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5 vragen aan 

Waarom de School van HIP?
‘De afgelopen 125 jaar heeft het onderwijs met tal van 
vernieuwingen te maken gehad. Desondanks is het 
onderwijs nooit wezenlijk veranderd. Dat komt doordat 
niemand heeft gekeken naar het kind. Nog altijd hebben 
we te maken met hetzelfde type onderwijs als ruim een 
eeuw geleden. Een docent staat voor de klas en geeft les 
aan een groep van tussen de twintig en dertig leerlingen: 
‘Teaching to the middle’. Terwijl het echt anders kan. 
HIP heeft inmiddels zestien huiswerkinstituten 
verspreid over midden-Nederland. Daar hebben wij 
onderzocht hoe leerlingen de lesstof zo prettig mogelijk 
kunnen opnemen. We weten daardoor dat er zes 
verschillende leervoorkeuren zijn. Zo leert het ene kind 
het beste als de lesstof auditief ondersteund wordt. Het 
andere kind leert het beste samen met een ander. Er zijn 
ook leerlingen die het liefst alleen maar teksten lezen. 
Als docent is dat heel belangrijk om te weten. Steeds 
vaker gingen wij 1-op-1 met leerlingen aan de slag en we 
merkten wat voor positief effect dat had op de 
leerprestaties. ‘Wat als we zelf toch eens een school 
zouden hebben?’ vroegen we ons af. Met dat idee hebben 
we met dertien professionals de School van HIP 
opgericht. Voordat we van start gingen, hebben we onder 
meer rondgekeken op scholen in België en Finland, 
landen die bekend staan om hun uitmuntende 
onderwijs. Ook hebben we ons licht opgestoken bij 
andere vernieuwende scholen in Nederland. Op basis 
van al die inzichten hebben we ons onderwijs 
vormgegeven.’
  
Hoe ziet dat onderwijs eruit?
‘Iedere leerling wordt bij ons 1-op-1 begeleid en we 
stemmen het onderwijs volledig af op de individuele 
behoeften. Voor elk vak heb je je eigen individuele 
leerlijn. Daardoor blijft er veel tijd over voor andere 
dingen, zoals bedrijfsbezoeken, workshops, of vloeiend 

In september opende aan de Barbiersweg een gloednieuwe 
middelbare school haar deuren: de School van HIP. Een 
school waar het onderwijs volledig is afgestemd op de 
individuele leerling. Directeur Miriam Lensen: ‘Het 
onderwijs is dringend aan verandering toe.’

MiriaM Lensen

Engels leren spreken. We hebben nadrukkelijk gekeken 
wat kinderen in 2030 nodig hebben als ze in hun eerste 
baan aan de slag gaan. Onze kinderen moeten veel meer 
wereldburgers worden. Daarnaast maken we leerlingen 
zelf verantwoordelijk voor hun leerweg. Dat klinkt heel 
vrij, maar dat is het niet. De leerling bepaalt samen met 
de docent wat hij gaat doen. Het is de taak van de 
docenten en studiecoaches om de leerling op alle 
gebieden uit te dagen.’

Voor wie is de School van HIP?
‘We zijn in september gestart met twee middelbare 
scholen in Laren en Utrecht. Je kunt hier zowel vmbo-tl, 
havo als vwo volgen. Het is ook mogelijk om verschillende 
vakken op verschillende niveaus te doen. En als je bent 
blijven zitten, dan hoef je bij ons ook niet voor het hele 
leerjaar de lesstof over te doen. Wij kijken waar je bent 
blijven steken en pakken daar de draad weer op.’

Welke toekomstplannen hebben jullie?
‘In Laren zijn we met acht leerlingen begonnen en dat 
zijn er nu al dertien. Binnenkort starten we in De Bilt 
een basisschool. Daarnaast hopen we in de toekomst nog 
meer locaties te openen. Maar voorlopig focussen we ons 
vooral op onze huidige scholen. Het is f ijn om te zien dat 
er veel interesse is. Wie meer wil weten is trouwens altijd 
welkom. We organiseren regelmatig inloopmiddagen en 
kinderen kunnen in overleg een ochtendje meedraaien.’

Wat heb je zelf met Laren?
‘Al vier jaar hebben wij hier een huiswerkinstituut met 
veel tevreden leerlingen én ouders! Laren vind ik een 
prachtig dorp. Er wordt ontzettend veel georganiseerd. 
Wij wonen nu nog in De Bilt, maar als onze kinderen 
over een paar jaar gaan studeren, wil ik dolgraag naar 
het Gooi verhuizen. Grote kans dat de keus dan op Laren 
valt!’
Meer info: www.deschoolvanhip.nl



3

Larens Journaal

Inhoud

Nieuws in beeld 6, 13 en 19

4

30Agenda

7Mededelingen en 
andere Larense Zaken

4Politiek Platform

Colofon
•  Larens Journaal is een maandblad van  

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

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

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

    Leo Janssen, Studio Kastermans, 
Nathalie Rooze, Huub Slokker

•  Productie: 
Practicum Print Management, Soest

• Oplage: 5.675 exemplaren

Op het moment dat ik deze column 
schrijf, zitten er voor mij acht weken 
op als waarnemend burgemeester 
van Laren. Het Laren dat ik al jaren 
kende van de winkels en horeca, is nu 
het Laren van de mensen, hun 
wensen en verwachtingen geworden. 
Het lijkt of ik van feest naar feest ga, 
maar ondertussen leer ik veel mensen kennen in al hun 
verscheidenheid. 60-jarige huwelijken, een 100-jarige, 
een verdwenen oorlogsherdenkingskruis, het brengt mij 
op allerlei plaatsen en bij heel verschillende mensen, 
met hun kinderen en kleinkinderen. 
Bij de een praat je over Brussel en Europa en de concerten 
in het Papageno Huis, bij de ander gaat het gesprek over 
het Laren dat was en voor hen lijkt te verdwijnen. De 
100-jarige genoot van het feest en de goede zorg in de 
Stichtse Hof. De ontmoetingen en gesprekken worden 
me zo maar in de schoot geworpen, maar leren mij 
tegelijkertijd veel over Laren. Ik heb het Oktoberfest 
geopend, de showband MCC Laren gezien en zeker ook 
gehoord. Ik ben bij het jubileumconcert van de 
muziekvereniging St. Jan geweest, waar ik inmiddels 
beschermvrouw van ben. Het Brinkhuis en het Singer 
heb ik van binnen en buiten gezien. Op dit moment 
verheug ik mij op het Weihnachtsoratorium en de 
Lichtjesavond. Kortom, Laren blijkt een groot 
organiserend talent te hebben en ik weet dat veel 
vrijwilligers deze activiteiten mogelijk maken. Dat is 
mooi om te zien en ervaren en ik hoop dat de inwoners 
van dit mooie dorp dat met elkaar vasthouden en 
voortzetten. Natuurlijk zijn er ook in Laren dingen die 
minder goed gaan. In verhouding tot grotere plaatsen 
om mij heen gelukkig nauwelijks. Het gaat dan om 
situaties waar sprake is van overlast. Voor mensen die 
het treft is dat meer dan vervelend. Het is dan niet altijd 
zichtbaar wat de gemeente, of zeg maar de burgemeester 
eraan doet. Ook een burgemeester is gebonden aan 
regels en wetten, maar wees ervan overtuigd dat ik de 
grenzen opzoek van wat ik als burgemeester kan en mag.  
Beste inwoners, ik wens u en uw dierbaren goede 
feestdagen en vraag u daarbij ook rond de jaarwisseling 
rekening te houden met mens en dier door u aan de 
regels te houden als het gaat om het afsteken van 
vuurwerk. 

Rinske Kruisinga, Burgemeester 
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22-23Theater agenda

24
Activiteiten



4

Fred van Sprang
EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

zilverenminiaturen.nl

Ruime voldoendes voor Laren!
In Friesland zijn op 22 november gemeenteraadsverkie-
zingen geweest voor de uitgebreide herindelingen die 
daar per 1 januari 2018 aan de orde zijn.
Een van de betrokken burgemeesters zei: ‘Zelfstandig-
heid kan alleen blijven bestaan als een gemeente vol-
doende bestuurskrachtig is en een stabiele bestuurscul-
tuur heeft, de f inanciën op orde zijn en de bereidheid 
bestaat om met anderen samen te werken.’
Laren heeft bij de provincie een ruime voldoende voor 
bestuurskracht gehaald in 2011 en opnieuw in 2016.Er is 
nog nooit een wethouder tussentijds opgestapt en de 
raadsleden vechten elkaar niet de tent uit.
Voor de komende vier jaar is er een structurele sluitende 
begroting.

De voorbeelden van samenwerking in de regio (GAD, 
GGD, inkoop zorg, klimaatbeleid…), met enkele gemeen-
ten (Blaricum en Eemnes in de BEL, Hilversum en Gooise 
Meren voor ontwikkeling van Crailo) en bijvoorbeeld 
met Huizen in de uitvoering van de zorg zijn legio, en 
regelen de belangrijkste grensoverschrijdende zaken, 
terwijl wij in Laren baas over eigen dorp blijven.
Vanuit de vaste overtuiging dat inwoners van Laren zich 
prettiger voelen in Laren dan in GrootHuizen of Gooi-
stad, zullen wij ons blijven verzetten tegen een opgeleg-
de fusie door de provincie, zonder dat daarvoor een 
democratisch draagvlak is aangetoond. Sterker nog, 
waar de meerderheid van Laren, net als bij de beoogde 
fusiepartners, zich keer op keer heeft uitgesproken voor 
een blijvende zelfstandigheid.
Dikke onvoldoendes op het rapport van de provincie.
Wij zullen elke gelegenheid blijven aangrijpen om ons 
punt te maken, en vertrouwen 
erop dat in de komende verkiezin-
gen de inwoners van Laren onze 
koers zullen steunen.

Peter Calis
Larens Behoud

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

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
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Belangrijke besluiten in december
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen treedt 
er vaak een periode van politieke luwte op. Dit keer is dat 
anders. Er worden belangrijke besluiten genomen die 
voor Laren de komende jaren van groot belang zijn.
Op regionaal niveau worden knopen doorgehakt over de 
aankoop en inrichting van Crailo. Nu is het gebied nog 
van de Provincie Noord-Holland. Na aankoop door de 
gemeenten Hilversum, Bussum en Laren zal het worden 
ontwikkeld als woongebied en bedrijventerrein.
Op lokaal niveau is in november het Klimaatplan voor 
Laren aangenomen. Dit plan voorziet in hoofdlijnen hoe 
de komende decennia Laren zich moet aanpassen aan 
een gasloze toekomst. Dat betekent verduurzaming van 
alle bestaande woningen en overige gebouwen. Een 
enorme maar onvermijdelijke opgave.

Deze maand staat opnieuw de wateroverlast op de agen-
da. Na een hobbelige aanloop zal onderhand besloten 
moeten worden hoe Laren de klimaatverandering het 
hoofd gaat bieden. De oude plannen riepen veel weer-
stand op onder de inwoners. Voor de nieuwe plannen 
geldt dat er draagvlak onder de inwoners moet zijn om 
succesvol te kunnen zijn.
Ook over de toekomst van het gebouw van de Rabobank 
wordt besloten en komt het plan voor een hotel aan de 
Brink aan de orde. Niks uitrollen naar de verkiezingen 
dus, maar vol aan de bak.
Naar aanleiding van de brief van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland, waarin zij aankondigt een ontwerp 
herindelingsplan te maken, heeft de Larense raad aan GS 
vragen gesteld over de motivering van dat besluit. Vol-
gens het besluit worden Huizen, Blaricum en Laren per 1 
januari 2021 gefuseerd. De VVD 
ziet niet in wat er met die fusie 
verbetert, noch op regionaal noch 
op lokaal niveau, en houdt dan 
ook vast aan zelfstandigheid.

