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5 vragen aan 

Waarom Gilde SamenSpraak?
‘Toen ik ruim een jaar geleden van Zeist naar Laren 
verhuisde, wilde ik het Gooi graag beter leren kennen. Ik 
sloot me aan bij Gilde Gooi Noord, onderdeel van 
Stichting Gilde Nederland. Dat is een organisatie waarbij 
vrijwilligers anderen helpen op allerlei gebied, onder 
meer door het overdragen van kennis en ervaring. Een 
van de projecten van de stichting is Gilde SamenSpraak. 
Daarbij worden anderstaligen en Nederlanders bij elkaar 
gebracht om taal en cultuur te delen. De bedoeling is dat 
anderstaligen zo op een informele manier hun 
Nederlands kunnen oefenen.’ 

Hoe gaat dat in de praktijk?
‘We krijgen veel aanvragen van mensen die bezig zijn 
met hun inburgeringstraject. Nederlands leren is daar 
een onderdeel van. De meeste anderstaligen die wij bij 
Gilde Gooi Noord begeleiden, zijn af komstig uit Syrië en 
Eritrea. Om deel te kunnen nemen aan het project 
moeten zij al redelijk Nederlands spreken. Als 
coördinator breng ik hen in contact met een van onze 
vrijwillige taalcoaches. Een aanvraag start altijd met een 
uitgebreid intakegesprek. Ik wil graag weten wat iemand 
in het verleden heeft gedaan, maar vooral ook welke 
plannen hij of zij hier in Nederland heeft. Vervolgens ga 
ik op zoek naar een taalcoach die zo goed mogelijk bij de 
anderstalige past. Als ik denk dat ik een goede match heb 
gevonden, maken we met z’n drieën een afspraak. Klikt 
het inderdaad, dan kunnen de taalcoach en de 
anderstalige daarna samen verder aan de slag.’ 

Jullie zoeken nog taalcoaches. Wat houdt het 
werk in?
‘Het is de bedoeling dat je als vrijwilliger een jaar lang 
ongeveer anderhalf uur per week Nederlands met de 

Na twintig jaar met veel plezier bij een groot Amerikaans 
bedrijf te hebben gewerkt, gooide Bert van Veen van de ene 
op de andere dag het roer radicaal om. Na een kort 
intermezzo als marktkoopman ging hij aan de slag bij 
Amnesty International. Terugblikkend: ‘Ik wilde graag 
iets betekenen voor de maatschappij.’ En dat laatste wil 
hij nu, ruim 15 jaar later, nog steeds. Tegenwoordig is hij 
daarom coördinator bij Gilde SamenSpraak, een taal- en 
integratieproject waarmee Nederlanders in contact 
worden gebracht met anderstaligen. 

Bert van veen

anderstalige gaat oefenen. Hoe, dat maakt eigenlijk niet 
uit. Het kan gewoon thuis, maar natuurlijk ook tijdens 
een wandeling of een bezoekje aan de bibliotheek. Eens 
per drie maanden schrijf je als taalcoach een verslag, 
waarin je aangeeft hoe het gaat. Daarnaast organiseren 
we een paar keer per jaar bijeenkomsten voor alle 
taalcoaches, waarbij ze ervaringen met elkaar kunnen 
uitwisselen. Uiteraard kunnen ze bij vragen altijd op de 
organisatie terugvallen. We gooien niemand in het 
diepe.’ 

Waarom is dit werk zo belangrijk?
‘Ten eerste is het goed leren spreken van de Nederlandse 
taal essentieel. Alles begint met taal. Wie geen 
Nederlands spreekt, kan het hier verder wel shaken. 
Daarnaast hamer ik altijd erg op integratie. Het is 
belangrijk dat een taalcoach de anderstalige ook daarbij 
helpt. Onbekend maakt nog altijd onbemind, en daarom 
is het belangrijk dat Nederlanders en anderstaligen 
vaker met elkaar in contact komen. Dat gebeurt vaak 
nog niet vanzelf, maar dit project kan daarbij een 
steuntje in de rug zijn.’
 
Hoe kunnen aspirant-taalcoaches zich 
aanmelden?
‘Door mij een mailtje te sturen (mevanveen3@gmail.
com) of mij te bellen (06-21845885).  Op onze website 
www.gildegooinoord.nl is nog meer informatie te 
vinden over het Gilde en onze activiteiten. ’  
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Mooi Laren
Mooi weer, redelijk rustig in het dorp 
op deze zondagmiddag. Straks vertrek-
ken mijn man en ik naar het dorpsdi-
ner. Feestelijk. Is er ook een mindere 
kant aan Laren?

Jazeker. Gisteren heeft mijn man plas-
tic zakken, blikjes, friet- en frikandellenbakjes geraapt 
voor ons huis op straat. Nu vraagt u natuurlijk: doet de 
buitendienst haar werk niet goed? Jazeker, de buiten-
dienst doet elke dag uitstekend werk. Het gaat over de 
rommel die zichtbaar wordt op de zondagochtend, wan-
neer er minder auto’s in onze straat staan. Een beeld dat 
mijn man onrustig maakt. Afval achtergelaten door jon-
geren uit Laren en uit de omgeving. Waar komen ze toch 
vandaan en waar wachten ze op? 

Ik weet het, het is mij al verteld. Elbert Roest liep op zon-
dagmorgen ook met een tang troep te rapen. Mijn man 
doet dat nu, en gaat zelfs met de jongeren het gesprek 
aan om hen te wijzen op de rommel en de afvalbakken. 

Dan verlang ik naar de pleinen van Italië. Links staan de 
opa’s, rechts de oma’s. Aan de andere kant de ouders met 
kinderwagens en kleine kinderen. En onder dit toeziend 
oog een groep jongeren, die doen wat jongeren overal ter 
wereld doen, namelijk hangen. Maar wel onder toezicht. 
Oké, het is een romantisch beeld, te romantisch waar-
schijnlijk. Hoewel, er zijn ook plekken in Laren waar veel 
jongeren samenkomen en er geen rommel ligt. Zoals de 
tennisbaan afgelopen zaterdag, toen ik met mijn hond 
er wandelde en zag hoe druk het er was. Op zondagoch-
tend was het er brandschoon. Het kan dus. Lieve men-
sen, jong en oud. Laten we allemaal doen wat velen van 
ons al doen, gewoon de troep in de prullenbak. Dan is 
het weer ‘mooi Laren’ voor mij. 

Rinske Kruisinga,
burgemeester

17Theater agenda

15Kermis laren

13Wandelvierdaagse 't Gooi
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 Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Telefoniste/planner
Het telefonisch aannemen van ritten en het plannen van 
rijschema’s. Werktijden: 1 dag per week van 9.00 tot 11.00 
uur op het kantoor en daarna telefoonwacht tot 21.30 uur 
via doorschakeling van de telefoon. Contactpersoon: Peter 
Springer van Stichting Rolstoelbus ’t Gooi, tel. 035-5315522 
of mail naar voorzitter@rollybus.nl.

Begeleiders voor wandelen
Houdt u van bewegen en het buiten zijn, dan bent u wel-
licht degene naar wie wij op zoek zijn. Werktijden: Vrij-
dag 10.00 - 12.00 uur. Contactpersoon: Jennifer Nortman 
van Vivium Zorggroep, De Stichtse Hof te Laren, tel. 035-
5390808 -  035-5390800 of uitbureaudsh@vivium.nl.

Medewerker Kinder-Geopartijtjes, 
Geologisch Museum Hofland te Laren
Organiseren en/of helpen bij (niet schoolse) kinderacti-
viteiten, voor 6-10 kinderen van 6 tot ca. 12 jaar. Pro-
gramma’s als f ilm of PowerPointpresentatie over bijv. 
dino ‘s. Beantwoorden van de vragen, glaasje fris, klei-
fossieltje boetseren, cadeautje geven, grabbelton, enz. 
Bereidheid om enige basiskennis van geologie/archeo-
logie te verwerven. Er is een proeftijd van ca 2 maanden. 
Werktijden tijdens vakanties, weekeinden, vrije school-
middagen, bij aanvragen van verjaardagsfeestjes e.d. 
Contactpersoon: Dick Borger van Geologisch Museum 
Hof land te Laren tel. 035-6234631, 035-5382520 (museum)  
of vrijwilligers@geologischmuseumhof land.nl

Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is te bezoeken op:
dinsdag van 10.00 – 12.00 uur, Het Raadhuis, Eemnes-
serweg 19, dinsdag van 14.00 – 15.00 uur.
tel. 035- 7504149 e-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl

25jaar

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

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Particulier
& PGB

Vrijwilligers gezocht voor de 
RK begraafplaats
Een ieder verbaast zich ieder jaar hoe het toch komt 
dat alles er zo tiptop uitziet op het Sintjanskerhof. Al 
vele jaren komt de hark- en schoffelploeg bij elkaar 
om de handen uit de mouwen te steken waardoor de 
begraafplaats er rond het patroonsfeest op 24 juni 
weer strak uitziet.Helaas is het leger de laatste jaren 
uitgedund en zijn er nieuwe vrijwilligers nodig.
Aanmelden bij, Nico van den Brink tel 035-5383900 of 
per mail info@sintjan.nl
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   Dit is een podium voor  de  politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Tijdens de raadsvergadering van 30 mei ben ik beëdigd 
als raadslid. Ik was al langer als voorzitter en commis-
sielid actief bij de VVD, maar dit is toch wel het echte 
werk, raadslid, het hoogste bestuursorgaan van de 
gemeente.
Laren komt in diverse onderzoeken als beste woonplaats 
van Nederland uit de bus. Bovendien zijn de inwoners 
zeer tevreden over hun gemeentebestuur. Onderzoeken 
die in opdracht van de provincie zijn uitgevoerd stellen 
ook vast dat Laren een bestuurskrachtige en f inancieel 
gezonde gemeente is. Als je dan ook nog bedenkt dat 
Laren een ongelofelijk hoog voorzieningenniveau heeft 
voor een dorp met 11000 inwoners besef je dat wij bevoor-
recht zijn in dit prachtige dorp te mogen wonen.
En dat willen we graag zo houden! Dus geen fusie met 
Huizen en Blaricum en ook niet met Gooistad. Dat zijn 
allemaal oplossingen voor problemen die we niet heb-
ben, we doen het uitstekend als zelfstandig dorp. Boven-
dien is men in Huizen en Blaricum ook tegen een fusie, 
hoe groot is de kans op succes als alle betrokken partijen 
niet willen? Gelukkig vinden we dit standpunt ook 
nadrukkelijk terug in het coalitieakkoord van Larens 
Behoud en de VVD, zelfstandigheid is een van de speer-
punten van dit akkoord. Andere speerpunten zijn o.a. 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Afgesproken 
is dat sociale woningbouw speciale aandacht krijgt. Het 
behouden van de beeldkwaliteit van ons dorp heeft prio-
riteit dus zal er terughoudend worden omgegaan met 
wijzigingen van het vigerende bestemmingsplan en zal 
bij bouwprojecten middels keuzenota’s door de raad 
besloten kunnen worden voor herbestemmen van 
bestaande bouw of toch nieuwbouw. Overige prioritei-
ten zijn Veiligheid, Autoluw en Begaanbaarheid, daartoe 
komt er o.a. een extra BOA. En natuurlijk zorg die meer 
dan netjes geregeld moet worden. Er staat nog veel meer 
in het akkoord; als u het wilt 
lezen, kijk dan op de website van 
Laren. 
Ik beloof u dat ik de wethouders 
van Larens Behoud en VVD de 
komende vier jaar zal houden aan 
dit prima coalitieakkoord…

