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Gina van asbeck

5 vragen aan 

Hoe ben je op dit idee gekomen?
‘Lange tijd wist ik niet goed wat ik met die enorme lap 
grond moest doen. Totdat ik de f ilm The Biggest Little 
Farm had gezien. De documentaire gaat over een stel dat 
van de stad naar het platteland verhuist en een dor stuk 
land ombouwt tot een zelfregulerend ecosysteem. Dat is 
het, dacht ik. Zoiets zou ik ook willen met mijn weiland. 
Maar het is zo groot en onoverzichtelijk; ik heb geen idee 
waar ik moet beginnen. Gelukkig willen mijn buren 
graag meedenken. Hun tuinen grenzen ook aan het wei-
land. Samen hebben we al een paar keer om tafel gezeten, 
maar we komen niet veel verder. We weten geen van allen 
hoe we dit moeten aanpakken. Daarom ben ik op zoek 
naar mensen die mij verder kunnen helpen.’

Wat is permacultuur precies?
‘Permacultuur is een duurzame manier van tuinieren, 
met een combinatie van gewassen die elkaar in even-
wicht houden. Natuurlijk heb je er wel werk aan, maar 
minder en op een andere manier dan bij een gecultiveer-
de tuin. Ik zie een bloemenweide voor me, met paden 
waarover je kunt rondwandelen. Er zouden fruitbomen 
kunnen staan en in een ander deel makkelijk te telen 
groentes. En misschien wel een bijenkast of een gedeelte 
met schapen. Ik sta open voor elke suggestie. Ik zoek 
vooral naar een oplossing waarbij ik zonder zorgen van 
het weiland kan genieten. En als andere mensen er ook 
nog iets aan hebben, dan is dat nóg leuker!’

Naar wat voor mensen ben je op zoek?
‘Iedereen met een goed idee is welkom. Dat kan een boer 
zijn die alles weet van grondbewerking of iemand met 
kennis over hoe je zo’n permacultuurtuin vanaf het 
begin kunt opzetten. Maar ik kom ook graag in contact 
met mensen die het leuk vinden om zelf de handen uit 
de mouwen te steken en die willen helpen bij de aanleg.’ 

Hoe zou de samenwerking eruit kunnen zien?
‘Ook dat kan nog alle kanten op. Misschien is een coöpe-
ratie wel een goed idee. Dus ook mensen met kennis hoe 
je dit zou kunnen organiseren, zijn van harte welkom. 
En we hoeven natuurlijk niet het hele weiland in één 
keer aan te pakken. We kunnen ook met een gedeelte 
beginnen. Wat ik het belangrijkste vind, is dat we er 
samen iets moois van maken.’
 
Wat betekent Laren voor jou?
‘De poffertjeskraam, daar kom ik graag met mijn klein-
kinderen. En de Brink met de mooie vijver. Dat is voor 
mij het voorbeeld van het authentieke pittoreske dorp, 
dat Laren eigenlijk is. Soms vind ik het jammer dat het 
steeds moderner aan het worden is. Gelukkig zit ik dicht 
bij de hei en ik duik dan ook vaak de natuur in. Ik ben nu 
eenmaal een buitenmens.’

Wilt u meedenken met Gina? Stuur een mailtje naar 
 ginavanasbeck@gmail.com of bel haar op 06-53242548.

Sinds de paarden van Gina van Asbeck enkele jaren geleden 
in een rusthuis zijn ondergebracht, staat het weiland achter 
haar woning aan de Leemzeulder er verlaten bij. Dolgraag 
wil ze de weide van 3500 vierkante meter een nieuwe bestem-
ming geven, bijvoorbeeld door de principes van permacul-
tuur toe te passen. Daarom zoekt ze mensen die met haar 
willen meedenken én enthousiastelingen die niet bang zijn 
om de handen uit de mouwen te steken. “In mijn uppie kan 
ik het niet.”
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Aandacht voor jeugd 
en sociaal domein
Op het moment dat ik dit stukje 
schrijf, zijn er nog geen verkie-
zingsuitslagen bekend. Wel heb 
ik als aandachtig toeschouwer 
twee debatavonden bijgewoond. 
Wat mij opviel, is dat het nog 
altijd in de gemeenteraad gaat 
over traditionele onderwerpen: 
verkeer en vervoer, ruimtelijke 
ordening, woningenbouw. Hoe beperkt dit laatste ook in 
Laren is, er worden hierover ruime beloftes gedaan.

Over het sociaal domein en de jeugd helemaal niets. En 
dat terwijl, voor wat betreft de kosten, het sociaal domein 
ruim dertig procent van de begroting uitmaakt. Om deze 
kosten in de hand te houden, moeten de komende raads-
periode keuzes worden gemaakt: Waar is de gemeente 
van en waarvan niet? Wat hoort thuis bij jeugdzorg, wat 
bij andere zorgwetten?

Ondertussen hebben we een eigen jeugdraad in Laren. 
Het college benoemt binnenkort de aangemelde leden. 
We vragen de jeugdraad om advies, maar ook om met 
eigen onderwerpen te komen. Het college besloot onlangs 
ook om een jeugdlintje in te stellen. Het is een onder-
scheiding voor jongeren die zich heldhaftig hebben 
gedragen of die iets hebben gedaan met een groot maat-
schappelijk belang. Ook hierover zal de jeugdraad advise-
ren.

Tot slot nog iets voor de jeugd. De huisartsengroep, geves-
tigd in het gemeentehuis, krijgt een praktijkondersteu-
ner. Die kijkt samen met de huisartsen naar jongeren die 
extra zorg nodig hebben. De praktijkondersteuner gaat 
na wat de beste zorg is voor de cliënt op dat moment.

Kortom, genoeg stof voor partijen om hier eens bij stil te 
staan, om elkaar te bevragen of om met betere ideeën te 
komen. Ik hoop dat er in de komende vier jaar wel tijd en 
aandacht is voor deze belangrijke onderwerpen.

Jan den Dunnen,
Wethouder sociaal domein
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  Dit is een podium voor  de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Continuïteit en breuklijnen
Verschillen tussen partijen worden bij verkiezingen 
scherp aangezet. Het is ook een moment waarop van 
mensen afscheid wordt genomen. Omdat ze stoppen of 
omdat anderen de voorkeur van de kiezer hebben 
gekregen. 
Wanneer u dit leest kent u de uitslag van de verkiezingen 
en wie weet zijn de vredesonderhandelingen in de 
Oekraïne dan afgerond. Na een gevecht om het recht 
waar u gebruik   heeft kunnen maken. D66 hoopt binnen 
een nieuwe coalitie op het gebied haar idealen te 
realiseren. Zoals gelijke maatschappelijke kansen en een 
veilige toekomst voor onze kinderen m.b.t. het klimaat. 
Zo niet, dan vanuit – zoals altijd – constructieve 
oppositie. We zullen op gepaste wijze afscheid nemen 
van vertrekkende raadsleden waarbij het vertrek van 
Nico Wegter voor ons eruit springt. Welbespraakt, 
vriendelijk maar ook fel als het om zijn idealen ging, een 
Europeaan in hart en nieren en drie periodes lang onze 
lokale D66-voorman. Ook in eigen kring nemen wij 
afscheid, maar ook van vele vrijwilligers die op de 
achtergrond Nico volop gesteund hebben. Mensen 
waarbij leeftijd een relatief begrip is. Gelukkig staan 
veel jongere partijgenoten klaar en is de continuïteit bij 
D66 gewaarborgd. Alle reden om positief naar de 
toekomst te kijken. Dit ook omdat de verschillen tussen 
campagne voerende partijen gelukkig lang niet altijd tot 
persoonlijke geschillen leidden. Integendeel. En dat is 
maar goed ook, want wij zitten er maar voor één doel en 
dat is de burger dienen en dat doe je scherp op de inhoud 
en zacht op de relatie. Precies zoals Nico Wegter dat 
voorgedaan heeft.

Flip de Groot

ee

Speciale aandacht voor kinderen 

Eemnesserweg 19a Laren

035-5315894

www.tandartscentrumlaren.nl



Politiek

Politiek in verkiezingstijd
Als u dit vrijdag leest, zijn de stemmen geteld en weten 
we in welke politieke werkelijkheid we ons de komende  
4 jaar zullen begeven. 

Hopelijk heeft u in grote getale gestemd, want we mogen 
ons zeer gelukkig prijzen dat we in Nederland van dit 
democratisch recht gebruik mogen maken.
Elke gemeente krijgt zo het bestuur dat het verdient.

Wij hebben onze campagne op eigen kracht gevoerd, 
 zonder daarbij andere partijen te beschadigen en zonder 
grote subsidies of bijdragen van derden te krijgen. Wel-
licht een beetje idealistisch maar zo voorkom je iedere 
vorm van  af hankelijkheid of invloed van je sponsors.
Met een helder verhaal waar we naartoe willen. Met als 
centrale vraag: “Welk dorp willen we nu en in de toe-
komst zijn en blijven?” en “Hoe kunnen we het vertrou-
wen tussen openbaar bestuur en inwoners herstellen?”.

Helaas is er zichtbaar vanuit een partij die er in de peilin-
gen niet zo rooskleurig voor stond, gemeend een georkes-
treerde aanval op Liberaal Laren te moeten uitvoeren, 
waarbij de waarheid behoorlijk geweld wordt aangedaan. 
Want stel je voor dat ze te groot worden. Helaas is mod-
dergooien in de politiek vandaag de dag gemeengoed 
geworden, niet alleen in Den Haag, maar ook in Laren. 
Wij betreuren dat zeer en zullen daar niet aan meedoen.

Hoe de uitslag ook zal worden, wij blijven ons met volle 
energie positief inzetten voor dit prachtige dorp vanuit 
onze eigen overtuiging en niet vanuit machtsdenken.

Wij danken alle kiezers voor hun 
stem, op welke partij dan ook.

Jacqueline Timmerman 

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

Betrouwbaar en Sociaal
Op het moment van schrijven van deze column is de uit-
slag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 nog verbor-
gen in de schoot van de toekomst. 
Het CDA Laren heeft met haar tien kandidaten op de lijst 
goed in de wedstrijd gezeten ondanks dat het voor een 
kleine partij met één zetel in de gemeenteraad lastig 
blijft op alle plekken in het dorp zichtbaar te zijn. 
Tijdens het eerste politieke debat in het Brinkhuis sprong 
Ton Soetekouw eruit met ons CDA Laren verhaal dat de 
gemeente Laren op een artikel 12 gemeente afstevent als 
de financiën, gemeentelijke uitgaven en inkomsten niet 
fors beter met elkaar in balans worden gebracht. Ook bij 
de BAS-BEL bijeenkomst en op de Dorpsradio heeft het 
CDA Laren zich goed verweerd en gepresenteerd. 
Bij het tweede politieke debat op 7 maart jl. waren vriend 
en vijand zonder uitzondering het erover eens dat de CDA 
lijsttrekker er in de debatten zeer goed, zelfs als sterkste 
uitkwam. Dank aan een ieder voor de ontvangen mooie 
complimenten! En tenslotte won het CDA met haar 
betaalbare woning op wielen (tiny house) de aandacht 
van velen op de weekmarkt van vrijdag 11 maart jl.  
Heeft het CDA Laren haar zetel behouden of zelfs een 
extra zetel weten te behalen, zodat we met twee zetels in de 
gemeenteraad vertegenwoordigd zijn? We hopen als CDA 
Laren op het laatste om dat daarmee de noodzakelijke ver-
andering die Laren nodig heeft, beter is te realiseren. 
In ieder geval dank ik u als inwoner van ons mooie dorp 
voor het vertrouwen dat u CDA Laren de afgelopen vier 
jaren heeft gegeven.  

