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5 vragen aan
John Timmerman is een voetbalman in hart en nieren. Op
zijn zevende begon hij bij LFC Laren - ‘de blauwen’- en
nog steeds stroomt het voetbalbloed door zijn aderen. Bij
LFC schopte hij het tot het eerste elftal. Hij behaalde
verschillende trainingsdiploma’s, werd hoofd- en
jeugdtrainer en was nauw betrokken bij de fusie met LVV
die uiteindelijk leidde tot SV Laren ‘99. Tegenwoordig is
John actief in de voetbaltechnische commissie en is hij als
algemeen bestuurslid betrokken bij de totstandkoming
van het nieuwe beleidsplan voor de sportclub.

John Timmerman

Wat valt op in het nieuwe beleidsplan?

Hoe zit het financieel?

‘Het opleiden van onze jeugd vinden we belangrijk en
daar investeren we dan ook in. Bij ons heeft elk
selectieteam een gediplomeerde trainer. De A- en
B-jeugd en selectiespelers helpen bij de trainingen van
de recreatieteams en daar krijgen ze een vergoeding
voor. Op die manier hopen we voldoende vrijwilligers
aan ons te binden. Met het oog daarop hebben we ook
een nieuw vrijwilligersbeleid opgesteld. Iedereen betaalt
jaarlijks € 50,00 extra contributie, die terugverdiend
kan worden door vrijwilligersdiensten te draaien. Een
ander speerpunt in het beleidsplan is het meidenvoetbal,
een van de snelst groeiende teamsporten in Nederland.
Daar investeren wij ook in, onder andere door het
aanbieden van clinics en Coerver-techniektrainingen.
Momenteel hebben we twee meidenteams, MC1 en MD1,
en we streven ernaar om in 2019 voor elke
leeftijdscategorie een meidenteam te hebben.’

‘Financieel zijn wij prima in staat om onze eigen broek
op te houden. Alleen bij extra grote uitgaven, zoals ons
nieuwe complex na de fusie in 1999 en voor vernieuwing
van het kunstgrasveld hebben we een bijdrage van de
gemeente ontvangen. Als vereniging hebben wij bijna
900 leden, waarvan er 600 in Laren wonen. Bij de
voetbaljeugd zijn er zo’n 400 Larense kinderen die twee
keer per week trainen en eens per week competitie
spelen, en dat zo’n 9 maanden per jaar. Om dit mogelijk
te blijven maken hebben we eigenlijk een 2e
kunstgrasveld met verlichting nodig. Daarom heen zit
nog een kring van duizend ouders, grootouders en
andere belangstellenden. Een heel groot deel van de
Larense bevolking dus, en ik denk dat de politiek dat niet
voldoende onderkent. De gemeente Laren geeft veel geld
uit aan cultuur, zoals Singer en het Brinkhuis, en daarbij
vergeleken komt de sportsector er maar bekaaid vanaf,
vind ik.’

SV Laren is volgens jou het ‘Brinkhuis van
de sport’. Waarom?
‘Naast voetbal en tennis biedt SV Laren ook onderdak aan
diverse andere verenigingen en activiteiten. Zo traint
touwtrekvereniging Touwtje hier, speelt jeu de
boulesclub Boulaere op ons sportpark en organiseert
volleybalvereniging The Smashers met Hemelvaart er
haar jaarlijkse buitentoernooi. Ook is ons terrein het
startpunt van de Gooise Wandelvierdaagse en de
Avondvierdaagse. Daarnaast maakt de kinderopvang
graag gebruik van onze accommodatie en gebruikt
Drum- en Showband MCC het buitenterrein sinds kort
als oefenruimte. En vergeet het Vadervoetbaltoernooi
niet en de klaverjas- en biljartavonden in onze kantine!
En de huttenbouw als vakantieactiviteit. Wij zijn dus een
echte ontmoetingsplaats voor de Larense gemeenschap,
en ook in de toekomst willen we onze faciliteiten hiervoor
graag ter beschikking blijven stellen.’

Laren?
‘Ik ben geboren en getogen in Laren. Rond mijn 25e ben
ik naar de Bijvanck verhuisd, waar ik een jaar of tien heb
gewoond. Maar Laren bleef altijd trekken: ik wilde
dolgraag weer terug. Inmiddels woon ik al weer dertig
jaar hier. Laren is vertrouwd en gezellig. Er is altijd van
alles te doen en hier ken ik alles en iedereen.’

Welke inwoner van Laren verdient een
pluim?
‘Laren kan alleen functioneren dankzij de inzet van de
vele vrijwilligers die bij alle verenigingen actief zijn.
Daarom vind ik dat zij allemaal een dikke pluim
verdienen. Mensen moeten hun tijd steeds meer verdelen
tussen allerlei activiteiten, zoals werk en de zorg voor
ouders en buren. Daarom wordt het steeds moeilijker om
genoeg vrijwilligers te vinden. Dat baart mij wel zorgen.’
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Is het u al eens overkomen dat u
door een onderzoeksbureau bent
gevraagd naar uw mening over een
actueel onderwerp? Ikzelf nog nooit!
Maar het zijn wel de uitkomsten van
die opinies welke de dagkoersen
lijken te bepalen over wat wel of niet
waar is, de moeite waard is, dan wel
verworpen dient te worden. Het zijn de opiniepeilers van
vandaag, die zich als de ware TiTaTovenaars van het
weten wat er leeft onder de mensen manifesteren en niet
zelden concluderen welk een belang aan die uitkomst
moet worden gehecht. Het verlamt dikwijls de
besluitvorming.
In het debat over asielzoekers wordt het woord
‘maatschappelijk draagvlak’ veelvuldig gebruikt. De
toepassing van dit begrip bleek echter afdoende om het
gewenste aantal asielzoekers in onze regio terug te
brengen van 1200 naar 600. Politici zoeken immers bij
weerstand, bij sterk conf licterende belangen, naar een
balans tussen wat haalbaar en wat onmogelijk dan wel
onwenselijk is. Kortom, opinies gaan dan tellen. Heeft u
gesproken, meegedaan en van u laten horen?
Naast tegenstand is er volgens mij ook veel nog niet
zichtbare en hoorbare voorstand. Mijn adagium is: “Wie
ergens tegen is, is ook ergens voor”. Een conf lict of
dreigend conf lict is ook een kans. In een proefschrift van
politicologe Nanke Verloo las ik laatst: ‘Iedereen heeft
een verhaal, en als het doel een democratische
samenleving is waarin iedereen een rol speelt, dan is de
eerste stap dat je naar alle verhalen luistert. Als verhalen
niet gehoord worden, dan zet dat mensen aan om naar
andere middelen te grijpen’. Ik deel haar opvatting.
Kijken en luisteren naar elkaars belangen achter de
emoties die mensen in eerste instantie tonen, geven
zicht op wat iemand echt wil. We gaan in een daarop
afgestemde vorm deze maand in Laren met u in gesprek.
Opinies kennen we, maar het echte verhaal beklijft!

Leen van der Pols,
wethouder

Politiek

Provincie
Laren heeft het nodige te stellen met de Noord-Hollandse
provinciale bestuurders.

ZILVEREN
CADEAU.NL

Fred van Sprang
EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

Elektrotechnische- en verlichtingsinstallaties
● Data-netwerken en cai-installaties
● Brandmeld-, beveiligingsinstallaties en verlichting
● Domotica voor huis- en gebouwautomatisering
● Zonnepanelen
●

Fusie
Als we niet opletten forceert de provincie ons in een fusie
met Hilversum of Huizen (en op termijn met het gehele
Gooi). Dat werkt zo; de provincie gaat een bestuurskracht
meting houden in het Gooi en op basis van de uitkomsten
start men vervolgens een z.g. ARHI procedure. Hiermee
kunnen ze een fusie dwingend opleggen. De enige
manier om ons daar tegen te wapenen is nu zelf snel
kiezen voor een BEL fusie, zoals al door de VVD is
aangegeven in haar verkiezingsprogramma uit 2014. De
meeste politieke partijen in de BEL gemeenten zien dat
nu ook wel in maar enkele lokale partijen moeten nog
wel (graag snel) een slag maken!
AZC
De gemeenteraad van Laren heeft in november
ingestemd met het heropenen van het AZC Crailo voor
800-1200 asielzoekers. Afgesproken werd dat de op te
nemen vluchtelingengroep een evenwichtige samenstelling moet hebben. De nood was hoog en wij hebben
onze verantwoording genomen. Er moesten alleen nog
wat afspraken worden gemaakt tussen de provincie
(eigenaar van de grond) en het COA. We zijn nu
3 maanden verder en er is nog steeds niets gebeurd.
Inmiddels is het publieke draagvlak afgenomen. Een
motie waarin de provincie tot spoed wordt gemaand en
het COA wordt gevraagd vooralsnog het aantal te
beperken tot 400-600 werd dan ook door de VVD van
harte ondersteund.
Enfin, op 17 februari komt Johan
Remkes, de Commissaris van de
Koning, naar Laren, onze
raadsleden zullen hem er zeker op
aanspreken…

Hans Faas
Voorzitter VVD Laren

Dit is een podium voor de politieke partijen

Laren Zelfstandig

Het Brinkhuis, de parel van Laren

Larens Behoud heeft goede argumenten voor
zelfstandigheid. Onze drie BEL dorpen zijn al
eeuwenlang gemeenschappen met een bestuur en
bestuurders vanuit de eigen bevolking . Mensen leven
graag in zo’n gemeenschap, en niet zonder reden, want
zo’n gemeenschap heeft een bestuur dat dicht bij de
inwoners staat.
Als inwoner word je eerder gehoord, ken je je
vertegenwoordigers, kun je hen eenvoudig aanspreken
en in een kleinere gemeente heb je dus ook meer invloed.
In Laren bepalen we graag liever zelf welke evenementen
we hebben, wanneer de winkels open zijn, dat we samen
met Eemnes en Blaricum een zwembad hebben, hoe we
Singer Laren zullen ondersteunen, hoe we het Brinkhuis
blijvend succesvol kunnen laten zijn en hoe we het dorp
leuker, fraaier en veiliger kunnen maken.
De provincie wil graag een zogenaamd BestuursKrachtOnderzoek (BKO) doen om vast te stellen of
zelfstandigheid van de Gooische gemeenten nog steeds
een optie is, of dat een fusie misschien beter zou zijn. Wij
gaan zo’n BKO met vertrouwen tegemoet want we
kunnen uitstekend onze eigen zaken regelen.
Maar niet alleen want zelfstandigheid gaat hand in
hand met een sterke samenwerking, zoals die met
Huizen voor de uitvoering van de sociale zorg in de
HBEL, in de regio met het GAD (afval), de GGZ, en de
opvang van vluchtelingen.
Ten slotte: het democratische draagvlak: wat vindt u
ervan?
De reacties in de omliggende gemeenten tonen wel aan
dat er beslist geen breed draagvlak is voor een fusie. De
lokale partijen van de BEL wijzen een fusie af.
Zelfstandigheid of fusie zou best de inzet kunnen zijn
van de volgende gemeente-raadsverkiezingen in 2018.

