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sabine Klaver

5 vragen aan 

 ontstaan?
‘Mijn opa kocht jaren geleden op deze plek een oude stal, 
omdat hij af en toe aan de hectiek van het dagelijks leven 
wilde ontsnappen. Er kwamen een koe en een schaap en 
voor zijn kleinkinderen kocht hij een pony. Vanaf dat 
moment waren mijn zusje en ik hier niet meer weg te 
slaan. In de loop der tijd kwamen er steeds meer dieren 
en mijn ouders besloten de stal van mijn opa te kopen. 
Omdat zij deze bijzondere plek graag met anderen wil
den delen, hebben ze in 1994 de kinderboerderij geopend. 
Er kwam ook een ruimte voor natuureducatie, waar 
basisscholen uit de regio worden ontvangen. Er werd een 
stichting met een onaf hankelijk bestuur opgericht, de 
oude stal werd omgebouwd en wij gingen op het terrein 
wonen. In 2010 ben ik gestart met De Stal, de zorg
afdeling van Het Spookbos.’

Waarom een zorgafdeling?
‘Na mijn studie biologie heb ik een tijd in het onderwijs 
en de zorg gewerkt. Maar ik wilde graag op een andere 
manier iets betekenen voor kinderen, door dieren en de 
natuur erbij te betrekken. Bij De Stal begeleiden we kin
deren en jongvolwassenen die het moeilijk kunnen heb
ben door bijvoorbeeld (faal)angst, een laag zelf beeld, 
autisme of ADHD. Sommigen hebben langdurige onder
steuning nodig, anderen komen hier maar korte tijd 
naartoe. Elk traject is maatwerk en ook ouders kunnen 
we ondersteunen.’

Hoe kunnen dieren kinderen helpen?
‘Wij werken veel met paarden, omdat zij heel direct feed
back geven. Kinderen met psychische problemen kunnen 
bijvoorbeeld moeite hebben om te voelen wat er in hun 
lichaam gebeurt. Maar als je helemaal verstijfd op de rug 

van een paard zit, zie je dat direct terug bij het paard: dat 
loopt heel anders dan wanneer je ontspannen bent. Door 
een kind dat te laten ervaren, vergroot je zijn bewustzijn 
en kan hij stap voor stap meer regie krijgen over wat hij 
voelt in zijn lichaam en wat dat betekent. Maar je kan 
een dier ook inzetten om een kind uit te dagen contact te 
maken met andere mensen. Bijvoorbeeld door samen een 
pony te poetsen. Zo kunnen dieren helpen bij het ver
groten van iemands zelfvertrouwen. Welk dier we inzet
ten, is helemaal af hankelijk van het kind. Het kan onze 
baardagaam zijn, ons varken of een paar pasgeboren 
 kuikentjes. We hebben ook een buddyhond die ingezet 
kan worden in de begeleidingen.’
  
Op wat voor manier ondersteunen jullie ouders?
‘Ouders met vragen over de opvoeding kunnen ook bij 
ons terecht. Wij kunnen hen helpen te begrijpen waar 
bepaald gedrag vandaan komt, hoe zij daarmee kunnen 
omgaan en hoe dit kan worden doorbroken zodat er weer 
een positieve vibe in het gezin komt. Alle medewerkers 
van De Stal zijn professionals. We weten dat het voor 
ouders vaak best lastig is om hulp te vragen. Maar we 
weten ook dat het voor bijna iedereen een enorme 
opluchting is als ze die stap dan toch hebben gezet. Wij 
zijn laagdrempelig toegankelijk, dat helpt ook. Kinderen 
vinden het gewoon heel leuk om naar ons toe te komen.’
 
Wat is jouw drijfveer voor dit werk?
‘Ik denk dat het in de genen zit: ik heb een groot zorg
hart. Voor mij voelt het bijna onmogelijk om mijn exper
tise en de f ijne plek die we hebben níet te delen. Als we 
een jongere of kind daar krijgen waar hij het beste tot 
zijn recht komt, dan maakt me dat gelukkig.’

Meer weten over begeleiding bij De Stal? Kijk op www.natuur-
lijkbegeleiden.nl of mail naar info@natuurlijkbegeleiden.nl

Het Spookbos is een unieke plek op de grens van Laren en 
Eemnes waar jong en oud in aanraking komt met 
natuur, dier en milieu. Naast een kinderboerderij en een 
leslokaal voor natuuronderwijs is er zorgafdeling De 
Stal, waar kinderen en jongvolwassenen met ontwikke-
lingsproblemen professioneel worden begeleid. Sabine 
Klaver zette de zorgafdeling twaalf jaar geleden op. Het 
Larens Journaal nam er een kijkje.  