Hartelijke groet,

Erwin van den Berg
Gemeenteraadslid en lijsttrekker 

CDA Laren #GR2022
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zelfgemaakte armbandjes voor Oekraïne
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Larense zaken 18 maart 2022

De autospotters zijn er weer

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten 
ontlenen. De formele rechtsgeldige bekendmakingen 
en volledige tekst hiervan kunt u bekijken op de lande-
lijke website www.overheid.nl Wilt u automatisch een 
melding ontvangen van de bekendmakingen? Meld u 
dan aan voor de e-mailservice via www.overheid.nl

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

•  Vredelaan 47, 1251 GH, vellen van 2 bomen, ingekomen 
25 februari 2022

•  Vredelaan 27, 1251 GD, vervangen rieten kap, 
 dak pannen bijgebouw en plaatsen dubbel glas, 
 ingekomen 27 februari 2022

•  Laren A 5331 en 5358, 1251 n.t.b., aanleggen van  
2 fietspaden voor het project Voltooiing Groene 
Schakel, ingekomen 1 maart 2022

•  Breeweg 9, 1251 DX, vellen van 3 bomen, ingekomen  
4 maart 2022

•  Mauvezand 1A, 1251 JC, plaatsen dakkapel, wijzigen 
voorgevel, verplaatsen inrit, realiseren fietsenberging 
en kas, ingekomen 3 maart 2022

•  Kerklaan 2C, 1251 JT, bouwen van een carport, 
ingekomen 8 maart 2022

•  Tafelbergweg 44, 1251 AG, vellen van 1 boom, 
ingekomen 9 maart 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 
omgevingsvergunning 

•  Westerheide 4, 1251 ET, vervangen van de toegangs-
poort, verzonden 4 maart 2022

De aanvraag 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.

Annabelle(11) en Sylvia(9) verkopen 
zelfgemaakte armbandjes voor Oekraïne

Verleende 
omgevingsvergunningen 

•  Heideveldweg 36, 1251 XN, realiseren van een dakkapel 
in het voorgeveldakvlak, verzonden 3 maart 2022

•  Brink 14 en 14A, 1251 KV, splitsen van het winkelpand 
en bovenliggend appartement, verzonden  
4 maart 2022

•  Brink 16 en 16A, 1251 KV, splitsen van het winkelpand 
en bovenliggend appartement, verzonden  
4 maart 2022

•  Groeneweegje 2, 1251 RW, bouwen van een woning, 
verzonden 8 maart 2022

•  Tafelbergweg 22, 1251 AE, verbouwen van de woning, 
verzonden 8 maart 2022

•  Herdersweg 23, 1251 EP, verduurzamen van de woning, 
verzonden 10 maart 2022

•  Velthuijsenlaan 8, 1251 KL, vervangen van de aanbouw, 
plaatsen van dakvensters en realiseren van een inrit, 
verzonden 10 maart 2022

•  Westerheide 4, 1251 ET, vervangen van de toegangs-
poort, verzonden 10 maart 2022

•  Lage Vuurscheweg 24, 1251 TT, vellen van 1 boom 
(herplantplicht), verzonden 8 maart 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 
in dienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.

Larense zaken
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Geweigerde 
omgevingsvergunning

•  Krommepad 8, 1251 HP, vellen van 1 boom, verzonden 
2 maart 2022

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen 
zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) een gemo-
tiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wet-
houders. Informatie over de bezwaarprocedure 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 
in dienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht. 

Familieberichten

Geboorten
20-02-2022 Bodine Sophia Marina van de Loo
01-03-2022 Juliëtte Krita Ariane Voogt

Balie Burgerzaken vanaf 4 april 
andere openingstijden op maandag

De balie Burgerzaken in het kantoor van de BEL Combina-
tie (Zuidersingel 5 in Eemnes) is vanaf 4 april elke maan-
dag geopend van 14.00 tot 17.00 uur én van 18.00 tot  
20.00 uur. U kunt hier terecht voor bijvoorbeeld het aan-
vragen van een paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs, 
 uittreksel uit het bevolkingsregister, legalisatie hand-
tekening et cetera.
In alle gevallen is het nodig om vooraf een afspraak maken. 
Dit kan gemakkelijk en snel via www.laren.nl > Afspraak. 
Of neem telefonisch contact op via 14 035. 
Vanwege het coronavirus konden inwoners van Blaricum, 
Eemnes en Laren op maandag alleen ’s middags terecht bij 
de balie Burgerzaken op het BEL-kantoor.

Hulp aan Oekraïne – 
Burgerinitiatief Laren  

Vanwege de treu-
rige gebeurte-
nissen in Oekra-
ine is er in Laren 
een burgeriniti-
atief opgericht 
op verzoek van 
het college van 
B&W. De initia-
tiefnemers wil-
len de krachten binnen Laren bundelen om hulp en onder-
steuning goed te organiseren. Dat gebeurt in nauw overleg 
met de gemeente. 

Helpende handen gezocht!
De helpende handen van vrijwilligers zijn meer dan wel-
kom om te ondersteunen. Denk aan helpen als tolk, men-
sen wegwijs maken in het dorp, een ‘buddy’ zijn voor een 
gezin, het organiseren van sportactiviteiten, het ver maken 
en begeleiden van kinderen, het bieden van een luisterend 
oor. Suggesties zijn altijd welkom.
 
Wilt u helpen? Meld u aan via vluchtelingen@laren.nl en 
vermeld wat u voor de Oekraïners kunt betekenen. 
 Burgerinitiatief Laren coördineert het hulpaanbod en 
heeft hierover afstemming met de gemeente. Heeft u vra-
gen over de hulp aan en opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne in onze gemeente? Kijk voor meer informatie op 
www.laren.nl/oekraine of stuur een e-mail naar 
vluchtelingen@laren.nl

Brandweerlieden bedankt!

Vrijdag 4 maart overhandigde burgemeester Nanning Mol 
een traktatie aan brandweerkorps Laren. Namens de 
gemeente Laren en de BEL Combinatie bedankte hij de 
brandweerlieden voor het ontzettend goede werk dat zij 
tijdens en na stormen Dudley, Eunice en Franklin hebben 
verricht.
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Mevrouw Els Blokker Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau

Op zaterdag 5 maart reikte burgemeester Nanning Mol 
een Koninklijke Onderscheiding uit aan mevrouw  
Els Blokker. 

Burgemeester Nanning Mol: “Els Blokker is een van de 
meest betrokken inwoners van Laren. Ze heeft een groot 
hart voor de samenleving en steunt graag nieuwe initia-
tieven. Dat gold ook voor haar in 2011 overleden echt-
genoot, Jaap Blokker. Samen hebben ze veel voor ons dorp 
gedaan. De bijdrage van mevrouw Blokker reikt verder.  
Al heel lang zet zij zich onvermoeibaar in om kunst en 
 cultuur toegankelijk te maken voor een breed publiek. De 
gedecoreerde is hiervoor al eerder op uitzonderlijke wijze 
gewaardeerd. Namelijk door de toekenning van de  Zilveren 
Anjer, die door Prinses Beatrix aan haar is overhandigd.”

Henriette Schwarz geëerd met 
straatnaam

De gemeente Laren heeft een straat vernoemd naar Hen-
riette Polak - Schwarz, één van de drijvende krachten ach-
ter de oprichting van het Rosa Spier Huis. In bijzijn van 
nabestaanden van mevrouw H.A. Polak - Schwarz onthul-
de wethouder Ton Stam donderdagmiddag 3 maart het 
straatnaambord. Ook Herold van den Berg, directeur van 
het Rosa Spier Huis, en toekomstige bewoners van de straat 
waren bij de onthulling aanwezig.

Op de plek van de onthulling, ter hoogte van Esseboom 2, 
heeft ruim vijftig jaar het Rosa Spier Huis gestaan. In 2019 
verhuisde dit naar de Hector Treublaan. Op de oude locatie 
worden momenteel acht woningen gebouwd, gelegen aan 
een brede laan waar ook enkele fraaie bomen worden 
geplant. De laan, een zijtak van de Esseboom, is ontstaan 
door een herindeling van het terrein. 

Henriette Polak - Schwarz
Henriette Antoinette Polak - Schwarz werd geboren op  
7 november 1893 in Zutphen. Zij was onder andere kunst-
beschermster en mecenas die sociale en culturele initia-
tieven stimuleerde en kamerconcerten, lezingen en 
 discussieavonden organiseerde. Ze was bevriend met har-
piste Rosa Spier, wiens droom het was om een veilige haven 
voor oudere kunstenaars te creëren, waar zij konden 
wonen en blijven werken. De realisatie van deze droom is 
voor een groot deel te danken aan de inspanningen van 
Henriette Schwarz. Zij bracht een groot deel van het 
be nodigde geld voor de realisatie van het Rosa Spier Huis 
bijeen. Ook stelde zij voor om de nieuwe uitwijkhaven voor 
oudere kunstenaars en wetenschappers de naam van haar 
vriendin Rosa Spier te geven. Henriette Schwarz overleed 
in 1974 op tachtigjarige leeftijd in Amsterdam.

Larense zaken
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Centrum Laren krijgt 
kwaliteitsimpuls

Het centrum van Laren krijgt, in samenwerking tussen 
gemeente en Bijzonder Laren, een f linke opknapbeurt. Zo 
komen er nieuwe, uniforme bankjes en prullenbakken. 
Ook de bewegwijzering wordt helemaal vernieuwd. De 
oude gele bordjes worden vervangen door strakke blauwe 
borden, waarbij op elke paal nog een echt Larens schaapje 
wordt geplaatst. 

Verder krijgt het centrum binnenkort een grote voorjaars-
schoonmaak. Daarnaast verwacht de gemeente te starten 
met de voorbereiding van de herinrichting van het plein-
tje op de hoek van de Drift en Naarderstraat.

Ook wordt - in samenwerking met Singer Laren - gewerkt 
aan de zichtbaarheid van historische plekken, waar schil-
ders van de Larense school hun werken maakten. Met 
panelen en een route wordt zo de historie van Laren als 
kunstenaarsdorp nog zichtbaarder.

Hiermee worden de eerste projecten uit het revitalise-
ringsplan centrum Laren zichtbaar. Dit plan werd in 
 oktober 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Tweede leven voor bankjes
De bankjes die uit het centrum worden verwijderd,  krijgen 
een opknapbeurt en daarmee een tweede leven. Weggooi-
en is immers zonde. Heeft u een suggestie voor locaties 
waar een bankje goed tot z’n recht zou komen? Stuurt u 
dan een e-mail naar ruimte@belcombinatie.nl o.v.v. 
 ‘locatie bankjes’.

Joe & The Juice in Laren!

Laren is een nieuwe onderneming rijker: donderdag 10 
maart openden wethouders Peter Calis en Ton Stam Joe & 
The Juice, een bar met gezonde sappen en broodjes, met 
vestigingen over de hele wereld: “een mooie aanvulling op 
het horeca-aanbod in ons dorp en bovendien gezond!”

Ergert u zich ook zo aan rotzooi 
in de buurt? 

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

Ook voor kleine klusjes
De zwerfafvalaanhanger is een initiatief van de gemeenten 
om inwoners, buurtverenigingen en scholen actief te betrek-
ken bij het onderhoud van hun leefomgeving. Het opruimen 
en opknappen van de leefomgeving is tenslotte niet alleen 
een taak van de gemeente, maar ook van inwoners.
In de aanhanger zitten onder andere vegers, schoffels, 
vuilknijpers, snoeischaren, afvalzakken, veiligheidsvest-
jes, werkhandschoenen, een kruiwagen, pionnen en zelfs 
een EHBO-koffer. Ook bevat de aanhanger spullen om 
kleine klusjes in de wijk mee op te knappen. Zoals voor het 
rechtzetten 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. 
Na gebruik moeten alle gereedschappen weer volledig en 
schoon worden ingeleverd. 
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Vraag van de maand 

Hoe ga je het beste om met je gevoelige kind?

Gevoelige kinderen beleven de wereld intenser. Ze kunnen 
zich al vroeg inleven in anderen. Ze hebben oog voor detail 
en zijn vaak creatief, behulpzaam en sociaal. Een andere 
kant van deze gevoeligheid kan zijn dat ze meer piekeren 
of overspoeld worden door hun emoties en sneller over-
prikkeld raken. Heb jij een gevoelig kind? Lees hieronder 
tips over hoe je hem/haar kunt ondersteunen.

Balans, prikkels en rust
Een gevoelig kind pikt meer op dan een gemiddeld kind en 
krijgt zo veel prikkels te verwerken. Hoe ga je daarmee 
om?
•  Wees voorspelbaar en bied structuur. Dus bereid je 

kind extra voor op nieuwe situaties. Dit geeft je kind 
houvast.

•  Maak keuzes (of help je kind met keuzes te maken) en 
stop de week niet te vol met activiteiten.

•  Houd rekening met de behoefte van je kind. Zeventig 
procent van de gevoelige kinderen is introvert. Zij heb-
ben geen behoefte aan veel vrienden. Zij vinden het 
vaak heerlijk om alleen op hun kamer te zijn. Accepteer 
dit en probeer niets te forceren.