Hans Faas, VVD Laren

Jong in de gemeenteraad
Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeen-
teraadslid te zijn?’
Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso 
super interessesant en erg leerzaam, soms is het span-
nend, soms een tikkeltje saai of juist gevuld met humor. 
Er is zoveel om te leren over het functioneren van een 
dorp als Laren. Dit houdt mij dan ook veel bezig. Enkele 
vraagstukken die de laatste tijd door mijn hoofd hebben 
gespeeld: Hoe regelen wij zorg in een dorp waar gemid-
deld gezien de meeste 80+ers van heel Nederland wonen? 
Hoe gaan wij om met het Sociaal domein? Wat voor 
straatbeeld willen wij hebben? Wat doen wij voor de jon-
geren in ons dorp? In hoeverre zijn we klaar voor de toe-
komst als het gaat over afstappen van fossiele brandstof-
fen en overschakelen naar duurzame energie? Hoe gaan 
wij om met onze gemeentelijke f inanciën? Wat is onze 
rol en positie in de regio? 
 
Het kijken naar deze (en andere) vraagstukken is wel 
interessant. Soms benader je een vraagstuk wetenschap-
pelijks en soms weer f ilosofisch of vanuit een gevoel. 
Gelukkig hoef je als raadslid niet in je eentje alle oplos-
singen te bedenken, maar doe je dat samen. Ik probeer 
m’n kennis zoveel mogelijk te verbreden zodat ik in 
meerdere vraagstukken mee kan werken richting oplos-
singen. Dit gebeurt door veel te lezen en deel te nemen 
aan veel cursussen, trainingen en werkbezoeken en ver-
der een luisterend oor te hebben voor inwoners van 
Laren. 
 
ik ben blij om te zien dat binnen Larens Behoud dan ook 
de behoefte is om expertise uit de Larense bevolking 
meer te betrekken en benutten in gemeentelijke vraag-
stukken. Uiteindelijk gaat het niet om de 15 raadsleden, 
3 wethouders en burgemeester 
die ons dorp heeft, maar het gaat 
om het welzijn van alle inwoners, 
dieren en natuur op weg naar een 
duurzame toekomst waarin wij 
allen kunnen f loreren. 
 

Sean Bogaers, 
gemeenteraadslid Larens Behoud

Politiek
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Nieuws in beeld

Herinneringsplaquette aan appartementencomplex 
Tarcisiushof onthuld

Drukte bij Annemarie Bitter tijdens 13e Atelieroute

450x genieten op Rotary Dorpsdiner 
in tuin Singer

Dagje op de motor voor clienten 
Amerpoort

Joke Boog (75) stond aan de wieg van 
modemekka Laren

Landschapsarchitect Piet Oudolf wint 
Singerprijs 2018

Goois Natuurreservaat krijgt zitbankje van 
Wandelvierdaagse ‘t Gooi

Burgemeester en wethouder van 
Cultuur openen 13e atelierroute

Laarder Ingmar Rosmalen minst 
gepasseerde keeper van Nederland

Autospottertjes smullen van 
tonnenkostende gif groene Lamborghini
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Larense zaken

Herinneringsplaquette aan appartementencomplex 
Tarcisiushof onthuld

Larense zaken 15 juni 2018

Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Vanaf 2017 worden aangevraagde en verleende (omge-
vings)vergunningen niet meer in het Larens Journaal 
gepubliceerd. U kunt ze bekijken via de landelijke web-
site www.overheid.nl Hier worden ook de verordeningen 
(gemeentelijke regels en wetten) bekendgemaakt. Wilt u 
bericht ontvangen van de bekendmakingen via e-mail of 
app? Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich 
hiervoor aanmelden.

Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kan-
toor, Zuidersingel 5 in Eemnes. Kijk voor de agenda op 
www.mooisticht.nl 

De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen op 9 
en 30 mei 2018 kunt u bekijken op www.laren.nl 
(Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > 
Besluitenlijst Raad).

De Commissie R&I vergadert dinsdag 19 juni 2018 om 
20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De verga-
dering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aan-
melden bij de commissiegriff ier. Onderstaande agenda 

geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 

commissie R&I 22 mei 2018
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
•  Keuzenota/verzoek realisatie appartementen Rabolo-

catie 
•  Gemeentelijk rioleringsplan/aanpak wateroverlast

De Commissie M&F vergadert donderdag 21 juni 2018 om 
20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergade-
ring is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aanmel-
den bij de commissiegriffier. Onderstaande agenda geeft 
een samenvatting weer van de geagendeerde onderwer-
pen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 

commissie M&F 24 mei 2018
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
•  Jaarstukken 2017 gemeente Laren 
•  Controleprotocol jaarrekeningen 2018-2021 gemeente 

Laren 
•  Jaarrekening 2017, begroting 2019 en beleidsplan 

2019-2022 Goois Natuurreservaat

 

De gemeenteraad vergadert woensdag 27 juni 2018 om 
20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De verga-
dering is openbaar. Onderstaande agenda geeft een 
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
•  Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergade-

ring 30 mei 2018
•  Vaststellen lijst ingekomen stukken 
•  Beëdigen commissielid Winkel (CDA)
•  Keuzenota/verzoek realisatie appartementen Rabolo-

catie 

Vergadering Commissie 
Ruimte en Infrastructuur

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën

Gemeenteraadsvergadering 
27 juni

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

Overzicht besluiten 
raadsvergaderingen
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• Gemeentelijk rioleringsplan/aanpak wateroverlast 
• Jaarstukken 2017 gemeente Laren 
•  Controleprotocol jaarrekeningen 2018-2021 gemeente 

Laren 
•  Jaarrekening 2017, begroting 2019 en beleidsplan 

2019-2022 Goois Natuurreservaat

De gemeenteraad vergadert woensdag 4 juli 2018 om 
20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De verga-
dering is openbaar. Onderstaande agenda geeft een 
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeen-

schappelijke Regelingen
•  Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergade-

ring 27 juni 2018 (onder voorbehoud)
•  Bespreking Arhi-procedure met bureau Berenschot
•  Behandelen Kaderbrief
•  Vaststellen collegeprogramma 2018-2022

Het college van burgemeester en wethouders van Laren 
maakt bekend dat het Milieujaarverslag 2017 en de jaar-
rapportage 2017 van de Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek op 22 mei 2018 zijn vastgesteld. 

In het milieujaarverslag en de jaarrapportage wordt 
gerapporteerd over de activiteiten en projecten die in 
2017 zijn uitgevoerd. Beide stukken liggen ter inzage bij 
de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combi-
natie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend 
op afspraak terecht, tel. 14 035. Of kijk op www.laren.nl 

Van 18 juni tot en met 7 september is de politiepost 
op Groene Gerritsweg 2B in Laren alleen op maandag 
(09.00 tot 12.30 uur) open. U kunt ook naar het politie-
bureau in Naarden op Amersfoortsestraatweg 12. Dit 
bureau is open van maandag tot en met vrijdag van 
09.00 tot 17.00 uur.

In verband met het evenement Lekker Laren op Plein 
1945, en de kermis op Plein 1945 en de Sint Janstraat, 
wordt de weekmarkt op de vrijdagen 29 juni, 6 juli en 
31 augustus verplaatst. U kunt de markt dan vinden 
op de Brink, vanaf de Sint Jansbasiliek en De Rijt tot 
aan de Torenlaan.

Geboorten
03-06-2018  Arthur Sem Robert Treffers
04-06-2018  Isabel Merel Wetzels

Onder het motto ‘Houd het groen binnen de perken’ vra-
gen we regelmatig uw aandacht voor het op tijd snoeien 
van hagen. Het houdt uw erfscheiding mooi compact en 
in model en helpt om onveilige situaties door overhan-
gend groen te voorkomen. We zien dat in Laren het groen 
er op veel plaatsen mooi bij staat. Kunt u wel wat tips 
gebruiken? De komende maanden deelt ‘onze’ groenex-
pert Ton van der Horst praktische snoeitips. 

De tip van Ton
De beste tijd om te snoeien is rond de langste dag van het 
jaar. Als in het voorjaar de dagen langer worden en de 
temperaturen stijgen, komt ook de plantengroei op 
gang. Eerst nog langzaam, maar in de maanden mei en 
juni maakt het groen een enorme groeispurt door. Zeker 
met het mooie weer van de afgelopen tijd! Die groei 
neemt sterk af na de langste dag. Als u rond 21 juni 
snoeit, is een eenmalige snoeibeurt vaak voldoende. U 
hoeft dan hooguit in september nog een klein snoei-
rondje te doen om het groen weer strak de winter in te 
laten gaan. Gaat u binnenkort snoeien? Let dan wel goed 
op of u geen vogelnestje ziet.  

Aangepaste openingstijden 
politiepost

Milieujaarverslag en 
jaarrapportage OFGV 2017

Familiebericht

Verplaatsing weekmarkt 
vanwege Lekker Laren en kermis 

Gemeenteraadsvergadering 
4 juli

Snoeitips
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Larense zaken

Ton van der Horst, opzichter Groen bij de buitendienst 
van de BEL Combinatie. Werkt al sinds zijn tienerjaren in 
het groen. Weet dan ook als geen ander hoe je groen moet 
aanleggen en onderhouden.

De aanpak wateroverlast, als onderdeel van het Gemeen-
telijk Rioleringsplan Laren 2018 - 2022 (GRP), is klaar. 
Uiteindelijk heeft de inbreng van inwoners geleid tot 
belangrijke aanscherpingen in het plan en veel adviezen 
voor de uitvoering ervan. Hartelijk dank voor die 
inbreng en alle goede en scherpe discussies! Het defini-
tieve GRP/aanpak wateroverlast wordt in juni besproken 
in de raadscommissie en daarna voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

De uitgangspunten op een rij 
Hieronder beschrijven we in het kort de kernpunten 
waar de aanpak wateroverlast op is gebaseerd:
•  Af koppelen van dakvlakken staat centraal.
  Dit betekent dat zoveel mogelijk hemelwater af kom-

stig van de daken niet meer in het vuilwaterriool 
terechtkomt. Gebiedsgericht werken is hierbij essen-
tieel om integraal te kunnen werken en tot betere 
oplossingen te komen. 