Hoe is deze bijzondere locatie eigenlijk 
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De laatste loodjes
Nu de gemeenteraadsverkiezin
gen achter de rug zijn, blijft het 
zittende college nog even actief. 
Dat ik blij ben met het resultaat 
voor de VVD zult u begrijpen. 
Hopelijk treedt zo snel mogelijk 
een ander college met nieuwe 
wethouders aan.

De laatste loodjes wegen voor mij het lichtst, omdat in de 
afgelopen acht jaren de gemaakte plannen voor het 
grootste deel door de gemeenteraad zijn goedgekeurd en 
zijn of worden gerealiseerd. En dat ik na deze lange peri
ode het stokje met tevredenheid aan anderen over kan 
dragen. Een frisse kijk op zaken is goed voor Laren en zelf 
ben ik ook weer toe aan nieuwe uitdagingen.

‘Ben je tevreden’? vragen veel mensen aan mij. Ik ben de 
politiek ingegaan om zaken voor elkaar te krijgen, met 
altijd het belang van het dorp voorop. Niet iedereen is 
tevreden te stellen, maar samen met college en raad zijn 
vele voorstellen en ideeën gelukkig ook werkelijkheid 
geworden. 

Zelf vond ik de restauratie van de Johanneskerk en het 
groene en duurzame project Crailo de mooiste opgaven 
om te realiseren. Ook is het een genot om de Brinkbus in 
het dorp te zien rijden. Met daarnaast nog vele andere 
grote en kleine zaken die ik met veel plezier heb mogen 
realiseren. 

Dit alles kon niet zonder de collega’s in het college en de 
gemeenteraad, maar vooral ook niet zonder de vele hard
werkende ambtenaren waar ik prima mee heb samenge
werkt en die echt een heel groot compliment verdienen.

Ik hoop dat er nog gelegenheid is om van velen van u als 
wethouder afscheid te nemen. Het leven als ambteloos 
burger gaat daarna gelukkig ook weer vrolijk door.

Ton Stam,
t.stam@laren.nl
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  Dit is een podium voor  de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Aan de slag!
De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor de VVD succes
vol verlopen: we hebben 1 zetel meer dan in de vorige 
periode! Dank aan iedereen die is komen stemmen! Tege
lijk vind ik het niet positief dat nog zoveel inwoners 
thuisblijven bij verkiezingen. De VVD steunt het onder
zoek dat de Burgemeester zal instellen naar de overwe
gingen van de thuisblijvers.

In de coalitieonderhandeling trekt de VVD samen op met 
Larens Behoud en D66. Een brede steun in de raad en voor 
het college is belangrijk om besluitvaardig te kunnen 
zijn. Maar het is ook belangrijk dat de oppositie de ruim
te krijgt om samen met coalitiepartijen op te kunnen tre
den. Goed bestuur is gebaat bij tegenspraak.
Ondertussen voelt het onwerkelijk om onze dorpsproble
men in verhouding te zien als de bommen en raketten op 
Oekraïne neervallen. Ik ben trots op al die bewoners die 
zich inzetten om vluchtelingen spontaan te helpen, een 
tijdelijk thuis en veiligheid te kunnen bieden. 

Toch zijn ook hier, in een andere context, grote zorgen 
waar we mee aan de slag gaan: armoede en schulden 
onder inwoners vanwege de torenhoge energie en voed
selprijzen, wachtlijsten voor de ( jeugd)zorg en het gebrek 
aan woningen. 

De nieuwe coalitie begint onder moeilijke omstandighe
den omdat de gemeente weinig geld beschikbaar heeft. 
Dat vraagt om een zorgvuldige afweging van wat we de 
komende jaren kunnen bereiken om ons dorp veilig, 
schoon en duurzaam te maken. Hopelijk zullen de coali
tieonderhandelingen snel tot een resultaat leiden: we 
leggen het voorstel graag aan u voor voordat we echt aan 
de slag gaan!