Ontspanning
Om tegenwicht te geven aan alle prikkels die je kind 
ervaart, is het belangrijk te zorgen voor voldoende ont-
spanning zodat je kind zijn hoofd kan leegmaken.
•  Maak samen met je kind een ‘chill-plan’ met vijf 

manieren om te ontspannen.
•  Laat je kind even lekker bewegen om zijn emoties te 

ontladen, hierdoor wordt in de hersenen endorfine 
aangemaakt: een stofje waardoor je je goed voelt.

•  Televisie en computerspelletjes zijn ook prikkels! Al zit 
je kind ontspannen op de bank, de f litsende beelden, 
spannende gebeurtenissen en veel geluiden in een film 
of game zijn topsport voor het zenuwstelsel van je kind.

Relativeren
Gevoelige kinderen denken veel na. Hierdoor kunnen ze 
dingen groter maken in hun hoofd dan nodig. Dat leidt 
vaak tot piekeren.
•  Leer je kind relativeren met de vraag: ‘Wat is het ergste 

dat kan gebeuren?’ Door er op deze manier samen over 
te praten, worden al veel zorgen bij je kind weggeno-
men.

•  Als je kind piekert dan kun je vragen: ‘Kun je er nu iets 
aan veranderen?’. Als het antwoord een ‘nee’ is dan kun 
je samen kijken aan welke fijne dingen je kind kan den-
ken.

•  Neem elke dag even tijd waarin je kind kan vertellen 
waar het over nadenkt of mee zit. Een boekje om in te 
schrijven kan ook helpen om dingen los te laten.

•  Er zijn veel boeken over (hoog) gevoelige kinderen te 
vinden. Zowel voor ouders als voor kinderen. Boeken 
met verhalen waarin de kinderen zichzelf kunnen her-
kennen. En voor jezelf boeken die kunnen helpen te 
herkennen hoe je kind zich voelt.

Leestips
•  De gids over hooggevoelige kids, 80 tips, Josina Intra-

bartolo en Leonie le Doux (voor ouders)
•  De gids over hoogsensitieve pubers, 80 tips, Renske 

Gerritse (voor ouders)
•  Draakje vurig, Janneke van Olphen en Josina Intra-

bartolo (voor peuters/ kleuters)
•  Help… ik voel zoveel! Carla van Wensen (vanaf 7 jaar)
•  De hoogsensitiviteit survivalgids, Luc Descamps en An 

Michiels (vanaf 9 jaar)
•  Wegwijs in hooggevoeligheid, Gerarda van der Veen en 

haar 14-jarige dochter (pubers)

Meer advies nodig?
Weet je even niet hoe je het bovenstaande kunt toepassen? 
Neem gerust contact op met Jeugd en Gezin Gooi en 
Vechtstreek via info@jggv.nl of 035 - 692 63 50. Op www.
jggv.nl en via social media (@JeugdGezinGV) staat prakti-
sche informatie over gezond opgroeien en opvoeden.
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Nieuws in beeld

Maak gebruik van de Brinkbus

Loetje half terras i.v.m. personeelstekort

Geslaagd Vriendenconcert Laren 
Klassiek met Marco Bakker Joe & the Juice nu ook in Laren

Mannenkoor 'De Speuit' lanceert 
verkiezingsmagazine LB

Monografie over Paul de Lussanet van 
Wim Hazeu voor pastoor Jan Vriend

Meitie Ligter aan het werk in 
buurtplantsoentje

Lentepracht

Lijsttrekkers informeren BasBEL-ouderen

Laarders op 1 v.w.b. pittige drinkers  
in Noord-Holland
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Maak gebruik van de Brinkbus

Laarders op 1 v.w.b. pittige drinkers  
in Noord-Holland

Samenwerkingsovereenkomst met DELTA Fiber Netwerk

Aanleg glasvezel in alle drie BEL-gemeenten
Woensdag 2 maart 2022 ondertekenden de wethouders Anne-Marie Kennis van de gemeente Blaricum, 
Peter Calis van de gemeente Laren, Theo Reijn van de gemeente Eemnes en Michiel Admiraal van 
DELTA Fiber Netwerk een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van glasvezel in de drie 
BEL-gemeenten. Hiermee onderstrepen de drie gemeenten het belang van snel internet. 

Met glasvezel zijn de BEL-gemeenten klaar voor 
nu en de toekomst
“Omdat wij het zeer belangrijk vinden dat alle dorpen 
binnen de BEL-gemeenten de kans moeten krijgen op 
glasvezel internet, hebben we voor de samenwerking 
met DELTA Fiber Netwerk gekozen. DELTA Fiber Net-
werk heeft in heel Nederland laten zien dat zij een soli-
de partij zijn, met het aangaan van deze samenwerking 
laten we zien dat we een modern glasvezelnet voor onze 
inwoners willen realiseren”, aldus Peter Calis, wethou-
der in Laren. “Juist in deze tijd zien we hoe belangrijk 
het is om over een goede internetverbinding te beschik-
ken”, vult Anne Marie Kennis, wethouder in Blaricum, 
aan. “Mensen werken, leren, gamen en streamen veel 
vanuit huis. En ook zorg vindt steeds meer plaats op 
afstand. Met glasvezel worden de inwoners aangesloten 
op een duurzaam netwerk van de toekomst”. 

Een veel gevraagde wens
Ook wethouder Theo Reijn van Eemnes is enthousiast: 
“De campagne van Laren is inmiddels afgerond en daar-
bij zijn al wel een aantal adressen in Eemnes meegeno-
men. Maar Eemnes krijgt in het najaar nog een cam-
pagne waarmee inwoners zich goed kunnen laten 
informeren en krijgen ze de unieke kans om zich aan te 
laten sluiten op glasvezel. Een hele belangrijke en veel 
gevraagde wens in onze gemeente.”

Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd
Michiel Admiraal, directeur DELTA Fiber Netwerk “Ik 
ben blij dat we na Laren nu ook de inwoners van Blari-
cum en Eemnes de kans kunnen geven op supersnel 
internet. Met glasvezel bieden wij een zeer betrouwbare 
en stabiele infrastructuur die ervoor zorgt dat mensen 
nu en in de toekomst goed kunnen internetten en wer-
ken. In Laren is de campagne om voldoende inwoners te 
interesseren in glasvezel positief afgerond en starten we 
in april met de aanleg van glasvezel”, vervolgt Michiel. 
“Op 21 maart a.s. start een glasvezelcampagne in Blari-
cum inclusief de Bijvanck en als 20% van de inwoners ‘ ja’ 
zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk en voor 
25 mei 2022 een abonnement afsluit bij een van de tele-
comaanbieders, komt ook daar glasvezel.” 

Inwoners in Blaricum en Eemnes die in aanmerking 
komen voor een glasvezelaansluiting worden persoon-
lijk geïnformeerd. Op de website gavoorglasvezel.nl kan 
een postcodecheck gedaan worden, om te zien of het 
adres in aanmerking komt voor glasvezel. 
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BERICHT UIT HET ROSA SPIER HUIS

“Die winter ist vergangen”

Hier in het Rosa Spier Huis is dat al duidelijk te 

 merken. Er zijn weer veel activiteiten aan de gang en 

ook veel plannen voor nog betere tijden, nu de corona 

haar grip op ons echt begint los te laten.

Kunstzinnige presentaties staan op stapel. Een heel 

bijzonder project is volop aan de gang. Een aantal 

bewoners van de verschillende appartementen hier, 

werken samen met jonge aankomende kunstenaars 

van de HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht). 

Deze studenten hebben o.a. theater, het schrijven van 

scenario’s, muziek, zowel klassiek als modern of pop, 

in hun pakket zitten. Het ligt in de bedoeling dat 

deze samenwerking tot gezamenlijke, brede, afwis-

selende eindpresentaties zal leiden. Omstreeks half 

april worden deze gegeven in de Anna Stibbe Zaal, het 

prachtige theater voor 150 personen hier in het Rosa 

Spier Huis (RSH). Het motto van deze samenwerking 

tussen oude en hele jonge kunstenaars (i.o.) luidt: 

“DE KUNST VAN HET LEVEN”.

Buiten dit interessante project, waarvan veel  mensen 

zullen kunnen genieten, zijn er ook veel andere 

 activiteiten gaande in ons RSH. In het Cultuur Café 

worden er zogenaamde ‘theepraatjes’ gehouden. 

Gedurende een klein uur wordt er op zo’n mid-

dag (vandaar de thee) een lezing of verhaal van een 

be woner gehouden. Onlangs heeft ondergetekende 

met succes zo’n praatje gehouden over het begrip 

TIJD. 

In het theater van het RSH vinden bovendien 

 muzikale en/of theatervoorstellingen plaats. Op de 

website van het RSH kunt u die vinden en na reser-

vering bent u van harte welkom.

Henk van der Horst

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.

Anders

Iemand die “anders” is dan de rest, onderscheid zich 

van de menigte. Vroeger op het schoolplein, had je in 

mijn tijd,  de kakkers, de house-types, de punkers, de 

rockers of diegenen die op een Kreitler, Puch, Honda 

C50, of op een Gilera reden. Iedere generatie kent zo 

zijn “types”.  Qua woningen kennen we ook veel ver-

schillende types, maar het merendeel van de koper 

ziet graag dat witte, rietgedekte woonhuis met ra-

men met roedenverdeling voor zich als droomhuis. 

Wij, in deze regio zijn gezegend met zandgronden, 

waardoor we relatief weinig water overlast hebben. 

Uit onderzoek blijkt dat veel kandidaat kopers langer 

stil staan bij de omgevingrisico’s van extreme regen, 

stijgende zeespiegel, overstromingen van rivieren, 

aardbevingen en vervuiling alvorens zij in die regio 

een woning kopen. Afgelopen week had ik voor het 

eerst iemand die vanuit Almere in Blaricum aan het 

kijken was omdat we hier langer droge voeten zullen 

houden dan aan de andere zijde van het Gooimeer. 

Inmiddels heeft u ook de WOZ aanslag op de deurmat 

ontvangen. Ook deze is dit jaar voor het eerst “an-

ders”. De gebruiksoppervlakte komt in de plaats van 

de inhoud van de woning. Hiermee wordt de bepaling 

van de WOZ-waarde transparanter en beter contro-

leerbaar.  Maar check ook of deze m2-ers correct zijn 

weer gegeven, anders betaald u wellicht onnodig te 

veel belasting.   Niet alleen onroerend zaakbelasting 

is af hankelijk van de WOZ waarde maar ook water-

schapsbelasting. De belastingdienst gebruikt deze 

waarde ook voor inkomstenbelasting (via het eigen-

woningforfait), schenkbelasting en erf belasting.

Marjolein



Het verkeer hinderen?
Als je door Laren loopt krijg je vaak de indruk dat automobilisten 
erg bang zijn om het verkeer te hinderen.  Bij het parkeren zetten ze 
dan ook graag hun auto tenminste voor de helft op het trottoir, 
zodat het verkeer er zo weinig mogelijk hinder van heeft.

En ja.., natuurlijk is het niet goed om het verkeer te hin-
deren, maar het hinderen van voetgangers is zeker geen 
optie. Als voetgangers, zoals ouders met kinderen of 
wandelwagens, of minder mobiele ouderen met of zon-
der rollator, de straat op moeten omdat het trottoir 
geblokkeerd is, kunnen levensgevaarlijke situaties ont-
staan. Zet uw auto gewoon op de rijbaan langs het trot-
toir, zoals het hoort en niet erop! Een bijkomend voor-
deel is dat hierdoor de snelheid beperkt wordt en er 
voorzichtiger gereden wordt. We zullen u af en toe met 
een f lyer achter uw ruitenwisser eraan herinneren. Als 
Toegankelijkheidsteam Laren hebben we nog meer voet-
gangerswensen. Wist u dat het grint, dat uw oprit siert, 
niet bedoeld is om over het aangrenzende trottoir te 
worden uitgestort? Voor voetgangers met of zonder rol-

lator, stok of kinderwagen is het zeer hinderlijk en ook 
gevaarlijk om op deze kiezeltjes te moeten lopen. Het 
regelmatig met de bezem terugvegen naar uw oprit zou 
al zeer helpen en u ook schelen in het aanvullen van het 
weggelopen grint. Er bestaan ook speciale grintbakken 
die u zou kunnen laten inbrengen aan het eind van uw 
oprit en vóór het trottoir. Misschien een handige tip? 
Scheelt u veel gebezem en de voetganger is u dankbaar 
en wij als team natuurlijk ook! Samen kunnen we Laren 
voor iedereen heel prettig en begaanbaar maken.