•  De gemeente Laren neemt de uitvoering en de kosten van 
het af koppelen op zich.

  Het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval 
zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van gemeente en inwoners. Door de grote verschei-
denheid aan woningen en af koppeloplossingen lopen 
de kosten per woning sterk uiteen. Daarom betaalt en 
organiseert de gemeente het af koppelen. 

•  De kosten voor de aanpak wateroverlast worden betaald uit 
de rioolheff ing. 

  Om de kosten te kunnen dekken, stijgt de rioolheffing 
de komende vier jaar stapsgewijs. De totale stijging na 
vier jaar, inclusief die voor het reguliere onderhoud, zal 
rond 75 euro per huishouden bedragen. 

U bent welkom bij de commissievergadering van 
19 juni
Op dinsdag 19 juni vergadert de commissie Ruimte & 
Infrastructuur over het GRP/aanpak wateroverlast. Deze 
vergadering is openbaar en is om 20.00 uur in het raad-
huis in Laren. U bent daarbij van harte welkom. Wilt u 
inspreken? Dan kunt u dat vooraf melden bij griff ie@
laren.nl De stukken kunt u inzien via www.laren.nl 
(Bestuur > Gemeenteraad > Commissie Ruimte & Infra-
structuur > Agenda Commissie R&I). 

Vervolgstappen
Na de raadscommissie wordt het GRP/aanpak waterover-
last op woensdag 27 juni voorgelegd aan de gemeente-
raad. Als de gemeenteraad ermee instemt, gaan we direct 
beginnen met het uitwerken van een uitvoeringsplan. En 
uiteraard gaan we dat weer in samenspraak met u doen.

Informatie over wateroverlast
Achtergrondinformatie, plannen, rapporten en een over-
zicht met vragen en antwoorden over wateroverlast kun u 
vinden op www.laren.nl (Projecten > Wateroverlast). 

De heer J.A.W. (Jaap) van Duijn ontving vrijdag 25 mei 
een Koninklijke onderscheiding uit handen van burge-
meester A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven van de 
gemeente Westland. Hij is benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau en ontving de daarbij behoren-
de versierselen bij zijn afscheid als voorzitter van de 
Stichting Greenport Food & Flower Xperience (GFFX).

Aanpak wateroverlast 
naar de gemeenteraad

Koninklijke onderscheiding voor 
de heer J.A.W. van Duijn 
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Veel basisschoolleerlingen, juffen en meesters, ouders en 
andere wandellief hebbers hebben een f link aantal kilo-
meters in de benen zitten. Na drie avonden wandelen 
(één avond was afgelast vanwege slecht weer), liedjes zin-
gen en plezier maken was het vrijdagavond 1 juni tijd 
voor het welverdiende avondvierdaagse defilé. Op het 
bordes van het toen nog te openen Vida in Laren begroet-
ten burgemeesters Joan de Zwart-Bloch (Blaricum), Ro-
land van Benthem (Eemnes) en Rinske Kruisinga (Laren) 
alle lopers met trots.

Op zaterdag 22 september wordt de nationale Burendag 
georganiseerd. Het jaarlijks terugkerende feest dat u 
samen met uw buren en de buurt kunt vieren!

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevor-
dert zo contact en verbinding tussen groepen mensen. 
Ook met Burendag wil het Oranje Fonds mensen dichter 
bij elkaar brengen. Daarom kunt u als buurt na eind juni 
een aanvraag tot maximaal vierhonderd euro bij het 
Oranje Fonds indienen om jullie Burendagplan te kun-
nen uitvoeren. Op www.burendag.nl vindt u alle voor-
waarden en het aanvraagformulier.

Mevrouw A.C. Splint-Keilman is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg de onderscheiding 
vanwege haar belangeloze en intensieve inzet sinds 1984 
voor de samenleving op het gebied van ontwikkelings-
samenwerking, medische zorg/medische zorg voor men-
sen met een lichamelijke beperking, ouderenzorg en op 
kerkelijk gebied. Burgemeester Rinske Kruisinga reikte 
vrijdag 11 mei - tijdens de honderdste vergadering van 
Stichting Saint Francis Hospital Medical Support Group 
- de onderscheiding en de bijbehorende versierselen uit. 
Mevrouw Splint-Keilman (71) was vanaf 1984 tot 2003 
bestuurslid en secretaris van de Lizzy Breman-Schouten 
Stichting (voor 2003 Stichting Sonnewijck). Zij verzorgde de 
notulen en heeft intensief meegedacht over de besteding 
van de opbrengst van het pand waarin de stichting geves-
tigd was. Het pand diende als tehuis voor verlofgangers.

In de periode 1984 tot 2015 was mevrouw Splint-Keilman 
verbonden aan Nationale Vereniging De Zonnebloem. 
Zij is minstens dertig keer mee geweest als verpleegkun-
dige tijdens zesdaagse vakanties op het cruiseschip De 
Zonnebloem. Zij had tijdens deze vakanties de leiding 
over en de verantwoordelijkheid voor de verzorging van 
gasten met een lichamelijke beperking.

Sinds 2001 is mevrouw Splint-Keilman secretaris bij St. 
Francis Hospital Medical Group (MSG). Deze organisatie 
bestaat uit vrijwilligers die een ziekenhuis in Zambia 
(Katete) ondersteunt met de (medische) infrastructuur. 
In de loop der jaren zijn er grote projecten gerealiseerd. 
Mevrouw Splint-Keilman verzorgt het secretariaat in 
het ruimste zin des woords. Zij onderhoudt onder andere 
de contacten met donateurs, plant vergaderingen, 
maakt de notulen én het jaarverslag. Zij houdt zich bezig 
met het bedsponsorplan en sponsorovereenkomsten. 
Ook is mevrouw Splint-Keilman meerdere keren namens 
MSG naar Zambia afgereisd om daar ter plekke te con-
troleren en overleg te plegen met de betrokkenen aldaar 
over de verschillende projecten.

Van 2012 tot 2017 was mevrouw Splint-Keilman bestuurs-
lid van Stichting Werkgroep Zambia. Zij heeft een enor-
me bijdrage geleverd aan de Zambiadagen. Zonder haar 
drijvende kracht was het Platform Zambia niet ontstaan.

Ook is mevrouw Splint-Keilman sinds 2001 als gast-
vrouw verbonden aan Stichting Vier het Leven. Zij bege-
leidt ouderen (tachtigplus) naar culturele uitjes zoals 
theater, f ilm of concertbezoek.

Idee voor Burendag?

Genieten bij het 
avondvierdaagse defilé

Koninklijke onderscheiding voor 
mevrouw A.C. Splint-Keilman



11Larense zaken 15 juni 2018

Woensdag 9 mei organiseerde de gemeente Eemnes, 
mede namens de gemeenten Blaricum en Laren, de tien-
de jaarlijkse Veteranendag voor alle veteranen die in de 
BEL-gemeenten wonen. 

De gemeente Eemnes wilde samen - met jong en oud - 
stilstaan bij wat oorlog met je doet en de gevallenen tij-
dens de Tweede Wereldoorlog herdenken. Het ochtend-
programma van de BEL-Veteranendag viel daarom 
samen met de dodenherdenking door de Eemnesser 
scholen. In het voorjaar hebben de leerlingen een stukje 
geschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog meebeleefd aan 
de hand van het project ‘De Klas van 45’. 

De herdenking startte in de grote Nicolaaskerk in Eem-
nes. Na het welkomstwoord van burgemeester Roland 
van Benthem (Eemnes) vertelde Marga Hilhorst een ver-
haal over de oorlogstijd. Salma, Jurre, Jasmijn, Suzanne, 
Bram en Tommy, winnaars van de gedichtenwedstrijd, 
droegen hun gedicht over de Tweede Wereldoorlog voor. 
Ook dichter Gerard Beentjes droeg een gedicht voor. Ver-
volgens liepen de leerlingen en de BEL-veteranen in een 
stille tocht naar het vrijheidsmonument aan het Plant-
soen. Na de twee minuten stilte was er een krans- en 
bloemlegging door de leerlingen en BEL-veteranen.

Hierna was er voor de BEL-veteranen een lezing door 
sergeant-majoor Els Schiltmans. Zij is lid van Bergings- 
en Identif icatiedienst Koninklijke Landmacht en 
schrijfster van het boek Vermist is erger dan dood. Na de 
lezing nuttigden de BEL-veteranen traditiegetrouw de 
‘blauwe hap’. De dag werd afgesloten met een rit met his-
torische voertuigen en bussen door de drie BEL-gemeen-
ten en naar het gedenkbord van radiotelegrafist ser-
geant Humphrey Watkin Hughes.

Kijk voor meer foto’s op de Facebookpagina van de 
gemeente Blaricum: www.facebook.com/
gemeente.Blaricum

Hoe zorg ik goed voor mezelf als ouder?

Als ouder heb je het druk met de zorg voor je kind(eren), 
je huishouden, je werk. Daarnaast heb je ook nog je soci-
ale leven met familiebezoekjes en dergelijke. Ouder-
schap vraagt een hoop van je. Soms kun je heel erg ver-
langen naar een moment dat je even helemaal niets 
hoeft. 

Het helpt om je gevoelens te delen. In de drukte van alle-
dag heb je kans dat jullie partnerschap minder aandacht 
krijgt. Praat bijvoorbeeld met je partner over hoe jullie 
de taken kunnen verdelen, zodat jullie toekomen aan 
tijd voor jezelf en elkaar. Zorg je grotendeels alleen voor 
je kinderen? Ook dan is het heel belangrijk om iemand 
in je naaste omgeving te zoeken om af en toe een beroep 
op te kunnen doen.

Goed kunnen zorgen voor je gezin begint bij goed zorgen 
voor jezelf! Op het moment dat jij als ouder goed in je vel 
zit, zul je merken dat het je veel minder moeite kost om 
‘een goede mama of papa’ te zijn voor je kind. De dingen 
gaan dan simpelweg meer ‘vanzelf ’.

Hoe doe je dat, zorgen voor jezelf ? Om te beginnen door 
tijd te maken voor de dingen die jou helpen te ontspan-
nen. Als je regelmatig ontspant, heb je meer energie en 
meer zin om je dagelijkse bezigheden uit te voeren. Je 
bent dan beter in staat de positieve kanten te zien, kijkt 
soms net even anders tegen zaken aan en houdt zelf de 
regie in plaats van dat je het gevoel hebt geleefd te wor-
den. Maar deze tijd ontstaat niet vanzelf. Er zijn zoveel 
dingen die ‘moeten’. Je moet er dus bewust tijd voor 
inplannen. 

Sta daarnaast eens stil bij dingen waar je positieve ener-
gie uit haalt. Ben je ontzettend moe? Kijk dan eens naar 
wat jou energie geeft. Wat zijn de dingen die je leuk 
vindt? Dan kan van alles zijn, van muziek luisteren, 
sporten of een lekkere wandeling. Maar gun ook jezelf 
dat middagdutje en laat je to-do-lijst even voor wat het 
is.