Bart de Nie
VVD Laren 

Installatie als gemeenteraadslid
Woensdag 29 november ben ik ten aanschouwe van raad, 
college, familie, partijgenoten en toehoorders aange-
steld als gemeenteraadslid van ons meer dan prachtige 
dorp. Ik heb de taak op mij genomen om de raadszetel 
van onze fractievoorzitter Marcus van den Brink over te 
nemen, en via deze weg wil ik onze dank uitspreken voor 
het vele werk dat hij voor de PvdA verricht heeft. 
Als éénmansfractie is het niet altijd makkelijk om je 
stem te laten horen, bewonderenswaardig hoe hij dat 
gedaan heeft, en hoe hij regelmatig de vinger op de zere 
plek legde en daarmee de neuzen weer dezelfde kant op 
kreeg.
Tot maart 2018 zal ik die taak gaan vervullen en met uw 
goedvinden hopen wij ook in de nieuwe raad terug te 
keren, het liefst met 2 man om zodoende de enorme hoe-
veelheid werk beter te verdelen maar ook om via deze 
weg het progressief denkende deel van Laren te vertegen-
woordigen.
Ik ga dat doen vanuit de visie die ik heb meegekregen van 
mijn ouders, geen vrede zonder sociale gerechtigheid, 
dat betekent ook dat Laren toegankelijk moet blijven 
voor iedereen, dat zorg en welzijn wordt geregeld door 
een overheid waar de burger op mag rekenen, dat het 
centrum van ons dorp doorgankelijk blijft.
Dit alles moeten we gaan realiseren terwijl de bestuur-
lijke organisatie voor grote veranderingen staat, de pro-
vincie zal hoogstwaarschijnlijk de voorgenomen fusie 
met Blaricum en Huizen doorzetten, en het is onze taak 
om dit proces goed te laten verlopen. Wij gaan dat doen 
vanuit de visie dat wij het samen met Huizen en Blari-
cum moeten gaan doen en deze uitdaging willen we 
positief ingaan, negativiteit en vasthouden aan zelfstan-
digheid zal ons niet verder helpen. 
We zullen de fusie moeten omar-
men en dan is het volgens ons het 
belangrijkst om er het beste van te 
maken.

Chris Bogaers, fractievoorzitter 
PvdA Laren

Politiek

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

Henk van Os legt ‘De mooiste modernisten’ nog eens 
gepassioneerd uit

Bezoekers Taalcafé krijgen uitleg over Sinderklaasfeest

1500 bezoekers op succesvol 
Sinterklaasfeest

Beeld Pépé Grégoire tijdelijk bij 
Singer Laren BEL schaaktoernooi voor de jeugd

Brandweer geeft vuurwerklessen op 
school

Gezellige Kerstquiz culturele middag 
Versa Welzijn door Leo Janssen

De heide op zijn mooist in de herfst

Benefietgala voor monnikjes Bhutan 
levert ruim 24.000 euro op

Chris Bogaers lijsttrekker PVDA Laren
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Henk van Os legt ‘De mooiste modernisten’ nog eens 
gepassioneerd uit

Larense zaken 8 december 2017

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 
website www.overheid.nl Hier worden ook de verorde-
ningen (gemeentelijke regels en wetten) bekendge-
maakt. Wilt u bericht ontvangen van de bekendma-
kingen via e-mail of app? 
Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich hier-
voor aanmelden.

Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. Kijk voor informatie over de 
agenda op: www.mooisticht.nl

De besluitenlijst van de raadsvergadering op 29 no-
vember 2017 kunt u bekijken op www.laren.nl (Bestuur 
> Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > Besluitenlijst 
Raad).

De Commissie R&I vergadert dinsdag 12 december 2017 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 onderwerpen. 
Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 

commissie R&I d.d. 21 november 2017
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
•  Bestuursopdracht ‘Verzoek realisatie appartementen 

Rabolocatie’ 

•  Concept bestuursopdracht ‘Verzoek realisatie hotel’
•  Aanpak wateroverlast/Gemeentelijk Rioleringsplan 

Laren 2018-2022
•  Vereveningsfonds sociale woningbouw
•  Actualisatie Onderhoud Gemeentelijk Vastgoed 2017

De Commissie M&F vergadert donderdag 14 december 
2017 om 20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De 
vergadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf 
aanmelden bij de commissiegriffier. Onderstaande agen-
da geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergaderin-

gen commissie M&F d.d. 23 november 2017
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
• Vaststelling nota Sport en Bewegen 2018-2030

De gemeenteraad heeft een extra openbare vergadering 
op maandag 18 december 2017 om 20.00 uur in het raad-
huis (Eemnesserweg 19), met als onderwerp Aankoop 
Crailo. Zie de volledige agenda op www.laren.nl

De gemeenteraad vergadert woensdag 20 december 2017 
om 20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De ver-
gadering 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 notulen van de openbare raadsvergade-

ring d.d. 29 november 2017
•  Aanpak wateroverlast/Gemeentelijk Rioleringsplan 

Laren 2018-2022 
•  Vereveningsfonds sociale woningbouw 
•  Actualisatie Onderhoud Gemeentelijk Vastgoed 2017 
•  Vaststelling nota Sport en Bewegen 2018-2030 

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

Overzicht besluiten 
raadsvergadering

Vergadering Commissie 
Ruimte en Infrastructuur 

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën Evenement bij 

mij om de hoek?

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

Gemeenteraadsvergadering
20 december

Gemeenteraadsvergadering 
18 december
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Op dinsdag 12 december 2017 vergadert Commissie 
Ruimte & Infrastructuur over de nieuwe aanpak van 
wateroverlast, als onderdeel van het Gemeentelijk Riole-
ringsplan (GRP). 

Weinig steun bewoners voor oude aanpak
Het voorkomen van wateroverlast staat sinds 2014 hoog 
op de agenda bij het college van burgemeester en wethou-
ders. Toen richtte een enorme hoosbui zoveel schade aan 
dat het college zich genoodzaakt zag om maatregelen te 
treffen. Dat heeft in 2015 geleid tot een aanpak waarbij 
zowel de gemeente als de bewoners hun steentje zouden 
bijdragen en waarbij pandeigenaren er zelf voor moesten 
zorgen dat er geen hemelwater af komstig van het dak in 
het vuilwaterriool terechtkwam. Veel inwoners waren 
bezorgd over deze aanpak en de mogelijke kosten die dit 
met zich zou meebrengen. Daarom heeft het college in 
mei 2017 besloten die aanpak nog eens tegen het licht te 
houden.

Nieuwe aanpak met inbreng van bewoners
Het afgelopen halfjaar is gebruikt om alle onderzoeken 
opnieuw te bestuderen, maar daarnaast ook om te luiste-
ren naar de inbreng van bewoners en bedrijven. Het func-
tioneren van het rioolstelsel is daarbij ook meegenomen. 
Dit leverde op dat het rioolstelsel ook moeite heeft het 
hemelwater op een goede manier af te voeren bij minder 
hevige buien. Om die reden is nu het af koppelen van de 
dakvlakken ondergebracht in het nieuwe Gemeentelijke 
Rioleringsplan (GRP). 

Ook in de nieuwe aanpak is gekozen voor het verplicht 
af koppelen van de dakvlakken. Het verschil met de vori-
ge aanpak is dat de gemeente de werkzaamheden en kos-
ten van het af koppelen op zich gaat nemen. Dit is uiter-
aard af hankelijk van wat de gemeenteraad hierover op 20 
december beslist.

Af koppelen blijft essentieel voor de oplossing. Uiteraard 
mag hemelwater, dat niet langer via het riool wordt afge-
voerd, niet alsnog tot schade leiden. Daarom zijn er soms 
maatregelen nodig om water te verwerken en (tijdelijk) 
vast te houden. Met een gebiedsgerichte aanpak wil het 
college - samen met bewoners - komen tot de beste oplos-
singen. 

Stijging rioolheffing 
De gemeente is verantwoordelijk voor het goed laten 
functioneren van het rioolstelsel en daarmee ook voor het 

oplossen van problemen als er iets niet goed functioneert. 
Daarom wil het college dat de gemeente de organisatie en 
de uitvoering van de maatregelen gaat verzorgen. Het 
college stelt de raad voor de kosten voor de nieuwe aanpak 
te dekken uit de rioolheffing. Daardoor stijgt de komende 
vier jaar de rioolheffing. Dit gebeurt stapsgewijs. De tota-
le stijging na vier jaar, inclusief die voor het reguliere 
onderhoud, is ongeveer € 60,- tot € 75,- per huishouden.   

Commissievergadering
De vergadering vindt plaats in het raadhuis te Laren en 
start om 20.00 uur. De vergadering is openbaar. Wilt u 
inspreken? Dan kunt u dat vooraf melden via 
griffie@laren.nl De stukken kunt u inzien via 
www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Commissie R&I 
> Agenda Commissie R&I).

Geboorten
11-11-2017 Emma Kaarsgaren
18-11-2017 Lucas Roelof Buis
21-11-2017 Bodhi Jorah Johanna Mosterd

Op maandag 27 november 2017 reikte burgemeester  
Rinske Kruisinga het Oorlogsherinneringskruis met 
gesp ‘oorlogsvluchten 1940-1945’ uit aan de 94-jarige heer 
J.R. Hinderink uit Laren.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke 
nieuws? Volg ons dan op:

@Gem_Laren

www.facebook.com/gemeente.Laren

Familieberichten

Onderscheiding voor de
heer J.R. Hinderink

Raadscommissie vergadert over 
nieuwe aanpak wateroverlast

Gemeente Laren op 
Twitter en Facebook
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Kathryn Moran van Aalst kreeg dinsdag 28 november 
2017 de Nederlandse nationaliteit. Mevrouw Van Aalst 
komt oorspronkelijk uit New Orleans (Verenigde Staten 
van Amerika.) Zij woont sinds juli 2000 in Nederland (in 
Laren).

Kathryn Moran van Aalst, burgemeester Rinske Kruisinga, 
en in het midden erachter wethouder Leen van der Pols

Woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezin-
gen en wordt het raadgevend referendum over de Wet op 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gehouden. 
Stemmen in de BEL-gemeenten kan op zeventien stem-
bureaus. Voor die stembureaus zijn wij op zoek naar tel-
lers. Helpt u mee?

De tellers komen om 21.00 uur in actie als de stembureaus 
sluiten. Op dat moment openen we de stembussen en kan 
het tellen van alle stemmen beginnen. Hoe laat dat klaar 
is, hangt af van hoeveel stemmen in een stembureau zijn 
uitgebracht. Alle tellers krijgen een vergoeding van € 42,- 
bruto. Tellers moeten verplicht een korte online training 
volgen. Als teller moet u op de dag van de verkiezingen 
minimaal achttien jaar oud zijn. Wilt u zich aanmelden? 
Dan kan dat door uiterlijk 15 januari 2018 een bericht te 
sturen naar verkiezingen@belcombinatie.nl met daarin 
uw naam, adres, geboortedatum en (mobiele) telefoon-
nummer.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan con-
tact op met Wilma van Raaij van Burgerzaken via 14 035.

 

Woningbouwvereniging Laren gaat op 1 december 2017, 
ruim honderd jaar na haar oprichting, samen met de 
Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken in 
Hilversum. Een bijzonder moment waar vrijdag 24 
november bij stil werd gestaan tijdens een feestelijke bij-
eenkomst in ‘Ons Genoegen’. Wethouder Ton Stam hield 
een toespraak waarin hij over de woningbouwvereniging 
sprak als “een belangrijke partner op het gebied van soci-
ale huisvesting. Laren beschikt over relatief weinig 
woningen in het sociale huursegment en daar moeten we 
zuinig mee omgaan” aldus Stam. 

Uitstekende afspraken 
Stam: “Dit is het moment waarop we officieel afscheid 
nemen van de Woningbouwvereniging Laren. En tegelij-
kertijd vieren we dat we met een gerust hart de zorg voor 
de huurders en de Larense volkshuisvesting aan een goe-
de en betrouwbare partij als Het Gooi en Omstreken kun-
nen overlaten.” De wethouder voegde daaraan toe dat 
woningbouwvereniging Het Gooi en Omstreken en de 
gemeente uitstekende afspraken gemaakt hebben over de 
toekomst van de sociale woningbouw in Laren: “Belang-
rijke afspraken als het in stand houden van het bestand 
aan huurwoningen, het waar mogelijk bouwen van nieu-
we huurwoningen of het renoveren ervan, het verduurza-
men van het woningbestand. Ik kijk uit naar een zeer 
vruchtbare samenwerking voor de komende honderd 
jaar, en ik ga ervan uit dat de belangen van de sociale 
huisvesting in Laren bij de woningbouwvereniging Het 
Gooi en Omstreken in goede handen zijn!”