Namens het Toegankelijkheidsteam Laren (TTL)
Carla Los-Vlasman
toegankelijkheidsteamlaren@gmail.com
Facebook groep: Toegankelijk Laren

Help het Goois Natuurreservaat schaapskooi 
Laren weer te herstellen na ernstige stormschade!
Tot ons grote verdriet is onze schaapskooi in Laren zwaar beschadigd geraakt  
door storm Eunice van vrijdag 18 februari. Vlak voor zonsondergang blies de 
wind de achtergevel en het deel van het dak over de hele breedte compleet weg. 
Precies op de plek waar 241 schapen stonden waarvan de helft nog drachtig is 
en andere helft al gelammerd heeft. 

In februari en maart is de schaapskooi in Laren de plek 
waar alle lammetjes geboren worden van de twee kud-
des van het Goois Natuurreservaat, zo’n 200. Ook op de 
dag dat het zo verschrikkelijk stormde. Herder Rozenn 
wist niet wat ze zag: “Tegen deze sterke wind bleek de 
manege niet bestand. De staldeuren zijn blijven staan, 
maar alle ramen en een deel van het dak is gewoon weg-
geblazen. Het is een wonder dat er geen dieren gewond 
zijn geraakt. Alle schapen zijn direct naar een veilige 
hoek van de schaapskooi verplaatst.’’ HELP ONS MEE!
We gaan zo snel als mogelijk aan de slag om de stal in 
ieder geval weer winddicht te maken. De verplichte 

bouw brengt ook kansen met 
zich mee. Zo willen we de uitstra-
ling van de stal verbeteren, zodat die 
authentieker oogt en beter in het landschap past.  
Ook willen we het gebouw verduurzamen, inclusief her-
nieuwbare energie. Hierbij kunnen we alle steun 
gebruiken! Help ons het onderkomen van onze kudde te 
herstellen en doe een eenmalige gift via onze website. 
Veilig en snel via iDeal. Ga naar gnr.nl/storm of maak je 
eenmalige bijdrage over op IBAN NL 55 RABO 0330 033 
999 t.n.v. Stichting Goois Natuurreservaat o.v.v. Herstel 
schaapskooi Laren. Ontzettend bedankt!

Samen maken we het verschil!

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

Geboorteakte
De laatste tijd is er veel te doen over de geboor-
teakte, met name over de aanduiding van het 
geslacht van een kind. De geboorteakte wordt 
opgemaakt zodra er aangifte is gedaan van een 
geboorte. Op de akte staat tenminste hoe het 
kind heet, wanneer en waar het geboren is, wat 
het geslacht van het kind is en wie de moeder is. 
Gegevens over de vader en daarbij soms ook de 
nieuwe achternaam van het kind worden soms 
later toegevoegd, bijvoorbeeld als een kind  later 
wordt erkend. Dat vermeldt de ambtenaar dan 
in  ‘latere vermeldingen’: nieuwe akten die een 
geheel vormen met de geboorteakte. De geboor-
teakte zelf, die bij de aangifte is opgesteld, wordt 
niet meer veranderd. Als je dan je geboorteakte 
ergens moet tonen zal men dus altijd kunnen 
zien, dat je pas later bent erkend. Soms is een 
kind eerst erkend door een vader, maar is die 
erkenning later ongedaan gemaakt en is het 
kind daarna door een ander erkend. Ook dat 
is allemaal te zien voor degene aan wie je je ge-
boorteakte moet tonen. Niet iedereen vindt dat 
prettig. Sommige familieverhalen wil men liever 
voor zichzelf houden. 
Alleen de rechter kan bepalen dat de geboorte-
akte zelf moet worden veranderd. Dat gebeurt 
 alleen bij hoge uitzondering. Een voorbeeld uit 
de praktijk: de ambtenaar had een fout gemaakt 
en het geslacht van het kind verkeerd genoteerd. 
Hij was natuurlijk bereid om zijn fout te herstel-
len, maar kon dat alleen door een ‘latere vermel-
ding’. De ouders wilden – heel begrijpelijk – dat 
er een hele nieuwe geboorteakte zou worden 
 opgemaakt. De rechter gelukkig ook. Die vond, 
dat het geslacht van een kind een dermate gevoe-
lig onderwerp was, dat momenteel bovendien 
extra onder de loep ligt, dat het belangrijk is dat 
dit ook correct op de geboorteakte staat.

Column Clasien_71X220mm_feb_2022.indd   1Column Clasien_71X220mm_feb_2022.indd   1 08-02-2022   16:0708-02-2022   16:07

Een taxatie nodig? 
Meer dan twintig jaar  
ervaring in het Gooi en 
sinds 1999 beëdigd als 
NVM Register- 
Makelaar-Taxateur  

ikwileentaxatie.nl  

Plan uw taxatie: 
035-5312843 

 NWWI gevalideerde    
 taxaties voor: 
  - Aankoop financiering  
  - Herfinanciering  
  - Financiering van  
    verbouwing 
  - Aangifte successie 
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             zoekt 
enthousiaste 
vrijwilligers voor 
haar team in Laren
Vind jij dat zelfstandig wonende ouderen in jouw 
gemeente niet mogen vereenzamen? Wil je lokaal 
van betekenis zijn en samen met andere vrijwilli-
gers en lokale (horeca)ondernemers het verschil 
maken? Ouderen weer laten genieten door waarde-
volle en oprechte verbindingen aan te gaan met heel 
je hart? Dan is dit je kans. 

Stichting Met je hart is actief in 40 gemeenten waar veel 
impact gemaakt wordt door de lokale teams. Met je hart 
heeft een bewezen formule en een inspirerend netwerk. Wij 
willen met onze structurele ontmoetingen voor nog meer 
ouderen in meer gemeenten van betekenis zijn en het ver-
schil maken. Ook in Blaricum Eemnes en Laren. Doe je mee?

Opstaan tegen eenzaamheid in jouw gemeente is 
verbinden en lokaal ondernemen! 
Niemand verdient het om eenzaam te zijn. Jij gaat met het 
lokale team op zoek naar de verbinding, waarbij de missie 
en visie van Met je hart het uitgangspunt is. Je hebt daarbij 
veel vrijheid en kunt rekenen op support, inspiratie en 
ondersteuning vanuit de landelijke organisatie.

5 redenen om deze kans aan te pakken: 
•  Jouw warme hart heeft ruimte voor een uitdaging 
•  Ouderen zijn inspirerend en... zo leuk! 
•  Samen zijn en samen ondernemen maakt alles mooier 
•  Veel voldoening door de impact die je gaat maken 
•  Een bewezen formule met een inspirerend netwerk 
Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie? 
Neem contact op met Belinda Huiden, 
belinda.huiden@metjehart.nl  

www.metjehart.nl

Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Versa Vrijwilligerscentrale  
Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Ontmoetingscentrum King Arthur zoekt 
chauffeurs en activiteitenbegeleiders
Lijkt het je leuk om iets te betekenen voor ouderen met 
beginnende geheugenproblemen en dementie? En is 
rondrijden in de King Arthur Groep-bus iets voor jou? 
Het gaat om het halen en brengen van deelnemers naar 
het ontmoetingscentrum in het centrum van Laren. Je 
bestuurt de 9-persoons bus waar je met een gewoon 
 rijbewijs in mag rijden. Tijden zijn rond 9 uur in de 
 ochtend en rond 16 uur in de middag. 
Ben je liever actief met de deelnemers? King Arthur 
zoekt ook assistent-activiteitenbegeleiders om koffie/
thee te drinken, wandelen, samen koken, tuinieren, ver-
halen vertellen, gedichten maken en spelletjes doen.

Met je hart BEL zoekt gastvrije mensen voor de 
stamtafel
Vind jij dat zelfstandig wonende ouderen in jouw 
gemeente niet mogen vereenzamen? Wil je lokaal van 
betekenis zijn en samen met andere vrijwilligers en 
lokale (horeca)ondernemers het verschil maken? Zelf-
standig wonende ouderen weer laten genieten door 
waardevolle en oprechte verbindingen aan te gaan met 
heel je hart? Dan is dit je kans! Organiseer een stamtafel 
voor de inwoners van de BEL

Tuinhulpen voor diverse tuinen
Ben je graag actief en wil je dat tuinen groeien en bloei-
en? Dan zijn we op zoek naar jou.
Fijn om in de lente te kunnen genieten van het 
op komende groen in de tuin. Dat vinden veel ouderen 
ook. Maar als zij zelf niet meer in staat zijn de tuin bij te 
houden, te snoeien, het gras te maaien... Wil jij dan in 
actie komen en een tuintje op orde houden? Zeer f lexi-
bele tijden, jij bepaalt hoeveel tijd je hebt.

Contact
Neem voor informatie over de vacatures of voor een 
afspraak contact op met Priscilla van der Vegte, 
 coördinator VC BEL, 06-82311097, info@vcbel.nl of kijk 
op www.vcbel.nl. Op de oneven donderdagen ben ik in 
het Brinkhuis van 10.00 tot 11.30 uur.
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Nieuws in beeld

VVD-minister Micky Adriaansens te gast bij VVD in 
Ondernemerscafé

Roerig verkiezingsdebat in Brinkhuis

Nieuw Japans kunstwerk op 
Singerplein Open dag vernieuwde muziektent

Walter Kelder op zijn Paasbest Laren vlagt voor OekraineWim van der Zwaan neemt afscheid als 
voorzitter cultureel platform Laren

Prinses Beatrix opent Nardincvleugel in vernieuwd Singer 
Laren 

Radio 1 maakt reportages in verkiezingsweek

Plaatjes ruilen in Singer Laren



VVD-minister Micky Adriaansens te gast bij VVD in 
Ondernemerscafé

Plaatjes ruilen in Singer Laren
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Boswachters van Nederland: 
rust voor kraamkamer natuur
GOOIS NATUURRESERVAAT, LANDSCHAPPENNL, NATUURMONUMENTEN EN STAATSBOSBEHEER 
VRAGEN OPNIEUW AANDACHT VOOR HET BROEDSEIZOEN

Na een zeer zachte winter zijn de eerste lentebodes al volop te zien: de paddentrek is begonnen en vogels 
maken zich op voor het broedseizoen. Tijdens de pandemie zagen boswachters dat de interesse in recreëren 
in de natuur f link toenam. Ook nu er bijna geen coronamaatregelen meer zijn, zien ze dat het druk blijft 
in de natuur. De toegenomen drukte kan tijdens het broedseizoen voor problemen zorgen. Met een geza-
menlijke actie vragen de boswachters van het Goois Natuurreservaat, LandschappenNL, Natuurmonumen-
ten en Staatsbosbeheer bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden. 

Door de coronacrisis hebben veel mensen de natuur her-
ontdekt. “Iedereen is van harte welkom in de natuur maar 
bedenk dat we als mensen te gast zijn in ‘het thuis’ van 
planten en dieren. Vooral in het voorjaar is de kraamkamer 
van Moeder Natuur kwetsbaar. Helaas zien we nog te vaak 
honden loslopen waar dat niet mag. Dat zorgt voor ver-
storing van bijvoorbeeld vogels die op de grond broeden of 
van reekalfjes die dan nog erg kwetsbaar zijn. Daarom is 
het juist nu extra belangrijk om honden aan de lijn te 
 houden en op de paden te blijven. 

Op kraamvisite
Wie op kraamvisite gaat, weet 
dat rust, hygiëne en een beetje 
afstand belangrijk zijn voor een 
kersvers gezin. De kraamkamers 
van Moeder Natuur vragen om 
exact hetzelfde. In veel gebieden 
hangen daarom sinds deze week 
borden en spandoeken met de 
tekst ‘welkom in de kraamkamer 
van Moeder Natuur’. 
De natuurorganisaties willen 
hiermee bezoekers verwelko-
men en tegelijkertijd wijzen op 
de kwetsbaarheid van de plek 
waar ze zijn. Het hele voorjaar 
zijn ze in feite op kraamvisite in 
de natuur, het leefgebied van 
vele broedende, parende en 
barende dieren en van nieuwe, 
groeiende planten. De terrein-
beheerders vragen bezoekers 
dan ook respectvol met de 
kraamkamers om te gaan: blijf 
op de paden, honden aan de lijn, 
laat geen afval achter. 

Natuur is open
De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende 
rustgebied overblijft waar wilde dieren zich kunnen terug-
trekken en tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor 
 wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur te 
g enieten. 