Het is al weer ruim drie jaar geleden dat het Brinkhuis
officieel werd geopend. Na een grondige ver- en
nieuwbouw geeft het nu ruimte aan een multifunctioneel
centrum. Zo is hier om te beginnen de gezelligste
huiskamer van Laren gevestigd waar je onder het genot
van een kopje koffie een krantje kunt lezen of bij elkaar
zit om wat dan ook te bespreken. De bibliotheek, de beste
kleine bibliotheek van Nederland, met door de
samenwerking zeer ruime openingstijden. Maar ook het
mooiste kleine theater van de regio met een zeer
uiteenlopend programma. De vele maatschappelijke,
sociale, culturele en politieke activiteiten die er
plaatsvinden zijn te veel om op te noemen.
Het Brinkhuis is de sociaal-culturele ontmoetingsplek
van en voor de Larense bevolking.
Helaas is de start financieel anders gelopen dan iedereen
verwacht had. Er is zelfs wat verschil van mening
daarover tussen gemeentebestuur en het vrijwilligersbestuur van het de stichting Hart voor Laren.
Brinkhuis (muziekcentrum Schering en Inslag en
Raadhuis vallen ook onder deze stichting). Aan het
oplossen van die financiële problemen wordt aan alle
kanten hard gewerkt. We moeten er wel vanuit gaan dat
een sociaal-culturele ontmoetingsplek van en voor de
Larense inwoners wel wat mag kosten, om de commercie
te weren en zo de drempel laag te houden. Bovendien zal
Laren, wat er in de toekomst ook gebeurt - denk hierbij
aan de plannen voor fusies in het Gooi van de provincie
Noord-Holland - met het prachtige monument dat het
Brinkhuis is, zijn sterke centrumpositie behouden en de
inwoners van Laren blijven binden.
Tot slot willen we Christien Kuysters heel erg bedanken
voor het fantastische werk dat ze voor het Brinkhuis
heeft gedaan. We wensen haar opvolger Jolinda van Osch
veel succes.

Dan is het woord is aan u!

Peter Calis
Larens Behoud

Marja Bakker-Snoeij,
Raadscommissielid PvdA

van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

PCHelpdesk trekt 1500 bezoekers in
2015!!!

Barbier Rogier introduceert in zijn
zaak motor drive in

Bloembindster Sytske viert 15-jarig
bestaan

Bloemenhulde voor meesterpianiste Marietta Petkova in
Rosa Spierhuis
Bijzonder Laren lokt consumenten op de Gooische matras

Burgemeester krijgt jubileumboek VBBN Laren Blaricum
van Johan Calis en Johan Duurland.

Grand opening Kabaz op Brink 9

Nieuws in beeld

Carnavalsvereniging De Sliertjes viert carnaval mee
op de Binckhorst St Jan

Het ging er soms fel aan toe tijdens
Jolinda van Osch (links) is de nieuwe
overvol Politiek Café over fusieperikelen directeur van het Brinkhuis

Larense zaken

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 bekendmakingen? Meld u dan
aan voor de e-mailservice via www.overheid.nl

Aanvragen om
omgevingsvergunningen
•	
Beijemansweg 12, 1251 PG, aanleggen van een uitweg
en vellen van 1 boom
• Gooiergracht 7, 1251 VA, vellen van 1 boom
• Rozenlaantje 12, 1251 BW, vellen van 8 bomen
•	
Rozenlaantje 12, 1251 BW, verplaatsen van de uitweg
•	
Schapendrift 55, 1251 XE, vellen van 1 boom
•	
’s Gravenwaarde 23, 1251 NT, plaatsen van een dakkapel
•	
R aboes 23, 1251 AK, vellen van 1 boom
•	
Lammert v.d. Tongelaan 15, 1251 NV, vellen van
3 bomen
•	
Wally Moesweg 18, 1251 AT, vellen van 1 boom
•	
Kerklaan 17, 1251 JS, wijzigen van de indeling (monument)
•	
L eemzeulder 12, 1251 AP, vellen van 2 bomen
•	
Schapendrift 65, 1251 XE, uitbreiden van de woning
•	
Vinkebaan 2, 1251 EJ, plaatsen van een dakkapel aan
de achterzijde
•	
Smeekweg 94, 94a, 96, 96a, 98 en 98a, 1251 VK, oprichten van 6 woningen
•	
Wagenpad 17, 1251 RE, vellen van 4 bomen
•	
Zevenend 17-19, 1251 RK, samenvoegen van een winkelpand
•	
Nieuw larenweg 24, 1251 KA, vellen van 1 boom
•	
Steffenshein 17, 1251 ZD, maken van een oprit naar de
straat en vellen van 1 boom
•	
Beijemansweg 32, 1251 PG, vellen van 3 bomen
•	
R aboes 9, 1251 AK, vellen van 6 bomen en slopen van
de woning

Verleende
omgevingsvergunningen

BS

•	
Postiljon 62, 1251 TM, vellen van 1 fijnspar
(herplant)
•	
Rozenlaantje 4, 1251 BW, vellen van 1 gewone esdoorn
(herplant
•	
Jordaan 34, 1251 PD, vernieuwen en vergroten van de
dakkapellen en intern verbouwen van de woning
•	
K laaskampen 23, 1251 KN, uitbouwen van de woning
•	
Postiljon 62, 1251 TM, uitbouwen van de woning

•	
Schapendrift 55, 1251 XE, vellen van 1 zomereik
•	
Melkweg 57, 1251 PR, vellen van 1 conifeer (herplant)
•	
Lammert v.d. Tongelaan 15, 1251 NV, vellen van 2 ruwe
berken
•	
Smeekweg 53, 1251 VK, bouwen van een tuinhuis
•	
Werkdroger 6, 1251 CM, wijzigen van kozijnen in de
zijgevel
•	
Gooiergracht 7, 1251 VA, vellen van 1 lariks
•	
De Pijl 8, 1251 JN, gebruiken van een bijgebouw als
Bed & Breakfast
•	
K laaskampen 2, 1251 KP, uitvoeren van schilder- en
herstelwerkzaamheden voor een gemeentelijk monument
•	
Wally Moesweg 18, 1251 AT, vellen van 1 ruwe berk
•	
Vinkebaan 2, 1251 EJ, plaatsen van een dakkapel aan
de achterzijde van de woning

Geweigerde
omgevingsvergunning

BS

•	
Oude Drift 2, 1251 BS, vellen van 1 gewone
beuk

Verleende APV vergunningen
Besloten door burgemeester en wethouders
• Innemen van een standplaats op Plein 1945
	(1251 MA) iedere woensdag in de periode van 1 januari
2016 t/m 31 december 2016 voor de verkoop van groenten en fruit
•	
Vergunning voor het organiseren van het evenement
‘Art Laren 2016’ op de Brink tegenover Brink 1
(1251 KR) van 17 t/m 19 juni 2016

BS

BEL-Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit
Op de dinsdag - in de oneven weken - in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. Kijk voor informatie over
de agenda op: www.welmon.nl
Larense zaken 12 februari 2016

Aanwijzing
gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren
hebben besloten om een parkeerplaats te reserveren als
gehandicaptenparkeerplaats voor het motorvoertuig
van de bewoner aan Cornelis Bakkerlaan 9.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze
bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Laren, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. Voor meer informatie over het
besluit kunt u contact opnemen met mevrouw E. Van der
Hulst, telefoonnummer 14 035.

Milieuprogramma 2016-2017
Het college van B&W van Laren maakt bekend dat zij op
22 december 2015 het milieuprogramma 2016-2017 heeft
vastgesteld. In dit programma komen de projecten en
activiteiten aan de orde die op het gebied van milieu in
2016 en 2017 worden uitgevoerd.
Het milieuprogramma ligt ter inzage bij het loket Vergunningen van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in
Eemnes. U kunt hier uitsluitend op afspraak terecht
(tel. 14 035).

Ontwerpbestemmingsplan Crailo
Oefencentrum Veiligheidsregio
Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
maken burgemeester en wethouders van Laren bekend
dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Crailo Oefencentrum Veiligheidsregio (NL.IMRO.0417.BPVHR-On01)’ en
de hierbij behorende stukken voor een ieder ter visie
worden gelegd. Omdat het gebied ook in de gemeente
Hilversum ligt, is het ontwerpbestemmingsplan opgesteld in samenwerking met de gemeente Hilversum.
Het plan heeft betrekking op de realisatie van een oefencentrum voor hulpverleningsdiensten (brandbestrijding, reddingstechnieken en het handhaven van de
openbare orde) met daarbij behorende voorzieningen
zoals opstallen, parkeerplaatsen en oefenobjecten. U
kunt het inzien van 5 februari t/m 17 maart 2016 bij de
balie Vergunningen in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5
in Eemnes. De balie is alleen op afspraak geopend. De
stukken kunt u ook bekijken op de website:
www.ruimtelijkeplannen.nl
Larense zaken 12 februari 2016

Gedurende de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties dienen gericht te worden aan de gemeenteraad van
Laren, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. Voor het inwinnen
van informatie en het mondeling naar voren brengen
van een zienswijze kunt u contact opnemen met de heer
H. de Jong van de BEL Combinatie, telefoon 14 035.