Nederlandse nationaliteit voor 
Kathryn Moran van Aalst

Tellers gezocht voor de gemeente-
raadsverkiezingen en referendum!

Wethouder Stam vertrouwen in 
toekomst sociale woningbouw Laren
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Openingstijden BEL-kantoor 

Smit. “Kom je toch met de auto, parkeer deze dan op de 
langparkeerplaatsen bij het raadhuis, Stationsweg of 
Plein 1945. Mensen die fout geparkeerd staan, krijgen een 
boete of worden weggesleept.”

Feestelijke aanblik
Winter Village Laren viert dit jaar haar tiende editie en is 
inmiddels uitgegroeid tot een lokale traditie. In de don-
kere weken rond Kerst zorgen de verlichte schaatsbaan en 
omgeving voor een feestelijke aanblik van het dorp. Veel 
inwoners maken met plezier gebruik van de schaatsbaan. 
Om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te 
beperken, is onder andere afgesproken dat het evenement 
in het weekend en op speciale dagen om uiterlijk 24.00 
uur eindigt en op de overige dagen om 23.00 uur. Vuur-
korven zijn pas vanaf 18.00 uur toegestaan. Er wordt geen 
gebruikgemaakt van aggregaten en de horeca werkt 
zoveel mogelijk met echt servies in plaats van wegwerp-
materiaal. De gebouwen en schaatsbaan liggen op een 
verhoging, waardoor het gras en de bodem van de Brink 
niet verstikken. Na het evenement wordt waar nodig het 
gras en de ondergrond gerepareerd, zodat de Brink er 
vanaf het voorjaar weer mooi bij ligt.

Zondag 26 november opende wethouder Tijmen Smit, 
samen met veel enthousiaste kinderen, de Winter Village 
Laren IJsbaan ( foto: Laren in Beeld – Janneke Nijenhuis) 

Vanwege de feestdagen wijzigen de openingstijden van 
het BEL-kantoor:
•  Donderdag 14 december tot 16.00 uur open/bereikbaar
•  Maandag 25 december gesloten
•  Dinsdag 26 december gesloten
•  Maandag 1 januari gesloten
•  Maandag 8 januari vanaf 10.00 uur open/bereikbaar

Het Sociaal Wijkteam Laren is week 52 (25 t/m 29 decem-
ber) niet bereikbaar en heeft geen inloopspreekuur.

Zes weken schaatsplezier 
op Larense Brink

Zaterdag 18 november 2017 was de boekpresentatie van 
‘De Larense Zomerspelen van 1907’, geschreven door drs. 
Margriet de Koning Gans uit Laren. De eerste exemplaren 
werden overhandigd aan wethouder Ton Stam, Els Jim-
kes-Verkade (kleindochter van de acteur Eduard Verkade), 
acteur Edwin de Vries en Erica Terpstra.

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor de samen-
leving. De gemeente Laren trakteerde hen daarom op vrij-
dag 10 november 2017 – de Dag van de Mantelzorg – op een 
paar uurtjes ontspanning tijdens een inspirerende High 
Wine met als gespreksthema ‘Mentale Veerkracht’. Wet-
houder Leen van der Pols was ook in Loetje Laren om alle 
mantelzorgers te ontvangen en te bedanken.

Van 24 november 2017 tot en met 7 januari 2018 is het weer 
schaatsplezier op de Larense Brink met het traditionele 
evenement Winter Village Laren (IJs op de Brink). 
Samen met de organisatie heeft de gemeente Laren maat-
regelen genomen om overlast op het gebied van geluid en 
parkeren zoveel mogelijk te beperken. “Net als vorig jaar 
geldt onze oproep aan inwoners om op de fiets of te voet 
naar de schaatsbaan te komen,” zegt wethouder Tijmen 

High Wine op Larense Dag 
van de mantelzorg 

De Larense Zomerspelen 
van 1907
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Openingstijden Advies- en infor-
matiepunt sociaal domein HBEL

Graag informeren we u over de bereikbaarheid van het 
Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL van 25 
december 2017 tot 5 januari 2018. Hier kunt u terecht voor 
al uw vragen over zorg en welzijn, werk en inkomen en 
jeugd(hulp). 

Loket Huizen
• Dinsdag 26 december 2017 gesloten
•  Dinsdag 2 januari 2018 geopend van 08.30 uur tot 

12.00 uur. 

Loket Eemnes
•  Donderdag 28 december 2017 geopend van 08.30 uur 

tot 12.00 uur
•  Donderdag 4 januari 2018 geopend van 08.30 uur tot 

12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid
• Maandag 25 en dinsdag 26 december 2017 gesloten
• Op werkdagen bereikbaar

Hoe kunt u ons bereiken?
•  Telefonisch: 035 - 528 12 47. Op werkdagen van 08.30 

uur tot 17.00 uur. Op vrijdagen tot 16.00 uur. 
•  Via e-mail: hbel@sociaalplein.info U krijgt binnen 48 

uur een reactie op uw bericht. 
•  Wilt u een gesprek aanvragen?  

Op www.maatschappelijkezakenhbel.nl  staat een 
contactformulier. Via dit formulier kunt u een 
gesprek aanvragen met een consulent. Dit kan ook 
telefonisch of aan het loket.

Vanwege de feestdagen zamelt de GAD uw huishoudelijk 
afval op andere dagen in. In plaats van op:
•  maandag 25 december (Eerste Kerstdag) wordt uw 

huishoudelijk afval op vrijdag 22 december opge-
haald. Dit gaat door in de avonduren.

•  dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag) wordt uw 
huishoudelijk afval op woensdag 27 december 
opgehaald. Dit gaat door in de avonduren.

•  maandag 1 januari 2018 (Nieuwjaarsdag) wordt uw 
huishoudelijk afval op dinsdag 2 januari opgehaald. 
Dit gaat door in de avonduren.

Afvalinzameling rond 
feestdagen

Donderdag 4 en 11 januari 2018 haalt de GAD kerstbomen op 
in Laren. Zorgt u ervoor dat uw kerstboom voor 07.30 uur ’s 
morgens aan de weg ligt? Alleen kerstbomen zonder versie-
ring en zonder pot of houten kruis worden meegenomen.

Veel mensen genieten tijdens de jaarwisseling van de 
gezelligheid en het vuurwerk. Het is echter ook het 
moment van het jaar van overlast en ongelukken voor 
mens en dier. Wij vragen u een beetje op elkaar te letten.

Verkoop vuurwerk
Alleen op 29, 30 en 31 december mag in Nederland consu-
mentenvuurwerk verkocht worden. Omdat één van deze 
dagen op een zondag valt, is 28 december ook een ver-
koopdag. Voor ieders veiligheid is het belangrijk alleen 
goedgekeurd consumentenvuurwerk te kopen bij erken-
de verkooppunten en de gebruiksaanwijzing goed te 
lezen. U herkent goedgekeurd vuurwerk onder andere 
aan een Nederlandse gebruiksaanwijzing, een vermel-
ding of af beelding die duidelijk maakt welke effecten u 
kunt verwachten van het soort vuurwerk en de aandui-
ding ‘geschikt voor particulier gebruik’.

Afsteektijden
Volgens de huidige afsteektijden mag vuurwerk alleen 
afgestoken worden op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur tot 
nieuwjaarsnacht 02.00 uur. Buiten deze tijden is het 
afsteken van vuurwerk niet toegestaan.

Houd rekening met elkaar
Houd bij het afsteken van vuurwerk rekening met uw 
eigen veiligheid en die van anderen. Steek bijvoorbeeld 
geen vuurwerk af op plaatsen waar veel mensen zijn en 
waar honden worden uitgelaten. En veroorzaak geen 
schade aan andermans eigendommen. Binnen een 
afstand van vijftig meter van een rieten dak mag geen 
vuurwerk afgestoken worden. Heeft u zelf een huis met 
een rieten kap, zorg dan dat u een brandblusser klaar 
heeft liggen. Overlast kunt u melden via het algemene 
nummer van de politie 0900 - 8844.

Het nieuwe jaar schoon beginnen
Vooral jongeren lopen op 1 januari nog letsel op, omdat ze 
‘weigeraars’ opnieuw aansteken. Ruim daarom vuur-
werkrestanten zo snel mogelijk op. Zo voorkomt u onge-
lukken en gaan we met een schoon dorp het nieuwe jaar in.

Kerstboominzameling

Oud en nieuw is een 
feest voor iedereen
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Alcohol: geniet met mate
Voor veel mensen is de jaarwisseling een moment van ont-
lading. Vooral jongeren ervaren oud en nieuw als een reden 
om uitbundig te feesten. De feestvreugde kan echter 
gemakkelijk omslaan met overlast, geweld en vernielingen 
tot gevolg. Dat gebeurt vaak onder invloed van alcohol. 
Houd rekening met elkaar en drink daarom met mate.

Brandveiligheid tijdens feestdagen
De kerst is een tijd van gezelligheid. In deze donkere 
dagen ziet het er natuurlijk sfeervol uit als er wat kaarsjes 
in huis branden. Echter, verkeerd gebruik van kaarsjes en 
kerstversieringen verhogen brandgevaar. Met onder-
staande tips kunt u brand voorkomen.
•  Let op ontvlambare materialen in de buurt van lam-

pen en kaarsen, zoals gordijnen en kerstversieringen.
•  Plaats geen brandende kaarsen in de kerstboom.
•  Zet een kaars in een stevige, stabiele en onbrandbare 

houder en op een plaats waar niet steeds mensen 
langslopen.

•  Doof kaarsen als u de kamer voor langere tijd verlaat.
•  Gebruik zo mogelijk materialen die geïmpregneerd of 

brandveilig zijn.
•  Let op met spiritus bij gourmet en fondue en vul nooit 

een brandende/warme brander bij met brandstof.
•  Een kerstboom met kluit droogt minder snel uit en is 

daarom veiliger.
•  Controleer voor u gaat slapen of alles in orde is.
•  Rol een kabelhaspel volledig uit. 
•  Let op dat versieringen of (makkelijk omvallende) 

kerstbomen uw vluchtweg niet belemmeren.

Het gemeentebestuur van Laren nodigt alle inwoners, 
organisaties en andere relaties uit om de nieuwjaarsrecep-
tie bij te wonen. Deze is op donderdag 4 januari 2018 om 
20.00 uur in Singer Laren, Oude Drift 1 in Laren. Een uur 
voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst ontvangt het 
college van burgemeester en wethouders de inwoners die 
in de loop van 2017 in Laren zijn komen wonen. Zij ontvan-
gen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

De Rekenkamer BEL zoekt een burgeradviseur voor het 
onderzoek: WMO en Jeugdwet, toegang tot zorg en voor-
zieningen in Blaricum, Eemnes en Laren. Heeft u kennis 
van het onderwerp en woont u in één van de BEL-gemeen-
ten dan is dit wellicht iets voor u.

De Rekenkamer BEL doet onaf hankelijk onderzoek naar 
de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid 
van het gevoerde beleid in de drie gemeenten voor de 
gemeenteraden. De commissie bestaat uit drie leden 
onder wie een voorzitter.

Criteria adviseur
Wij hebben de volgende criteria opgesteld waaraan de 
burgeradviseur moet voldoen:
1. moet in Blaricum, Eemnes of Laren wonen;
2.  moet gerechtigd zijn om te stemmen bij de gemeente-

raadsverkiezingen;
3.  mag geen direct belanghebbende of direct betrokkene 

zijn bij het onderzoek;
4.  moet ruime kennis hebben van het onderzoeksonder-

werp en hoe dit leeft binnen de gemeente(n);
5.  moet de benodigde tijd kunnen besteden aan zijn/

haar adviesrol;
6.  moet aanwezig kunnen zijn bij de overleggen van de 

rekenkamer;
7.  moet in staat zijn onderzoeksrapporten te beoordelen 

en op gedegen wijze van commentaar te voorzien;
8.  moet een verklaring omtrent het gedrag overhandi-

gen aan de rekenkamer, waarvan de kosten voor reke-
ning van de rekenkamer komen;

9.  moet verder de volgende stukken/informatie kunnen 
overhandigen aan de rekenkamer: a) cv, b) korte motiva-
tie, c) kopie geldig legitimatiebewijs, d) banknummer, 
e) burgerservicenummer, f ) geboortedatum, g) over-
zicht van bezoldigde en onbezoldigde betrekkingen.