Met dank aan online-opvoedhulp en CJG043.nl 

Zeer geslaagde 
BEL-Veteranendag Vraag van de maand
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Nieuws in beeld

Zonnig en gezellig Hemelvaarttoernooi V.V. The Smashers

Toppers bij Larense Lawn Tennis Club kampioen

Makelaar eindelijk achter de tralies 
(voor het goede doel)

Oud minister Hedy d’Ancona slaat 
eerste paal nieuwe Rosa Spier Huis

Pianovoorspeelmiddag bij Sjoerd van 
der Bijl

SV Laren99 kampioen! Tentoonstelling in Historische Kring 
Laren over Sint Jan

Vrijwilligers halen muziektent eindelijk 
weer eens uit het stof

Laarders nemen hartelijk afscheid van 
wethouder Smit en Van der Pols

Singer sluit autodeal met BMW



10 jaar wandelpret in Het Gooi
Het aftellen is begonnen voor de ruim 80 vrijwilligers van de Stichting Wandelvierdaagse Het Gooi. Over 
een weekje, van 20 tot en met 23 juni, gaan naar verwachting 1600 deelnemers uit alle windstreken, waar-
onder tenminste 15 Belgen, op pad voor een paar heerlijke wandeldagen in onze regio.

Laren en wijde omgeving is het decor 
van de tiende Gooise vierdaagse. Een 
jubileum dat natuurlijk feestelijk 
omlijst gaat worden. Met elke dag een 
mobiel Jubileumplein ergens onder-
weg en spektakel op de start- en 
finishplaats bij SV Laren, die is opge-
tuigd met een tent van 20 x 12 meter 
om regen en hitte geen kans te geven 
bij de aankomst van de wandelaars. 
De eerste dag worden de lopers op de 
meet toegezongen door het Larense 
shantykoor De Speuijt. Op vrijdag 
staan bij de doortocht door Eemnes 
optredens gepland van accordeoniste 
Anja Manders en een  groep basisscho-
lieren. En zaterdag op de slotdag gaan 
bij de intocht op de Via Gerbera onge-
twijfeld de beentjes van de vloer bij 
optredens van het dweilorkest De 
Wallenkraaiers en dj Frank de Boer. 
Te voet de mooiste plekjes van Het 
Gooi ontdekken en er nog een paar 
goede doelen mee steunen ook. Zo 
begon het allemaal tien jaar geleden 
en zo is het nog steeds. Enkele enthou-
siaste Laarders keerden terug van de 
Nijmeegse Vierdaagse en bedachten: 
,,Dat kunnen wij ook!”  Ze staken de 
koppen bij elkaar en een paar maan-
den later was de Gooise vierdaagse 
een feit.
Een schot in de roos, zo bleek, want de 
eerste editie trok in 2009 meteen al 700 
deelnemers. Gaandeweg groeide dat 
aantal gestaag en vorig jaar trokken 
zelfs 1600 lopers de wandelschoenen aan.
,,We hebben een naam hoog te houden”, zegt voorzitter 
Tim Bitter aan de vooravond van de jubileumeditie. 
,,Fanatieke wandelaars beschouwen de Gooise vierdaagse 
als een van de mooiste van ons land door de afwisseling 
van bos, heide, polders en buitenplaatsen. En daarom zijn 
we zo trots op onze routeplanners die er elk jaar in slagen 
om de vier routes rondom Laren nog mooier te maken.”
Ter gelegenheid van het tweede lustrum zet de wandel-

club de Stichting Goois Natuurreser-
vaat in het zonnetje. ,,Al tien jaar 
mogen wij belangeloos gebruik 
maken van hun terreinen. Hoogste 
tijd dus om iets terug te doen. En wat 
is er nu toepasselijker dan een zit-
bank, als rust- en genietplek voor de 
natuurminnende wandelaar!”, zegt 
Bitter, die het cadeau vorige week op 
de Zuiderheide overdroeg aan GNR-
rentmeester Karen Heerschop, in 
aanwezigheid van de Larense burge-
meester Rinske Kruisinga. Dezelfde 
avond kookten leerlingen van Colle-
ge de Brink een diner voor de dertig 
lopers die dit jaar voor de tiende keer 
meedoen en kreeg burgemeester 
Kruisinga het eerste jubileumboekje 
over het tienjarig succes van de Gooi-
se vierdaagse.
Intussen stromen de aanmeldingen 
binnen. Tot en met 18 juni kan er 
worden ingeschreven via www.wan-
delvierdaagsehetgooi.nl. Daarna 
elke wandeldag bij de tent. Bitter: 
,,De meesten lopen de 4 x 20 km, 
maar je kunt ook kiezen voor de 10, 30 
of 40 km. En als je weinig tijd hebt 
kun je ook kiezen voor één of twee 
dagen. Wij zijn zeer f lexibel,” lacht 
de voorzitter. Nieuwtje is dat er dit 
jaar, op verzoek van de Parkinsonver-
eniging, speciale 5 km-routes zijn 
uitgezet voor Parkinsonpatiënten en 
hun begeleiders. Aanmelden kan via 
Walter Bout, tel. 0646425454. De wan-

delaars ondersteunen met hun sportieve prestatie weer 
enkele goede doelen. Bitter: ,,Dit jaar kiezen we voor regi-
onale clubs, zoals Scouting Raboes om het belang van 
buitenspelen voor de jeugd te onderstrepen. Verder done-
ren we aan de Stichting Vier het Leven, die begeleide uit-
stapjes voor Gooise ouderen naar museum, concert of 
theater organiseert. En natuurlijk niet te vergeten onze 
gastheer GNR. Het geeft altijd een extra kick als je iets 
terug kan doen!”

Zonnig en gezellig Hemelvaarttoernooi V.V. The Smashers
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Strijdende Erfgooiers …
Wordt datgene wat zich onlangs in Hilversum heeft afge-
speeld de tendens?
Partijen en mensen met een duidelijk stellingname –en 
daar zelfs stemmen mee werven- draaien binnen paar 
maanden radicaal om in hun mening. ‘Verkiezingsbe-
drog’ noemen ze dat geloof ik! Of zwakke knieën, hele 
zwakke knieën!
Ik herken daar niet de strijdende Erfgooier in, die gáát 
waar hij voor staat! Waar zijn de mannen van weleer?
Tuurlijk bestaan ze nog. Zo’n karaktereigenschap -het 
strijden voor ons eigen recht- die zich sinds meer dan een 
millennium in onze genen heeft genesteld en ontwik-
keld, raak je niet zomaar kwijt.
Laten we ons dus ook deze keer geen rad voor de ogen 
draaien!

De Provincie Noord Holland heeft het (dure) Bureau 
Berenschot in de arm genomen om met het zogenaamde 
middenveld (?), bedrijfsleven en bewoners te gaan praten. 
Uitnodigingen kwamen een paar dagen voor de eerste 
bijeenkomst binnen. Geen vooraankondigingen, gewoon 
data die geprikt zijn zonder overleg. (Wat dacht een 
Bureau als Berenschot over de weken voorafgaand aan de 
Sint Jansprocessie waar velen zich avond na avond bezig 
houden met het klaarmaken en neerzetten van de tradi-
tionele bogen, straatversieringen, wimpels … Ondanks 
het grote belang, namelijk de zelfstandige toekomst van 
ons dorp, kan je maar op één plaats gelijk zijn. Van harte 
hoop ik niet dat dit opzet is, want dat zou het ‘open 
gesprek’ wel heel tendentieus maken.

Er gaan ons vragen voorgelegd worden. Maar vragen waar 
de antwoorden al voor de hand liggen. Vragen worden 
gesteld vanuit een aanname. Berenschot ‘kan goed invoe-
len hoe de antwoorden zullen zijn’. En het eindrapport is 
waarschijnlijk in concept al klaar.
Een vraag die zomaar gesteld zou kunnen worden: “ Wat 
is voor u het belangrijkste als uw gemeente samen gaat 
met Huizen?” Oeps: bijna geantwoord. Maar, ik ga niet 
antwoorden op een vraag die ik niet gesteld wil hebben! 
De vraag gaat uit van een samenvoeging van gemeenten. 
Ik wil laten horen dat ik voor zelfstandigheid ben, met 
twee strakke knieën, onbuigzaam, zoals het een klein-
dochter van een Erfgooier betaamt.

“Meneer Berenschot, ik kan niet antwoorden op uw 
vraag, want u gaat uit van samenvoeging gemeenten en 
dat is niet aan de orde.” En vervolgens: “Het zou fijn zijn 

 Ingezonden brief

Disclaimer: Ook uw mening laten horen? Het Larens Journaal 
ontvangt graag uw brieven. Een onaf hankelijke redactie bepaalt 
welke brieven worden geplaatst. De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te 
redigeren of in te korten. De uitgever van het Larens Journaal en de 
gemeente Laren zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van 
ingezonden brieven of bijdragen van externen.

als u mij de vraag stelt waarom zo’n zeventig procent van 
de bevolking zich heeft uitgesproken voor zelfstandig-
heid en u daar blijkbaar geen vragen over heeft?”
Ik zou trots en met rechte rug antwoorden dat we al ruim 
duizend jaar strijden voor onze zelfstandigheid en het 
recht om te besturen. Dat dat al ruim duizend jaar bij-
zonder goed gaat. Als ik nog een riek had, zou ik daarmee 
symbolisch ten strijde trekken naar Haarlem, die de his-
torie blijkbaar niet goed genoeg kent! (Misschien zou ik 
met die riek zelfs wat onschuldige maar welgemikte 
prikjes uitdelen).

Meneer Berenschot, vertelt u de provincie maar dat u uw 
concept-rapport in de prullenbak moet gooien omdat de 
bewoners van die unieke plek in het Gooi u geen antwoor-
den hebben kunnen gegeven op de tendentieuze vragen!

Kleindochter van een Erfgooier,
bijna een halve eeuw echtgenote van een Erfgooier, 
oud-voorzitter Historische Kring Laren,  
maar vooral een bezorgde bewoner van Laren die consta-
teert dat de democratie waar we ons als Nederland zo op 
voorstaan lang niet altijd in praktijk wordt gebracht!

Men (Haarlem!) zou zich moeten schamen! Diep!