Benoeming plaatsvervangende
commissieleden
Het presidium van de gemeenteraad van Laren deelt mee
dat de raad in zijn vergadering van 27 januari 2016 een
aantal raads- en commissieleden heeft benoemd tot
plv. lid van de raadscommissies Ruimte & Infrastructuur en Maatschappij & Financiën (Raadsbesluit 2016/4).
De volledige tekst van het besluit, inclusief een overzicht
van de samenstelling van de commissies, ligt per
28 januari 2016 gedurende 12 weken ter inzage bij de
griffie van de raad, Eemnesserweg 19 in Laren. Ook kunt
u de informatie inzien op www.laren.nl (Bestuur >
Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > Besluitenlijst
gemeenteraad 27 januari 2016).

Overzicht besluiten
raadsvergadering 27 januari
De besluitenlijst van de raadsvergadering op woensdag 27 januari 2016 kunt u bekijken op www.laren.nl
(Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen >
Besluitenlijst Raad).

Vergadering Commissie
Ruimte en Infrastructuur
De Commissie R&I vergadert dinsdag 16 februari 2016
om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf
aanmelden bij de commissiegriffier. Onderstaande
agenda geeft een samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. Zie volledige agenda op www.laren.nl
•	
Vaststelling van lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I d.d. 19 januari 2016
•	
Presentatie Regio - Noordvleugel/Naarden Muiden
buiten de vesting
•	
Verordening op de afvoer van hemelwater
•	
Optimalisatie grondwatermeetnet Laren

Vergadering Commissie
Maatschappij en Financiën
De Commissie M&F vergadert donderdag 18 februari
2016 om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De
vergadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf
aanmelden bij de commissiegriffier. Onderstaande
agenda geeft een samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. Zie volledige agenda op www.laren.nl
•	
Vaststelling van lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 21 januari 2016
•	
Statuten Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
•	
Wijziging artikel 11, lid 1, Precarioverordening 2016

Gemeenteraadsvergadering

tiebord bij de ingang van Raadhuis Laren (Eemnesserweg 19) en op www.laren.nl
Stempas kwijt
Mocht u de stempas kwijtraken dan kunt u uiterlijk
dinsdag 5 april 2016 tot 12.00 uur een vervangende stempas
aanvragen bij de BEL Combinatie, team Burgerzaken
(Zuidersingel 5 in Eemnes). Mocht u alsnog uw ‘oude’
stempas terugvinden, dan kunt u daar niet mee stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig
legitimatiebewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan
de voorzitter van het stembureau. Voor dit referendum
geldt dat het identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren, dan
mag u niet stemmen.

De gemeenteraad vergadert woensdag 24 februari 2016
om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergadering is openbaar. Onderstaande agenda geeft een
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen.
Zie volledige agenda op www.laren.nl
•	
Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering d.d. 27 januari 2016
•	
Reactie op brief Provincie Noord-Holland inzake
bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek
•	
Regionale samenwerkingsagenda
•	
Statuten Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
•	
Verordening op de afvoer van hemelwater
•	
Optimalisatie grondwatermeetnet Laren
•	
Wijziging artikel 11, lid 1, Precarioverordening 2016

Referendum
associatieovereenkomst
Op woensdag 6 april 2016 kunt u stemmen over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne. Het staat
u vrij om in elk willekeurig stembureau binnen de
gemeente Laren te stemmen. Op uw stempas staat het
adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u bent
niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past
om in een ander stembureau te stemmen dan kan dat.
Volmacht
Kunt u zelf niet stemmen? Dan kunt u bij volmacht
stemmen; schriftelijk of onderhands. Stemmen bij
schriftelijke volmacht of stemmen met een kiezerspas
moet worden aangevraagd. De Openbare Bekendmakingen van het aanvragen van een kiezerspas en of volmacht
worden op 22 februari 2016 gepubliceerd op het publica-

Gooi en Vecht in actie tegen
woninginbraken
Het aantal woninginbraken in Gooi en Vechtstreek ligt
ondanks alle inzet boven het landelijk gemiddelde en
moet omlaag. Daarom bundelt de gemeente haar krachten met de politie, het OM en de gemeenten Blaricum
Hilversum, Huizen en Weesp in het gezamenlijke offensief ‘Gooi en Vecht in actie tegen woninginbraken’. Het
ministerie van Veiligheid en Justitie ondersteunt deze
aanpak en maakt het o.a. mogelijk om extra in te zetten
op toezicht. Hierbij kunnen we niet zonder hulp van u
als bewoner en partners zoals woningcorporaties.
De komende tijd worden diverse acties uitgevoerd in
Laren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van beproefde
methoden, zoals de inzet van Burgernet en nieuwsbrieven met preventietips.
Buurttent
Ook wordt een buurttent ingezet. In deze tent komen
buurtbewoners, politie en gemeente samen om te praten
over de woninginbraken in hun straat of wijk. Het uitwisselen van informatie, preventietips, advies over het
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opzetten van burgerinitiatieven zoals WhatsApp groepen komen in de Buurttent aan de orde. Iedereen kan
binnenlopen. U ontvangt hierover binnenkort verdere
informatie.
Oren en ogen
Belangrijk vinden de partners het betrekken van de
bewoners bij acties. U bent immers de oren en ogen in de
wijk. Wat u als bewoner kunt doen is in elk geval altijd
112 bellen als u iets verdachts ziet of hoort in uw buurt.
Tachtig procent van de aanhoudingen vindt namelijk op
heterdaad plaats. En zestig procent van die aanhoudingen vindt plaats op aangeven van een bewoner.
Hoe veilig is uw huis?
Op www.geefinbrekersgeenkans.nl kunt u testen of uw
huis goed beveiligd is tegen woninginbraken. U vindt er
ook meer informatie over anti-inbraakmaatregelen.

Familieberichten
Geboorten
20-01-2016 Sophia Anne Stein
02-02-2016 Roef Pieter Anthonie Franken

Binnenkort een spreekbeurt?
Vertel je klas of groep alles over lintjes!
En dan gaat het niet over een gewoon
lintje maar over een Koninklijke onderscheiding; een medaille die gedragen
wordt aan een lint. Daarom wordt een
Koninklijke onderscheiding ook wel
een lintje genoemd. Het is eigenlijk een
koninklijk schouderklopje voor iemand
die iets bijzonders heeft gedaan voor de
Nederlandse samenleving. Wie welk
lintje kan krijgen, lees je op de website
www.lintjes.nl/spreekbeurt
Spreekbeurtactie
Doe jij een spreekbeurt over lintjes in april 2016? Meld je
dan aan bij de organisatie die over de lintjes gaat. De
Kanselarij der Nederlandse Orden: info@kanselarij.nl.
Je maakt dan kans dat iemand van de Kanselarij op
bezoek komt in jouw klas en jou helpt bij je spreekbeurt.
Heb jij een werkstuk gemaakt over lintjes? Stuur dit dan
naar info@kanselarij.nl. Wie weet wordt jouw werkstuk
‘onderscheiden’ en op de site van de Kanselarij geplaatst.
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Voor docenten: Gastles op scholen
Bent u docent en wilt u aandacht besteden aan ‘de lintjes’, dan is het mogelijk een gastles aan te vragen bij de
Kanselarij der Nederlandsen Orden. De Kanselarij heeft
beperkte capaciteit voor dit soort verzoeken. U kunt een
gastles aanvragen via info@kanselarij.nl

GGD actie 30 dagen zonder
alcohol: ga ook de uitdaging aan!
Van 1 tot en met 30 maart 2016 organiseert GGD Gooi en
Vechtstreek voor de vijfde keer de actie ‘30 dagen zonder
alcohol’. Met deze actie daagt de GGD volwassenen uit
om na te denken over hun eigen alcoholgebruik.
Een glas wijn en een biertje zijn vaak zo vanzelfsprekend. Tijdens het eten, na het sporten of bij een feestje.
Kunt u best wel zonder? Ervaar zelf hoe het is om een
maand géén alcohol te drinken en vraag sportmaatjes,
collega’s, vrienden en familieleden om ook mee te doen.
Ga naar www.30dagenzonderalcohol.nu. Daar vindt u
meer informatie en kunt u zich aanmelden.
Wat levert het op?
Tijdens deze maand ervaart u hoe het is om niet vanzelfsprekend een glas alcohol te drinken. U staat steeds verkwikt op, begint met een fris gevoel aan de lente en
spaart bovendien geld uit. In 2015 hebben 650 mensen in
de regio Gooi en Vechtstreek dat al ervaren! In totaal
deden meer dan 4500 mensen in Nederland mee aan de
landelijke actie ‘IkPas’.
Deelnemers ontvangen startpakket
Als deelnemer ontvangt u - kort voor het begin van de
actie - een startpakket in uw mailbox. Een polsbandje
van de actie kunt u ophalen (bij de GGD of een bibliotheek in uw buurt) of laten opsturen. Zo denkt u dagelijks aan uw uitdaging.
Doorlopend tips en ervaringen delen
Tijdens de actie ondersteund de GGD u doorlopend met
praktische tips en ervaringen van andere deelnemers.
U kunt ook zelf uw ervaringen en vragen delen via
Facebook (30dagenzonderalcohol) of via e-mail
(dertigdagenzonderalcohol@ggdgv.nl). Wekelijks maakt
u kans op interessante prijzen als u actief laat weten hoe
het u vergaat.