Voor het adviseurschap bieden wij een vergoeding van  
€ 50,- per uur tot een door de rekenkamer te bepalen 
maximum aantal uren dat de burgeradviseur aan het 
onderzoek mag besteden.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u uw motivatiebrief met 
een actuele cv zenden aan de Rekenkamer BEL, Postbus 
71, 3755 ZH Eemnes. Sollicitaties per e-mail kunt u zen-
den aan rekenkamer@belcombinatie.nl U kunt tot uiter-
lijk 31 december 2017 uw belangstelling kenbaar maken. 
De gesprekken met kandidaten zijn ingepland op 9 janu-
ari 2018 in de avond. 

Voor meer informatie over de Rekenkamer BEL kunt u de 
pagina’s van de rekenkamer inzien op de websites van de 
gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren onder Bestuur > 
Gemeenteraad > Rekenkamer (linker kolom onderaan). 
Ook kunt u informatie verkrijgen bij mevrouw Janny 
Schreiber van het secretariaat van de commissie op 
maandag, dinsdag en donderdag tel: 035 - 751 32 98 of 
rekenkamer@belcombinatie.nl

Rekenkamer BEL zoekt 
burgeradviseur

Uitnodiging nieuwjaars-
receptie 4 januari 2018
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Nieuws in beeld

Jongste jeugd LMHC rijdt traditioneel  ijsbaantje in

Marcus van den Brink neemt door verhuizing naar Eemnes 
afschied van de gemeenteraad Sinterklaas meer dan welkom in Laren

SV Laren '99 verlengt contract met 
Rabobank

Vrijwilligers 100ste koffieconcert 
Papagenoin het zonnetje gezet

Veel interesse voor open 
synagogedienst in Johanneskerk

Kunstenaars duo MyR ontwerpt 
nieuw gordijn voor Singer Laren

Martin Zwanikken wint wederom 
Honingkeuring

Peter Calis benoemd tot lijsttrekker 
Larens Behoud

I-Laren organiseert Kidscafé in bibliotheek
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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.

List en bedrog
Mensen maken het soms wel erg bont rond een 
scheiding. Een paar recente voorbeelden: een vrouw, 
die een behoorlijke alimentatie ontving, had een 
nieuwe man ontmoet. Tot zover geen probleem. Hij 
trok echter bij haar in. Verder hield hij voor de vorm 
zijn oude huis aan, deed alsof hij daar nog woonde 
en ging daar af en toe heen. Zoals iedereen weet, 
heb je geen recht meer op alimentatie als je gaat  
samenwonen. Maar de vrouw dacht dat het op deze 
manier wel goed geregeld was. Haar voormalige 
man vond van niet; hij kreeg door wat er aan de 
hand was. Omdat de vrouw niet toegaf dat ze  
eigenlijk gewoon samenwoonde, stuurde hij er een 
detective op af, die dit inderdaad vaststelde en er een 
rapport van maakte. De vrouw hield vol, dus kwam 
de zaak voor de rechter. Het resultaat: de vrouw 
moest bijna € 45.000 aan de man betalen: € 20.000 
aan onterecht ontvangen alimentatie en € 25.000 ter 
vergoeding van het detectiverapport. 
Ander voorbeeld: de vrouw die haar alimentatie 
verloor omdat zij haar man in zijn slaap insuline had 
ingespoten – die zij overigens eerder had gestolen 
van haar werkgever. Ze wist dat dit levensgevaarlijk 
was. Ze probeerde haar alimentatie nog te redden 
door te beweren dat de man het niet zo erg had  
gevonden, omdat hij niet meteen aangifte had  
gedaan en daarna nog het bed met haar had gedeeld. 
De rechter vond dat niet zo onbegrijpelijk, want de 
man had aanvankelijk niet kunnen geloven dat  
zijn vrouw dit had gedaan, dit drong later pas écht 
tot hem door. Door deze ernstige mishandeling  
had de vrouw haar recht op alimentatie verspeeld.  
Bovendien kreeg ze van de strafrechter een  
gevangenisstraf van 24 maanden.
Dit zijn geen alledaagse verhalen; gelukkig wordt 
het grootste deel van de scheidingen in overleg  
geregeld. Daarbij staan wij u graag bij.  k
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 Vacatures 
vrijwilligerswerk 

•  Begeleider spelletjesmiddag
Samen met andere vrijwilligers verzorgt u een gezellige 
spelletjesmiddag voor de bewoners van Johanneshove 
Laren. U heeft aff initeit met ouderen en u bent Neder-
landssprekend. Werktijden: 14.00 tot 16.00 uur. Con-
tactpersoon: Mathilda Hoogstrate van Vivium Zorg-
groep, Zorgeloos Wonen, tel. 0642610451 of m.
hoogstrate@vivium.nl.

•  Medewerk(st)er voor de Wereldwinkel in 
Laren of Eemnes

U bent minimaal één dagdeel per week beschikbaar om 
in de winkel van Laren of Eemnes te staan. U bent 
klantvriendelijk en voelt u betrokken bij handel vanuit 
ontwikkelingslanden. De wereldwinkel staat ook op 
markten e.d. Contactperspoon: Betty van Dillen van 
Stichting Wereldwinkel Laren en Eemnes, tel. 035 
5381161 of wereldwinkellaren@hotmail.com.

•  Atelier-beheerder, zaag- en steenslijper
U onderhoudt de machines en gereedschappen. U zaagt 
en snijdt edelstenen en mineralen, (cabochon)slijpen en 
polijsten en geeft hier uitleg over aan de bezoekers van 
het museum. U werkt bij voorkeur tijdens (middag)
openingstijden van het museum, maar ook daarbuiten 
naar eigen invulling. De opzet is het atelier te vernieu-
wen en apparatuur binnenkort aan te passen. Ook wil 
het museum in de toekomst workshops voor een klein 
groepje aanbieden.
Contactpersoon: Dick Borger, Geologisch Museum 
Hof land: tel. 035-5382520 of 035-6234631 of vrijwilli-
gers@geologischmuseumhof land.nl.

Wilt meer informatie over vrijwilligerswerk? Bezoek 
dan 8 december van 10.00 – 12.00 uur de stand van Versa 
Vrijwilligerscentrale in het Brinkhuis.

De Versa 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, Blaercom, Schoolstraat 3
donderdag van 13.30 – 15.30 uur, De Malbak, Wetering 122

tel. 035- 7504149 e-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl
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Kerst in de Schaapskooi
Houd je van knutselen en wandelen? Kom ook Kerst 
vieren in de Schaapskooi! 
Zondagmiddag 17 december a.s. van 13.30 tot 16.00 uur 
vieren we Kerst voor kinderen en hun (groot)ouders in de 
Schaapskooi op de Blaricummerheide. Kom je ook? 

Knutselactiviteit voor kinderen
Kinderen kunnen kerstengeltjes van wol knutselen en 
kaarsen van bijenwas maken. We zorgen voor winterse 
gezelligheid met kerstmuziek, koek en zopie en een 
winters kampvuur! 

Kleuterpad of paaltjesroute wandelen
Voor of na het knutselen in de Schaapskooi is het leuk om 
een wandeling over de hei te maken. Op het kleuterpad 
van ‘Lineke Lam’ kun je opdrachten doen en kom je van 
alles te weten over de dieren op de heide. Of volg de 
paaltjesroute over de Tafelberg- en Blaricummerheide.

De redactie van 
Het Larens Journaal 

wenst iedereen 
hele fijne feestdagen 
in ons  mooie dorp.

zondag 
   17 december
13.30 - 16.00 uur
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Loyaliteit

Voor menig mens een moeilijk woord om uit te 

spreken, maar wel een mooi woord voor wordfreud 

of scrabble. Wanneer je dit woord opzoekt in het 

woordenboek lees ik de volgende uitleg: Loyaliteit is 

de mate waarin men trouw is aan aangegane ver-

plichtingen. Wanneer men zich echt houdt aan de 

afspraak is er sprake van loyaal zijn. Eerlijk en 

oprecht zijn valt onder loyaliteit. Hoe loyaal en 

trouw zijn we nog met zijn allen? Heeft loyaliteit 

met leeftijd te maken? Neen, want op de kleuter-

school wordt al geleerd dat je je aan afspraken dient 

te houden. Durft u zich in de spiegel aan te kijken 

en eens na te denken over het afgelopen jaar?  Ik 

bemerk in dagelijkse praktijk dat velen het één zeg-

gen en vervolgens iets anders doen. Dat begint soms 

al bij het maken (en vervolgens -vlak van te voren- 

af bellen) van een afspraak. Het (niet) terugbellen 

voor een reactie na een bezichtiging en het achter-

uit onderhandelen nadat men eerder een (hoger/

beter) voorstel heeft gedaan. We merken dat zo in 

het begin van de het nieuwe jaar de huwelijkse 

trouw ook veelal om zeep wordt geholpen. Volgens 

het CBS eindigt 1 op de 3 huwelijken door scheiding 

en wordt dit besluit vaak na de kerstvakantie of 

zomervakantie gemaakt. Ik hoop oprecht dat in 

2018 een ieder zijn geluk en (goede) gezondheid 

behoudt, trouw blijft aan zichzelf, maar ook aan de 

ander, samen veel mooie herinneringen maken en 

laten we de wereld nog iets mooier, eerlijker en 

oprechter maken.

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.

Filmagenda Brinkhuis 
13 december 2017 – 10 januari 2018

13-12-17  Viceroy’s House 14.30 uur
13-12-17  Sage Femme 19.30 uur
20-12-17  Sage Femme 14.30
20-12-17  Lion 19.30 uur
27-12-17  Lion 14.30 uur 
03-01-18  Lion 14.30 uur 
03-01-18  Retour en Bourgogne 19.30 uur 
10-01-18  Retour en Bourgogne 14.30 uur 
10-01-18  The Circle 19.30 uur 

Entree: €  5,- 
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 voor-
stelling – uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen.

Collecte MSfonds in Laren
De collectanten voor het MSfonds zijn weer van deur 
tot deur gegaan. De opbrengst is dit jaar € 1492,42. 
Een mooi bedrag! Aan de deur horen we regelmatig 
dat er vragen zijn over wat Multiple Sclerose nou pre-
cies is. MS is een chronische ziekte van het centrale 
zenuwstelsel waar nog heel veel onderzoek voor nodig 
is. Het is niet te genezen. MS is een ziekte met meer 
gezichten. Geen twee mensen met MS hebben name-
lijk dezelfde klachten. De een kan rolstoelaf hankelijk 
zijn, terwijl de ander nog een marathon loopt. Iemand 
met MS kan last hebben van zijn of haar ogen en blaas, 
terwijl de ander vermoeidheid en spasmen ervaart. De 
klachten zijn divers en ook het ziektebeloop is onvoor-
spelbaar. Dit maakt de angst en onmacht groot. 
Voor onderzoek naar behandelmethoden zijn de medi-
ci volledig af hankelijk van giften. Er is geen subsidie 
vanuit de overheid. Op www.natinaalmsfonds.nl kunt 
u alles lezen over MS, de vorderingen van onderzoek 
en hoe u zelf een bijdrage kunt leveren.
Wilt uzelf meewerken als collectant in 2018? Meldt u 
dan aan via MSfondsLaren@gmail.com of via de web-
site van het MS fonds.