Geniet van de natuur, maar betreed het thuis van de dieren 
en planten met respect. Het broedseizoen duurt formeel 
van 15 maart tot 15 juli. 
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TheaTeragendaTheaTeragenda
Zaterdag 26 maart
Vleugels - Clara & Robert Schumann in 
liefdesbrieven en muziek
20.15 uur – Singer Theater 
Prijs € 32,00 – Supporters € 29,50
Topacteurs Saskia Temmink en Thom Hoffman vertellen samen 
met het excellente Storioni Trio het verhaal van het opmerkelijk-
ste liefdespaar uit de geschiedenis van de klassieke muziek: Cla-
ra en Robert Schumann. Clara Wieck, een fenomenaal pianiste 
en verdienstelijk componiste, trouwde in 1840 met componist 
Robert Schumann. Ook de intrigerende vriendschap met de nog 
jonge Johannes Brahms komt aan bod in deze luisterrijke 
samensmelting van tekst, spel en muziek.

Zondag 27 maart
Etty Hillesum - Dat onverwoestbare in mij
16.00 uur – Singer Theater
Prijs € 25,00 – Supporters € 22,50
Vijfenzeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is het gedachte-
goed van Etty Hillesum (1914-1943) nog altijd actueel. Haar 
indrukwekkende dagboeken en brieven – genadeloos eerlijk, 
poëtisch en vol zelfspot – spreken wereldwijd tot de verbeel-
ding. Meer dan ooit vinden nieuwe generaties inspiratie in Etty’s 
zoektocht naar zichzelf en haar plek in een ontwrichte wereld.

Donderdag 31 maart
Ten Aarzel – Pieter Verelst
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,50
CABARET Pieter Verelst - acteur en cabare-
tier speelt op dit moment nog met de voor-
stelling Amai. In het Brinkhuis Theater in 
Laren komt hij op 31 maart een try-out doen voor zijn nieuwe 
voorstelling Ten Aarzel.

Vrijdag 1 april
Face To Face: A tribute to Billy Joel en 
Elton John
20.15 uur – Singer Theater
Prijs € 32,00 – Supporters € 29,50
In 1994 bundelden Elton John en Billy Joel 
hun krachten voor een wel heel bijzonder 
live spektakel: de “Face To Face Tour”. Met 
deze dubbele headline toerden de iconen de hele wereld over en 
brachten hun beider grootste hits ten gehore voor een miljoe-
nenpubliek. “The Piano Man” samen met “The Rocket Man” 
bleek zo’n succes, dat de tournee in respectievelijk 1998, 2003 én 
2009 herhaald werd.

Dinsdag 22 maart
BOM! in de Zaal – Brinkhuis open Mic
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 9,50
CABARET Na de succesvolle editie van BOM! de afgelopen jaren, 
zijn de comedians op 22 maart weer terug in onze mooie thea-
terzaal in het Brinkhuis in Laren! Wat een genot dat dat weer 
kan!

Woensdag 23 maart
People Flow – Erik Verwey Trio
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,50
JAZZMUZIEK Wanneer u van jazzmuziek 
houdt moet u beslist op 23 maart naar het Brinkhuis. Hier speelt 
het Erik Verwey Trio muziek van het debuutalbum People Flow. 
Verwey is zo’n vijf jaar geleden begonnen met schrijven voor het 
album People Flow. De muziek en de keuze van de stukken kwa-
men na een lang proces tot stand.

Donderdag 24 maart
Schrijf me! Nico de Vries en Ella van 
Drumpt
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,50
TONEEL “Schrijf me” vertelt het verhaal van 
Victor en Eva, die van kinds af aan hun 
gevoelens voor elkaar uiten door middel van het schrijven van 
brieven. Hun hele middelbareschooltijd houden ze dat vol. Daar-
na scheiden hun wegen. Eva wordt kunstschilder en trouwt met 
een welgestelde econoom, Victor reist over de wereld en wordt 
uiteindelijk chef-kok met een sterrenrestaurant in de buurt van 
Kopenhagen. 

Vrijdag 25 maart
Theatergroep TiNaNiNaNi, SORROW
20.00 uur – Rosa Spier Huis
€ 5,00 incl. consumptie
SORROW is een solodansvoorstelling en een 
theatermonoloog ineen. Een wonderbaarlijke 
en filosofische voorstelling. Behouden en 
getrokken bewegingen worden afgewisseld met krachtige en 
expressieve dansfrasen. Tegelijkertijd vertelt de verteller een 
verhaal. Hij laat de woorden zweven op een soundscape. Dans, 
geluid, beeld en stem leven op democratische wijze samen. 
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Woensdag 6 april
Onder de Grond - Wie Walvis
14.30 uur – Theater aan de Brink
€ 8,50
KINDEREN Kindervoorstelling Onder de Grond voor kinderen 
vanaf 4 jaar. Heb je je wel eens afgevraagd waar je uitkomt als je 
een gat graaft naar de andere kant van de wereld? Precies op 
hetzelfde moment besluit zowel Mare als Lev een gat te graven 
naar de andere kant van de wereld. In de diepste diepte komen 
ze elkaar tegen. Twee tunnels die elkaar raken. Twee mensen die 
elkaar vinden. Ze besluiten samen verder te trekken en een plek 
te zoeken die ze beiden niet kennen. Een plek vol verhalen. Want 
samen alleen zijn is altijd nog beter dan alleen alleen zijn.

Donderdag 7 april
Deugd – Tom Lash
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,50
CABARET Tom Lash brengt een greep uit 
zijn voorstelling Deugt naar het Brinkhuis Theater. In Deugt pro-
beert Tom erachter te komen of hij zelf wel deugt. Of kunnen we 
maar beter alvast beginnen zijn nog niet eens opgerichte stand-
beeld neer te halen? Om hierachter te komen doet Tom een aan-
tal lifehacks uit de doeken waar je u tegen zegt! 

Vrijdag 8 april
Ella Zirina trio
20.00 uur – Rosa Spier Huis
€ 5,00 incl. consumptie
De gitariste uit Letland, Ella Zirina, laat haar 
authentieke en melodische improvisaties 
verweven met alle mogelijkheden en kleu-
ren van de jazzgitaar. Dit alles resulteert in een kleurrijke en bij-
zondere beleving voor haar publiek. Ella maakte op haar 17e de 
overstap van piano naar gitaar en zij is breed beïnvloed, door 
musici als Alexander Scriabin tot Joni Mitchell, Bill Evans en Wes 
Montgomery. 

Vrijdag 8 april
De Speld Theater - De meest betrouwbare 
voorstelling ooit
20.15 uur – Singer Theater
Prijs € 29,50 – Supporters € 27,00
Na vijftien jaar betrouwbaar verslag te 
hebben gedaan van het laatste nieuws breidt De Speld dit jaar 
uit naar de toekomst. Met een wervelende theatershow. In De 
Speld Theater gaat het team achter het satirisch nieuwsplat-
form De Speld de strijd aan met alles wat ons de komende 
decennia te wachten staat. Van algoritmes en zeespiegelstij-
ging tot Artificial Intelligence.

Zaterdag 9 april
Thaïsa Olivia Quartet, met speciale gast 
Don Braden (ts) uit de VS
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 25,00 incl. drankje
Thaïsa Olivia is een gepassioneerde jazz-zangeres en liedjes-
schrijfster, met een warm, eigen geluid en een bijzondere pre-
sentatie. Haar achtergrond is kleurrijk en veelzijdig, haar optre-
dens op uiteenlopende podia door de tijd heen evenzo. Mooie, 
eigentijdse composities en uiteenlopende bewerkte jazzklassie-
kers wisselen elkaar af. 

Zondag 10 april
Hallo Bandoeng!
15.30 uur – Rosa Spier Huis
€ 15,00 incl. consumptie
Een indringend en ontroerend verhaal over een Indische erfenis, 
vormgegeven in een aangrijpende en liefdevolle muzikale thea-
tervoorstelling. Geïnspireerd door verzwegen Indische familie-
verhalen die verteld moeten worden. Juist nu, omdat het nog 
kan. En juist nu, omdat wij dit jaar 75 jaar vrijheid vieren en 
erkenning van gebeurtenissen in de geschiedenis voor velen 
belangrijk zijn, zodat pijn en frustraties veroorzaakt door een 
oorlog, niet van generatie op generatie worden overgedragen. 

Woensdag 13 april
Festen - Peter Heerschop, Viggo Waas, Bas 
Hoeflaak, Genio de Groot…
20.15 uur – Singer Theater
Prijs € 37,50 – Supporters € 35,00
Festen treft je als een mokerslag. Dat was jaren 
geleden al, toen de filmklassieker van Thomas 
Vinterberg door het legendarische gezelschap 
De Ploeg naar het theater werd gebracht. En dat is nu weer, met 
een nieuwe zwartkomische bewerking van het script door Peter 
Heerschop. In de aangrijpende voorstelling gaan humor en dra-
ma soepel samen. Juist door die bijzondere mix van cabaret en 
toneel slingeren de emoties meedogenloos de zaal in. Keihard 
lachen met een huilend hart.

Donderdag 14 april
De drie B’s – Jeroen de Groot
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,50
KLASSIEKE MUZIEK Als violist probeert Jeroen de Groot (geboren 
in Bergen op Zoom) zich steeds te vernieuwen in de stukken die 
hij speelt. Begeleid door een groot pianist richt hij zich nu op 
Bach, Beethoven en Brahms, drie titanen aan het muziekfirma-
ment.
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Oekraïne
Op 2 maart klonken ook in Laren de klokken van de Sint 
JansBasiliek voor Oekraïne op initiatief van De Raad van 
Kerken. Het Brinkhuis, de Sint Jansbasiliek en de Johan-
neskerk kleurden een week lang in de kleuren van de 
Oekraïense vlag. Burgemeester Nanning gaf een 
indrukwekkende speech waarin ook Laren zich solidair 
toont met de Oekraïne (terug te zien op de nieuws-
pagina van hartvanlaren.nl)

Laren verwacht ook vluchtelingen te gaan opnemen uit 
de Oekraïne – hiervoor heeft Marc Vos namens de 
gemeente Laren de coördinatie op zich genomen. 
Alle initiatieven kunnen gemeld worden op het e-mail 
adres: vluchtelingen@laren.nl

Hut van Mie timmert aan de weg
Energiecoöperatie Hut van Mie heeft een goed 2021 achter de rug. Inwoners uit Laren en Blaricum weten de 
energiecoöperatie steeds beter te vinden. In totaal kwamen er 79 aanvragen binnen voor ondersteuning door een 
energiecoach. Een energiecoach helpt bij het maken van plannen voor het verduurzamen van de eigen woning.

Van de 79 aanvragen kwamen 34 vragen uit Blaricum en  
45 uit Laren. Zij zijn geholpen met de eerste stappen op het 
gebied van isolatie en verduurzaming van de eigen woning. 
Denk aan een isolatiestrip of radiatorfolie tot een warmte-
pomp of zonnepanelen. De energiecoaches staan open voor 
alle vragen. Ook is te zien dat buren en kennissen soms 
betrokken worden bij de gesprekken waardoor de onder-
steuning van de energiecoach als een olievlek verspreidt. 

Plannen
De Hut van Mie ontwikkelt zich verder, de expertise wordt 
ook gevraagd bij het verduurzamen van verbouw- of zelfs 
nieuwbouwplannen. Bestuurslid Andreas Grunwald: “Een 
heel goede insteek. Het is wel van belang om de gesprekken met de 
energiecoach aan te gaan voordat de opdrachten aan de aannemers 
zijn verstrekt. Je moet het paard immers niet vanaf de staart optui-
gen, want opdrachten achteraf bijstellen blijkt maar al te vaak een 
kostbare aangelegenheid, zo niet onmogelijk.”

Doorleren
Door bijscholingen op 
allerlei terreinen, zoals 
werken met warmtebeeld-
camera’s en de nieuwste 
warmtepomptechniek, wordt de kennis van de energiecoa-
ches up-to-date gehouden. Nieuw zijn de praktijksessies in 
Laren. Bij deze sessies worden de energiecoaches vanuit het 
hele Gooi  ‘meegenomen’ in de aspecten op het gebied van 
verduur zaming van een oud pand van rond 1800. Andreas: 
“Doel is om het gebouw uiteindelijk naar een energielabel A te 
 krijgen, dat is een behoorlijke uitdaging.”

Toekomst
Energiecoöperatie Hut van Mie is letterlijk de weg naar een 
zonnige toekomst ingeslagen. Andreas: “Hierbij mag niet 
onvermeld blijven dat dit alles dankzij constructieve samenwerking 
en mét financiële ondersteuning van de gemeenten Blaricum en 
Laren mogelijk gemaakt wordt. Als coöperatie hopen we in 2022 nog 
meer mensen bij de verduurzaming van hun woning en bij het 
besparen van energie te adviseren en gaan we ook intensiever samen-
werken met onze buren uit Eemnes. Daarnaast hopen we in de 
nabije toekomst  Blaricum en Laren ook te kunnen voorzien van 
groene stroom  opgewekt in de eigen regio.” Voor meer informatie 
kijk op www.hutvanmie.nl
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Blijf f it en gezond!
Op een leuke manier fit en gezond blijven? In het Brinkhuis kunt u meedoen aan verschillende activiteiten.  
U bent van harte welkom! Kijk voor meer informatie op hartvanlaren.nl.