Antoinetty van den Brink

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



Wethouder Karin van Hunnik 
(cultuur) opent samen met een 
echte coureur dit jaar de 
Larense zomerkermis. 
Niemand minder dan Tom 
Coronel zal zaterdag 30 juni 

om 13.00 het startsein geven! Tom Coronel komt 
regelmatig uit in het wereldkampioenschap voor 
toerwagens, het WTCR. Hij heeft zijn eigen raceteam en 
reed vorig jaar met zijn broer Tim de Dakar-ralley in 
Argentinië helemaal uit! Tom zal, toepasselijker kan het 
niet, de opening verrichten bij de autoscooter, waar hij 
het opneemt tegen de aanwezige jongeren die met hem 
gratis een paar ritten mogen rijden. Er is een gratis loterij 
met als prijs een kartingronde en er zijn er uiteraard 
gratis oliebollen. De opening wordt omlijst door MCC. De 
Duitse Top Spin is dé over de kop sensatie van de Larense 
zomerkermis. Deze grote bank draait zoevend zijn 
rondjes waarna deze, als de rem op de gondel wordt 
gezet, al kiepend de bezoekers een aantal koprollen laat 
maken. Proberen… als je durft! De Larense kermis heeft 
voorts de primeur van de VR-experience. Een spannende 
3D-ervaring vanuit een bewegende stoel! De andere 
nieuwkomer is het Dumbo Circus. Deze vliegende 
olifanten zijn een groot succes op de kermis. En er is een 
50-meter hoge zweefmolen! Genoeg te doen dus, voor 
oudere en jongere kijkers, smikkelaars, waaghalzen en 
durfals.

Filmagenda Brinkhuis  
In de zomermaanden is er meestal alleen een middagfilm 
aangezien het Brinkhuis het grootste gedeelte van juli en 
augustus beperkt open is. Zie voor de openingstijden onze 
website www.hartvanlaren.nl 

20-06-2018  The Leisure Seeker 14.30 uur  
20-06-2018  Wonder Wheel 19.30 uur 
27-06-2018 Wonder Wheel 14.30 uur 
27-06-2018  Darkest Hour 19.30 uur  
4-07-2018  Darkest Hour 14.30
04-07-2018  Lion 19.30 uur
11-07-2018  Lion 14.30 uur
18-07-2018  Victoria en Abdul 14.30 uur
25-07-2018  C’esta la Vie 14.30 uur

Programma Kermis Laren
Zaterdag 30 juni
13.00 Kermisterrein
Opening door Tom Coronel en 
muziekvereniging MCC. Gratis 
oliebollen bij de gebakkraam 
(tot 14.00 uur)
Zondag 1 juli
10.30 Botsautobaan
H. kermismis in de autoscooter door Aalmoezenier B. 
van Welzenes, m.m.v. muziekvereniging St. Jan. 
Koopzondag bij de Larense winkels.
Maandag 2 juli
1300-24.00 Familiedag
Overal extra aanbiedingen!
Dinsdag 3 juli
16.00-18.00 Alle attracties
Prikkelarme kermis met minder geluid!
Woensdag 4 juli
14.00-17.00 Kermisterrein
Clown DesAlles verrast kleine en grote 
mensen met zijn vrolijke acts!

Entree: 5,- Euro  
Graag online reserveren via www.hartvanlaren.nl.  
Indien u hier niet uitkomt dan kunt u op de dag van de 
voorstelling – vanaf een uur voor het begin van de voorstelling 
– uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen. 

In combinatie met de films bieden wij nu ook een lunch- en 
borrelarrangement aan: 
Luncharrangement (tussen 12.30 – 14.00) 
Op vertoon van uw filmkaartje bieden wij voor € 5,00 een 
broodje van onze kaart begeleid met een soepje in een klein glas. 
Borrelarrangement (vanaf 16.00 uur) 
Op vertoon van uw filmkaartje bieden wij u voor € 5,00 een 
lekker glas wijn aan inclusief een assortiment kaas & worst. 
Uiteraard kunt u uw drankje en hapje met het mooie weer ook 
nuttigen in onze prachtige Kloostertuin. 
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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.

Living together apart
Onlangs kwam ik een oud-cliënte tegen; een leuke 
vrouw, inmiddels midden 60, een zogenaamde  
babyboomer. Haar scheiding was een mooi voor-
beeld van hoe het (uiteindelijk) voor alle betrok-
kenen optimaal kan worden opgelost, met 
beperking van nadelige financiële gevolgen. Geen 
van beiden wilden destijds het huis verlaten; zij  
waren er erg aan gehecht, wat ik me heel goed kon 
voorstellen. Een heerlijk en vriendelijk huis met 
een grote tuin, waar zij lang hadden gewoond en 
hun kinderen groot hadden zien worden. En de 
kinderen – ja, ook die vonden het naar om hun  
ouderlijk huis te moeten opgeven. Zo naar, dat dit 
de ouders de ogen opende voor een andere oplos-
sing dan verkopen en daarna allebei een ander huis 
zoeken. Juist de woonlasten zijn meestal de groot-
ste kostenpost in een huishouden. Tenzij een van 
partijen (meer) gaat werken, moeten na een schei-
ding uit ongeveer hetzelfde inkomen plotseling 
twee aparte huishoudens en dus twee woningen 
bekostigd worden. Dat betekent dus dat men na 
een scheiding armer is dan daarvoor. Statistisch  
gezien is de vrouw dan de armste. In dit geval vond 
men een betere oplossing in het eigen huis: de man 
ging boven wonen en de vrouw beneden. Ieder 
kreeg een eigen ingang en een eigen terras in de 
tuin, waar de ander geen zicht op had. De kinderen 
waren verrast, dat hun ouders zo hun best hadden 
gedaan voor een alternatief en naar hen hadden  
geluisterd. In een crisis vergeten ouders dat vaak, 
vraag maar aan Villa Pinedo. Dat geldt ook voor 
oudere kinderen, ook zij lijden onder een scheiding. 
Het is niet iedereen gegeven om naast elkaar te 
kunnen blijven wonen, deze ouders gelukkig wel. 
Zij waren weer goede vrienden geworden. Mijn  
cliënte was er nog steeds heel tevreden mee. k
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Zondag 24 juni
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€  6,50
Silvan de Smit (gitaar), Iasonas Daskalakis (gitaar).

Maandag 25 juni
Scharrelconcert
17.00 – 18.30 uur – Theater aan de Brink
Gratis entree
Bram Rutten en Veronique Hofman zijn er weer voor hun 
scharrelconcert op de maandagnamiddag. Beter kun je de 
week niet beginnen: een sfeervol, gratis concertje. Vanaf 
17.00 uur zingt Veronique en begeleidt Bram haar op de piano. 
U kunt online een plaats reserveren ter voorkoming van 
teleurstelling dat de zaal vol is.

TheaTeragenda
Zondag 17 juni
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€  6,50
Absolem: Leire Ruiz Garcia (klarinet), Maija Anttila 
(klarinet), Daniel Yiau (klarinet) en Sung-eun Bae (klarinet).

Donderdag 21 juni
Fernando Lameirinhas – 7
20.15 uur – Theater aan de Brink
€  15,-
Op luchtige wijze en met zelfspot 
onderzoekt Fernando Lameirinhas de 
zeven klassieke zonden en deugden in 
zijn leven en dat van anderen in zijn 
nieuwe theaterconcert 7. Naast 
ontroerende en romantische nummers 
over liefde, hebzucht en ijdelheid, neemt hij ook 
hedendaagse communicatiekanalen op de korrel. Hij 
brengt zijn gitaar, een ukelele en een cavaquinho mee, 
waarmee hij de fado ook deze keer benadert zoals alleen hij 
dat kan; met hart en ziel. 

Singer Laren BrinkhuiS TheaTer DickenS TheaTer roSa Spier huiS papageno huiS
Oude Drift 1 Brink 29 P.C. van den Brinkweg 11 Esseboom 2 Naarderstraat 77
035 539 39 39 035 751 39 91 035 887 23 76 035 538 67 97 035 538 80 91
receptie@singerlaren.nl info@hartvanlaren.nl dickens@ziggo.nl info@rosaspierhuis.nl email@stichtingpapageno.nl
www. singerlaren.nl www.hartvanlaren.nl www.dickenstheater.nl www.rosaspierhuis.nl www. stichtingpapageno.nl

Kaarten voor Singer: via kassa@singerlaren.nl of online via singerlaren.nl
Kaarten voor theater- en filmvoorstellingen in het Brinkhuis: online via het 
ticketformulier op www.hartvanlaren.nl. 
 
Kaarten voor concerten in het Papageno Huis: Reserveren via reserveren@
stichtingpapageno.nl of op www.papageno.nl. Betalen alleen met PIN!

Sintjansfeest 2018
De Broederschap van Sint Jan 
maakt zich weer op voor het 
Sintjansfeest. Het programma 
voor het Sint Jansfeest 2018 
ziet er als volgt uit: 

Zaterdag 23 juni:
17:00 uur: De klokken luiden het 
Sint Jansfeest in. 
19:00 uur: Openingslof in de Basiliek, met uitstelling 
en zegen van het Allerheiligste. In deze viering zal 
pastoor Vriend celebreren. Tijdens het lof worden de 
beide St. Jans liederen gezongen. De Cantorij staat o.l.v. 
Jim Berben. De Basiliek blijft open tot 20.30 uur. 
20:00 uur: Rijtuigen rijden de processieroute.

Zondag 24 juni:
7:00 uur: Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof. 
Celebrant is emeritus pastoor J.H. Willems 
9:00 uur: Plechtige, Latijnse hoogmis in de Basiliek. 
Hoofdcelebrant is vicaris drs. G.H.B. Bruggink. 
Het koor Sint Jan – Goede Herder o.l.v. Bas Groenewoud 
11:00 uur: START -SINT JANSPROCESSIE- 
De processie vertrekt vanuit de Basiliek 
naar het Sint Janskerkhof. 
12:15 uur: Eucharistieviering op het kerkhof. Hoofdce-
lebrant is Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, 
hulpbisschop van het bisdom Haarlem- Amsterdam. 
13:15 uur: Vertrek van de sacramentsprocessie vanaf het 
kerkhof terug naar de Basiliek. 
14:30 uur: Afsluiting van de processie met sluitingslof. 
De feestelijkheden worden beëindigd door Drum- & 
Showband MCC met een optreden op het kerkplein. 
16:15 uur: Sluiting van de Basiliek.
Meer informatie is te vinden op www.sintjansprocessie.nl.
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Activiteiten