Erik Koldenhof
gemeenteraadslid voor de VVD 

Laren

ee

Speciale aandacht voor kinderen 

Eemnesserweg 19a Laren

035-5315894

www.tandartscentrumlaren.nl



Politiek

Een nieuw elan
Allereerst wil ik alle inwoners van Laren die op 1416 
maart gestemd hebben bedanken voor die stem en hun 
vertrouwen in de kandidaten op de Larense kieslijsten. 
Vertrouwen in democratie en betrokkenheid bij lokaal 
bestuur is een groot goed. In het bijzonder dank ik 
natuurlijk die inwoners van ons dorp die op een van de 
kandidaten van Larens Behoud hebben gestemd. Met 
onze fractie, bestaande uit Hans van Goozen, Thijmen 
Jacobse, Eric Hurink en ondergetekende zullen we ons 
met vol enthousiasme, betrokkenheid en inzet de komen
de vier jaar gaan inzetten voor ons mooie dorp. Naast 
onze fractieleden hebben we een aantal kandidaten op de 
lijst bereid gevonden zitting te gaan nemen in de raads
commissies. In de drie commissies is Larens Behoud 
daarmee vertegenwoordigd door twee leden, een ‘senior’ 
en een ‘ junior’. Want, zo heb ik zelf de afgelopen vier jaar 
mogen ervaren, politieke ervaring leer je niet zomaar. 
Het kost tijd en inzet, en als beginnend raadsof commis
sielid kost het tijd om de ‘gereedschapskist ’van de Raad 
onder de knie te krijgen.

Als grootste partij hebben we ook het formatieproces op 
weg naar een nieuwe coalitie in gang gezet. Zo hebben we 
eerst de heer Jan den Dunnen als informateur aangesteld 
met als opdracht een zo breed mogelijke coalitie te ver
kennen en gemeenschappelijke kansen maar ook de knel
punten te verkennen. De uitkomsten hebben we in een 
openbare Raadsvergadering met alle partijen besproken. 
De uitkomst is dat Larens Behoud met de VVD en D’66 
samen een formateur hebben aangesteld om een coalitie
akkoord op te stellen. De komende tijd hoort u zeker meer 
daarover!
 

Karel Loeff
Fractievoorzitter Larens Behoud

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

Links- of rechtsaf?
Heel erg trots en ontzettend blij zijn we met zo veel stem
men op 16 maart; twee zetels in de nieuwe gemeenteraad! 
Heel erg veel dank aan al die stemmers die ons dorp een 
mooie groene en sociale toekomst gunnen.

Vanzelfsprekend gaan we in de raad, de commissies en op 
alle andere plekken meer dan onze best doen om onze 
plannen concreet te maken. Het zou natuurlijk nog 
mooier zijn als we ook in het college mee zouden kunnen 
beslissen, maar dat is op dit moment nog niet helemaal 
duidelijk al stemmen de eerste tekenen niet vrolijk.

Gaan de partijen die het vorige college vormden (mis
schien aangevuld door D66) verder? De ervaringen de 
afgelopen jaren zijn niet bepaald hoopgevend; geen soci
ale woningbouw, maar dure luxe appartementen. Geen 
opbouwend sociaal en financieel beleid, maar verschra
ling en verkopen van gemeentelijk onroerend goed, maar 
bovenal weinig zicht op een zonnige en duurzame toe
komst. 

Dat er gewerkt moet worden aan de toekomst is overdui
delijk; de klimaatdoelen van Parijs raken steeds verder uit 
beeld en snelle actie is vereist. Ook op gemeentelijk 
niveau zoals bijvoorbeeld de zeer zorgelijke situatie m.b.t. 
het verkeer. Als maatregelen beperkt blijven tot de aange
kondigde aanpassing van de verkeerslichten is dat veel te 
mager. Nog steeds voornamelijk sneller afwikkelen van 
het gemotoriseerde verkeer als uitgangspunt zonder aan
dacht voor CO2uitstoot, klimaat en leef baarheid. 

Als behoud opnieuw het vertrekpunt wordt, dan is de toe
komst letterlijk en figuurlijk grijs en gaan we achteruit. 
Wij denken en helpen graag mee 
voor we de verkeerde kant op gaan.

Vriendelijke groene groeten
Bart Vos

Raadslid Groen Laren
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Nieuws in beeld

Een bakkie koffie voor verkleumende 
Verkeersexamenspotters

De ‘suikerspinnen van het Gooi’ staan weer in bloei

'Bol an 'voor Commissaris van de 
Koning op werkbezoek

'Verf in het bloed'- expo in Singer 
Laren

Eerste H. Communie in Sint Jansbasiliek Extra boodschappen voor vluchtelingenEindelijk, het mag weer! Bewoners Koloniepad 
houden gezellige ouderjaarsbuurtborrel

136 kinderen leggen verkeersexamen af

Boerderij Sint Janstraat in volle bloei

Bibliotheek onderzoekt fusie in het Gooi
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Larense zaken 15 april 2022

Een bakkie koffie voor verkleumende 
Verkeersexamenspotters

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

•  Smeekweg 51, 1251 VK, restaureren en uitbreiden 
gemeentelijk monument, ingekomen 21 maart 2022

•  De Kwartel 3, 1251 RX, realiseren doorbraak tussen 
gang en woonkamer, ingekomen 28 maart 2022

Bibliotheek onderzoekt fusie in het Gooi

Nieuwe gemeenteraad feestelijk geïnstalleerd

Op woensdag 30 maart jl. werd de nieuwe gemeenteraad van Laren feestelijk geïnstalleerd. 