Joyce Sombroek, Laren Dames 1,
beste keepster van de wereld

Mooie expositie van David Kok in
Brinkhuis

Natuurlijk hoogstandje
aan het Ooghout

Papageno-koffieconcerten op zondagochtend druk
bezocht
Kunstenares Anna Tananyan toont haar sprookjesachtig
'Laren' aan wethouder Tijmen Smit

Singertheater gesloopt

Noodkap eik aan Stationsweg en
beuk Schoutenbosje
Larense zaken 6 februari 2015

Nieuws in beeld

Vierde tassenkraak bij Van Os

R. Bus, T. Duurland en B. Majoor 12½ jaar
brandweerman, J.S. Hittema 25 jaar

S.O.L.L. rekent nog dit jaar op
Larens roggebrood

Vacatures
vrijwilligerswerk

• Vrijwilliger internet café

• Workshopbegeleider Risico’s in en om het huis

Om zichzelf of anderen te kunnen helpen in nood is het
belangrijk dat mensen zich bewust worden van risico’s.
Risicobewust zijn kan ook bijdragen aan het voorkomen
van noodsituaties. De workshop Risico’s in en om het
huis richt zich op bewustwording van mogelijke risico’s
en aanreiken van handelingsperspectieven. Wij zijn op
zoek naar een aantal enthousiaste kandidaten die deze
workshop willen geven. Je krijgt een train-de trainer
om zo de workshop goed te kunnen aanbieden.
Interesse:
vrijwilligerswerkgooienvechtstreek@
rodekruis.nl.
• Vrijwilliger Wandelclub

Wekelijks gaat u 1,5 uur wandelen door het mooie Laren
met bewoners van het Rosa Spierhuis die in een rolstoel
zitten. U doet dit met een vaste gezellige groep
vrijwilligers. Interesse: info@rosaspierhuis.nl t.a.v. mevr.
Zwart.

Van maandag tot en met zaterdag is het internetcafé
van Theodotion geopend van 9.30 tot 12.00 uur. De
vrijwilliger beantwoordt de vragen van bewoners en
helpen hen daar waar nodig is. Op de dinsdagmorgen
hebben wij momenteel een vacature. Interesse:
j.smit@amaris.nl
•	Vrijwilliger thuismaaltijden koerier

Maakt u binnenkort mensen blij met heerlijke maaltijden
van Johanneshove? Vivium Johanneshove is per direct op
zoek naar vrijwilligers die op doordeweekse dagen rond
16.00 uur koelverse maaltijden willen rondbrengen!
Interesse: Bel (035) 539 42 00
Op www.versavrijwilligerscentrale.nl vindt u veel
informatie over vrijwilligerswerk en een uitgebreide
digitale vacaturebank.
Versa Vrijwilligerscentrale afd. Laren
Openingstijden: dinsdag van 10.00 – 12.00 uur
Versa Welzijn, Eemnesserweg 15A (Nieuw adres)
Schering & Inslag (achter Raadhuis)
Tel. 035- 7504149 (dinsdag, woensdag en donderdag)
E-mail: vclaren@versawelzijn.nl

BEL-Art
25

jaar

Particulier,
PGB
& WMO

Tel: 035-5311880

www.carecompany.nl
Wij leveren al 25 jaar thuiszorg in Laren en
omgeving. Zorg, op uw wensen afgestemd.

Tot en met 23 maart is werk te
zien van Liesbeth Schinkel,
Fred Willems en Brigit
Majoor. Het tentoongestelde
werk van Liesbeth is zeer
gevarieerd en bestaat uit
portretten, landschappen, figuratief en erotisch maar
ook heeft zij een voorliefde voor de iconische sterren
uit de jaren 60/70. Zij maakt gebruik van aquarel,
houtskool en acryl. Fred Willems heeft een fascinatie
voor licht en fotografeert vaak landschappen in ’t
Gooi en omstreken, maar is daarnaast ook graag in de
bergen. Menselijke activiteiten vindt hij boeiend om
vast te leggen. Brigit Majoor volgde lessen in
beeldhouwen/boetseren aan de Gooise Academie.
Sinds 2000 werkt zij zelfstandig in steen. Inspiratie
doet zij al wandelend op langs strand of in de bossen.
Vandaar haar voorliefde voor mens, dier en organische
vormen. Haar beelden van serpentijn, speksteen,
albast of marmer zijn abstract en figuratief. De
tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 23 maart
tijdens kantooruren van het BEL-Kantoor aan de
Zuidersingel 5 in Eemnes. (Vrijdagmiddag gesloten)

Voorgevoel
Marleen Verspoor ontwikkelde
het Nalatenschapsdossier en
werkt als (levens)executeur
door heel Nederland.

Ondanks hun decennialange verblijf in de
USA spraken ze allebei nog accentloos
Nederlands. Ze gingen steevast 3 à 4x per
jaar naar hun huis in Nederland, maar dit
zou de laatste keer worden mailde ze me.
Beiden waren 85+ en om de kinderen t.z.t.
de rompslomp te besparen had met name
mevrouw de behoefte om het huis verkopen.
Mij werd gevraagd alles na hun vertrek uit
Nederland te regelen, tot aan de huisontruiming toe. Mevrouw was de kwiekste
van de twee en verzorgde haar man. Bij
onze 1e afspraak lag meneer in bed en bleek
hij behoorlijk in de war. Een gesprek over
verkoop van het huis stuitte bij hem op onwil en verzet. Omdat hij, ondanks vele pogingen van haar, niet mee wilde werken
aan de verkoop besloot zijn vrouw dit dan
maar uit te stellen tot komend voorjaar.
Gezien de hoge leeftijd van beiden in combinatie met zijn mentale conditie had ik
twijfels of dat dan wèl zou lukken, maar zo
vertrokken zij terug naar de USA. Gelukkig
kon zij daar nog net op tijd een volmacht
regelen voor haar oudste zoon want zij
overleed kort daarna, net voor Kerstmis.
Haar man woont nu in een psycho-geriatrische instelling en kan niet meer reizen.
Zou zij een voorgevoel hebben gehad?

tel. 035 5313432 | info@viaverspoor.nl

Bijzondere uitvoering Matthäus Passion
Ter gelegenheid van
haar 10-jarig bestaan is
de Stichting Laren Klassiek er in geslaagd een
voor Nederland absoluut unieke uitvoering
te organiseren op Palmzondag 20 maart a.s.
Het meesterwerk van
Johann Sebastian Bach zal niet worden uitgevoerd in
een adaptatie van de Duitse componist Felix Mendelssohn- Bartholdy ( na bijna 100 jaar dé ontdekker
van de Matthäus) , maar in een orkestratie van zijn
landgenoot Robert Franz.
Franz trachtte rond 1860 met de ter beschikking staande middelen van zijn tijd de Matthäus Passion ‘in de
geest’ van de grote componist te herleiden. Hij veranderde geen noot aan Bach’s muziek. De Nederlandse
dirigent Jan Stulen kreeg het orkestratie-materiaal
van Robert Franz dat decennia lang niet te vinden was,
in handen. Ook ontdekte hij dat de vermaarde dirigent Willem Mengelberg de ‘Franz-versie’ gebruikte,
toen hij in 1899 de Matthäus Passion voor het eerst uitvoerde in Amsterdam. Deze ‘Franz-versie’ zal nu in
Nederland, in de Larense Sint Jansbasiliek voor het
eerst worden uitgevoerd. De uitvoering van de versie
van Franz heeft tot doel de tongen in beweging te
brengen en vóór alles: te verduidelijken dat elke versie
slechts een relatieve geldigheid heeft, de zogenaamde
‘authentieke’ van onze dagen inbegrepen.
De uitvoerenden zijn: Jan Stulen
dirigent, Bernard Loonen Evangelist, Marco Bakker Christus,
Renate Arends sopraan , Claudia
Heuel alt , Harry van Berne
tenor, Georg Gädker, bas. Verder
werken mee Camerata Particolare, Jaap Dieleman
pianoforte, Wiebe Kooymans orgel, het Holland Concert Koor en Koorschool Midden-Gelderland.
De Matthäus Passion in de Sint Jansbasiliek is voor
iedereen zeer goed te volgen aangezien de uitvoeing
op camera wordt geregistreerd en op grote LCDschermen wordt geprojecteerd. De toegangskaarten
kosten € 59,50 (eerste rang) en € 49,50 (tweede rang),
incl. programmaboekje, pauzedrankje en € 2,50 administratiekosten. Bestellen via www.ntk.nl/voorstelling/laren-klassiek

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.

Zzp-er en de risico’s

Bent u zzp-er? En ook getrouwd? De kleine
ondernemer heeft veel risico’s op zijn bord liggen en daarvan krijgt zijn of haar partner er ook
een paar mee. Voor de geregistreerd partner geldt
overigens precies hetzelfde. Nog steeds trouwen
de meeste paren zonder huwelijkse voorwaarden
op te stellen, zodat ze een gemeenschap van goederen hebben. Dan deel je werkelijk je volledige
lief en leed, óók financieel. Zodra de risico’s van
een ondernemer groter worden, adviseert zijn
boekhouder daarom vaak om een bv op te zetten;
mocht het misgaan, dan betekent dat niet meteen
een persoonlijk faillissement.
Een zzp-er kan dat niet voorkomen. En heeft de
één schuld, dan kan de deurwaarder ook beslag
leggen op de auto van de partner en hem laten
verkopen. Niet alleen de ondernemer moet dus
op zijn zaak letten, zijn of haar partner kan beter
ook de zaken een beetje in de gaten houden. Dat
zouden trouwens álle echtgenoten moeten doen:
laat niet alles aan de ander over, verdiep je ook
in die vervelende administratie. Je hoort elkaar
op de hoogte te houden, dat moet zelfs volgens
de wet. Maar wat als dat niet gebeurt? Wat als je
gaat scheiden en de ander blijkt een oude schuld
te hebben waarvan je nooit eerder hebt gehoord?
Pech, want ook die wordt meeverdeeld. Procederen daartegen helpt niet.
Hoewel de gedachte dat je lief en leed deelt mooi
en romantisch is, is het niet altijd verstandig om
een gemeenschap van goederen te hebben en te
houden. Je kunt aan het begin van je relatie niet je
hele leven overzien, maar de start van een bedrijf
is een moment om ook stil te staan bij de risico’s
waar je de ander – en je gezin – mee opzadelt.
Je kunt ook regelen, dat de ander niet alle ondernemersrisico’s deelt, maar wel deelt in de goede
resultaten. Dat kan door alsnog huwelijksvoorwaarden te laten stellen. k

vandepas@vanderloeff.nl | www.vanderloeff.nl

R E P O RTAG E
Lancering Online
Magazine I-Laren

volgt

“i-laren, een geheel nieuw en eigentijds commercieel
experiment dat het beste van laren, de kunstwereld en
ondernemerschap verenigt”, aldus Wethouder van
cultuur tijmen smit.
u kunt i-laren online magazine volgen via www.i-laren.nl