Het moet écht schriftelijk en ondertekent zijn.
Als u een auto, caravan, fiets of schoenen (ver)koopt kunt u dit 
gerust mondeling met elkaar afspreken. Echter, moet bij het 
kopen van huis, de (ver)koop echt worden vastgelegd in een 
schriftelijke koopovereenkomst die pas rechtsgeldig is wan-
neer koper en verkoper deze koopovereenkomst hebben gete-
kend en daarna heeft de koper nog 3 dagen bedenktijd.  Het 
feit dat de koopovereenkomst schriftelijk moet zijn, noemen 
we “schriftelijkheidsvereiste”. Onlangs is er een uitspraak 
geweest waarbij de koper erg teleurgesteld was. “Verkoper 
heeft zijn woning mondeling verkocht aan koper. Koper heeft 
vervolgens het concept van de koopovereenkomst onderte-
kend en aan verkoper ter hand gesteld. Verkoper heeft via 
WhatsApp koper bericht dat hij de koopovereenkomst gaat 
ondertekenen. Korte tijd later laat verkoper aan koper weten 
de koopovereenkomst toch niet te willen ondertekenen en af 
te zien van de verkoop. Met andere woorden: verkoper doet 
een beroep op het schriftelijkheidsvereiste en acht zich niet 
gebonden. Koper spant een kortgeding aan. Koper is van 
mening dat het WhatsAppbericht, waarin verkoper een toe-
zegging doet om de koopovereenkomst te ondertekenen, de 
schriftelijke ondertekening van de koopovereenkomst door 
verkoper vervangt en dat er reeds sprake is van een perfecte 
koopovereenkomst als bedoeld in artikel 7.2 lid 1 BW. Verkoper 
kan geen beroep meer doen op het schriftelijkheidsvereiste, 
aldus koper. De rechter is het niet met koper eens. Een schrif-
telijke koopovereenkomst is een onderhandse akte waarvoor 
het vormvoorschrift van ondertekening geldt. Het WhatsApp-
bericht van verkoper maakt geen deel uit van het door koper 
ondertekende concept van de koopovereenkomst en vormt 
ook geen (elektronische) ondertekening door verkoper. Het 
houdt hoogstens een toezegging van verkoper in dat hij de 
koopovereenkomst zal ondertekenen. De rechter is dan ook 
van oordeel dat, nu de koopovereenkomst niet door verkoper 
als verkopende partij is ondertekend, er geen perfecte koop-
overeenkomst is ontstaan. Gelet op HR 9 december 2011 (JBN 
2012-21) staat verkoper in zijn gelijk door een beroep te doen op 
het schriftelijkheidsvereiste. De rechter verwijst overigens 
ook nog naar artikel 18.1 van de NVM-koopovereenkomst. In 
dit artikel staat vermeld dat er pas verplichtingen uit de 
koopovereenkomst voortvloeien als beide partijen de koop-
overeenkomst hebben ondertekend. 
de Conclusie: Volgens de rechter maakt het WhatsAppbericht 
geen deel uit van het door koper ondertekende concept van de 
koopovereenkomst en vormt dit bericht ook geen (elektroni-
sche) ondertekening van de koopovereenkomst door verkoper.  
Doordat verkoper de koopovereenkomst niet heeft onderte-
kend, is er geen sprake van een rechtsgeldige koopovereen-
komst en kan verkoper een beroep doen op het schriftelijk-
heidsvereiste

Marjolein
Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15 
jaar als NVM register makelaar taxateur 
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als 
onaf hankelijk kantoorhouder in Laren.

Van 31 mei tot 9 sep-
tember 2018 bunde-
len musea en erf-
g o e d i n s t e l l i n g e n 
hun krachten en ver-
tellen gezamenlijk 

het groene verhaal van de Gooi en Vechtstreek. Maak 
kennis met de Gooise groenverhalen via tentoonstellin-
gen, wandel- en f ietsroutes, lezingen en publieksactivi-
teiten. Lief hebbers van cultuur en natuur kunnen ruim 
drie maanden genieten van de meer dan 100 activiteiten 
en tentoonstellingen op diverse locaties. Singer Laren, 
Huizer Museum, Museum Weesp, Kasteel-Museum 
Sypesteyn, de Vrienden van het Gooi, het Vechtstreek-
museum en Pinetum Blijdenstein organiseren speciale 
groene tentoonstellingen. In Singer Laren is de openstel-
ling van de door de beroemde landschapsarchitect Piet 
Oudolf ontworpen beeldentuin, die vanaf 5 juni voor 
iedereen gratis toegankelijk is. Tegelijkertijd openen in 
het museum een presentatie van Oudolfs werk en de ten-
toonstelling Geschilderde Tuinen met werken van onder 
meer Monet, Van Gogh en Willink. Een rode draad in de 
programmering zijn de gratis Festival Tuin Talks: korte, 
inspirerende verhalen en lezingen vanuit groene invals-
hoeken, telkens op een andere festivallocatie (zie ook ver-
derop in deze activiteitenagenda). Voor families met kin-
deren is er een prachtig programma met tal van leuke 
activiteiten. Begin juli verschijnt het Groen in Gooi & 
Vecht Doeboek dat speciaal voor het festival is geschre-
ven. Om de bezoekers te laten kennismaken met alle 
activiteiten van het Erfgoedfestival is er een Festival Pas-
poort. Met dit paspoort verzamelen bezoekers stickers 
bij deelnemende organisaties. Onder de volle, ingelever-
de paspoorten worden prachtige prijzen verloot. De pro-
grammabrochure, met paspoort, is bij de deelnemende 
organisaties en VVV’s gratis verkrijgbaar. Het gehele 
programma staat in de programmabrochure en natuur-
lijk op de festivalwebsite www.groeningooivecht.nl.

T/m 23 juni is in de (h)Artgalerij Brinkhuis een foto-
exposite van het duo LenS. Linda Grool en Sabine Heete-
brij zijn fotograaf, in 2015 afgestudeerd aan de Fotoaca-
demie in Amsterdam. Zij werken individueel, maar doen 
ook regelmatig projecten samen onder de naam LenS 
fotografie (Linda en Sabine). Hoewel de werkwijze van de 
beide fotografen heel verschillend is, levert deze samen-

Eerste Erfgoedfestival 

Foto-expositie ‘Anything Goes’



daarom organiseert de 
muziekschool in haar 
‘eigen’ dorp een feestelijke 
muziekdag. Place to be: 
Brinkhuis aan de Brink 29. 
Van 13.00 tot 16.30 uur zijn 
er afwisselend in de tuin en het podium voor het Brink-
huis optredens van popbands, zangeressen en het drum-
collectief, en er is meer. Om 13.30 en 15.30 uur zijn er 
optredens van instrumentale leerlingen in de theater-
zaal en is er een stand waar informatie is over het lesaan-
bod en alle musicaluitvoeringen. Meer informatie op 
www.degooischemuziekschool.nl.

De zomer breekt aan, dus dat betekent: naar buiten! Met 
de tentoonstelling Geschilderde tuinen, Piet Oudolf Sin-
ger Prijs 2018 én de nieuw aangelegde beeldentuin staat 
Singer Laren helemaal in het teken van de tuin. Op vier 
zondagmiddagen vinden Tuintalks plaats: korte inspi-
rerende lezingen met verschillende ‘groene’ invalshoe-
ken. Zondag 17 juni - 15.00 uur: Kunsthistoricus Harriet 
Stoop geeft een kijkje achter de schermen van de ‘Singer 
Oudolf tuin’. Zondag 8 juli – 15.00 uur: Kunsthistoricus 
en mede-curator van de tentoonstelling Geschilderde 
tuinen Floor de Graaf, vertelt u alles over de prachtige 
werken van kunstenaars als Claude Monet, Evert Pieters, 
Emil Nolde en Charley Toorop. Zondag 19 augustus – 
15.00 uur: Landschapshistoricus Anne Mieke Backer over 
het leven en werk van Jeanette van Zijdveld, Nederlands 
eerste vrouwelijke tuinarchitect in Laren. Zondag 26 
augustus – 15.00 uur: Conservator Anne van Lienden 
over de oorspronkelijke tuin van de Singers bij villa De 
Wilde Zwanen. De Tuintalks zijn gratis, aanmelden is 
verplicht via www.singerlaren.nl. 

Zoals ieder jaar aan het begin van de zomer is in het Rosa 
Spier Huis een bijzondere tentoonstelling ingericht met 
het werk van de eigen bewoners. Op zondagmiddag 17 
juni, aanvang 15.30 uur zal Hubert Zeeman, kunstenaar 
en zoon van een van de exposanten, deze tentoonstelling 
openen. Verder is er een optreden van het duo Rik Dijk-
man, piano en Martijn Derrix, contrabas. Derrix is als 
muziekbegeleider een bekende in het Rosa Spier Huis. 
Ook zal er door een van de bewoners een levend kunst-
werk worden uitgevoerd. U bent van harte welkom! De 
expositie is te bewonderen van 17 juni tot 12 augustus in 
het Rosa Spier Huis. Kijk op www.rosaspierhuis.nl voor 
het jaaroverzicht van de voorstellingen, concerten, ten-
toonstellingen en andere activiteiten in het Rosa Spier 
Huis. 

Tuintalks in Singer Laren

Expositie ‘Werk uit eigen Huis’
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werking een interessante, samenhangende, spannende 
en kleurrijke expositie op. Een deel van de expositie 
bestaat uit de ‘foto’s van de dag’; een selectie van de foto’s 
die zij dagelijks op Instagram plaatsen (www.instagram.
com/lensfotografie). Entree: gratis.

Singer Laren bloeit met de tentoonstelling Geschilderde 
tuinen van 5 juni t/m 26 augustus. Met de nieuw aange-
legde beeldentuin van de befaamde landschapsarchitect 
Piet Oudolf staat Singer Laren de komende maanden in 
het teken van de tuin. Piet Oudolf, de ‘Rembrandt van de 
tuinen’, creëert met zijn ontwerp een museumzaal in de 
open lucht. In de Van den Brink Galerij van het museum 
ziet u een overzicht van zijn werk in binnen- en buiten-
land, inclusief de originele ontwerptekeningen van de 
Singertuin. Geschilderde tuinen toont impressionisti-
sche werken van Claude Monet en Evert Pieters, maar 
ook kunstenaars als Pyke Koch, Charley Toorop, Max Lie-
bermann, Emil Nolde, Henri Le Sidaner, Herman Kruy-
der en Kees Maks zijn vertegenwoordigd. Een tentoon-
stelling vol beeldschone verrassingen. 

Art Laren wordt van 15 tot 
en met 17 juni 2018 alweer 
voor de 23e keer gehouden. 
De internationale open-
lucht kunstbeurs begint 
vrijdagmorgen op onze 
sfeervolle Brink. De ope-

ningstijden zijn 11.00 – 18.00 uur en de toegang is gratis. 
Dit jaar tonen 23 galeries een selectie uit eigentijds en 
vooral toegankelijk werk van 105 kunstenaars uit o.a. 
Nederland, België, Burkina Faso en Rusland. Er zullen 
weer veel sculpturen te bekijken zijn. Art Laren blijkt de 
ideale plek voor kunst die buiten het meest tot zijn recht 
komt. Op 15 juni wordt weer de Gooise Haring Party 
gehouden; daar treft de Larense elite en politiek de 
kunstwereld. Het is de ontmoetingsplek van kunst en 
cultuur in Laren. Iedereen is vanaf 17.00 uur van harte 
welkom. Art Laren wordt georganiseerd door Kiwanis, 
een service-organisatie die zich richt op hulp aan kinde-
ren. De galeries van Art Laren sponsoren dit jaar de ver-
betering van een kinderziekenhuis in Zambia.
Kijk voor meer informatie op www.artlaren.nl.

