. 
Programma: Vrijdag 9 september organiseert de 
gemeente Laren een feestelijke avond voor alle 
vrijwilligers die in Laren actief zijn. Op zaterdag 10 
september biedt de Historische Kring een gevarieerd 
programma in het kader van de Nationale Monumentdag. 
Zondag 11 september wordt het weekend afgesloten 
met de traditionele Informatiemarkt waar Larense 
verenigingen en organisaties zich presenteren van 13.00 
tot 16.30 uur met een optreden, activiteit of een 
informatiestand, georganiseerd door Versa Welzijn. Voor 
bezoekers: Toegang tot het evenement is gratis.  Voor 
organisaties: Er zijn nog enkele kraamplaatsen 
beschikbaar. Meer informatie vindt u op www.
inmarktlaren.nl

Henk van Os, hoog-
leraar Kunst- en cul-
tuurgeschiedenis en 
van 1989 tot 1996 
algemeen directeur 
van het Rijksmuse-
um, gaf vele jaren 

zeer goed bezochte openbare collegeseries aan de Univer-
siteit van Amsterdam. Dit jaar was dat voor het laatst. 
Speciaal voor Singer Laren verzorgt hij nog één serie van 
vijf lezingen. Vijf maandagen komt hij de vreugden van 
de kunst vieren. Van Os verzorgt de lezingen belangeloos 
voor Singer Laren om een bijdrage te leveren aan de 
nieuwbouw van het Singer Theater.

Open 6/7/8 Toernooi

Vooraankondiging: INmarkt Laren 

De vreugden van de kunst vieren

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
nr. 222  10 aug. vrij. 19-08 en za. 20-08
nr. 223  7 sept. vrij. 16-09 en za. 17-09
nr. 224  5 okt. vrij. 14-10 en za. 15-10
nr. 226 9 nov. vrij. 18-11 en za. 19-11
nr. 227  30 nov. vrij. 09-12 en za. 10-12
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28 juli Brinkhuis: Voedselbank Gooi, 13.30 uur
29 juli  Brinkhuis: Voorlezen voor peuters, 11.00 uur
30 juli  Brinkhuis: Vernissage Paul van Rij, 14.30 uur
2 aug.  Brinkhuis: Biblioscoop, The King’s 

Gardens, 14.30 uur
3 aug.  Papageno Huis: Digi-dag voor jongeren, 

hele dag
3 aug.  Brinkhuis: Moeder & Kind Yoga, 9.15 

– 10.00 uur
3 aug.  Brinkhuis: Biblioscoop, Gooische 

Vrouwen 2, 14.30 uur
4 aug. Brinkhuis: Voedselbank Gooi, 13.30 uur
5 aug.  Brinkhuis: Voorlezen voor peuters, 11.00 uur
5 aug.  Brinkhuis Theater: Film ‘Sri Siddharta 

Gauthama the Buddha’
6 aug.  Johanneshove: Repair Café van 10.00 – 13.00 uur
7 aug.  Kermisterrein: Kleine Raampjes Dag, 

10.00 – 17.00 uur
9 aug.  Brinkhuis: Biblioscoop, Gooische 

Vrouwen 2, 14.30 uur
9 aug.  Johanneskerk: Zomeravondconcert 

Larense beiaard, 20.00 – 21.00 uur
10 aug.  Brinkhuis: Moeder & Kind Yoga, 9.15 

– 10.00 uur
10 aug.  Brinkhuis: Biblioscoop, Ruth & Alex (5 

Flights Up), 14.30 uur
11 aug. Brinkhuis: Voedselbank Gooi, 13.30 uur
12 aug.  Brinkhuis: Voorlezen voor peuters, 11.00 uur
14 aug. t/m 9 okt.  Rosa Spier Huis: Tentoonstelling Co 

van Gasteren, dagelijks van 10.00 – 
16.00 uur

14 aug. t/m 9 okt.  Rosa Spier Huis: Tentoonstelling 
Evert Koopman, dagelijks van 10.00 
– 16.00 uur