1919

Nieuws in beeld

Michael Jonker als nieuwe 
directeur Brinkhuis begonnen

Tennisverenigingen gaan niet fuseren.
‘t Laer blijft ‘t Laer

Raad voor Cultuur bezoekt Singer 
Laren Publieksjury proeft van de honing Maar goed dat er oma’s zijn

Kunstcafé dit keer in Mauve BEL-ambtenaren aan de EHBO

Laarder Frits Spits in De Quiz

Drukbezocht afscheidsfeest Woningbouw vereniging Laren

Echtpaar Distelblom 60 jaar getrouwd
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30% 
SALE

SARAH PACINI

Burg. van Nispen van Sevenaerstraat 5,
Laren | tel. 035 533 92 38 | www.stilla.info

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

tel. 035 5313432 | info@viaverspoor.nl

Tijd voor reflectie
Aan het einde van het jaar is het voor mij altijd weer 
tijd om stil te staan bij de bijzondere ontmoetingen en 
momenten van het afgelopen jaar. Wat was er mooi, 
speciaal of verdrietig het afgelopen jaar?
Daar hoef ik niet lang over na te denken!
Die lieve mevrouw die ik al jaren kende en plotseling 
werd opgenomen met een hersenmetastase en kort 
daarna overleed. 
Die dame die al vijf minuten nadat ik met haar 
kennismaakte vroeg of ik haar executeur wilde worden 
en die ik na twee dagen vergezelde naar haar oncoloog 
bij wie ik het eerste “slecht nieuws gesprek “ van mijn 
leven hoorde. (Petje af voor deze man; wat een mooi 
geleid gesprek!) Ze overleed 10 dagen daarna en er is 
zoveel gebeurd in die tijd. Het waren enerverende, 
maar ook zulke leerzame en bijzondere momenten in 
haar èn in mijn leven. De gesprekken met de 
uitvaartondernemer, met het Cultuurfonds die hielp 
haar laatste wensen te realiseren en met de paar mensen 
die nog om haar heen stonden.
En dan nog die meneer die zo graag thuis wilde blijven 
wonen, maar toch naar het verpleeghuis ging en die 
daar nu zielsgelukkig is omdat het thuis toch wel erg 
stilletjes was…
Het zijn juist die zeer kwetsbare mensen waar ik 
(tijdelijk) een stukje van mijn hart aan verpand.

Het is nu 44 jaar gelden dat ik in de verpleging begon 
in het AZU in Utrecht en ik had toen nooit kunnen 
bevroeden dat ik ooit mijn eigen bedrijf zou beginnen 
om mensen te begeleiden bij het voorbereiden op hun 
nalatenschap. Wat loopt een leven toch zijn eigen weg 
en wat is het mooi als je je hart daarin kunt volgen. 
Mensen vragen wel eens of ik geen spijt heb dat ik ben 
gestopt met mijn werk in het ziekenhuis, maar mijn 
antwoord is steevast dat dàt werk juist de prachtige 
basis is voor het werk dat ik nu doe. Want laten we 
eerlijk zijn: eens een pleeg; altijd een pleeg!

Vieze 
bedoening
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Neem een vriend mee en bespaar 50%!

www.larenklassiek.nl 

De nationaal en internationaal vermaarde dirigent Ed Spanjaard leidt op woens-
dag 13 december om 20.00 uur uur het beroemde en sfeervolle Weihnachtsorato-
rium van Johann Sebastian Bach in de Sint Jansbasiliek van Laren.

Een keur van meer dan talentvolle Neder-
landse solisten treedt op: Selma Harkink 
sopraan, Dave ten Kate countertenor, 
André Post tenor en Raoul Ste ani bari-
ton (Prijswinnaar Prinses Christina Concours, 
Grachtenfestival Conservatorium Concours, Eli-
sabeth Evertsprijs).

De solisten en het Holland Concertkoor 
worden begeleid door het orkest Camerata 
Particolare en Wybe Kooijmans orgel.

Gedurende één week kunt u genieten van 
een extra-voordeel. Wanneer u nu één ticket 

koopt, krijgt u voor uw vriend of vriendin 
een ticket voor slechts 50% van de prijs. 
Gebruik hiervoor promotiecode: 
vriend50 Het aanbod van deze actie 
eindigt 12 december!

Tickets kunt u bestellen via de Nationale 
eater Kassa 0900 – 9203. Vermeld de pro-
motiecode: vriend50 De toegangskaarten 
kosten € 59,50 (eerste rang) en € 49,50 (twee-
de rang), inclusief programmaboekje, pau-
zedrankje en € 2,50 administratiekosten.
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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

Woensdag 13 december 
Scherven brengen geluk 2.0
Marc de Hond
20.15 uur – Singer Laren
€  22,00 | Singer Supporters €  19,50 | 
CJP/BankGiro Loterij VIP € 19,50
Marc vertelt op absurdistische wijze hoe het 
grootste drama in zijn leven uiteindelijk veel 
moois opleverde. Confronterend, ontroe-
rend, maar vooral vol humor.

Donderdag 14 december 
Fly like an eagle – Dutch Eagles
20.15 uur – Singer Laren
€  29,50 | Singer supporters €  27,00
Met ruim 25 gitaren, zes loepzuivere vocalen, 
prachtige verhalen en vooral heel veel plezier en overtuiging 
brengen zij muziek van de Eagles al meer dan tien jaar moeite-
loos tot leven.

Vrijdag 15 december 
Theater Draad 
Theater van de ontmoeting
Terugspeeltheater!
20.15 uur - Theater aan de Brink €  15,00
Terugspeeltheater is een vorm van improvisatietheater, die 
gebruikmaakt van verhalen uit het publiek. Met respect, humor 
en ontroering spelen de acteurs en muzikanten van Theater 
Draad de verhalen van mensen ‘terug’. Kortom, een avond ver-
beelding die u niet mag missen!

Vrijdag 15 december 
Liesbeth de musical – Renée van 
Weberg, e.a. 
20.15 uur – Singer Laren
€ 40,00 | Singer supporters € 37,50
Renée kruipt in de huid van een van Neder-
lands grootste vedettes: Liesbeth List. De musical vertelt haar 
ongelofelijke levensverhaal, een intens relaas over een vrouw die 
alles overwon.

Zondag 17 december 
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 | aansluitende lunch ook € 5,00
Serena Pérez - mezzosopraan en Raquel Garzás -  piano

TheaTeragenda
 Vrijdag 8 december 
 Theaterconcert: 
 Claudia y Manito 
 20.15 uur – Theater aan de Brink
 €  15,00 
Het prachtige duo Claudia en Manito brengen een gepas-
sioneerd programma genaamd ‘Arpamor’: een akoestisch 
concert met zang, gitaar en de Paraguayaanse harp. Het 
repertoire bestaat uit een verfijnde selectie van muziek en 
Spaanstalige liederen uit het Latijns-Amerikaanse conti-
nent.

Zondag 10 december 
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€  5,00 | aansluitende lunch ook €  5,00
Duo Ebano: Marco Danesi - klarinet, Paolo Gorini – piano

Maandag 11 december
‘Laren… toen en nu in kerstsfeer’ 
- Leo Janssen en Versa Welzijn 
14.00 uur - Theater aan de Brink
€  5,00
Tijdens deze middag laat de oud-crea-
tief directeur van Endemol en oud-wethouder van cultuur 
Leo Janssen bijzondere filmfragmenten en sfeervolle 
foto’s zien in Larense kerstsfeer. Samengesteld tot een 
gezellige quiz vol nostalgie, humor en verrassingen, waar-
bij winnen niet het belangrijkste is, maar spontaan mee-
doen wel. Aanmelden: Anneke Bijleveld abijleveld@versa-
welzijn.nl, 06-493 77 171 of bij de balie van het Brinkhuis, 
tel. 035- 7513991.

Maandag 11 december 
Frans Maas - Ze zijn me vergeten
20.15 uur – Rosa Spier Huis 
Een vertelling van een acteur die de 
oude bediende Firs speelt in Tsjechovs 
‘De Kersentuin’. Na elk optreden komt 
hij thuis bij zijn dementerende vrouw, zélf ooit een gevierd 
actrice. Kwetsbaar maar ijdel ziet de acteur hoe het 
applaus wegsterft en de eenzaamheid toeslaat. ‘Ze zijn 
me vergeten. Het leven is voorbijgegaan alsof ik niet heb 
geleefd,’ zegt hij tenslotte. Basis voor deze voorstelling is 
de novelle Een tropische herinnering van acteur Eric 
Schneider.
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TheaTeragenda

* Kaarten voor de Papageno Koffieconcerten en Papageno Unplugged zijn te bestellen via tzaaltje@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.

Maandag 18 december 
Ruysdael Kwartet - Resonance
20.15 uur – Rosa Spier Huis 
Het Ruysdael Kwartet werd opgericht in 1996, 
toen alle leden studeerden aan het conservatorium in Den Haag. Ze 
wonnen diverse prijzen waaronder het Charles Hennen concours in 
2000. Naast klassiek repertoire spelen ze ook regelmatig werk van 
hedendaagse componisten, zoals ook blijkt uit het programma van 
deze avond: Schumann Kwartet op. 41 nr. 3, Jeths Kwartet nr.2 “Un 
vago ricordo” en Mozart Kwartet in C KV 465 “Dissonanten”.  

Woensdag 20 december
Theatertournee 2017-2018 – NITS 
20.15 uur – Singer Laren
€ 27,50 | Singer supporters € 25,00
Al ruim veertig jaar staat de groep synoniem voor eigenzinnige en 
originele muziek, waarbij alles draait om het liedje. 
Dit seizoen staan Henk, Robert Jan en Rob er weer met nieuwe 
muziek en mooie visuals.

Donderdag 21 december 
Een nieuw kerstverhaal door Gideon Calis
16.00 en 20.00 uur – Theater aan de Brink
€ 5,00 
Deze kerst neemt storyteller Gideon Calis u mee 
in een nieuw kerstverhaal, speciaal voor de 
gehaaste mens. Wie was Scrooge echt, in 1844 en wat nu? Laat u 
verbazen en verrassen tijdens dit nieuwe verhaal over Ebeneezer 
Scrooge. 

Zondag 24 december 
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 | aansluitende lunch ook € 5,00
Vivianne Cheng - piano

Zondag 7 januari
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 | aansluitende lunch ook € 5,00
Deborah Witteveen - saxofoon en Maxime Snaterse - piano 

Zondag 7 januari 
Sneeuwwitje – Het Kleine Theater
15.00 uur – Singer Laren
€ 15,00* | Singer supporters en 
kinderen t/m 12 jaar € 10,00*
*inclusief museumbezoek
Een koningin zat te naaien bij een kozijn van zwart ebben-
hout. Ze keek op naar de sneeuw en prikte in haar vinger. Er 
vielen drie druppels bloed in de sneeuw. Zo begon het 
sprookje van Sneeuwwitje, honderden jaren geleden. Deze 
winter brengen wij haar tot leven…

Zondag 14 januari
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 | aansluitende lunch ook € 5,00
Eadaoin Copeland -  piano en Fiona Robertson - viool 

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. 
Indien u hier niet uitkomt dan kunt u op de dag van de voor-
stelling – vanaf een uur voor het begin van de voorstelling – 
uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen. 

Openingstijden 
Brinkhuis december 2017:
Zondag 24 december Brinkhuis gesloten
Maandag 25 december Brinkhuis gesloten
Dinsdag 26 december  Brinkhuis gesloten 
Woensdag 27 december 10:00 tot 17:00 uur
Donderdag 28 december 10:00 tot 17:00 uur 
Vrijdag 29 december 10:00 tot 17:00 uur
Zaterdag 30 december 11:00 tot 17:00 uur
Zondag 31 december Brinkhuis gesloten 
Maandag 1 januari Brinkhuis gesloten 
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In de (h)Artgalerij van het Brinkhuis is tot 9 december 
een expositie te zien met foto’s van vrijwilligers Yvonne 
Verburg en Ineke Vaasen. Zij maakten onder de naam 
Y&I Pictures portretten van vijftien enthousiaste inwo-
ners van Laren. Deze “markante Laarders” hebben een 
bijzondere staat van dienst met een kleine of grote bij-
drage aan de Larense gemeenschap. De entree is gratis. 

In het Papageno Huis in Laren is nog t/m 17 december 
een verrassende groepstentoonstelling te zien, georga-
niseerd door Galerie Bianca Landgraaf. Recente schilde-
rijen en beelden van hedendaagse kunstenaars kan men 
bezichtigen in de concertzaal van het Papageno Huis. 
Sinds Bianca Landgraaf de deuren van haar galerie aan 
de Zomertuin sloot, is dit de eerste keer dat zij terug is in 
Laren. Bianca, die vanaf 1972 actief is als galeriehoudster 
in Laren en Blaricum, is zonder ‘fysieke’ galerieruimte 
in 2013 een nieuwe richting ingeslagen. De galerie neemt 
alleen deel aan verschillende Nederlandse kunstbeur-
zen. Daarnaast organiseert zij atelierbezoeken om geïn-
teresseerden de kans te geven kunstenaars in hun eigen 
omgeving te ontmoeten. Het Papageno Huis biedt haar 
de geschikte mogelijkheid om een keur van kunstwer-
ken te exposeren in een sfeervolle aantrekkelijke ruimte. 
Schilderijen worden geëxposeerd van: George de Decker, 
Anneke Elhorst, Ineke Hofsté, Mirian Jacobs, Gérard 
Redoulès en Nora Tholhuijsen. In een persoonlijk hand-
schrift vertalen velen van hen impressies uit de natuur 
tot poëtische sfeerbeelden op doek. Galerie Bianca Land-
graaf toont beelden van Jan de Graaf, Peter Hiemstra, Le 
Thi Hien, Gerard Höweler, Annette Jalilova, Thomas 
Junghans, Gerrit Langedijk, Herman Muys, Monique 
Muylaert, Mieke Pontier en Hans Rikken. De beelden 
laten een grote verscheidenheid zien in stijlen en behan-
deling van materialen, o.a. glas, keramiek, brons, steen 
en marmer.Een deel van de opbrengst van deze verkoop-
tentoonstelling zal ten goede komen aan Stichting 
Papageno en Stichting Papageno Huis. Openingstijden 
expositie: 9 december t/m 17 december 2017 11.00 – 18.00 
uur; 11 en 12 december en de avonden op afspraak. Zon-
dag 10 en 17 december om 13.00 - 18.00 uur i.v.m. het 
Papageno Koffieconcert.