Op zaterdag 16 juni spelen we de pannen van het dak! 
Tijdens de Muziekdag Laren gaan popbands, zangeres-
sen en het drumcollectief van De Gooische Muziek-
school feest vieren. De muziekschool bestaat 25 jaar en 

Zomer in Singer Laren

Art Laren 2018

Muziekdag Laren
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de presentatie van het culturele programma voor sei-
zoen 2018-2019 ziet er als volgt uit: 20.00 uur: presentatie 
cultureel programma. 20.30 uur: kort concert, met aan-
sluitend een drankje. Meer info: www.rosaspierhuis.nl.

Op donderdag 21 juni organiseert het Parkinson Café 
Laren een multidisciplinaire bijeenkomst in samenwer-
king met ParkinsonNet. Er wordt vooral aandacht 
besteed aan de ergotherapie. Hierna kunt u uw vragen 
stellen. Ook deze keer sluiten we weer af met de moge-
lijkheid elkaar te spreken onder het genot van een 
drankje. Adres: Amaris Theodotion, Werkdroger 1, 
1251CM Laren (Ridderzaal). Toegang: gratis. Zaal open 
om 14.00 uur, waar u de informatie-tafel van de Parkin-
son Vereniging kunt bezoeken. Koffie en thee staan voor 
u klaar. Meer informatie: www.parkinsoncafelaren.nl

Rond de vijver bij “Rust Wat” vindt zaterdag 22 juni het 
jaarlijkse Papageno Zomerconcert plaats. Vanaf 20.15 uur 
kunnen bezoekers genieten van schitterende muziek in 
een prachtige omgeving. Ook dit jaar neemt het Amers-
foorts Jeugdorkest weer plaats op het eiland om de 
muziek te verzorgen. Dirigent Rolf Buijs heeft een pro-
gramma samengesteld met een mooie mix van oude 
meesterwerken en een aantal wat minder bekende stuk-
ken. Na de pauze begeleidt het AJO bandoneonist Carel 
Kraayenhof. Kraayenhof en het AJO zijn een beproefde 
combinatie. Zij hebben al verschillende malen samen 
opgetreden en het publiek in vervoering gebracht. Kaar-
ten voor het Papageno Zomerconcert kosten € 32,50 per 
stuk plus € 2,00 reserveringskosten en kunnen worden 
gekocht via www.zomerconcert.nl of bij de Larense 
Boekhandel, Apotheek 
Zevenend en de Gooi-
sche Apotheek in 
Laren en bij Apotheek 
Meentweg in Blari-
cum. 
Meer info vindt u op 
www.zomerconcert.nl.

De Johanneskerk, het bijna 500 jaar oude kerkje aan de 
Naarderstraat in het centrum van Laren, zet op zaterdag 
23 juni vanaf 10.00 uur de deuren weer wijd open. Op 
deze zaterdag zal niet alleen het thema ‘Geloven in Vrij-
heid‘ via een expositie in beeld worden gebracht, maar 
zullen circa 1000 wandelaars van de Gooise Wandelvier-
daagse op een aparte wijze de kerk bezoeken: er dwars 
doorheen, via de voordeur erin en aan de zijkant er weer 

Parkinson Café Laren

Papageno Zomerconcert

Expositie ‘Geloven in vrijheid’

Op zondag 17 juni is er voor de acht-
ste keer een sprankelend Korenfesti-
val in de Sint Jansbasiliek. Op deze 
dag is er speciale aandacht voor 
klassieke koormuziek. De mooiste 
composities van bekende en minder 
bekende componisten worden uitgevoerd door o.a. Voces 
Cyriaci uit Hoorn (tijdens de Mis en concert) en ‘Vocalise’ 
uit Ede (alleen concert). Orgel en piano worden bespeeld 
door Bas Groenewoud. In totaal doen er drie koren mee. 
Organisator is de Stichting Koormuziek Laren, die zich 
ten doel stelt de klassieke koormuziek te promoten, zoals 
die vroeger vaak in de kerk te horen was. Kerkgangers en 
concertbezoekers zijn van harte welkom. Om 10.00 uur 
voor de feestelijk gezongen H. Mis en om 14.30 uur voor 
het Zondagmiddagconcert. De toegang is gratis met na 
af loop een deurcollecte. Informatie per mail: info@zinge-
ninlaren.nl of telefonisch: 06 1 222 95 40. (artistiek leider 
Ton Philips). 

2018 wordt een bijzonder jaar 
voor sportieve wandelaars, 
want de Wandelvierdaagse het 
Gooi viert haar tienjarig jubi-
leum. Natuurlijk met de mooi-
ste routes door het Gooi, maar 
ook met allerlei activiteiten tij-
dens de wandeldagen. De Wan-
delvierdaagse het Gooi werkt 
ook dit jaar weer samen met 

Stichting Vier het Leven, het Goois Natuurreservaat en 
een grote groep trouwe vrijwilligers. Deze jubileumedi-
tie meevieren? Dat kan van 20 tot en met 23 juni. U kunt 
voor 1, 2, 3 of 4 dagen inschrijven. Ook een willekeurige 
combinatie van dagen is mogelijk. Inschrijven kan via 
www.wandelvierdaagsehetgooi.nl. Daar is ook uitge-
breide info te vinden over de routes en de organisatie.

Op woensdag 20 juni om 20.00 uur presenteert het Rosa 
Spier Huis het nieuwe concert- en theaterseizoen aan 
Esseboom 2 te Laren. Het is weer gelukt om bijzondere 
concerten en voorstellingen naar het Rosa Spier Huis te 
halen. Welke dit zijn, wordt op 20 juni onthuld. Het 
gevarieerde programma voor seizoen 2018-2019 bevat 
klassieke muziek, jazz en theatervoorstellingen. Naast 
dit jaarlijkse programma organiseert het Rosa Spier 
Huis vele tussentijdse extra activiteiten. Het afgelopen 
jaar vonden bijna 40 voorstellingen, concerten, openin-
gen, try-outs en lezingen plaats. Het programma voor 

Korenfestival in St. Jansbasiliek

Jubileumeditie Wandelvierdaagse het Gooi

Presentatie seizoen 2018/2019 Rosa Spier Huis
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uit! De wandelaars maken zo op een leuke manier ken-
nis met de Johanneskerk en ontvangen bij hun passage 
een folder over dit pittoreske kerkje. De expositie die op 
deze 23e juni van start gaat, gaat over geloven in vrijheid. 
Aan de hand van een achttal aff iches, die voor in de kerk 
op houten ezels worden geplaatst, wordt een aanzet 
gegeven voor een onderlinge discussie over dit thema.
Ieder jaar wordt in de zomermaanden op zaterdagmid-
dag de Johanneskerk van 12.00 tot 17.00 uur voor bezoe-
kers opengesteld. In 2018 zal dat zijn van 23 juni (dan van 
10.00 uur tot 17.00 uur) tot en met de zaterdag van Open 
Monumentendag, 8 september. 

Heb jij je weleens afgevraagd wat de Sint Jansprocessie 
eigenlijk is en waarom wij dit in Laren hebben? Het 
komt voort uit iets wat op de hei is gebeurd, al meer dan 
duizend jaar geleden. Wil je meer weten, kom dan naar 
de Processie Speurtocht die op 23 juni om 16.30 uur 
plaatsvindt. We gaan langs een deel van de route en ont-
dekken de geheimen van ons dorp… en sluiten af met iets 
lekkers! En loop je ook me op 24 juni om 11.00 tijdens de 
processie, als bruidje of jonker? Meer info over de activi-
teiten van de kinderkerk van de Sint Jansbasiliek: www.
sintjanlaren.nl.

In de (h)Artgalerij van 
het Brinkhuis is van 23 
juni t/m 21 juli 2018 de 
expositie ‘Het werk van 
de Postbode Zeeg’ te 
bewonderen. Deze bij-
zondere tentoonstel-
ling toont het werk van 
de geheimzinnige Post-
bode Zeeg. Op de achterwand van de (h)Artgalerij zal 
een paneel met 168 kleine, kleurrijke schilderijtjes han-
gen. Het kunstwerk roept vragen op: wie zijn deze men-
sen, wie heeft ze geschilderd en wat is het verhaal erach-
ter? Een unieke tentoonstelling met een interessant 
verhaal. Kom langs en leer het verhaal kennen achter de 
portretten en de geheimzinnige schilder Postbode Zeeg. 
Meer informatie op www.hartvanlaren.nl en www.zeeg.
one. Openingstijden: gelijk aan het Brinkhuis. Entree: 
gratis.

Sint Jansprocessie Speurtocht

Expositie (h)Artgalerij

Soroptimistclub Bussum 
e.o. organiseert op 24 juni 
een theater- en muziek-
middag in het Goois 
Openluchttheater in 
Eemnes. De opbrengst 
gaat naar het goede doel 

‘My Book Buddy’. U bent van harte welkom! Kom tussen 
12.30 en 15.30 uur genieten van een divers samengesteld 
programma: na het junior dweilorkest van de Wallenkraai-
ers creëren Leon de Kroes en zijn Spaanse gitaar direct een 
zomerse sfeer. Daarna maakt Leon het Amfi-theater vrij 
voor ‘Kool aan de Gang in het Groen’. Dit programma, dat 
cabaretière Madelijne Kool speciaal voor 24 juni samenstelt 
uit haar mooiste, pijnlijkste en grappigste liedjes, confe-
rences, papieren selfies, gedichten en gedachten, laat je 
lachen, genieten en omdenken. Kool houdt van gezellig-
heid: het wordt een gezellige boel, maar ze zet de boel met 
plezier af ten toe graag even op scherp. Gooische kakkers 
zijn gewaarschuwd! Begeleiding op piano en accordeon: 
pianist Nicolaas Duin, die ook de afterparty verzorgt met 
een sing-a-long optreden. Tickets á 25 euro zijn te bestellen 
via www.Soroptimistclub-Bussum-winkel.nl. Bij slecht 
weer verschuift de voorstelling.

Met ingang van dinsdag 26 juni gaat het Schrijfcafé van 
start in de foyer van het Brinkhuis. Met dit initiatief 
biedt de bibliotheek iedere laatste dinsdagavond van de 
maand tussen 19.30 en 21.30 uur twee uur lang schrijfple-
zier onder begeleiding van schrijfdocent Marjan Leunis-
sen. Het Schrijfcafé is voor iedereen die van schrijven 
houdt. Of je nou met schrijven wilt beginnen of al langer 
schrijft. Met korte, prikkelende oefeningen en creatieve 
schrijfopdrachten word je uitgedaagd de pen op te pak-
ken en te gaan schrijven. Ieder Schrijfcafé staat in het 
teken van een thema waar steeds met verschillende oefe-
ningen, genres en technieken over geschreven wordt. 
Bezoekers betalen per keer en kunnen vrijblijvend mee-
doen. Het Schrijfcafé is een samenwerking tussen de 
bibliotheek en het Brinkhuis. De kosten voor deelname 
zijn € 12,50 en kunnen contant worden betaald op de 
avond zelf aan de docent. Deelnemers melden zich, bij 
voorkeur, vooraf aan via www.schrijfcreaties.nl.