16 aug.  Brinkhuis: Biblioscoop, Ruth & Alex  
(5 Flights Up), 14.30 uur

17 aug.  Brinkhuis: Moeder & Kind Yoga, 9.15 
– 10.00 uur

17 aug.  Papageno Huis: Cupcakes versieren voor 
jongeren, 14.00 uur

17 aug.  Brinkhuis: Biblioscoop, Woman in Gold, 
14.30 uur

18 aug. Brinkhuis: Voedselbank Gooi, 13.30 uur
18 aug.  Amaris Theodotion, Parkinson Café: 

Voorstelling Parkinson Hotel, 14.30 uur
19 aug. Brinkhuis: Voorlezen voor peuters, 11.00 uur
23 aug.  Johanneskerk: Zomeravondconcert 

Larense beiaard, 20.00 – 21.00 uur
24 aug.  Papageno Huis: Kampvuurmuziek als 

afsluiting van een wandeling met 
Scouting Raboes, 17.00 uur

3 t/m 11 sept. Tennisclub ’t Laer: Open 6/7/8 Toernooi
9 t/m 11 sept. INmarkt Laren

Agenda
t/m 24 juli  Brinkhuis: Expositie schilderijen Henk 

Storm
t/m 24 juli  Brinkhuis: Expositie beelden Joke Visser 

in de Kloostertuin
t/m 31 juli  Boutique Lilly Zeligman: De Parel, 

geschenk van de goden, woensdag t/m 
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur

t/m 8 aug.  BEL-kantoor Eemnes: Expositie ‘Alles is NU’
t/m 28 aug.  Voormalig Sanatorium Zonnestraal 

Hilversum: Expositie ‘Wie is bang voor 
blauw’, vrijdag, zaterdag, zondag 12.00 – 
17.00 uur

t/m 28 aug.  Singer Laren: Tentoonstelling Franse 
modernisten

t/m 28 aug.  Singer Laren: Tentoonstelling Zomer in 
Singer 

t/m 28 aug.  Singer Laren: Expositie YOU – Hans 
Hiltermann 

t/m 29 sept.  Restaurant Anton Mauve en Gastrobar 
Anton: Expositie ‘JAC meets Mauve’

13 juli  Papageno Huis: Fotografie voor jongeren, 
15.00 uur

15 juli  Brinkhuis: Voorlezen voor peuters, 11.00 uur
16 t/m 24 juli  Tennisclub ’t Laer: Open ‘De Larense 

Wildhandel’ 23456 Toernooi
17 juli  Geologisch Museum Hof land: Steentjes 

slijpen voor kinderen, 13.00 – 16.30 uur
18 juli  Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30 – 20.30 uur
19 juli  Brinkhuis: Biblioscoop, Bon Dieu, 14.30 uur
20 juli  Brinkhuis: Moeder & Kind Yoga, 9.15 

– 10.00 uur
20 juli  Papageno Huis: Graffiti voor jongeren, 

14.00 uur
20 juli Brinkhuis: Biblioscoop, Wild, 14.30 uur
21 juli Brinkhuis: Voedselbank Gooi, 13.30 uur
21 juli  Brinkhuis: Lezing ‘Wat is een 

levenstestament en hoe maak ik er een?’ 
om 19.30 uur  (inloop vanaf 19.00 uur)

22 juli  Brinkhuis: Voorlezen voor peuters, 11.00 uur
22 juli Brinkhuis: Kidsbios, Bears, 14.30 uur
25 juli  Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30 – 20.30 uur
25 juli t/m 31 aug.  Brinkhuis: Overzichts-tentoon-

stelling schilderijen Paul van Rij
26 juli Brinkhuis: Biblioscoop, Wild, 14.30 uur
26 juli  Johanneskerk: Zomeravondconcert 

Larense beiaard, 20.00 – 21.00 uur
27 juli  Brinkhuis: Moeder & Kind Yoga, 9.15 

– 10.00 uur
27 juli  Papageno Huis: Breakdance voor 

jongeren, 14.00 uur
27 juli  Brinkhuis: Biblioscoop, The King’s 

Gardens, 14.30 uur
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
woensdag 10 augustus 2016

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

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

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

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, Eemnes
Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur
Telefoon: 14 035

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

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

Politiepost Laren
Groene Gerritsweg 2b
Ma. t/m 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 Laarder Sjoerd Poldermans kwalif iceert zich voor f inale breakdance-evenement in Japan

 
 

 
 
 

De Gouden Makelaar 
  