Mooiste modernisten toont de ontwikkeling in de 
Nederlandse schilderkunst in de periode 1870-1940. Een 
periode waarin kunststijlen zoals het Amsterdams 
impressionisme, pointilisme, luminisme, kubisme, 
expressionisme en De Stijl over elkaar heen buitelen. 

Foto-Expositie ‘Markante Laarders’

Expositie Galerie Bianca Landgraaf in 
Papageno Huis

Laatste kans: ‘Mooiste modernisten’ 

De vrijwilligers van Versa Welzijn van de Geef en Neem 
Tafel hebben de “goedzakken” van Albert Heijn uit Laren 
in ontvangst mogen nemen. In deze goedzakken zit 
speelgoed dat nog mooi en bruikbaar is. Zo vlak voor de 
feestdagen komt dit goed op zijn plek terecht. De gevers 
uit Laren en de medewerkers van Albert Heijn uit Laren 
worden hartelijk bedankt. Op de Geef en Neem Tafel in 
het Brinkhuis wordt het weggeefspeelgoed de komende 
periode uitgestald; elke vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Aarzel niet langer en stap 
over. Werkt u nog met Win-
dows 7 of Windows 8? Stap 
dan nu over op Windows 10. 
De overstap naar Windows 

10 kan in de meeste gevallen nog dit jaar gratis. Aan het 
eind van dit jaar zal dat vrijwel zeker ophouden. Win-
dows 10 werkt ondertussen stabiel en is in alle opzichten 
veiliger dan oudere Windows-versies. Tal van de meest 
gebruikte hulpprogramma’s zijn ingebouwd. Laat u 
nader informeren door de deskundige vrijwilligers van 
de PC Helpdesk BEL, dagelijks bereikbaar van 10.00-12.00 
uur in Het Brinkhuis in Laren. Voor meer informatie 
www.pchelpdeskBEL.nl.

Vindt jouw “kleine” meid 
of man het ook zo leuk om 
te zingen? Waarom niet in 
een groep? Elke woensdag-
middag van 17.00 tot 18.00 
uur zijn Mieneke Bakker en 
Jim Berben aanwezig om 
met het kinderkoor van de Sint Jansbasiliek te oefenen. 
Liedjes en muziek, maar ook spelletjes en af en toe een 
verwennerijtje staan centraal bij dit uurtje. Hiervoor 
hoeft u zich niet aan te melden of in te schrijven. Wilt u 
het een keertje zien en ervaren? Breng uw zoon of doch-
ter, met of zonder vriendjes en vriendinnetjes, op woens-
dagmiddag naar de Goede Herderzaal via de zij-ingang 
van de Sint Jansbasiliek. Het is gewoon leuk! De liedjes 
die worden geoefend worden altijd tijdens de gezinsvie-
ring gezongen door het kinderkoor, dus maandelijks een 
optreden. Niet snel te jong en nooit te oud! Meer info 
over de activiteiten van de kinderkerk van de Sint Jans-
basilliek: www.sintjanlaren.nl.

De Geef en Neem Tafel 

Nog dit jaar gratis upgrade Windows 10

We want to hear you sing!

Activiteiten
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ring is op 10 december (thema: ‘In verwachting’). Meer 
info over de activiteiten van de kinderkerk van de Sint 
Jansbasilliek: www.sintjanlaren.nl.

Op zondag 10 december zal het Utrechts Byzantijns Koor 
in de Sint Jansbasiliek een Advents/ Kerstconcert ten 
gehore brengen. Het koor zingt liturgische muziek uit 
de Adventstijd en Kerstmuziek uit de Oekraïne. Het con-
cert begint om 15.30 uur en de toegangsprijs is € 7,50.  
Het entreebedrag is bewust laag gehouden om eenieder 
in de gelegenheid te stellen om dit bijzondere concert bij 
te wonen; een unieke gelegenheid om kennis te maken 
met de Oekraïense zangcultuur en bovendien kan het 
concert een goede voorbereiding zijn op het naderende 
kerstfeest. Kaarten kan men reserveren via de website 
van het Utrechts Byzantijns Koor (www.utrechtsbyzan-
tijnskoor.nl) en kopen op de dag van het concert aan de 
kerk.  

Zondag 10 december om 
15.30 uur wordt in het Rosa 
Spier Huis weer een nieuwe 
tentoonstelling feestelijk 
geopend. Tijdens deze ten-
toonstelling, die nog tot en 
met 4 februari is te bezichti-
gen, is het werk van de twee 

zusters Barbara de Clercq en Clara Brinkgreve te bewon-
deren. Barbara de Clercq legt zich als beeldhouwer vooral 
toe op de verbeelding van het dier. Als oudste dochter 
van het beeldhouwersechtpaar Brinkgreve-Kunst was ze 
van jongs af aan vertrouwd met materialen als klei, 
steen en gips. Vaak zat ze in Artis om naar de dieren te 
kijken en ze te tekenen. Na een studie Spaans koos ze 
toch voor de beeldhouwkunst. Ze volgde enige tijd lessen 
aan de Vrije Akademie in Den Haag. In de beelden van 
Barbara de Clercq is zowel het dier op zich het onderwerp 
als het dier als onderdeel van een groep. Door de herha-

Kerstconcert Utrechts Byzantijns Koor

Opening tentoonstelling Barbara de Clercq 
en Clara Brinkgreve

Mooiste modernisten vertelt u alles over deze kunststij-
len, maar vooral kunt u genieten van de topstukken die 
te zien zijn. De tentoonstelling is nog t/m 7 januari in 
het Singer Museum.

In de (h)Artgalerij van het 
Brinkhuis is van 9 december 
tot 12 januari een expositie 
te zien van de overleden 
kunstschilder Hendrik Cor-
nelis Kranenburg (1917-1997). 
De schilderijen zijn d.m.v. 
een oproep van Liesbeth 
Kroonen op Facebook bij 
elkaar gebracht en laten de 
herkenbare Larense tafere-

len zien waar Kranenburg bekend om is. Entree: Gratis.

Maar liefst vier ‘bergen’ moeten worden bedwongen tij-
dens de tweede groepswandeling van de Stichting Wan-
delvierdaagse Het Gooi: Larenberg (achter Tergooi), 
Tafelberg, Huizerhoogt en Woensberg. De 18 kilometer 
lange tocht voert de lopers op zondag 10 december naar 
Blaricum en omgeving. Halverwege wordt gepauzeerd 
bij de Blaricumse tennisvereniging BLTC aan de Scha-
pendrift. De terugweg naar Laren gaat via de Gooier-
gracht en de Postiljonheide. Start en f inish is het clubge-
bouw van SV Laren aan het Schuilkerkpad in Laren, waar 
het gezelschap om 9.30 uur op pad gaat. Inschrijven 
vanaf 8.45 uur in de clubkantine. Er wordt een beschei-
den bijdrage gevraagd voor de koffie met koek onderweg. 
Honden mogen niet mee. Tevens kan al vanaf 7 decem-
ber via de website (www.wandelvierdaagsehetgooi.nl) 
worden ingeschreven voor de tiende editie van de Gooise 
wandelvierdaagse, die van 20 tot en met 23 juni 2018 
gehouden wordt.

Elke maand wordt er op een 
zondag om 11.30 uur een 
gezinsviering georganiseerd in 
de Sint Jansbasiliek. Altijd 
kindvriendelijk, altijd luchtig 
met muziek en met een thema 
van die maand maakt dat dit 
een fantastische manier is om 
de kerk weer eens te ervaren. 
Deze bijeenkomst, die circa 45 

minuten duurt, is interactief en wordt afgesloten met 
limonade en een kopje soep. De eerstvolgende gezinsvie-

Expositie Hendrik Cornelis Kranenburg 

‘Bergetappe’ voor Gooise wandelaars

Gezinsviering Sint Jansbasiliek
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VrouwenZaken organiseert donderdagochtend 14 
december een bijeenkomst waarin Nadja Banschop hier-
over uitgebreid komt vertellen. Ademhalingsoefeningen 
en aandacht voor emoties kunnen de klachten die met 
kanker gepaard gaan verminderen. Zo kan de ziekte dra-
gelijk worden en kunnen de vooruitzichten verbeteren. 
Een perfecte aanvulling op de reguliere behandelingen. 
Nadja begon als arts, maar is inmiddels succesvol onder-
nemer. Ze heeft daarvoor nogal wat blokkades moeten 
vereffenen. Werken met kankerpatiënten en hun part-
ners is inmiddels een speerpunt van haar bedrijf. Graag 
vertelt ze hoe haar pad is gelopen. Haar carrière is een 
verhaal van je eigen weg volgen en doen waartoe je 
geroepen wordt! De bijeenkomst vindt plaats in het 
Brinkhuis. Aanvang vanaf 10.30 uur met koff ie en iets 
lekkers, de presentatie start om 11.00 uur. Rond 12.30 uur 
is er een lunch. Kosten voor de bijeenkomst, incl. koff ie 
met iets lekkers, een gezellige lunch en eventueel een 
pitch, bedragen € 22,75 per persoon (u ontvangt een fac-
tuur indien u de kosten wilt afschrijven). Graag contant 
betalen bij binnenkomst op de ochtend zelf! Reserveren 
via gooischevrouwenzaken@gmail.com.

Op vrijdag 15 
december organi-
seert De Gooische 
Muziekschool een 
Kerstshow in thea-
ter Concordia van de 
Koningskinderen in 
Bussum. De show 
wordt gegeven door leerlingen van de musical-, theater 
en zangafdeling.  De show begint met musical Annie. De 
theaterklas o.l.v. Maja van der Esch en Rianne Botma 
heeft deze hoogtepunten van de musical ingestudeerd 
vanaf september. Voor de pauze wordt er afgesloten met 
het koor van de Musical and Dance Center en het Kerst-
koor van de muziekschool. Na de pauze wordt een ver-
kort theaterstuk van Dickens op de planken gebracht. 
Scrooge, de vrek die niemand iets gunde, zal ook nu weer 
het licht zien. Of zit er een andere wending in het stuk? 
De theatergroep New Actors staat onder leiding van Tin-
eke van Yperen en Marjolein van den Hombergh. De 
avond wordt afgesloten met gezamenlijk koor van de 
aanwezige leerlingen. Kortom, een leuke show om in een 
heerlijke kerstsfeer te komen. Aanvang 19.30 uur. Thea-
ter Concordia bevindt zich aan de Graaf Wichmanlaan 
46 te Bussum. Kaarten à € 4,- zijn verkrijgbaar bij 
Muziekcentrum Schimmel aan de Dr. Schaepmanlaan 6. 
Pinnen is mogelijk. Reserveren kan per mail, info@
degooischemuziekschool.nl.