Dance Aerobics & Ballet
Lucienne Deltour is al meer dan 55 jaar balletdocente. Zij 
geeft ballet en Dance Aerobics lessen in het Brinkhuis in 
Laren in het Gooi voor 50+.

 
Bewegen voor ouderen
De gymles bewegen voor ouderen is in het Brinkhuis in 
Laren op dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur met een vrijblijvend 
koffiekwartiertje erna. Heerlijk bewegen om fit te blijven. 
Dat wil toch iedereen?

Tai Chi
Tai Chi Chuan (de veelzijdi-
ge Chinese bewegingskunst) 
lessen kun je volgen in het 
Brinkhuis in Laren. De les-
sen worden gegeven door 
Maerle Willeumier. Door de 
oefeningen verbetert je 

ademhaling als vanzelf. Tai chi kan helpen om te voorkomen 
dat u valt. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat oude-
ren die tai chi beoefenen minder vaak vallen.

Pilates door Art-in Energy van Artine van den Engel
Pilates training in het Brinkhuis wordt verzorgd door ART-
IN-ENERGY - Artine van den Engel. Pilates zorgt voor een 
sterker lichaam met de nadruk op de buik-, rug- en bilspie-
ren, meer f lexibiliteit, stabiliteit en lichaamscontrole.

Yoga
Yoga is goed voor je 
lichaam en geest en 
brengt meer evenwicht 
in je leven. In het Brink-
huis in Laren worden 
yogalessen gegeven voor 
alle leeftijden.

Brinkbus voor senioren
Gratis vervoer voor ouderen en degenen die (tijdelijk) 
 minder goed ter been zijn - de Brinkbus staat voor u klaar. 
De ideale manier om u snel en makkelijk te laten ver voeren 
naar een bestemming binnen de gemeente (en het 
 BEL-kantoor in Eemnes en naar het Tergooi ziekenhuis 
Blaricum)
De Brinkbus rijdt op doordeweekse dagen van 09:00 uur tot 
13:00 uur. Naar verwachting wordt dit spoedig verlengd 
naar 17:00 uur.
Bel voor het maken van een afspraak met 06-28.93.40.13 
(tussen 09:00-17:00 uur) 
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Nieuw boek: 
De kwestie Laren
Hoe Nederland als asielland zijn onschuld verloor en 
Willy Brandt de dans ontsprong.

Op 26 februari van dit jaar is het precies 88 jaar geleden dat 
de burgemeester van Laren (NH) een zwarte bladzijde toe-
voegde aan de Nederlandse geschiedenis. Op die dag lever-
de hij vier jonge Duitse emigranten uit aan nazi-Duitsland 
vanwege hun deelname aan een internationale conferentie 
in zijn gemeente. De vier kwamen uiteraard terecht in de 
klauwen van de Gestapo. De uitwijzing haalde nationaal 
en internationaal de voorpagina’s en werd vier keer in de 
Tweede Kamer bediscussieerd. Het geval zou al lang in ver-
getelheid zijn geraakt als niet ook ene Herbert Frahm, 
onder zijn nom de guerre Willy Brandt, aan de conferentie 
had deel genomen.
‘Laren’ was niet het eerste of laatste geval van uitlevering, 
maar wel het meest schadelijke voor het aanzien van 
Nederland. In dit boek wordt voor het eerst zeer minutieus 
de kwestie gereconstrueerd. Aan bod komen onder andere 
de rol van de burgemeester, de minister van Justitie, het 
Nederlandse vreemdelingenbeleid, en de Larense herman-
dad. Er is uiteraard aandacht voor het lot van de vier na hun 
uitlevering. 

De auteur Bart de Cort (1957) was 1990-2006  werkzaam op 
het IISG te Amsterdam. Sinds 2006 woont hij in Canada. 

Deze uitgave (ISBN 978167868513) heeft 258 pagina’s 
en kost € 20,- (excl. verzendkosten)
Te bestellen: via www.lulu.com 

Uit het archief van de Historische kring Laren - 71

Door Bep (G.L.) De Boer

1917 (105 jaar geleden)

Op maandag  9 april 1917, 2e Paasdag, bleef de Gooische 
stoomtram, die ’s avonds om half acht uit Amsterdam was 
vertrokken, rond half 12 bij de Hakkelaarsbrug bij Muider-
berg stilstaan door een defect aan de locomotief. Hij kon 
gewoon niet verder. 
De stoker telefoneerde bij aanwonenden bij de Hakkelaars-
brug naar het hoofdkantoor van de tram, maar niemand 
nam de telefoon op. En er moest toch beslist een andere 
locomotief komen om de verkleumde reizigers verder te 
brengen.
In de nacht werd een fiets georganiseerd en de stoker ging 
storm en regen trotserend via Naarden en Bussum naar 
Hilversum teneinde daar een andere locomotief machtig 
te worden. 
Nadat dit met veel moeite was gelukt kwam tegen half 4 in 
de ochtend een andere locomotief aangetuft om de totaal 
verkleumde reizigers te vervoeren die al die tijd in de onver-
warmde wagons hadden gewacht. Niet iedereen was blij-
ven wachten. De militairen die naar Naarden en Laren 
moesten waren al te voet op weg gegaan naar hun kazerne 
in Naarden of Kamp van Laren. Tegen half vijf in de och-
tend kwam de tram Laren binnen rijden. De reizigers 
waren niet blij en hadden verwacht dat de Gooische toch 
beter materiaal in huis zou hebben. En ook dat er op het 
hoofdkantoor in ieder geval iemand telefoonwacht moest 
hebben. 

Bron: Het Larensch Nieuwsblad

Wie een bezoek aan de Historische kring wil brengen 

is van harte welkom iedere zaterdag van 14- tot 16 

uur in de Lindenhoeve aan de Van Nispenstraat 29 te 

Laren. Donateurs ontvangen het kwartaalbericht.
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ActiviteitenAlle activiteiten zijn onder voorbehoud van de actuele 
 coronamaatregelen. Controleer altijd bij de organiserende 
instantie of een activiteit doorgaat!

Hulp bij belastingaangifte  
Mensen die hulp nodig hebben bij 
de digitale belastingaangifte of 
het online aanvragen van toe-
slagen, kunnen vanaf begin maart 
terecht in de bibliotheken van 
Huizen en Laren-Blaricum. Samen 

met de BasBEL, Humanitas en Versa Welzijn Huizen biedt 
de Bibliotheek belastingspreekuren aan ter onder steuning 
bij de digitale belastingaangifte of aanvraag. 
Wil je hulp bij het invullen van de belastingaangifte, 
meld je dan minstens 1 week van tevoren aan bij de 
 klantenservice bibliotheek Huizen (035 5257410) of klan-
tenservice bibliotheek Laren Het Brinkhuis (035 5382612).
Je bent ook welkom op het inloopspreekuur van BasBEL in 
Laren op dinsdag 29 maart van 14.00 tot 16.00 uur en van 
Humanitas in Laren, iedere donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor mensen die zelf aangifte willen doen, bieden de 
bibliotheekvestigingen van Huizen en Laren gratis com-
puter- en internetgebruik. Hulp bij aangifte en compu-
terfaciliteiten is voor iedereen beschikbaar, ook als je 
geen lid bent. Ook is het mogelijk een webinar van belas-
tingadviseur Carina Stassen te volgen over het invullen 
van de digitale belastingaangifte. Kijk voor meer info op 
www.bibliotheekhlb.nl/belastingen. 

Peuters die elke dag 15 minuten worden voorgelezen, 
presteren op school beter in taal én rekenen. Hoe jonger 
kinderen zijn als hun ouders gaan voorlezen, hoe groter 
hun woordenschat op 2-jarige leeftijd. Dagelijks voorle-
zen heeft het grootste effect. Het liefst een paar keer per 
dag, maar langer dan een paar minuten hoeft niet. Voor-
lezen heeft invloed op verschillende vaardigheden. Kin-
deren leren een boek vasthouden, letters herkennen en 
dat het geschreven woord het gesproken woord weergeeft. 

Peutervoorlezen in de bieb

Het geeft een impuls aan de bewustwording van klank 
en een positieve houding tegenover het lezen. Het is 
vooral het rijke en veelzijdige taalgebruik dat hieraan 
bijdraagt. Illustraties bij het verhaal ondersteunen kin-
deren in het achterhalen van de betekenis van onbekende 
woorden. Het helpt om vroeg te beginnen. Voorlezen 
betaalt zich vooral uit voor de eerste jaren van het taal- en 
leesonderwijs. Het maakt geen verschil of kinderen uit 
gezinnen met een lage, gemiddelde of hoge sociaalecono-
mische status komen – ze profiteren allemaal in dezelfde 
mate van voorlezen. Elke vrijdagochtend organiseert de 
Bibliotheek Laren een voorleeshalfuurtje speciaal voor 
peuters. Aanvang om 11.00 uur. De toegang is gratis.

De (h)Artgalerij van 
het Brinkhuis expo-
seert van 21 februari 
t/m 4 april werk van 
Laura Blömer. 
Laura Blömer wil in 
haar werk de essentie van haar onderwerpen weergeven. 
Zij werkt naar de waarneming en legt beelden vast die 
haar raken. Door observerend te werken, wil ze haar 
 respect voor de eigenheid en schoonheid van haar onder-
werpen tonen.
Dieren nemen een aparte plaats in binnen haar werk, in 
haar verleden als dierenarts en nu als beeldend kunste-
naar. Onze relatie ten opzichte van dieren houdt haar 
bezig. Een relatie waarin wij het dier op de eerste plaats 
vanuit de mens zien. In haar werk wil ze het dier zelf in 
beeld brengen.
Daarnaast is zij geboeid door aspecten als handschrift, 
textuur of uitstraling van een materiaal. Onderzoek hoe 
zij dit kan toepassen in haar werk fascineert haar. Laura 
Blömer studeerde in 2018 af aan de Wackers kunstacade-
mie in Amsterdam. In de (h)Artgalerij worden recente 
olieverfschilderijen, grafiek en pastels van haar getoond.
Kijk voor werk van Laura Blömer op www.laurablomer.com.

Expositie Laura Blömer 
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In Laren kende men haar als ‘’het 
beschermde dorpsgezicht”: zij vormde 
een herkenbaar deel van het f lamboy-
ante straatbeeld van het kunstenaars-
dorp. Een ware verschijning. Met 

opgeheven hoofd, kaarsrecht op haar fiets, lange jas, hoge 
laarzen, breedgerande hoed, gitzwarte haren, rood gestif-
te lippen en een afstandelijke ietwat hautaine blik maakte 
zij op velen een onuitwisbare indruk. Haar charisma was 
tegelijkertijd soms haar valkuil. Niet iedereen kende haar 
zoals ze werkelijk was: een heel bijzondere sociale vrouw.
Ida beschikte over vele talenten: een ervan was tekenen. 
Modeltekenen leerde de ze op de Gooische Academie bij 
Humphrey Bennet. Prachtige tekeningen van vrouwen-
torso’s van grote schoonheid en in perfecte harmonie. 
Ook wonderbaarlijk mooie lijven van mannen en kleur-
rijke dierenkoppen. Zelden liet ze haar kunst zien. Ze 
was enorm bescheiden. Ida is ons nu bijna jaar geleden 
ontvallen, op 17 maart 2021. 
In de laatste levensdagen die Ida gegeven waren, gaf ze 
aan te willen doneren aan het Antoni van Leeuwenhoek-
ziekenhuis. De erfgenamen hebben besloten om een ver-
koopexpositie te houden en de opbrengst hiervan te 
schenken aan het AVL, voor nader onderzoek naar de 
ziekte, die Ida’s leven verkortte. De tekeningen die  
Ida heeft nagelaten, worden geëxposeerd op 18, 19 en  
20 maart tussen 11.00 en 17.00 uur op het Krommepad 5 te 
Laren. U bent van harte welkom!

Op zondag 20 maart 
klinkt in de Ontmoe-
tingskerk aan de Kerklaan 
41 in Laren, de cantate 
BWV 161 van Johann 
Sebastian Bach uit Komm, 
du süsse Todesstunde. 