De Gouden Makelaar
NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM EO

Column
De woning markt is zeker in beweging, zoals ik
vorige maand aangaf echter niet in elke segment. De
(bepaalde) vraag wordt groter en het aanbod slinkt.
Dus u kunt op uw vingers natellen dat de prijzen
stijgen en dat er weer concurrentie komt tussen
kopers. Een koop/verkoop is pas gesloten indien er
een schriftelijke, door beide partijen ondertekende
koopovereenkomst is én dat de 3 daagse bedenktijd
voor de koper voorbij is. Daarbij, kunnen er nog
andere ontbindende voorwaarden door koper of
verkoper gesteld worden. De bekendste is bijvoorbeeld
het voorbehoud van een bouwkundige keuring.
Maar, denk ook aan bijvoorbeeld legalisatie van een
aanbouw, toestemming van de kantonrechter indien
een van de partijen zelf niet meer bevoegd is te
verkopen of toestemming van de geldverstrekkende
instelling. Als klein kind wil je altijd het speelgoed
waar de ander mee speelt, je huilt en dreint, ten
einde toch dat speelgoed van de ander in je bezit te
krijgen. Soms lukt dat maar veelal lukt dat ook niet.
Dan wordt je of in de hoek gezet,die ander zegt :
“neen”, loopt weg óf als die ander erg assertief is,krijg
je een duw of een dreun, zo zie ik het regelmatig
gebeuren op de peuterspeelzaal. In het echte leven,
zie wij als makelaar ook, dan in sommige situaties
iemand iets heel graag wilt hebben, terwijl het
eigenlijk al aan een ander gegund is. Nu is het zo dat
een mondelinge overeenkomst (lees wilsovereenstemming) niet meer rechtsgeldig is. Dus een
verkoper kan, zolang er niets getekend is, beslissen
om bijvoorbeeld alle partijen te vragen een bod uit te
brengen. Het hoeft zeker niet zo te zijn dat dan de
verkoop “automatisch” naar de hoogst biedende gaat
én het hoeft zeker óók niet zo te zijn, dat er daarna
niet meer onderhandeld kan/mag worden. De
verkoper beslist uiteindelijk, aan wie en tegen welke
prijs het verkocht worden. Gezien de afgelopen jaren
dat het een kopersmarkt was, zien we op dit moment
weer een verschuiving naar een verkopersmarkt.

KERKLAAN 2 LAREN
PLAN NU UW VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING

GRAAFLAND 12 LAREN

LAMMERT VD TONGELAAN 16 LAREN

EEMNESSERWEG 16 LAREN

Marjolein Speksnijder,
NVM Register Makelaar Taxateur

Bel voor een vrijblijvend bezoek 035 - 538 48 10

www.deGoudenMakelaar.nl

Groepswandeling
Zondag 14 februari loopt de
route vanuit Laren via het
Laarder Wasmeer en Anna’s
Hoeve
naar
landgoed
Groeneveld. Terug gaat het
door de Vuursche bossen. De
vijfde groepswandeling gaat op zondag 13 maart naar de
vertrouwde Eemnesser polder. Wellicht dat het prille
voorjaar al iets wil prijsgeven van het rijke
weidevogelleven in de uitgestrekte polder. De tocht is
circa 22 kilometer lang en onderweg wordt twee keer
gepauzeerd. Start en finish in de clubkantine van SV
Laren ‘99 aan het Schuilkerkpad, waar de koffie om 9 uur
klaar staat. Start om 9.30 uur. Deelname is gratis, maar
aanmelding is gewenst via www.wandelvierdaagsehetgooi.nl. Honden mogen niet mee.

SeniorWeb workshops
SeniorWeb Laren-Blaricum
helpt u meer plezier te hebben
van uw lap-top, iPad, iPhone
en Tablet computer met
praktijkgerichte computerlessen voor en door actieve
50+-ers. Binnenkort starten de volgende workshops:
Windows 10: 5 lessen voor € 60,- op maandag 15 februari
van 9.30-11.30 uur iPad en iPhone: 7 lessen voor €80,- op
dinsdag 8 maart van 9.30-11.30 uur Videobewerking:
1 dag voor €60,- (incl. broodjeslunch) op woensdag
16 maart van 9.00-16.00uur Skype: 2 lessen voor €25,- op
donderdag 17 maart van 9.30-11.30 uur Internet bankieren:
2 lessen voor €25,- op 31 maart van 14.00 -16.00uur Meer
info en aanmelden bij PC-Helpdesk, Brinkhuis of kijk op
www.seniorweblarennh.nl of bel 06-46175271. Cursuslocatie: Johanneshove, Eemnesserweg 42.

Ik leer anders
Een grote groep leerlingen denkt
niet in woorden maar in beelden.
Dit
zijn
de
zogenaamde
beelddenkers. Voor deze leerlingen
is het lesmateriaal vaak ingewikkeld
(en) of moeilijk te onthouden. Vaak
hebben
beelddenkers
een
leerachterstand of denkt men aan
dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog
meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden. ‘Ik
leer anders’ vertaalt de lesstof naar de manier van
denken van het kind. Presentatie voor ouders en
onderwijsmedewerkers over deze nieuwe manier van
leren. Dorien Kok geeft in haar praktijk begeleiding en

Activiteiten
coacht bij leer- en gedragsproblemen. Denk hierbij aan
dyslexie, beeld-denken of visueel-ruimtelijk leren,
hoogbegaafdheid, ADHD, ADD en autisme. Deze
informatieve lezing kunt u bijwonen in het Brinkhuis
op maandag 15 februari van 19.30-21.30 uur. Entree € 10,Kaarten via www.bibliotheekhlb.nl of
www.volksuniversiteitlaren.nl

Basiscursus Piano en Gitaar voor volwassenen
Onder de noemer: ‘nooit
te oud voor muziekles’
start De Gooische Muziekschool met lesaanbod voor
volwassenen. Vanaf medio
februari wil de school
starten een basiscursus voor gitaar en piano. In een groep
van 3 tot 6 personen worden de deelnemers bekend
gemaakt met het bespelen van het instrument en wordt
de basis van het muziek maken gelegd. Samen het instrument verkennen, noten leren lezen en de basis leggen
voor het goed bespelen van het instrument. Kortom een
heerlijke cursus om kennis te maken met een van de favoriete muziekinstrumenten. De cursus bestaat uit 8 lessen
van 45 minuten. De lessen kunnen worden gegeven in
Bussum en Laren. De kosten bedragen € 120,- excl btw.
Ook kinderen vanaf groep 4 t/m 8 van de basisschool kunnen in februari aan een basiscursus gitaar, piano, viool en
drums deelnemen. De serie bestaat uit 15 lessen van 30
minuten voor € 170,-. Aanmelden of meer informatie via
www.degooischemuziekschool.nl of 035-6936596

Tv in plaats van God?
Nu de kerk steeds minder mensen
iets te zeggen heeft, lijkt Hilversum
onze nieuwe reddingsboei. Je kunt
het zo gek niet bedenken of de
televisie wil ons helpen: financiële
problemen, huwelijks leed, ziekte en gebrek, lijden en
dood. De kijkkast is onze nieuwe hulpverlener, trooster en
huisvriend geworden. Maar, vraagt Willem Pekelder zich
met ons op dinsdag 16 februari af, is al die Hilversumse
hulp wel zo belangeloos en oprecht als ze eruit ziet? En
welke prijs betalen wij als kijker? Willem Pekelder (1959) is
een onafhankelijk denkend journalist en columnist met
als specialismen: media, religie en levensbeschouwing.
Dinsdag 16 februari, van 19.30 tot 21.30 uur in de
Johanneskerk aan de Naarderstraat. Bij binnenkomst
koffie of thee en bij de afsluiting, een glas wijn. De toegang
is gratis maar een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

Themaochtend energiebesparing
Veel mensen willen graag energie
besparen, maar weten niet goed waar
ze moeten beginnen. In de Bibliotheek
Huizen-Laren-Blaricum is 17 februari
van 10.45 tot 12.00 een themaochtend
over de mogelijkheden voor energiebesparing bij particuliere huishoudens. De ochtend is
gratis toegankelijk. Geïnteresseerden vragen wij te
reserveren via www.bibliotheekhlb.nl

‘Druk, druk, druk...’ beter omgaan met stress
Versa
Welzijn
organiseert
binnenkort weer de cursus ‘Werken
aan werkstress’ voor mensen die last
hebben van stress of opgebrand
dreigen te raken. In acht
bijeenkomsten van twee uur per
week en een follow-up bijeenkomst
ontdekken de deelnemers welke stijl van stresshantering
in een specifieke situatie het meest geschikt is. Ook leren
zij de controle te herwinnen over situaties waar ze voorheen
geen grip op hadden of waar ze ziek van zijn geworden. De
cursus vindt plaats bij Versa Welzijn, Larenseweg 30 in
Hilversum. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. De
kosten voor deelname bedragen € 100,- (inclusief het
cursusboek). Voor informatie of aanmelding: groepswerk@
versawelzijn.nl of 035 683 01 54.