Kerstshow met Annie en Scrooge

ling van nekken, poten en lijven krijgen de groepen van 
eenden of struisen een bepaalde dynamiek. Hoe ver-
schillend de dieren ook zijn, haar werk heeft een aantal 
karakteristieken en een herkenbaar handschrift. De 
structuur van de huid van de beelden is een belangrijk 
aspect. Door de ruwe, soms schematische benadering 
ontstaat een wollig of pluizig effect. Hoewel het materi-
aal brons is, noodt het tot aanraken en aaien. Haar zus 
Clara Brinkgreve (tekenaar, etser) verbeeldt in summie-
re, krachtige lijnen haar onderwerpen, die zij vindt in 
een herkenbare wereld. Vooral landschappen, bloemen 
en dieren inspireren haar. Opgeleid als historica, heeft 
Clara Brinkgreve ook altijd getekend. Lessen van ver-
schillende kunstenaars hebben haar hierin mede 
gevormd. Gedurende vele jaren werkte ze als samenstel-
ler van historische tentoonstellingen bij diverse musea. 
Ook heeft ze een aantal publicaties op haar naam staan, 
waarin – ook hier – het beeld meestal een dragend ele-
ment is. In de afgelopen jaren heeft zij zich meer op haar 
beeldend werk toegelegd. In de tekeningen hanteert zij 
meestal een rietpen, soms een penseel. Favoriet materi-
aal is bruine en zwarte inkt, een enkele keer aangevuld 
met kleur. Haar zwierige tekenhand is ook duidelijk 
herkenbaar in de etsen die zij maakt, waarbij deze tech-
niek zijn eigen specif ieke mogelijkheden en uitstraling 
toevoegt.

Deze voorstellingen op zondag 10 en zondag 17 decem-
ber om 14.00 uur beginnen met het kerstverhaal ‘De ont-
voering van Gabriël Grub’. Hierbij worden bijzondere 
toverlantaarnplaten getoond met illustraties van Tho-
mas Nast, de tekenaar van de verkiezingscampagne van 
president Lincoln. Door het Kerstintermezzo met de 
toverlantaarn voelt men de winterse kou. Na de pauze is 
het, zoals ieder jaar, tijd voor het meesterwerk van 
Charles Dickens, ‘A Christmas Carol’. Plaatsen € 15,00 
(inclusief koff ie/thee in de pauze) reserveren via: dic-
kens@ziggo.nl of 035-8872376.

Arts en ademtherapeut 
Nadja Benschop onder-
steunt kankerpatiënten 
en hun omgeving op ver-
nieuwende en effectieve 
wijze. Want niet alleen de 
patiënten lijden onder de 
ziekte, ook hun naasten 

hebben het zwaar. Ondersteuning van kankerpatiënten, 
familie en mantelzorgers is daarom essentieel. Gooische 

Kerstvoorstellingen in het Dickenstheater  

Donderdag 14 december 10.30 uur entree € 22,75 incl. lunch

NadjaBenschop

Gooische VrouwenZaken: Andere kijk op 
kanker



digi-dominee. Via internet verzorgt hij wekelijks heden-
daagse Bezielende Bijbelse Bezinning (zie www.preek-
vandeweek.com). De kosten voor dit zeer uitgebreide 
ontbijt en de twee lezingen zijn 19,50 ‘all-in’. Kaarten 
kunt u bestellen via www.vriendenpreek.nl. Of het 
bedrag direct overmaken via NL 28 ABNA 045 602 0918 
ten name van Stichting Preek van de Week, Blaricum. 
Meer informatie op 06 – 549 63 464.

Op donderdag 21 decem-
ber geeft het trio ‘Con-
trasts’ een lunchpauze-
concert in het Ge- 
meentehuis van Eem-
nes. Het trio Contrasts 
bestaat uit Tui Clark 
(klarinet), Anna Wier-

sum (viool en altviool) en Dorien Verheijden (piano en 
zang). Op het programma staat De Suite van Darius Mil-
haud. De composities van Milhaud zijn beïnvloed door 
Jazz en Braziliaanse muziek. Daarnaast 8 Stücke op.83 
van Max Bruch, gecomponeerd in de geest van de late 
stukken van Schumann en Brahms. Bela Bartok compo-
neerde zijn ´Contrasten’ in 1938, opgedragen aan violist 
Joseph Szigeti en klarinettist Benny Goodman. Het con-
cert begint om 12.30 uur en de toegang bedraagt 10 euro 
inclusief koff ie en een broodje. Het gemeentehuis van 
Eemnes is op de Zuidersingel 1 en is met de bus te berei-
ken. De zaal gaat open om 12.00 uur. Info of reserveren: 
mail naar info@scarbomusica.nl of bel 035 – 5380827.

Storyteller Gideon Calis neemt u deze kerst mee in een 
nieuw kerstverhaal. Wie was Scrooge nu echt, 1844 en 
wat nu? Laat u verbazen en verrassen tijdens deze korte 
vertelling (25 minuten) over Ebenezer Scrooge. Een kerst-
vertelling voor de gehaaste mens. De voorstelling vindt 
plaats op 21 december om 16.00 uur en om 20.00 uur in 
het Brinkhuis Theater. Entree: € 5,00. Reserveren via 
www.hartvanlaren.nl.

In SInger Laren zijn er 
in de kerstvakantie 
ook dit jaar weer heel 
leuke activiteiten 
voor kinderen. Op 
zondag 31 december 
en zondag 7 januari 
kunnen kinderen tus-
sen 12.00 en 16.00 uur aan de slag in het Singer Atelier. 

Lunchpauzeconcert trio ‘Contrasts’

Scrooge 1844 – Een nieuw kerstverhaal

Kerstvakantie-activiteiten voor kinderen 

Het jaarlijkse Kerstcon-
cert in de Johanneskerk 
vindt dit jaar plaats op 
vrijdag 15 december. Voca-
listen van drie koren bren-
gen de concertbezoekers 
vanaf 19.30 uur in kersts-
feer met prachtige koor-
muziek. De samenwer-
king in de kersttijd tussen 
Larens Vrouwenkoor 
Octimbre o.l.v. Ton Philips 

en de gregoriaanse zangers van Schola Psittacus is 
inmiddels in Laren een mooie traditie geworden. Dit jaar 
wordt het kerstconcert extra feestelijk door medewer-
king van nog een koor: Canticum Anglicum uit Amster-
dam. Dit is een gemengd koor uit de Anglicaanse traditie 
en staat onder leiding van Marga Schoutens. Er wordt 
een gezamenlijk kerstprogramma gepresenteerd dat o.a. 
bestaat uit klassieke maar ook eigentijdse koormuziek, 
gregoriaans, carols alsmede fraaie intermezzi door de 
sopraan Elma van den Dool en pianiste Annemieke Jus-
sen. Lief hebbers van koor- en kerstmuziek zijn van harte 
welkom in de sfeervolle Johanneskerk aan de 
Naarderstraat 5. Kaarten zijn verkrijgbaar voor € 12,00 
bij Zangstudio Laren. Telefonisch: 035 – 621 16 15 of per 
e-mail: info@zingeninlaren.

Dinsdag 19 december van 07.00 – 09.00 uur organiseert 
Stichting www.Preekvandeweek.com in restaurant Mau-
ve aan de Brink te Laren het Kerst Filosofie- en Muzie-
kontbijt. Dit ontbijt is bedoeld als verdiepende bezin-
ning op de Kersttijd. Kerstmuziek en kerstwoorden 
zullen in f ilosofisch en historisch perspectief worden 
geplaatst. Ds. Jan Rinzema zal spreken over de f ilosofie 
achter de ‘God wordt mens’-gedachte, n.a.v. Plato, Aristo-
teles en het Johannes-evangelie. Waarom is het kerstver-
haal zo’n wereldbeeld-schokkend verhaal? We gaan het 
horen n.a.v. voorbeelden uit de geschiedenis en f ilosofie. 
Ds. Rinzema zal kort en boeiend hierover spreken.
Muziekhistoricus Joop van Velzen zal spreken over 
bekende kerst-hymnes, kerst-hits en Carols. Waar komen 
ze vandaan? Hoe hebben ze in de loop der eeuwen gestal-
te gekregen? Muziekvoorbeelden laat hij horen. Muzi-
kale achtergronden, parallellen en lands-tradities wor-
den u verduidelijkt. Drs. Van Velzen is groot 
muziekdeskundige, een boeiend verteller, heeft over 
muziek diverse boeken geschreven, doceert en geeft vele 
lezingen in den lande. Jan Rinzema, schrijver en theo-
loog is Bachkenner en theoloog. Hij is ook bekend als 

Kerstconcert Johanneskerk

Kerst Filosofie- en Muziekontbijt
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Op 25 december om 15.00 uur 
wordt het kerstverhaal van Dick 
Bruna voorgelezen voor in de Sint 
Jansbasiliek. Ieder mag komen 
luisteren, met vriendjes, vriendin-
netjes, buren of nichtjes en neefjes. Speciaal voor alle 
kinderen zijn zitkussens voor in de kerk geplaatst om 
alles goed te kunnen zien en horen. Aan het einde van 
het verhaal kan iedereen de kerststal op het altaar van 
dichtbij bekijken! 

Op zaterdag 6 januari organiseert Volleybal Vereniging 
The Smashers het traditionele Oliebollentoernooi in de 
Klaas Bout Sporthal. Met dit toernooi luidt de volleybal-
vereniging het nieuwe jaar in. Er wordt om 19.30 uur 
begonnen, dus uiterlijk tussen 19.00 en 19.15 uur aanwe-
zig zijn. Het oliebollentoernooi is een gezellig toernooi 
waarbij iedereen enkele introducé(e)s mag meenemen. 
In de pauzes eten we gezellig met elkaar heerlijke versge-
bakken oliebollen. Het winnende team ontvangt de 
“Biezem Trofee”. Ieder team krijgt na af loop bij de huldi-
ging van de winnaars leuke en lekkere verrassingen. 
Iedereen kan meedoen. Inschrijven: voor 1 januari bij 
s.coenen@xmsnet.nl.

Zondagmiddag 14 
januari om 15.00 uur 
geeft Kamerorkest De 
Muziekkring uit Laren 
o.l.v. Yvonne de Winter 
een nieuwjaarsconcert 
in de Dorpskerk, Toren-
laan 16 te Blaricum. Dit 

keer soleert Gerlieke Aartsen op hobo in het Konzert in 
A-dur fur Oboe d’amore en strijkers van Johan Sebasti-

Kindje wiegen

Oliebollentoernooi V.V. The Smashers 

Nieuwjaarsconcert Kamerorkest De 
Muziekkring
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Entree is gratis. Op woensdag 27 december leert kunste-
naar Jan Hamstra hoe je een eigen linoleumsnede maakt. 
Let op: deze workshop is geschikt voor kinderen van 8 
t/m 12 jaar. Op woensdag 3 januari is de workshop ‘Fruit-
verf ’. Samen met kunstenaar Elsemieke van der Heijden 
experimenteer je met verf en fruit. Een vrolijke work-
shop voor kinderen van 6 t/m 10 jaar. De prijs voor de 
workshops bedraagt € 7,50.

De 19e -eeuwse com-
ponist Peter Corne-
lius schreef een 
mooie liederency-
clus voor kerst, de 
zogenaamde Chris-
tgeburtlieder of 
Weihnachtslieder. 

De liederen volgen de gang door het kerstverhaal. In 
totaal duurt de cyclus 25 minuten. In de ochtenddienst 
van 24 december zal zangeres Margo Post begeleid door 
Job de Bruijn, vleugel, deze liederen ten gehore brengen. 
Margo Post is tweede sopraan in het Groot Omroepkoor. 
Zij studeerde aan de Muziekpedagogische Academie. Job 
de Bruijn is predikant van de Protestantse Gemeente 
Laren-Eemnes en studeerde naast theologie, piano aan 
het conservatorium. De liederen vormen in deze dienst 
de preek. Er is een korte inleiding op dat wat wordt uit-
gevoerd. Zoals altijd wordt de dienst begonnen met de 
woorden ‘Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel 
en aarde gemaakt heeft’ met aansluitend samenzang. 
Deze muzikale dienst wordt besloten met gebeden, 
samenzang en de zegen. Datum, tijd en plaats: zondag 
24 december van 10.00 tot 11.00 uur in de Ontmoetings-
kerk aan de Kerklaan in Laren. Na af loop kan er worden 
nagepraat onder het genot van koffie en thee. Ook deze 
speciale muzikale dienst binnen het thema ‘Geloven in 
vrijheid’, is georganiseerd door de Protestantse Gemeen-
te Laren Eemnes (PGLE).   

Ook dit jaar vindt er in de 
Sint Jansbasiliek weer een 
Kerstgezinsviering plaats. 
Het kerstverhaal wordt 
tot leven gebracht met 
deelname van verschil-
lende jonge “acteurs” uit 
het dorp. Iedereen is wel-
kom op 24 december van 18.00- 19.00 uur. Meer info over 
de activiteiten van de kinderkerk van de Sint Jansbasil-
liek: www.sintjanlaren.nl.