Het Bach Cantatekoor Baarn (BCB) treedt dan met orkest op 
in deze kerkdienst met een bijzonder karakter. Solisten zijn 
Tim Braithwaite (altus) en Erik Janse (tenor). Tevens treden 
twee blokf luitistes op, Esther Nuijten en Marike Hanke 
van Peursem. De cantate vormt het middengedeelte van de 
dienst. In het eerste en het derde deel van de dienst komen 

Verkoopexpositie Ida van Mourik-van Veen

Cantatedienst, kerkdienst met bijzonder karakter

liederen en gebeden. Ds. Job de Bruijn zal een korte over-
denking houden. Iedereen is welkom in deze dienst die om 
10.30 uur begint (andere tijd dan normaal).

Veel is al geschreven 
over de Nardinc Collec-
tie en de Nardinc-vleu-
gel, maar weinig is 
geschreven over de her-
komst van deze naam. 
Die is namelijk af kom-
stig van het landgoed 
Nardinclant (waar de 
Blokkers woonden en 

waar de collectie hing). De historie van dit landgoed is nog 
altijd onderbelicht en weinig bekend in ‘t Gooi. En de 
geschiedenis van het landgoed is boeiend te noemen, waar-
bij er altijd een relatie is geweest met kunst en charitas. 
Daarnaast, wat betekent Nardinclant? Iedereen hoort 
over de collectie Nardinc. En de Nardinc- vleugel. Weinig 
kennen nog het begrip Nardinc. Nardinclant was letter-
lijk de oude naam van het gebied (land van Naarden, 
Gooiland, ‘t Gooi). Het landgoed Nardinclant werd door 
de Blokkers potdicht gehouden. De  huidige eigenaren 
gooien het open en zijn er ook een stukje culturele pro-
grammering begonnen. Zo is er van 20 maart tot en met 
18 september een nieuwe expositie waarbij er prachtige 
beelden uit het Kurhaus naar Laren worden gebracht. Er 
zijn werken te zien van onder meer Arvid Henkes, Emile 
Cornelis, Chris Tap en Carlos Mata. Ook de Larense kun-
stenaar Pépé Gregroire neemt deel aan deze expositie. De 
expositie wordt feestelijk geopend op zondag 20 maart 
van 13.00 tot 17.00 uur. 
Tuin Nardinclant is geopend van dinsdag t/m zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur. De tuin van het landgoed is vrij 
toegankelijk, maar bezoek graag aanmelden via  
www.amsterdamgarden.com.
De tuin staat op de lijst van de Nederlandse Tuinen 
Organisatie om te beschermen, als groen monument. 
Deze is van monumentale waarde en een van de laatste 
echt “Gooise Tuinen”. Vroeger hadden de welgestelden 
zo’n tuin. De meeste van deze Gooische Tuinen zijn ver-
dwenen. Nardinclant is dus een stukje Larens erfgoed. 
De tuin is naar ontwerp van Leonard Springer uit 1919.

Benieuwd of de cursus Theater Improv voor kinderen 
(12+) iets voor jou is? Volg de gratis proef les op 24 maart 
van Gideon Calis van theaterschool KarakterZ. In de cur-
sus ga je superleuke en hilarische oefeningen doen. Wat 
je misschien niet gelijk bedenkt is dat je de skills die je 

Sculpturen in Nardinc Lant

Proef les Gideon Calis van KarakterZ 
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Larens Journaalbij Improv gebruikt ook buiten het theater zult gaan toe-
passen. Zo wordt het een stuk makkelijker om straks pre-
sentaties te geven op school en om in die lastige situatie 
ad rem te reageren. Tijd: 14.45-15.45 uur. Geef je snel op 
bij Gideon: gideon@karakterz.nl want VOL=VOL.

In de workshop fotograferen met je smartphone van de 
Volksuniversiteit Gooi leer je hoe je de mooiste foto’s 
maakt met je mobiele telefoon en hoe je deze kunt 
be werken. Locatie: Brinkhuis. Tijd: 10.15 tot 12.15 uur. 
Deelnamekosten bedragen € 39,00. Aanmelden bij de 
Volksuniversiteit.

Op 30 maart geeft Pieter Bakker van muziekhistorische 
bureau Musica Docet in het Brinkhuis in Laren een lezing 
over Mahler, uit de serie meesterwerken uit de romantiek 
in de Russische stijl. Tijd: 10.00-12.00 uur. Deelname-
kosten € 17,50. Aanmelden bij de Volksuniversiteit.

Wil je echt voelen en ervaren dat je goed bent zoals je 
bent? Je f ijn voelen als een vis in het water? En ben je tus-
sen de 8 en 12 jaar? Kom dan naar de volgende reeks kin-
deryoga & mindfulness-sessies die in het voorjaar star-
ten. In een reeks van 4 lessen leer je hoe je je zelfvertrouwen 
en concentratie vergroot, je beter kan ontspannen, je 
 f ijner gaat voelen en beter kan slapen. De 4 lessen vinden 
plaats op 1 en 8 april en 13 en 20 mei van 15.00 tot  
16.00 uur in OBS de Ploeg. De lessen worden verzorgd 
door Simone Onland, gecertif iceerd kinderyogadocent 
en yogadocent. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen bel 
dan: 06-10185117 of kijk op www.QiMare.nl.

Gun jezelf een ontspannen zaterdagochtend! Stichting 
MetaMorfoseMassage organiseert zaterdag 2 april in het 
Brinkhuis een workshop MetaMorfoseMassage. Tijd: van 
10.00 tot 13.00 uur. Toegang: € 45,-

De culturele middagen voor senioren in het Larense 
Brinkhuis, georganiseerd door Versa Welzijn, worden na 

Cursus fotograferen met je smartphone

Lezing Mahler 4e Symfonie

Yoga en mindfulness voor kinderen

Workshop MetaMorfoseMassage

Culturele middagen voor senioren 

een coronapauze van ongeveer anderhalf jaar hervat. Op 
maandag 4 april zal Leo Janssen, Laren-kenner bij uitstek, 
verhalen vertellen uit zijn boeken “Bol-an” en zal hij uw 
kennis van Laren testen aan de hand van een kleine quiz. 
Vaste bezoekers van deze middagen weten dat hen een 
gezellige en onderhoudende bijeenkomst te wachten 
staat. De middag begint om 14.00 uur en eindigt rond 
16.00 uur. De entreeprijs bedraagt € 5,- contant te vol-
doen inclusief koffie of thee tijdens de pauze. Reserveren 
vooraf is aan te bevelen. Dat kan telefonisch onder nr.  06 
828 480 05 inspreken met opgave van naam en telefoon-
nummer. Ook is aanmelding per mail mogelijk. Het 
mailadres luidt cbleijerveld@versawelzijn.nl.  Vanaf 2 
mei zullen de maandelijkse culturele middagen op de 
eerste maandag van de maand worden hervat met een 
pauze tijdens de zomermaanden. U wordt hierover tijdig 
geïnformeerd via de mail en via de lokale pers.  

Alleen breien of haken is ook maar alleen. Kom gezellig iede-
re eerste donderdag van de maand naar het Brei- en Haak-
café Laren in de bibliotheek in het Brinkhuis. De eerstvol-
gende keer is donderdag 7 april, van 10.00 tot 12.00 uur. De 
toegang is gratis. Loopt u eens binnen om kennis te maken!

Op 8, 9 en 10 april exposeren 
kunstenaars van de Kunstkring 
Woerden bij Gijselman Exposi-
ties aan de Drift 6 in Laren. De 
expositie is alle dagen geopend 
van 11.30 tot 17.00 uur. Kunste-
naarsvereniging ‘Kunstkring 
Woerden’ bestaat vanaf 1969 en 
is een bloeiende vereniging met 
rond 65 leden die de beeldende 

kunst beoefenen. 17 Leden van deze kunstkring expose-
ren in Laren met een verscheidenheid aan stijlen. De kun-
stenaars, hun familie en vrienden worden door leden van 
“Kunst in Laren” in ons mooie dorp ontvangen. Zij zullen 
o.a. bezoeken brengen aan Singer Laren, het Rosa Spier 
Huis en het Papageno Huis.

Weggooien? Mooi niet! Doet uw koffiemachine, strijk-
bout of stofzuiger het niet meer ? Kom er mee naar het 

Brei-en Haakcafé

Expositie Woerdense kunstenaars

Repair Café 

EXPOSITIE
K U N S T  I N  L A R E N 

Gijselman Exposities
Drift 6, Laren

WOERDENSE KUNSTENAARS

8, 9 en 10 april 2022
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Repair Café dat zaterdag 9 april wordt gehouden in de 
Blokhut, Speeltuin Ons Genoegen aan de Smeekweg te 
Laren. Een team van deskundige reparateurs in verschil-
lende vakgebieden staat daar klaar om samen met u te 
bekijken of reparatie mogelijk is hetgeen vaak het geval 
is. Weggooien kan altijd nog. Met onze activiteiten willen 
we samen met u een bijdrage leveren aan vermindering 
van de plastic afvalberg hetgeen het milieu ten goede 
komt. De reparaties worden gratis uitgevoerd. Wel wordt 
een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. Hiervoor kunnen 
dan weer nieuwe gereedschappen en materialen worden 
aangeschaft.  U kunt terecht met huishoudelijke appara-
tuur, tuingereedschap en ook kleding. Het Repair Café is 
geopend van 10.00 uur tot 13.00 uur. Na 12.00 uur worden 
geen reparaties meer aangenomen.  

Meld je aan om de koralen 
van de Matthäus mee te zin-
gen! Jaarlijks wordt op hon-
derden plaatsen in Neder-
land de Matthäuspassion 
uitgevoerd. Die traditie is 
ook in Laren bijna niet meer 
weg te denken. Elk jaar 
klinkt het grote muziekstuk 
van Bach in de Larense Basi-
liek. Helaas kan het, als 
effect van de coronapande-

mie, dit jaar niet doorgaan. De Protestantse Gemeente 
Laren Eemnes (PGLE) wil er toch op een andere wijze aan-
dacht aan besteden en wel met een Sing-in op Palmzon-
dag 10 april in de prachtig gerenoveerde Johanneskerk. 
De koralen die Bach gebruikt zijn van oorsprong bedoeld 
om mee te zingen. Koorzangers zongen vierstemmig, 
kerkgangers wellicht eenstemmig. Onder leiding van ds 
Job de Bruijn, theoloog en musicus, wordt deze Sing-in 
gehouden. Wie zich vooraf aanmeldt, krijgt eind maart de 
bladmuziek met de nodige informatie, digitaal toege-
stuurd. Ook worden dan de vindplaatsen van oefenmu-
ziek vermeld. De koralen zullen vierstemmig gezongen 
worden. Daarbij zullen geoefende zangers de anderen, 
indien nodig, op sleeptouw nemen. Meld je aan en zing 
mee! Dat kan via yttastulp@gmail.com

Zwembad De Biezem bestaat op 15 april a.s. op de kop af 50 
jaar en viert dat, verspreid over het hele jaar, met vele acti-
viteiten voor jong en oud! Door de Corona-maatregelen is 
de planning iets aangepast, maar vrijwel het hele jaar 
door organiseert ons team voor iedereen iets leuks, waar-
mee wij gedurende het hele jaar deze mijlpaal van 50 jaar 

Sing-in in de Johanneskerk

De Biezem 50 jaar

De Biezem onder-
strepen. Wij doen 
dat zeker niet 
alleen voor al onze 
z we m le ra re sse n , 
zwemleraren, toe-
zichthouders en 
vrijwilligers, maar vooral voor alle inwoners van de BEL-
gemeenten, die ons tot op de dag van vandaag soms dage-
lijks bezocht en onder alle omstandigheden gesteund 
hebben! Gedurende het gehele jaar hebben wij in onze 
gangen en gemeenschappelijke ruimten een fototen-
toonstelling met beelden van toen. En verder bieden wij 
met ingang van maart, elke maand iets leuks voor telkens 
weer een andere doelgroep. Of dat nu voor onze banen-
zwemmers, aquabootcampers, verenigingen of scholen is, 
voor al onze bezoekers, fans en de inwoners, van de dor-
pen om ons heen, hebben wij iets leuks in petto! Van toe-
passelijke kortingsacties, spannende proef lessen, spon-
sor- en schoolzwemwedstrijden tot aan een heuse 
‘Drijf-In’ Bioscoop! Het staat allemaal in het feestpro-
gramma. In mei organiseren wij voor genodigden van 
onze BEL gemeenten een wat formelere bijeenkomst om 
officieel stil te staan bij het bijzondere feit dat ons gezel-
lige zwembad 50 jaar bestaat en, na een ietwat onstuimi-
ge periode, als een zeer modern en toekomstbestendig 
zwembad, voorzien van allerlei water- en energiebespa-
rende technieken, te boek staat!