elektriciteitssystemen en zal ook iets over hernieuwbare
energie vertellen. Deze lezing past goed bij de nieuwe
wisseltentoonstelling in het museum over Energie.
Museum Hof land, Hilversumseweg is geopend vanaf
13.00 uur. De lezing begint om 14.00 uur, duurt ongeveer
een uur. Voor verdere informatie: zie de website: www.
geologischmuseumhof land.nl

Volksuniversiteit – Nog meer New York
22 februari vindt een vervolg plaats op de lezing die Stef
Pluijm in januari verzorgde over New York in het
Brinkhuis. Stef neemt ons mee naar de andere, minder
bekende en minder bezochte delen van Manhattan,
zoals de Upper West Side, Harlem en de East Village, die
zeker net zozeer de moeite van een bezoek waard zijn.
Daarnaast begeeft Stef zich ook buiten Manhattan. Twee
wandelingen bevinden zich in Brooklyn en een aantal
bezienswaardigheden in Queens en The Bronx passeren
de revue. Ook maakt hij de overtocht naar Jersey City
voor enkele zeer bijzondere locaties. De lezing is bedoeld
voor iedereen die al eens in New York was, de bekende
gebouwen, bruggen en parken gezien heeft en nu
nieuwe, bijzondere ervaringen wil opdoen. Maar ook
voor ‘first-timers’ die avontuurlijk ingesteld zijn en
meer willen bezoeken dan het Vrijheidsbeeld, de
Brooklyn Bridge en Central Park. Aanvang: 19:30 - 22:00.
Kosten: €12,50. Meer info en aanmelden: www.
volksuniversiteitlaren.nl

Parkinson Café

Lezing: ‘EHBO met Homeopathie’

Donderdag 18 februari om 14.30 uur komt Hans Holtslag
met zijn nieuwe show “Kristallen Tranen”. Zijn vorige
“Trillende Tranen”, was een groot succes. Hans Holtslag
is zelf Parkinson patient en gaat daar op bijzondere wijze
mee om. Locatie: Amaris Theodotion, Werkdroger 1,
(Ridderzaal). Zaal open om 14.00 uur, waar u de
informatie-tafel van de Parkinson Vereniging kunt
bezoeken. Koffie en thee staan voor u klaar. Toegang:
gratis. Meer info op www.parkinsoncafelaren.nl of bel
Ineke van de Heijden 035-5265272.

Op dinsdag 23 februari van 10.00 – 11.30 uur in het
Nederlands en van 14.00 - 15.30 uur in het Frans! Wat kan
ik doen met homeopathie, zalfjes en natuurlijke
producten bij kleine ongelukken, ski-of sportblessuren
of klachten op vakantie? Hoe kan ik zo snel mogelijk
herstellen – ook bij voorbeeld bij botbreuk, verrekking of
peesontsteking? Locatie: Zevenenderdrift 19. Gratis
maar graag van tevoren aanmelden! Max 8 deelnemers.
Wilt u meer weten? Kijk op www.homeopathielaren.nl

‘Recente ontwikkelingen op de energiemarkt’

Vrouwelijke
deskundigen
zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in de media en op
congressen.
Met
haar
sprekersbureau ZijSpreekt, in
maart 2009 gestart, brengt
Marga Miltenburg vrouwen
in
beeld,
die
hun
deskundigheid graag voor
het voetlicht willen brengen. Zij spreekt over het aandeel
van vrouwen in de media en wat er nodig is om in beeld

Dit is de titel van de lezing
op zondag 21 februari in
Geologisch
Museum
Hof land
door
Pier
Stapersma, afgestudeerd
aan de Universiteit van Twente en thans als Senior
Analist verbonden aan het Clingendael International
Energy Programma (CIEP) in Den Haag. De spreker zal op
hoofdlijnen schetsen wat er in de wereldwijde olie- en
gasvoorziening gebeurt. Hij is gespecialiseerd in

Gooische VrouwenZaken: Marga Miltenburg

te komen. Haar advies: Toon lef en laat je zien. Als je
zichtbaar bent, word je gevraagd en gehoord. Marga
werkte jarenlang voor de KRO-radio als
programmamaker, eindredacteur en hoofd informatie
Radio. Donderdag 25 februari in Het Brinkhuis. Aanvang
10.30 uur met koffie en iets lekkers.Start bijeenkomst
11.00 uur. Kosten incl. koffie met iets lekkers en een
gezellige lunch en eventueel een pitch, bedragen € 22,75
per persoon.

Gluckauf
Joram Willink producent
van de film Gluckauf
presenteert
donderdagavond 25 februari zijn film
Gluckauf in het Brinkhuis.
Joram is opgegroeid in
Eemnes en won op het Gala
van de Nederlandse film afgelopen november Vier Gouden
Kalveren met GluckAuf. Na vertoning in de grote
bioscopen door heel Nederland heeft het Brinkhuis de
primeur gekregen deze nu in onze eigen BEL te vertonen.
“En waar kan dat op zijn mooist” zegt Joram “dan midden
in ons eigen filmtheater van het Brinkhuis”. “Hier kan ik
mijn familie, vrienden en bekenden uitnodigen en hun
vol trots mijn Kalveren laten zien”. Gluckauf is de groet
tussen mijnwerkers waarmee zij elkaar een behouden
terugkeer wensen. Het is de titel van de film die tijdens
het gala van de Nederlandse film werd uitgeroepen tot
Beste Film en ook de kalveren in de categorieën Beste
Regie, Beste Scenario en Beste Camera won. Het verhaal
gaat over de subversieve relatie tussen een vader en een
zoon. De film start om 19.30 uur en de entree is Euro 7,50.
Reserveren: info@hartvanlaren.nl

Klassiek – Katie Mahan (piano)
Katie Mahan meesterpianiste uit de USA zal op 26 februari
een concert geven in het Brinkhuis.Katie staat bekend als
“een van de meest buitengewone “ Amerikaanse talenten
van deze tijd. Ze vangt met haar uitzonderlijk innovatief
karakter als muzikant steeds de volle aandacht van haar
publiek. Haar Gershwin uitvoeringen, gelardeerd door
haar eigen arrangementen, zijn prachtig. Aanvang: 20.15
uur. Entree: volwassenen € 15,–, studenten € 10,–, tot 12
jaar gratis. Reserveren: Via reserveren@hartvanlaren.nl of
bel 035 751 3991.

Rosa Spier Huis: Yentl en de Boer
Met het nummer ‘Ik heb een man gekend’ hebben Yentl
en de Boer de Annie M.G. Schmidtprijs gewonnen voor
het beste theaterlied. Zondag 28 februari zijn zij met
muzikale hoogstandjes en absurdistische sketches in het
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Rosa Spier Huis. Zij componeren, zingen, spelen,
verrassen en ontroeren. Aanvang 15.30 uur. Vrijwillige
bijdrage. Meer info op: www.rosaspierhuis.nl

Expositie: Harmonieuze tegenstellingen
Jan Blank, Lora Harreveld, Ruben Jager en Mayke Verhoeven exposeren momenteel hun werk op het ZevenendZes. Hun overeenkomsten? Ze zijn nieuwsgierig, (onder)
zoekend, grensverleggend en bovenal getalenteerd.
Eigenschappen die zich vertalen in heel divers werk vol
harmonieuze tegenstellingen en botsende materialen.
In het decor van het voormalige timmeratelier in Laren,
tegenwoordig een ontmoetingsplaats voor binnen- en
buitenhuisarchitectuur, krijgen de schilderijen, objecten en installaties een extra dimensie en wordt eens te
meer duidelijk dat kunst een onmisbaar aspect in ons
interieur is. De expositie aan het ZevenendZes is te
bezoeken van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 – 18.00
uur en op zaterdag van 9.00 – 17.00 uur.

Moeiteloos gezond
Vanaf 2 maart t/m 30 maart zullen er 5 woensdagavonden
in het teken staan van Perfect Health Ayurveda Lifestyle
in het Brinkhuis. De cursus wordt gegeven door Susan
Koet (Meditatie Docent, Yoga Docent en Ayurveda
Lifestyle Consultant). Ayurveda betekent ‘wetenschap
van het leven’ en is de 5.000 jaar oude body/mind
medische wetenschap uit India. In deze cursus leer je:
Basisprincipes van Ayurveda (o.a. de 5 elementen), de
dosha’s of constitutie, jouw persoonlijke body/mind
constitutie (dosha), moeiteloos gezond zijn (de juiste
inname) het ritme van jouw natuur, jouw optimale
dagelijkse routine, voeding als medicijn, bewegen voor
jouw dosha, innerlijke apotheek, mentale en emotionele
gezondheid, bewuste communicatie. Kosten: € 199,-.
Meer informatie en opgeven: www.one4allcoaching.
com/nl/agenda

Workshops digitale overheid
Zelf belastingaangifte doen met de computer, uw AOW
overzicht of uw pensioenoverzicht raadplegen? Volg dan
onze workshop De Digitale Overheid van 3 dagdelen,
waarin wij de digitale overheid, de DigiD en het doen
van belastingaangifte behandelen. Start dinsdagmiddag 1 maart, van 14:00 tot 16:00 uur, prijs: € 40.

Inspiratieavond over Barmhartigheid

Judas en God

Afgelopen maand is het boek
‘De naam van God is genade’
verschenen waarin Paus
Franciscus in een persoonlijk
verhaal zijn visie op Gods
barmhartigheid geeft. Het
begrip
’barmhartigheid’
(agape, aritas) is in het
theologisch denken van de
paus zijn centrale begrip. Hij
ziet ‘barmhartigheid’ als het
kernbegrip voor de kerk.
Maar … waar gaat het om in dit begrip? Wat wordt er mee
bedoeld? Op 3 maart spreken pastoor Jan Vriend en ds.
Jan Rinzema hierover. Pastoor Vriend en de parochie St.
Jan willen Laren graag laten delen in het wereldwijde
kerkelijke themajaar ‘2016: het Jaar van de
Barmhartigheid’. Ds. Rinzema volgt met veel
theologische interesse de huidige paus op de voet en
heeft inmiddels een aantal lezingen gegeven over de
encycliek ‘Laudato Si’. Ds. Rinzema is tevens bekend door
het succesvolle inspiratieproject ‘de Preek van de Week’
(www.preekvandeweek.com). De bezieling zal ook
muzikaal worden gegeven door pianiste Nobuko
Takahashi. Brinkhuis, donderdag 3 maart om 20.00 uur.
Toegang vrij.