Meer informatie over de raadsleden vindt u op www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Samenstelling gemeenteraad).

Burgemeester Nanning Mol: “Raadsleden staan aan het 
roer van onze gemeente. Ze hebben een enorme gereed
schapskist met instrumenten ter beschikking waarmee ze 
invloed kunnen uitoefenen. Raadsleden zijn kritisch en 
nieuwsgierig. Ze stellen vragen en agenderen onderwer
pen. En ze zijn in staat om moties en amendementen in te 
dienen op voorstellen van het college.”

Inwerkprogramma
De komende weken volgen de raadsleden een inwerkpro
gramma waarin ze worden meegenomen in hun taken en 
bevoegdheden en hoe ze deze kunnen toepassen. “Hierin 
geven we ook aandacht aan het thema integriteit en het 
integer handelen van de leden van het gemeentebestuur. 

Dit is een belangrijk onderwerp waar we allemaal verant
woordelijk voor zijn en elkaar scherp op moeten houden,” 
aldus de burgemeester. 

Boodschap
De burgemeester had in zijn toespraak nog een boodschap 
voor de raadsleden: “Er liggen veel uitdagingen. Het werk 
roept. Laten we aan de slag gaan. Ik hoop dat u stevig bent in 
het debat, maar zacht op de onderlinge relatie. Laten we voor
al in de raadzaal praten over de inhoud in plaats van buiten 
de raadzaal over elkaar. En… hoewel we op inhoud zeker van 
mening mogen verschillen en elkaar scherp moeten houden, 
hoop ik dat we in de regio en daarbuiten altijd eendrachtig 
en trots ons fantastische dorp zullen vertegenwoordigen!”

•  De Kwartel 3, 1251 RX, plaatsen dakkapel voor en 
achterzijde, ingekomen 28 maart 2022

•  Melkweg 43, 1251 PP, realiseren constructieve 
doorbraak op 1e verdieping, ingekomen 28 maart 2022

•  Legrasweg 10, 1251 GS, vellen 1 boom, ingekomen  
29 maart 2022

•  Torenlaan 5, 1251 HE, verbouwen woning met 
bedrijfsgedeelte op begane grond en woning op  
1e etage, ingekomen 29 maart 2022

•  De Kuil 10, 1251 DZ, plaatsen plunge pool in achter
tuin, ingekomen 30 maart 2022

•  Nieuweweg 17GED, 1251 LG, intern verbouwen, 
plaatsen nieuwe gevelpui achterkant en uitbreiden 
dak, ingekomen 30 maart 2022

•  Brink 10, 1251 KV, plaatsen meubilair aan zijkant 
restaurant, ingekomen 31 maart 2022

•  ’sGravenwaarde 21, 1251 NT, plaatsen dakkapel, 
ingekomen 2 april 2022
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•  Molenaar 2, 1251 LV, plaatsen erfafscheiding, 
 ingekomen 3 april 2022

•  Lange Wijnen 2, 1251 CE, bouwen woning, ingekomen 
5 april 2022

•  Schietspoel nabij 3 en 10, 1251 XT, vellen 1 boom, 
ingekomen 6 april 2022

•  Westerheide n.t.b., 1251 ET, uitvoeren werkzaamheden 
kruispunt, ingekomen 4 april 2022

•  Groene Kampen 9, 1251 PL, realiseren overdekte 
fietsenstalling, ingekomen 8 april 2022

•  Wagenpad 13, 1251 RE, realiseren aanbouw achterzijde 
en plaatsen dakkapel, ingekomen 7 april 2022

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie 
 Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in 
Eemnes. Het indienen van een bezwaar of beroepschrift is 
pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning 

•  Graaf land 7, 1251 NH, vellen 1 boom.