Geniet op woensdag 11 mei van een 3 uur durende wande-
ling in en rondom Laren met gids Ruud Vermeulen. Start 
om 10.00 uur bij de Sint Janskerkhof. Deelnamekosten € 6,-

Volleybalvereniging 
The Smashers laat 
weten dat op Hemel-
vaartsdag donderdag 
26 mei a.s. het recrea-
tief volleybaltoernooi 
doorgaat! Volleybal-

vereniging The Smashers bestaat in 2022 70 jaar. Dat 
wordt op Hemelvaartsdag op feestelijke wijze gevierd met 
het 39/40e toernooi. Het bestuur van V.V. The Smashers 
hoopt vele deelnemers te verwelkomen op het sportieve 
volleybaltoernooi dat op het terrein van SV Laren’99 wordt 
georganiseerd. Schrijf de datum alvast in uw agenda, 
nadere informatie over de inschrijving volgt snel.

Wandeling Laren

Hemelvaarttoernooi The Smashers
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In de werk- of privésfeer 
ontstaan soms proble-
men die je maar niet 
kunt oplossen. Je 
begrijpt niet waarom 
dit jou overkomt en wat 
de oorzaak daarvan nu 
eigenlijk is. Of je her-
kent bepaalde gedrags-
patronen van jezelf die 
je wel wilt veranderen, maar je weet niet hoe. Een reading 
kan dan uitkomst bieden. Tijdens de reading wordt de 
energetische blauwdruk van jouw ziel geraadpleegd: 
jouw Akasha Kronieken. Dit kan leiden tot praktische én 
diepgaande inzichten in het ‘hoe en waarom’ van jouw 
probleem, en kan je helpen in je verdere persoonlijke ont-
wikkeling. Belangstelling? Kijk dan op www.camalarah.
nl voor meer informatie, of bel met Carla Hamburger, tel. 
035 538 05 51.

Speciaal voor anderstaligen in 
een gezellige sfeer onder het 
genot van een kop koffie of 
thee Nederlands praten. Geen 
lessen of iets dergelijks maar 
gewoon gezellig kletsen over 

van alles en nog wat. Toegang gratis en in- en uitlopen 
wanneer je wilt. Donderdagen: 10.30 – 12.00 uur.

Op 10 april 2018 prijkt 
groot op de voorpagina 
van NRC Handelsblad 
het nieuws dat Els Blok-
ker-Verwer de privécollec-
tie die zij samen met haar 
man Jaap Blokker bijeen 
heeft gebracht, schenkt 
aan Singer Laren. Hun 
indrukwekkende kunst-
verzameling, de Collectie 
Nardinc, bestaat uit ruim 

veertig kunstwerken van Jan Sluijters en meer dan zeventig 
werken van moderne tijdgenoten. Vanaf 9 maart viert Sin-
ger Laren deze bijzondere schenking met de tentoonstel-
ling Sluijters en de modernen. Collectie Nardinc.
Het werk van Sluijters loopt als een rode draad door de ten-
toonstelling en schittert in de vijf thematische zalen tus-
sen dat van andere Nederlandse modernisten. Er is een 
verscheidenheid aan uitbundige voorstellingen te zien, die 

Reading

Taalcafé in het Brinkhuis

Sluijters en de modernen. Collectie Nardinc

zijn geschilderd vanuit het gevoel, met felle kleuren en 
losse penseeltoetsen, waar het schilderplezier van de doe-
ken afspat. Kom genieten van de stralende luministische 
landschappen, f leurige bloemenpracht, swingende danse-
ressen en krachtige portretten in de nieuwe Nardinczalen 
die voor het eerst hun deuren openen.
Met werk van: Jan Sluijters, Jan Toorop, Leo Gestel, Piet van 
der Hem, Kees Maks, Kees van Dongen, Charley Toorop, 
Else Berg, Jo Koster, Charlotte van Pallandt, Dick Ket, Carel 
Willink en vele anderen. Tickets en openingstijden: 
www.singerlaren.nl

Larens Journaal

Voor iedereen die geniet van de boeken en columns van 
Leo Janssen in de Laarder Courant de Bel: live is ie nog 
leuker. Donderdag 31 maart, 19.30 uur in het Brinkhuis 
geeft Leo een voorstelling vol prenten, f ilmpjes, schil-
derijen een enkele quizvraag en anecdotes  over zijn 
geliefde Laren, haar bijzondere geschiedenis en mar-
kante bewoners, kortom over Larense burgers, verdwe-
nen boeren en sjieke buitenlui. Verrassend, hilarisch 
en bere-interessant; ontroerend ook. Entree € 15,-. 
Aanmelden via www.volksuniversiteithetgooi.nl. 

Bol an live bij Volksuniversiteit!
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Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:
Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
330  06-04-2022 vrij. 15-04 en za. 16-04
332   04-05-2022   vrij. 13-05 en za. 14-05
334   01-06-2022   vrij. 10-06 en za. 11-06

•  woensdag 30 maart 19.30 
Supernova Drama/Romantiek

•  dinsdag 5 april 19.30 
Kom hier dat ik u kus Drama

•  woensdag 6 april 19.30  
Envole-moi Komedie

•  woensdag 13 april 19.30 
De veroordeling Biografie/Drama

•  dinsdag 19 april 14.30 
Druk Drama/Komedie

•  woensdag 20 april 19.30 
De veroordeling Biografie/Drama

•  dinsdag 26 april 14.30 
Kom hier dat ik u kus Drama

Filmagenda Brinkhuis 

Terugkerende activiteiten

PC HelpdeskBEL, Brinkhuis, iedere werkdag van 
10.00-12.00 uur
Inloopspreekuur Juridisch advies, Brinkhuis, iedere 
eerste maandag van de maand, 14.00-15.30 uur
Dagje Hart van Laren, Brinkhuis, iedere dinsdag van 
10.30-15.00 uur
Inloopspreekuur Leerwerkloket, Brinkhuis, woensdag 
oneven weken van 10.00-11.30 uur
Koffie-inloopochtend Versa Welzijn, Brinkhuis, iedere 
donderdag van 10.00-11.30 uur
Brei-en-haakcafé, Brinkhuis, elke eerste donderdag van 
de maand van 10.00-12.00 uur
Taalcafé Laren, Brinkhuis, elke donderdag van 
10.30-12.00 uur
Sociaal Wijkteam, Brinkhuis, iedere donderdag van 
13.00-14.00 uur
Humanitas Thuisadministratie, Brinkhuis, iedere 
donderdag 14.00-16.00 uur
Vrijwilligerscentrale, Brinkhuis, oneven donderdagen 
van 10.00-11.30 uur
Geef-en-neemtafel, Brinkhuis, iedere vrijdag van 
10.00-12.00 uur
Peutervoorlezen in de bibliotheek, Brinkhuis, iedere 
vrijdag van 11.00-11.30 uur
Repair Café Laren, Ons Genoegen (speeltuin), elke 
tweede zaterdag van de maand van 10.00-13.00 uur
Open Podium, Bibliotheek Huizen, elke laatste zaterdag 
van de maand van 10.45-12.00 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, 14.00-16.00 uur 
Walking Football, SV Laren ’99, elke dinsdag- en 
vrijdagmorgen van 10.00-11.00 uur
OldStars Hockey, LMHC, elke vrijdagmorgen van 
10.00-12.00 uur
Oldstars Volleybal, Huis van Eemnes, elke dinsdag van 
10.00-11.30 uur

Ook als u niet of elders verzekerd bent.
Monuta De Jager 
Nieuwe Hilversumseweg 59
1406 TR Bussum
T 035 - 691 65 76
E bussum@monuta.nl
I monuta.nl/bussum

De Jager

Monuta is
er voor u.

Rijk geïllustreerde uitgave over de geschiedenis van een 
groep vergeten Gooise schilders die binnen de ‘Club de Tien’ 
meer dan 80 exposities in Nederland organiseerde. Te koop bij 

de boekhandel en op www.uitgeverijvanwijland.nl
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Agenda
t/m 20 maa  Rosa Spier Huis: Expositie affiches 

Stichting Gifted Art, 10.00-17.00 uur
t/m 4 apr  (h)Artgalerij Brinkhuis: Expositie Laura 

Blömer
18 - 20 maa  Verkoopexpositie Ida van Mourik-van 

Veen, Krommepad 5, 11.00-17.00 uur
20 maa  
t/m 18 sep  Nardinclant: Expositie sculpturen,  

di. t/m zo. 10.00-17.00 uur
20 maa  Ontmoetingskerk: Cantatedienst,  

10.30 uur
22 maa Film aan de Brink: Supernova, 14.30 uur
22 maa  Theater aan de Brink: BOM! In de Zaal, 

20.15 uur
23 maa  Theater aan de Brink: Erik Verwey Trio, 

20.15 uur
24 maa  Brinkhuis: Improv gratis proef les Gideon 

Calis, 14.45-15.45 uur
24 maa  Theater aan de Brink: Schrijf me!,  

20.15 uur
25 maa  Rosa Spier Huis: Theatergroep 

TiNaNiNaNi, 20.00 uur
26 maa  Brinkhuis: Cursus fotograferen met je 

smartphone (Volksuniversiteit),  
10.15-12.15 uur

26 maa Singer Theater: Vleugels, 20.15 uur
27 maa Singer Theater: Etty Hillesum, 16.00 uur
29 maa Film aan de Brink: Envole-Moi, 14.30 uur
30 maa  Brinkhuis: Lezing Mahler 4e symfonie 

(Volksuniversiteit), 10.00-12.00 uur
30 maa Film aan de Brink: Supernova, 19.30 uur
31 maa  Brinkhuis: Lezing Leo Janssen 

(Volksuniversiteit), 19.30 uur
31 maa  Theater aan de Brink: Pieter Verelst,  

20.15 uur
1 apr Singer Theater: Face To Face, 20.15 uur
2 apr  Brinkhuis: Workshop 

MetaMorfoseMassage, 10.00-13.00 uur
4 apr  Brinkhuis: Culturele middag voor 55+, 

14.00-16.00 uur
5 apr  Film aan de Brink: Kom hier dat ik u kus, 

19.30 uur

6 apr  Brinkhuis: Lezing Muziek als Troost 
(Volksuniversiteit), 14.00 uur

6 apr  Theater aan de Brink: Onder de grond,  
14.30 uur

6 apr Film aan de Brink: Envole-Moi, 19.30 uur
7 apr  Brinkhuis: Lezing Sjostakovitsj 

(Volksuniversiteit), 14.30-16.30 uur
7 apr Theater aan de Brink: Tom Lash, 20.15 uur
8 apr Rosa Spier Huis: Ella Zirina Trio, 20.00 uur
8 apr Singer Theater: De Speld Theater, 20.15 uur
8 – 10 apr  Gijselman Exposities: Expositie Woerdense 

kunstenaars
9 apr  Blokhut, Speeltuin Ons Genoegen:  

Repair Café Laren, 10.00-13.00 uur
9 apr  Theater aan de Brink: Thaïsa Olivia Quartet, 

20.15 uur
10 apr Johanneskerk: Sing-in 
10 apr Rosa Spier Huis: Hallo Bandoeng!, 15.30 uur
12 apr  Brinkhuis: Lezing over het laatste 

avondmaal (Volksuniversiteit),  
14.00-16.00 uur

13 apr  Film aan de Brink: De veroordeling,  
19.30 uur

13 apr  Brinkhuis: Lezing over de Beatles 
(Volksuniversiteit), 19.30-21.30 uur

13 apr Singer Theater: Festen, 20.15 uur
14 apr  Theater aan de Brink: Jeroen de Groot,  

20.15 uur
16 apr  Wandeling met Leo Janssen door Laren 

(Volksuniversiteit), 10.00-12.00 uur
19 apr Film aan de Brink: Druk, 14.30 uur
20 apr  Film aan de Brink: De veroordeling,  

19.30 uur
26 apr  Film aan de Brink: Kom hier dat ik u kus, 

14.30 uur
11 mei  Wandeling Laren, Start bij Sint Janskerkhof, 

10.00 uur
26 mei  Terrein SV Laren: Hemelvaarttoernooi  

The Smashers
31 mei  Fietstocht langs verborgen akkers in Laren 

(Volksuniversiteit), 18.45-21.00 uur
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl
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