Judas heeft geen goede
naam. Hij is bekend
geworden als de man die
Jezus verraadde met de
judaskus. Hij werd de
verpersoonlijking van het
kwaad. Een heel ander
beeld rijst op uit het
zogenaamde Evangelie van Judas. Dit geschrift uit de
vierde eeuw werd 40 jaar geleden gevonden in de buurt
van een Egyptisch stadje. Ds. Job de Bruijn zal op dinsdag
8 maart een inleiding houden over dit evangelie. We
lezen fragmenten van het boek. We kijken naar wat er
staat en wat het te betekenen kan hebben, ook voor ons,
vandaag. Het Evangelie van Judas legt, evenals andere
buiten-Bijbelse evangeliën, andere accenten. Judas komt
in dit boek anders naar voren. Hij brengt Jezus dichter
bij zijn bestemming. Eerder een witte raaf dus, dan een
zwart schaap. ` Dinsdag 8 maart 2016, van 19.30 tot 21.30
uur in de Johanneskerk aan de Naarderstraat. De toegang
is gratis maar een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Culturele middag voor 55+
Op 7 maart is weer de
culturele middag voor 55
plussers in het Brinkhuis en
zal Tjako Fennema een
lezing houden over de
componist Richard Wagner.
Richard Wagner (1813-1883)
staat enerzijds bekend om
zijn politieke stellingname
en zijn verheerlijking door
sommige
nazi’s
en
anderzijds als in zijn tijd
toonaangevend componist van prachtige opera’s
waarvan de operacyclus de Ring des Nibelungen wel de
meest bekende is. Tjako Fennema, kunstrecensent van
de Gooi en Eemlander, uitgever en TV presentator zal u
laten genieten van veel wetenswaardigheden over deze
interessante componist. De lezing zal worden verrijkt
met geluidsfragmenten. Aanvangstijd 14.00 uur.
Toegangsprijs € 5,- inclusief koffie/thee. Reserveren:
jhospers@versawelzijn.nl of 06 46 10 80 28.

Vriendschapsconcert MCC
Op 13 mrt om 14.00 uur in Muziekcentrum
Schering&Inslag vindt het vriendschapconcert plaats.
Meer info op: www.mcclaren.nl/Oudleden/Startmccnext.htm

Volksuniversiteit – Matthäus Passion
Op 14 maart zal de Hilversumse organist en clavecinist
Henk van Zonneveld in het Brinkhuis te Laren aspecten
van Bach’s Matthäus-Passion laten zien, die als regel niet
in de tekstboekjes te vinden zijn. Zo worden vanuit het
openingskoor “Kommt ihr Töchter” lijnen getrokken
naar de andere delen waarin de dialoog tussen beide
koren een rol speelt. Het gebruik van verschillende
toonsoorten is door Bach heel bewust toegepast om een
symbolische boodschap over te brengen en de
belangrijkste koraalmelodie, “O Haupt voll Blut und
Wunden”, blijkt op allerlei onverwachte plaatsen op te
duiken. Verder komt de rol van Jezus’ 12 discipelen aan
de orde en de manier waarop Bach dit verwerkt heeft in
recitatieven, aria’s en koralen. Wanneer u zelf een
partituur heeft, neemt u deze dan mee. Vaardigheid in
muziek lezen is echter niet per sé een voorwaarde voor het
volgen van de lezing. Kosten: € 10,-. Aanvang: 20.00 uur.
Meer info en reserveren: www.volksuniversiteitlaren.nl

Een Smartphone “waarom zou ik?”
De PC Helpdesk BEL organiseert op maandag 14 maart
om 14.00 uur een presentatie “De Smartphone, uw

wereld in zakformaat.” Inwoners (50+)
uit de BEL gemeenten
zijn van harte welkom
in de theaterzaal van
het Brinkhuis in
Laren. René Akkies, vrijwilliger bij de PC Helpdesk BEL
zal u aan de hand van praktijkvoorbeelden laten zien
welke Smartphones er op de markt zijn. Hij zal het huidige aanbod smartphones Android, Windows, Apple en
de daarbij behorende abonnementen met data en bellen
behandelen. Toepassingen zoals App’s, Apple Appstore,
Google Playstore, Windows komen eveneens aan de orde.
De mogelijkheden zijn legio, dus laat u infomeren. Heeft
u belangstelling? Meldt u zich dan aan via themabijeenkomst@pchelpdeskbel.nl . Kosten 6,00 euro p.p. incl. een
kopje koffie/thee in de pauze.

Mattheus Ontbijt 2016

Dinsdag 15 maart van 7.00 – 9.00 uur organiseert het
Comité ‘Vrienden Preek van de Week’ het Mattheus –
ontbijt als als verdiepende bezinning op het luisteren
naar de Mattheus Passion, in restaurant Mauve aan de
Brink. Tijdens het ontbijt zal Hans Haffmans,
musicoloog en presentator NPO Radio 4, een aantal
muzikale thema’s in Bach´s Mattheus-Passion laten
horen en toelichten. Haffmans is groot
muziekdeskundige en geeft regelmatig vele lezingen
over muziek in heel het land. Jan Rinzema, schrijver en
theoloog, zal een informatieve introductie geven op de
Bijbelse thema’s in de Mattheus. Als Bachkenner en
theoloog geeft hij aan dat Bach Jezus in de MattheusPassion portretteert als ‘de nieuwe Mozes’. Jan Rinzema
verzorgt via Internet hedendaagse Bezielende Bijbelse
Bezinning (zie www.preekvandeweek.com). De kosten
voor het uitgebreide ontbijt en de twee lezingen zijn
€ 19,50 ‘all-in’, welke vóór 1 maart op bankrek. nr. NL33
RABO 0123592011 t.n.v. A.M. van der Zee, o.v.v. Mattheus
ontbijt 2016 en de naam van de deelnemer gestort dient
te zijn. Opgave bij Mieke van Diepen: contact@
preekvandeweek.com. Toewijzing van plaatsen wordt in
volgorde van binnenkomst van betaling bepaald.

Larens Lente Dictee 2016
Het Groot Dictee der Nederlandse Taal is allang voorbij,
maar in het Brinkhuis wordt het Larens Lente Dictee op
donderdag 17 maart gehouden! ’s Avonds vanaf 19.30 uur
is iedereen welkom die graag zijn spellingkennis wil
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testen. Het dictee is voor
iedereen die van de
Nederlandse taal en van
Laren houdt. Het dictee is
geschreven door Elbert
Roest, burgemeester van
Laren. De presentatie is
zoals elk jaar in
professionele handen van Vera Hilhorst. Na het dictee
bent u welkom voor een drankje in onze foyer. Rond
23.00 uur zal de uitslag bekend zijn en volgt aansluitend
de prijsuitreiking. Deelname kost € 5,- en opgeven is
nodig. Kijk op www.volksuniversiteitlaren.nl om u op te
geven. Wilt u niet meedoen, maar er wel graag bij zijn?
We hebben hulp nodig bij het nakijken van alle dictees.
Geef u op via bovengenoemd webadres. Het dictee wordt
georganiseerd door Volksuniversiteit Laren, het
Brinkhuis, Laar & Berg, Bibliotheek Huizen Laren
Blaricum. En is vooral mogelijk gemaakt door sponsor
Rabobank Noord Gooiland en een aantal sponsors die
zorgen voor prijzen, bloemen, hapjes en koffie!

Cursus Rondom Dementie maakt u sterker
Op dinsdag 22 maart start de cursus Rondom Dementie
die bestaat uit 7 bijeenkomsten van 19.30 - 21.30 uur. (22
maart: 13.30 - 15.30 uur). Kosten cursus: € 30,00. Deze
cursus is bedoeld om naasten van dementerenden
wegwijs te maken in de wereld van dementie en in de
verschillende ondersteuningmogelijkheden. In de
cursus komen onderwerpen aan bod als: Wat is dementie,
wat voor gedragsveranderingen zijn er te verwachten,
hoe ga je daar mee om, wat voor ondersteuning is er.
Deze onderwerpen worden door een deskundige
toegelicht zoals een geriater, psycholoog, sociaal
psychiatrisch verpleegkundige etc. Voor deelname aan
de cursus kan instemming van het WMO-loket nodig
zijn, daarom is tijdig aanmelden voor de cursus
belangrijk. Informatie/aanmelden:cursusbureau Versa
Welzijn, tel: 035 623 11 00. De cursus wordt gegeven in
wijkcentrum de Malbak, Burg.Tydemanplein 3, 1261 NK
Blaricum.

Schrijversontmoeting met Griet op de Beeck
Op donderdag 24 maart komt Griet op de Beeck naar
Bibliotheek Laren! Met ‘Vele hemels boven de zevende’
schreef zij een indrukwekkend debuut. Over de dialogen

in ‘Kom hier dat ik u kus’ is
geschreven dat ze adembenemend zijn. Medio februari
komt haar nieuwe boek ‘Gij
Nu’ uit.De hoogste tijd om
deze sublieme auteur uit te
nodigen! Tijd: 20.00-22.00 uur. Entree: € 10,00 | bibliotheekleden € 8,00 Koop snel kaarten!