Zomer Spektakel in het groen

Laren Schrijfcafé
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Versa Vrijwilligerscentrale biedt Stichting Maatjes Pro-
ject Gooi en Vechtstreek, ReconnACT en de Vrijwillige 
Thuishulp BEL op dinsdag 26 juni van 16.00- 17.00 uur 
een podium om hun vrijwilligerswerk onder de aan-
dacht te brengen in het Brinkhuis. In een korte infor-
mele presentatie vertellen de vrijwilligerscoördinatoren 
over hun organisatie, de inhoud van hun vrijwilligers-
werk en over welke vaardigheden je moet beschikken als 
vrijwilliger. Jacquelien Groen van Stichting Maatjes Pro-
ject Gooi en Vechtstreek geeft informatie over het jonge-
rencoachingsproject Teens on Mission. Je begeleidt als 
jongerencoach tieners van College de Brink die met zich-
zelf in de knoop zitten. Marian Connotte van ReconnAct 
vertelt hoe je een JOBmaatje kunt worden en een plaats-
genoot kan ondersteunen in zijn/haar zoektocht naar 
werk. Anneke Bijleveld van Vrijwillige Thuishulp BEL 
vertelt hoe je een bezoekvrijwilliger kunt worden en zo 
een mantelzorger kan ontlasten of iemand door jouw 
gezelschap wat extra aandacht kan geven. Deelnemers 
kunnen een plaats reserveren op www.vagev.nl of 
gewoon langskomen. Bel voor meer informatie naar de 
Versa Vrijwilligerscentrale: 035-7504149.

Begin de vakantie goed en 
bezoek de boekenverkoop in de 
bibliotheek! In de bibliotheek 
Brinkhuis Laren is een boeken-
verkoop van woensdag 27 juni 
t/m maandag 2 juli. Op deze 

manier wordt ruimte in de collectie gemaakt om klan-
ten een actueel en aantrekkelijk aanbod te kunnen blij-
ven bieden. Interesse? Kijk voor de actuele openingstij-
den van de bibliotheek op www.bibliotheekhlb.nl.

Van maandag 23 t/m 
donderdag 26 juli 
organiseren Versa 
Welzijn en kinderop-
vang Humanitas de 
jaarlijkse Hutten-
bouwweek op het ter-
rein van SV Laren 99, 
locatie BSO Berenparadijs. Kinderen van 6 tot en met 12 
jaar kunnen meedoen met deze fantastische week. Met 
elkaar gaan we bouwen aan “het Circus”. Rond dit thema 
worden de hutten gebouwd met lakens en touwen, er 
wordt geknutseld, gesport, gekookt, getimmerd etc. We 
zorgen dat het een heel gelukkig dorp wordt. Jongeren-
werk Versa Welzijn zal nog een workshop verzorgen, wat 

Presentatie Maatjesprojecten 

Boekenverkoop bibliotheek

Huttenbouwweek 

dit is houden we nog even geheim. Details: 23 juli t/m 26 
juli van 10.00 – 16.00 uur. Kosten zijn 10,00 euro per dag 
per kind. Betalen graag contant bij brengen van uw 
kind. Uw kind moet zijn eigen lunchpakket meenemen, 
wij zorgen voor de andere versnaperingen. Kleding 
waarin gespeeld en waar een verfspat op mag komen is 
gewenst voor deze dagen. Opgeven kan via bsoberenpa-
radijs@kinderopvanghumanitas.nl. Schrijf snel in, want 
vol is vol!

Na het succes van vorig jaar heeft Gideon Calis besloten 
om ook deze zomer weer de KarakterZomerweek te orga-
niseren. Alle basisschoolkinderen van 7 t/m 12 jaar uit 
het Gooi en omstreken kunnen in de week van 27 t/m 31 
augustus in het Brinkhuis terecht voor een week vol 
workshops, avontuur, plezier en ontdekking. Theater-
man Gideon Calis van Theaterschool KarakterZ is de ini-
tiatiefnemer en bedenker. Kinderen kunnen overdag 
spelend leren en ouders kunnen nog even rustig nage-
nieten van hun laatste vakantieweek of onbezorgd naar 
hun werk gaan. Hoe gaaf is dat? Ouders en verzorgers 
kunnen hun kinderen tot 30 juli aanmelden via www.
karakterz.nl/zomerweek.

Vanaf september start Michiel Korthals, emeritus hoog-
leraar Filosofie, weer een cursus f ilosofie in de Filosofi-
sche Salon. Dit keer zal de cursus de thema’s communi-
catie, lichaam en macht behandelen aan de hand van het 
werk van Friedrich Nietzsche en Jürgen Habermas. Niet-
zsche geldt als de scherpe criticus, Habermas als denker 
van communicatie en wederzijds begrip. Deze twee den-
kers zijn echter niet alleen elkaars tegenpolen. Nietz-
sches nadruk op lichaam en aarde, en Habermas’ begrip 
van handelingen geven inzicht in de plaats van de mens 
in deze wereld. De eerste bijeenkomst is op zondagmid-
dag 30 september in Laren (daarna nog vier keer iedere 
twee weken). Kosten voor de vijf bijeenkomsten: € 125. 
Aanmelden bij michielkorthals@gmail.com

KarakterZomerweek in het Brinkhuis

Communicatie, lichaam en macht: cursus 
Filosofie
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Agenda
t/m 23 juni  (h)Artgalerij Brinkhuis: Foto-expositie 

‘Anyting Goes’
t/m 26 aug  Singer Laren: Tentoonstelling ‘Geschilderde 

tuinen’
15 t/m 17 juni Art Laren 2018
16 juni Brinkhuis: Muziekdag Laren, 13.00-16.30 uur
17 juni Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
17 juni Sint Jansbasiliek: Korenfestival, 14.30 uur
17 juni Singer Laren: Tuintalk, 15.00 uur
17 juni t/m 12 aug  Rosa Spier Huis: Expositie ‘Werk uit 

Eigen Huis’, dagelijks 10.00-16.00 uur
20 juni Brinkhuis: Film ‘The Leisure Seeker’, 14.30 uur
20 juni Brinkhuis: Film ‘Wonder Wheel’, 19.30 uur
20 juni  Rosa Spier Huis: prestentatie seizoen 2018/2019, 

20.00 uur
20 t/m 23 juni Tiende Wandelvierdaagse het Gooi
21 juni  Amaris Theodotion: Parkinson Café Laren, 14.00 

uur
21 juni  Theater aan de Brink: Fernando Lameirinhas, 

20.15 uur
22 juni  Rondom vijver bij “Rust Wat”: Papageno 

Zomerconcert, 20.15 uur
23 juni Johanneskerk: Expositie ‘Geloven in vrijheid’
23 juni t/m 21 juli  (h)Artgalerij Brinkhuis: Expositie 

‘Het werk van de Postbode Zeeg’

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
245 4 juli vrij. 13-07 en za. 14-07 
246 8-augustus vrij. 17-08 en za. 18-08

Wat is uw
koersdoel?

Maandelijks
te zien

in ‘Business Class’

Wie actief is op de beurs heeft meestal een duidelijk doel voor ogen. Wierda 
en Partners combineert de jarenlange ervaring die opgedaan is bij groot-
banken met de voordelen van een klein en flexibel beleggingskantoor. 
Resultaatgerichtheid, transparantie en maatwerk zijn woorden die bij ons 
passen. Wij zijn onafhankelijk en niet gebonden aan beleggingsproducten 
van een specifieke aanbieder. Daarom kan er op meer kansen ingespeeld 
worden. Wij streven naar duurzame relaties en een prettige samenwerking. 
Vele klanten gaven ons al het roer van hun beleggingsschip in handen. 
Mogen wij u eens helpen uw koersdoel scherper  te  stellen?

 Plein 1945-27 | 1251 MA Laren | Tel. 035-2018866
www.wierdavermogensbeheer.nl

Aangepaste openingstijden 
Brinkhuis Zomer 2018: 

Maandag 9 juli t/m vrijdag 20 juli (week 28 en 29) - 
Brinkhuis geopend van 09.00 tot 17.00 uur.
Maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus (week 30 
t/m 35) - Brinkhuis geopend van 10.00 tot 17.00 uur.  
Zaterdagen open volgens reguliere tijden (11.00 tot 
17.00 uur).

23 juni Sint Jansbasiliek: Processie Speurtocht, 16.30 uur
24 juni Vanaf Sint Jansbasiliek: Sint Jansprocessie
24 juni Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
25 juni  Theater aan de Brink: Scharrelconcert, 17.00-18.30 u
26 juni  Foyer Brinkhuis: Schrijfcafé Laren, 19.30-21.30 uur
27 juni Brinkhuis: Film ‘Wonder Wheel’, 14.30 uur
27 juni Brinkhuis: Film ‘Darkest Hour’, 19.30 uur
27 juni t/m 2 juli Bibliotheek: Boekenverkoop
30 juni t/m 5 juli Larense Kermis
3 juli Foyer Brinkhuis: Schrijfcafé Laren, 19.30-21.30 uur
4 juli Brinkhuis: Film ‘Darkest Hour’, 14.30 uur
4 juli Brinkhuis: Film ‘Lion, 19.30 uur
8 juli Singer Laren: Tuintalk, 15.00 uur
10 juli Foyer Brinkhuis: Schrijfcafé Laren, 19.30-21.30 uur
11 juli Brinkhuis: Film ‘Lion’, 14.30 uur
17 juli Foyer Brinkhuis: Schrijfcafé Laren, 19.30-21.30 uur
18 juli Brinkhuis: Film ‘Victoria en Abdul’, 14.30 uur
23 t/m 26 juli  Terrein SV Laren 99, locatie BSO 

Berenparadijs: Huttenbouwweek
24 juli Foyer Brinkhuis: Schrijfcafé Laren, 19.30-21.30 uur
25 juli Brinkhuis: Film ‘C’est la Vie’, 14.30 uur
31 juli Foyer Brinkhuis: Schrijfcafé Laren, 19.30-21.30 uur
19 aug Singer Laren: Tuintalk, 15.00 uur
26 aug Singer Laren: Tuintalk, 15.00 uur
27 t/m 31 aug Brinkhuis: KarakterZomerweek 
30 sept Folosofische Salon: Start cursus f ilosofie
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

De Gouden Makelaar 
 

 
 

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
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Geen Larens Journaal ontvangen? 
Geef het ons door! U krijgt het 
Larens Journaal spoedig nabezorgd. 

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

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

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, Eemnes
Di. t/m vr. van 08.00 - 15.30 uur
Alle maandagen gesloten
Telefoon: 14 035

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

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

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

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

Cover: bijenkasten op de Eng