Weihnachtslieder

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
239 3 jan  vrij. 12-01 en za. 13-01
240 31 jan vrij. 09-02 en za. 10-02
241 7 mrt vrij. 16-03 en za. 17-03
242 4 april vrij. 13-04 en za. 14-04

aan Bach. Verder is er een heel gevarieerd programma, 
met delen uit de Symphonie nr. 101 “De Klok” van Joseph 
Haydn, delen uit de Petit Suite van Debussy, Pavane pour 
une infante défunte van Ravel en de Trevelyan Suite van 
Malcolm Arnold voor 10 blazers. Soliste Gerlieke Aartsen 
studeerde hobo bij Pauline Oostenrijk en Ernest Rom-
bout. In 2012 sloot ze haar master cum laude af en wist ze 
de jury ervan te overtuigen dat de hobo zich niet alleen 
leent voor klassieke muziek, maar ook voor andere 
muziekstijlen, waaronder jazz en klezmer. Voor het con-
cert is geen kaartverkoop, na af loop is er een collecte. 
Kamerorkest De Muziekkring is ruim 50 jaar geleden 
opgericht en daarmee een van de oudere amateur-orkes-
ten in onze regio. Het orkest telt zo’n 30 vaste leden, 20 
strijkers en 10 blazers, en staat sinds september 2013 
onder de professionele leiding van Yvonne de Winter. 
Het orkest repeteert op maandagavond in de Gooische 
School in Laren en geeft twee concerten per jaar. Het 
repertoire loopt van barok tot modern. Strijkers zijn 
altijd welkom, met name alt. Voor meer informatie: 
www.demuziekkring.nl.

Singer Laren toont van 16 
januari t/m 6 mei 2018 een 
particuliere verzameling 
met werken van grote kun-
stenaars als Monet, Manet, 
Renoir, Degas, Pissarro, Van 
Gogh, Bernard, Gauguin, 
Sisley, Signac, Van Dongen, 
Matisse, Marquet, Dufy, 
Nolde en Picasso. De schilde-

rijen en werken op papier van de vermaarde, voorname-
lijk Franse impressionisten, postimpressionisten en 
expressionisten zijn af komstig uit de kunstverzameling 
van de Van Vlissingen Art Foundation. De tentoonstel-
ling is het verslag van a Wonderful Journey van een ver-
zamelaarsechtpaar dat in ruim 45 jaar op hartstochte-
lijke wijze en op grond van persoonlijke smaak een 
omvangrijke en zeer mooie collectie bijeenbracht.  Geko-
zen is voor een indeling van de werken in de tentoonstel-
ling zoals de verzamelaars dat thuis ook doen: omdat het 
bij elkaar past. Uiteraard hangen werken van kunste-
naars die naar aanpak en oogmerk verwant zijn, zo veel 
mogelijk bij elkaar, maar de tentoonstelling biedt geen 
chronologisch overzicht: het is geen les kunstgeschiede-
nis. Impressionism and beyond. A Wonderful Journey is 
een tentoonstelling van een kunstverzameling die uit 
hartstocht is ontstaan, en dus geënt is op de persoonlijke 
smaak van de verzamelaars.

Impressionism & beyond. 
A Wonderful Journey

MAKKELIJK AANPASBAARBIJZONDERE KERSTKAARTEN

GRATIS EERSTE PROEFDRUKWWW.KAARTMIX.NL

BIJZONDERE KERSTKAARTEN DOOR UZELF ONTWORPEN

KERSTKAARTMIX.NL

● Elektrotechnische- en verlichtingsinstallaties
● Data-netwerken en cai-installaties
● Brandmeld-, beveiligingsinstallaties en verlichting
● Domotica voor huis- en gebouwautomatisering
● Zonnepanelen
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11 dec  Rosa Spier Huis: Frans Maas – Ze zijn me vergeten, 
20.15 uur

12 dec  Schering en Inslag: Creatieve Kerstworkshop, 
10.00-12.00 uur

13 dec  Brinkhuis: Film aan de Brink – Viceroy’s House, 
14.30 uur

13 dec  Brinkhuis: Film aan de Brink – Sage Femme, 19.30 
uur

13 dec  Singer: Scherven brengen geluk 2.0 – Marc de 
Hond, 20.15 uur

14 dec Brinkhuis: Koffieochtend inloop, 10.00-11.30 uur
14 dec  Brinkhuis: Gooische VrouwenZaken: Andere kijk 

op kanker, 10.30 uur
14 dec Singer: Fly like an eagle – Dutch Eagles, 20.15 uur
15 dec  Brinkhuis: Special Friday voor iPad-gebruikers, 

10.00-12.00 uur
15 dec Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
15 dec Johanneskerk: Kerstconcert, 19.30 uur
15 dec  Brinkhuis: Theater Draad – Theater van de 

ontmoeting, 20.15 uur
15 dec Singer: Liesbeth de musical, 20.15 uur
17 dec Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
17 dec Dickenstheater: Kerstvoorstelling, 14.00 uur
18 dec  Johanneshove: ‘Samen creatief ’-middag, 14.00-

16.00 uur 
18 dec Rosa Spier Huis: Ruysdael Kwartet, 20.15 uur
19 dec  Restaurant Mauve: Kerst Filosofie- en 

Muziekontbijt, 7.00-9.00 uur
20 dec  Brinkhuis: Film aan de Brink – Sage Femme, 14.30 

uur
20 dec Brinkhuis: Film aan de Brink – Lion, 19.30 uur
20 dec Singer: NITS, 20.15 uur
21 dec Brinkhuis: Koffieochtend inloop, 10.00-11.30 uur
21 dec  Gemeentehuis Eemnes: Lunchpauzeconcert trio 

Contrasts, 12.30 uur
21 dec  Brinkhuis: Scrooge 1844 – Een nieuw kerstverhaal 

door Gideon Calis, 16.00 en 20.00 uur
21 dec SV Laren: Klaverjasavond, vanaf 19.30 uur
22 dec  Brinkhuis: Special Friday voor iPad-gebruikers, 

10.00-12.00 uur
22 dec Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
24 dec  Ontmoetingskerk: Weihnachtslieder, 10.00-11.00 

uur
24 dec Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
24 dec  Sint Jansbasiliek: Kerstgezinsviering, 18.00-19.00 

uur
25 dec Sint Jansbasiliek: Kindje wiegen, 15.00 uur
27 dec  Singer Laren: Kerstvakantie-activiteiten voor 

kinderen – Workshop Linoleumsnede maken, 
12.00-16.00 uur

27 dec Brinkhuis: Film aan de Brink – Lion, 14.30 uur
28 dec Brinkhuis: Koffieochtend inloop, 10.00-11.30 uur
29 dec Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur

Agenda

t/m 9 dec  (h)Artgalerij Brinkhuis: Foto-expositie 
‘Markante Laarders’

t/m 17 dec  Papageno Huis: Expositie Galerie Bianca 
Landgraaf

t/m 7 jan  Singer Museum: Tentoonstelling 
‘Mooiste Modernisten’

t/m 9 jan  BEL-kantoor: Bel Art in teken van 
kunstenaarsfamilie

8 dec  Brinkhuis: Special Friday voor iPad-gebruikers, 
10.00-12.00 uur

8 dec Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
8 dec Dickens Theater: Lichtjesavond vanaf 18.30 uur
8 dec Singer Laren: Lichtjesavond vanaf 18.30 uur
8 dec  Singer Theater: Desalniettemin-Theo Nijland, 

20.15 uur
8 dec  Brinkhuis: Theaterconcert Claudia y Monito, 20.15 

uur
8 dec Brinkhuis: Hatha Yoga, 9.00-12.00 uur
8 dec Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
8 dec  Brinkhuis: 50+ leest voor aan peuters, 11.00-11.30 

uur
8 dec Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur
8 dec  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor 

volwassenen, 13.30-15.30 uur
8 dec  Schering&Inslag: RTL Talent Academy, 17.30-19.00 

uur
8 dec  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 

van 7 tot 12 jaar, 16.15-17.30 uur
9 en 10 dec  Clubgebouw ‘de Duiventil’: 

Tentoonstelling Postduivenvereniging 
‘De Zwaluw’

9 t/m 17 dec  Papageno Huis: Expositie Galerie Bianca 
Landgraaf

9 dec t/m 12 jan  (h)Artgalerij Brinkhuis: Expositie 
Hendrik Cornelis Kranenburg

10 dec  Groepswandeling Wandelvierdaagse ’t Gooi 
(‘Bergetappe’, 18 km), uiterlijk 09.15 uur aanwezig 
bij SV Laren

10 dec Sint Jansbasiliek: Gezinsviering, 11.30 uur
10 dec Papageno Huis: koffieconcert, 11.30 uur
10 dec Dickenstheater: Kerstvoorstelling, 14.00 uur
10 dec  Sint Jansbasiliek: Kerstconcert Utrechts Byzantijns 

Koor, 15.30 uur
10 dec  Rosa Spier Huis: Opening tentoonstelling Barbara 

de Clerq en Clara Brinkgreve, 15.30 uur
10 dec t/m 4 feb  Rosa Spier Huis: tentoonstelling Clara 

Brinkgreve, tekeningen en techniek, 
dagelijks 10.00-16.00 uur

10 dec t/m 4 feb  Rosa Spier Huis: tentoonstelling Barbara 
de Clercq, beelden, dagelijks 10.00-16.00 
uur

11 dec  Brinkhuis: Laren… toen en nu in kerstsfeer, 14.00 
uur
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31 dec  Singer Laren: Kerstvakantie-activiteiten voor 
kinderen, Singer Atelier, 12.00-16.00 uur

3 jan  Singer Laren: Kerstvakantie-activiteiten voor 
kinderen – Workshop ‘Fruitverf ’, 12.00-16.00 uur

4 jan Brinkhuis: Koffieochtend inloop, 10.00-11.30 uur
4 jan Brinkhuis: Brei-haakcafé, 10.00-12.00 uur
5 jan Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
6 jan  Klaas Bout Sporthal: Oliebollentoernooi V.V. The 

Smashers, 19.30 uur
7 jan Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
7 jan  Singer Laren: Kerstvakantie-activiteiten voor 

kinderen, Singer Atelier, 12.00-16.00 uur
7 jan  Singer Laren: Sneeuwwitje – Het kleine theater, 

15.00 uur
10 jan  Ontmoetingskerk: Mandala ontwerpen, 13.30-

16.00 uur
11 jan Brinkhuis: Koffieochtend inloop, 10.00-11.30 uur
12 jan Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
14 jan  Groepswandeling Wandelvierdaagse ’t Gooi (18 

km), uiterlijk 09.15 uur aanwezig bij SV Laren
14 jan Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
14 jan  Dorpskerk Blaricum: Nieuwjaarsconcert De 

Muziekkring, 15.00 uur

16 jan t/m 6 mei  Singer Laren: Tentoonstelling 
‘Impressionism & beyond’

25 jan SV Laren: Klaverjasavond, vanaf 19.30 uur
30 jan  Schering en Inslag: Creatieve Winterworkshop, 

10.00-12.00 uur
1 feb Brinkhuis: Brei-haakcafé, 10.00-12.00 uur
4 feb Rosa Spier Huis: La Dietrich ‘La Sirene’, 15.30 uur
11 feb  Groepswandeling Wandelvierdaagse ’t Gooi (18 

km), uiterlijk 09.15 uur aanwezig bij SV Laren
11 feb t/m 8 april   Rosa Spier Huis: tentoonstelling 

Berenice Witsen Elias, beelden, 
dagelijks 10.00-16.00 uur

15 feb  Singer Laren: Gideon Calis – De ezel en de ode aan 
de liefde, 20.15 uur

GEWOON

WORD VÓÓR HET EINDE VAN DIT JAAR LID 
EN ONTVANG € 25 VROEGBOEKKORTING!

6 SCHITTERENDE GRAVELBANEN ACHTER HET HERTENKAMP
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl
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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
Za van 09.00 - 12.00 uur
Alle maandagen gesloten
Telefoon: 14 035

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

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

Politiepost Laren
Groene Gerritsweg 2b
Ma. 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:  Bijzonder Laren bij Walter & Roland