Digitale tentoonstelling
De Historische Kring Laren
is trots dat haar pilot - een
digitale tentoonstelling
over de geschiedenis van de
gezondheidszorg in Laren nu werkelijkheid is. Het
begint met de geboorte en
de zorg daaromheen. In de loop van het jaar zullen
artsen, fysiotherapeuten en zorginstellingen worden
besproken. Van harte hopen we dat u met plezier de
teksten leest en de foto’s bekijkt. Ze brengen ons weer
een stukje terug in de tijd. Een volgende stap -wellicht
volgende maand al- zullen heel veel geboortekaartjes
hier te zien zijn. Geboorten die werden begeleid door
zuster Roest. We kregen van een donateur een hele
verhuisdoos vol met alle kaartjes die zij bewaard had.
Een prachtige bron van kennis die we nu graag delen.
Het is het een actieve website en u wordt van harte
uitgenodigd uw kennis of opmerkingen te delen door
middel van een klik op de (goede) knop. In de Lindenhoeve
zal een bescheiden materiële expositie zijn. Aan de tafel
in de Lindenhoeve kan men kennis delen onder het
genot van een kopje koffie of thee. Welkom, zowel op de
site als in de Lindenhoeve!

Mieke Pontier, glas en keramiek
In het Rosa Spier Huis is een tentoonstelling te zien van
de glaskunstenares en keramiste Mieke Pontier. Vorig
jaar vierde zij haar 50-jarig kunstenaarschap met een
grote overzichtstentoonstelling in het Nationaal
Glasmuseum te Leerdam. Nu toont ze werk dat ze de
afgelopen 10 jaar heeft gemaakt. Door een combinatie
van twee totaal verschillende materialen, glas en
keramiek, komt ze tot verbluffende beelden, of objecten
zo men wil. De inspiratie vindt Pontier in de natuur: het
zijn vooral stenen en wolken, maar ook lucht, licht en
water die haar enorm fascineren. Ze komen allemaal
terug in haar objecten. Zoals wolken die om de top van
een berg hangen of water dat in een moment van
beweging is bevroren. Een bezoek aan de tentoonstelling
is meer dan de moeite waard. Je voelt er de sfeer waaruit
de objecten zijn voortgekomen: enerzijds Noorwegen

met zijn aardse kleuren en anderzijds Afrika, zonnig en
veelkleurig. De tentoonstelling loopt t/m 10 april en is
iedere dag te bezichtigen tussen 10.00 en 16.00 uur.

Schilderkunst uit Laren
Op dit moment is in de
Tuinzalen van Singer Laren de
tentoonstelling
‘Schilderkunst in Laren’ te zien. Vanaf
omstreeks 1880 ontwikkelde
Laren zich tot een belangrijk
kunstenaarsdorp.
Anton
Mauve, Albert Neuhuys en
Hein Kever behoorden tot de
eerste
kunstenaars
die
getroffen waren door de ongerepte natuur en het
authentieke boerenlandleven. Hun landschappen in de
schildertrant van de Haagse school en interieurs met
moeder en kind waren al snel geliefd in binnen- en
buitenland. Steeds meer Nederlandse schilders lieten
huizen met ateliers bouwen in Laren en Blaricum,
waardoor de boerendorpen geleidelijk aan elkaar
groeiden. Naast navolgers van bovengenoemde schilders
diende zich omstreeks 1900 een nieuwe generatie
kunstenaars aan, onder wie Ferdinand Hart Nibbrig, Co
Breman, Jan Sluijters, Piet Mondriaan, Bart van der Leck
en Chris Beekman. In deze expositie wordt een selectie
getoond van de karakteristieke én veelzijdige Larense
schilderkunst uit de collectie van Singer Laren. De
expositie is te zien t/m 10 april.

Gratis overstap naar Windows 10
Medewerkers van de PC
Helpdesk BEL verlenen op een
aantal maandag-middagen in
maart assistentie bij uw
“Overstap naar Windows 10”.
Inwoners 50+ in de BEL gemeenten zijn dan ook van
harte welkom bij de PC Helpdesk BEL in het Brinkhuis.
Aanmelden kan tijdens openingstijden van maandag
t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur. Windows 10
synchroniseert al uw gegevens op uw Windowsbesturingssysteem van PC, Windows tablet en Windows
Smartphone. Windows 10 is veiliger en gemakkelijker in
gebruik. Het argument van wachten tot de kinderziektes
over zijn gaat niet meer op. Voor meer informatie www.
pchelpdeskBEL.nl.

Agenda
T/m 29 feb	Brinkhuis: Expositie (h)Artgalerij:
Schilderijen van David Kok
T/m 23 mrt	BEL-Kantoor: BEL-Art met Liesbeth Schinkel,
Fred Willems en Brigit Majoor
T/m 10 apr Singer Laren: Kirchner.Paradijs in de bergen
T/m 10 apr Singer Laren: Schilderkunst uit Laren
12 feb	Brinkhuis: Yes tot Jazz- Wolfgang Maiwald
Trio om 20.30 uur
14 feb	Sv Laren’99: Groepswandeling
Wandelvierdaagse Het Gooi
14 feb	Rosa Spier Huis: Opening Tentoonstelling
Mieke Pontier, glas en keramiek
15 feb
Brinkhuis: Rechtswinkel om 19.30 uur
15 feb
Brinkhuis:Lezing: ”Ik leer anders” 19.30 uur
16 feb
Aanbouw van College De Brink: Bingo 14.00 uur
16 feb	Brinkhuis: Biblioscoop: Le Tout Nouveau
Testament om 15.30 uur
16 feb	Johanneskerk: Tv in plaats van God? door
Willem Pekelder 19.30 uur
16 feb
Raadhuis: Verg. Comm. R&I om 20.00 uur
17 feb	Bibliotheek Huizen: Themaochtend
Energiebesparing om 10.45 uur
17 feb
Brinkhuis: Filmdiner 55+ om 17.30 uur
17 feb
Binkhuis: Biblioscoop: La Tête Haute 19.30 uur
18 feb	Brinkhuis: Koffie drinken voor Senioren om
10.00 uur
18 feb	Amaris: Parkinsoncafé: Hans Holtslag met
“Kristallen Tranen” om 14.30 uur
18 feb	Brinkhuis: Alzheimer Café – Mantel der
Liefde om 19.30 uur
18 feb
Raadhuis: Verg. Comm. M&F om 20.00 uur
19 feb	Brinkhuis: Voorlezen voor peuters in de
bibliotheek om 11.00 uur
21 feb 	Museum Hofland: Lezing: ‘Recente
ontwikkelingen op de wereld energiemarkt’
om 14.00 uur
22 feb
Brinkhuis: Nog meer New York om 19.30 uur
23 feb	Zevenendrift: Lezing: ‘EHBO met
Homeopathie bij ski- of sportblessure’
23 feb	Brinkhuis: Biblioscoop: La Tête Haute 15.30 uur
24 feb	Brinkhuis: Biblioscoop: Holland: Natuur in
de Delta om 19.30 uur
24 feb
Raadhuis: Gemeenteraadsverg. om 20.00 uur
25 feb	Brinkhuis: Koffie drinken voor Senioren om
10.00 uur
25 feb	Brinkhuis: Gooische VrouwenZaken - Marga
Miltenburg om 11.00 uur
25 feb	Brinkhuis: Gluckauf – Film van Joram
Willink om 19.30 uur

26 feb	Brinkhuis: Voorlezen voor peuters in de
bibliotheek om 11.00 uur
26 feb Brinkhuis: Kidsbios – Superheld om 15.30 uur
26 feb	Brinkhuis: Klassiek – Katie Mahan (piano) om
20.15 uur
28 feb Rosa Spier Huis: Yentl en de Boer om 15.30 uur
1 mrt Start actie 30 dagen zonder alcohol
1 mrt 	Brinkhuis: Biblioscoop: Holland, Natuur in de
Delta om 15.30 uur
2 mrt Brinkhuis Filmdiner 55+ om 17.30 uur
2 mrt	Brinkhuis: Biblioscoop – Nelsons No. 5 om 19.30
uur
3 mrt 	Brinkhuis: Koffie drinken voor Senioren om
10.00 uur
3 mrt Brinkhuis: Brei-haakcafe van 10.00-12.00 uur
3 mrt	Brinkhuis: Inspiratieavond over Barmhartigheid
om 20.00 uur
4 mrt	Brinkhuis: Voorlezen voor peuters om 11.00 uur
6 mrt	Museum Hofland: kinderactiviteit: schilderen
met zand
7 mrt	Brinkhuis: Culturele middag voor 55+: Tjako
Fennema over componist Richard Wagner om
14.00 uur
8 mrt Brinkhuis: Biblioscoop – Nelsons No 5 15.30 uur
8 mrt	Johanneskerk:Judas en God door Ds. Job de
Bruijn om 19.30 uur
9 mrt Brinkhuis: Biblioscoop – Big Eyes om 19.30 uur
10 mrt 	Brinkhuis: Koffie drinken voor Senioren om
10.00 uur
11 mrt	Brinkhuis: Voorlezen voor peuters om 11.00 uur
13 mrt	Sv Laren’99: Groepswandeling Wandelvierdaagse
Het Gooi
13 mrt	Schering&Inslag: MCC – Vriendschapsconcert
om 14.00 uur
14 mrt	Brinkhuis: Inleiding Matthäus Passion om 20.00
uur www.volksuniversiteitlaren.nl
15 mrt Mauve: Mattheus Ontbijt 2016
15 mrt Brinkhuis: Biblioscoop – Big Eyes om 15.30 uur
16 mrt Brinkhuis: Filmdiner 55+ om 17.30 uur
16 mrt	Brinkhuis: Biblioscoop – Marguerite 19.30 uur
17 mrt 	Brinkhuis: Koffie drinken voor Senioren om
10.00 uur
17 mrt	Brinkhuis: Larens Lente Dictee om 19.30 uur.
Opgeven : www.volksuniversiteitlaren.nl
18 mrt	Brinkhuis; Voorlezen voor peuters om 11.00 uur
19 mrt	Brinkhuis: Piano Recital Yoshimi Kawai 15.00 uur
20 mrt St. Jansbasiliek: Matthäus Passion
24 mrt	Brinkhuis: Schrijversontmoetingen met Griet
op de Beeck 20.00 uur
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