De aanvraag kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergun
ningen in het kantoor van de BEL Combinatie in Eemnes. 
Het indienen van een bezwaar of beroepschrift is pas 
mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verleende 
omgevingsvergunningen 

•  Akkerweg 15, 1251 ZL, wijzigen kap en realiseren 
uitbouw achterzijde, verzonden 31 maart 2022

•  Verlengde Engweg 8B, 1251 GM, vellen 1 boom, 
verzonden 29 maart 2022

•  Slangenweg 9, 1251 RT, vellen 2 bomen (herplant
plicht), verzonden 24 maart 2022

•  Raboes 19, 1251 AK, vellen 1 boom (herplantplicht), 
verzonden 17 maart 2022

•  Zevenenderdrift 78, 1251 RD, vellen 1 boom (herplant
plicht), verzonden 30 maart 2022

•  Brink, 1251, plaatsen kunstwerk ‘Jan Hamdorff ’ op 
Brink, verzonden 5 april 2022

•  Oude Kerkweg 10, 1251 NZ, realiseren bijgebouw, 
verzonden 7 april 2022

•  Zevenend 83, 1251 RM, vervangen kozijnen en glas, 
verzonden 7 april 2022

•  Torenlaan 35, 1251 HG, wijzigen van gebruik naar wonen 
en intern verbouwen pand, verzonden 7 april 2022

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes 
weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het betref
fende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. Informatie over de bezwaar
procedure vindt u op www.laren.nl/bezwaarschrift

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage 
bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een ver
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indie
nen bij de rechtbank MiddenNederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.

Rectificatie

In het Larens Journaal van vrijdag 1 april staat een artikel 
over de plannen voor de aanleg van een regenwateropvang 
op het Hertenkamp. Deze aanleg is onderdeel van het 
Masterplan Laren Regenklaar. Inmiddels is besloten dat 
het nieuwe college bepaalt of, hoe en in welk tempo de ver
schillende projecten van Laren Regenklaar uitgevoerd 
worden en welke afspraken daarover met de gemeenteraad 
gemaakt worden. Helaas stond het bericht in het Larens 
Journaal al klaar en was het niet meer mogelijk om dit 
terug te trekken. Op korte termijn gaat er dus niets gebeu
ren op het Hertenkamp. 

Meld ‘t en de gemeente 
herstelt ‘t

Losse stoeptegel, over
hangend groen of 
straatverlichting stuk? 
Als u het meldt dan 
herstellen wij het.  
U kunt uw melding 
doen via www.laren.nl 
(Wegen en groen > Mel
ding openbare ruimte). 
Geeft u hierbij aan wat 
er aan de hand is, de 
exacte locatie en indien 
van toepassing het 
nummer van de 

 lantaarnpaal. Heeft u deze gegevens niet, meld het dan 
telefonisch via 14 035. Het meldpunt is bereikbaar op 
maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en 
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

  

Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035
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Overzicht besluiten 
raadsvergaderingen

De besluitenlijsten van afgelopen raadsvergaderingen 
bekijkt u op www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Raadsvergaderingen > Besluitenlijst Raad).

Vergadering Commissie  
Ruimte en Infrastructuur 

De Commissie R&I vergadert woensdag 20 april om  
20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis van Eemnes, 
Zuidersingel 1. De vergadering is openbaar. Insprekers 
moeten zich vooraf aanmelden 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. 8 februari 2022
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap

pelijke Regelingen
•  Stand van zaken Omgevingswet
•  Vaststellen bestemmingsplan Correctieve herziening 2
•  Toezicht bij aanleg glasvezel
•  Bespreking raadsinformatiebrief Contouren 

 Uitvoeringsprogramma SPV 2030 dd. 22 maart 2022

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën 

De Commissie M&F vergadert donderdag 21 april om 20.00 
uur in de raadzaal in het gemeentehuis van Eemnes, Zui
dersingel 1. De vergadering is openbaar. Insprekers moe
ten zich vooraf aanmelden bij de commissiegriffier. 
Onderstaande agenda geeft een samenvatting weer van de 
geagendeerde onderwerpen. Zie de volledige agenda op 
www.laren.nl
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. 

 Gemeenschappelijke Regelingen
•  Presentatie sociaal domein
•  Presentatie historische graven
•  Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling 

 Werkvoorzieningschap Tomingroep
•  Informeren voortgang herontwikkeling Brinkhuis en 

verhuizing gemeentebestuur
•  Informatie voortgang huisvesting inwoners uit 

Oekraïne

Gemeenteraadsvergadering 

De gemeenteraad vergadert donderdag 28 april om  
20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis van Eemnes, 
Zuidersingel 1. De vergadering 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. 

 Gemeenschappelijke Regelingen
•  Vaststelling besluitenlijsten openbare raads

vergaderingen d.d. 17 februari, 28 maart,  
30 maart en 6 april 2022

•  Vaststelling lijst ingekomen stukken
•  Bekrachtigen geheimhouding
•  Benoemingen
•  Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling 

 Werkvoorzieningschap Tomingroep
•  Vaststellen bestemmingsplan Correctieve herziening 2
•  Toezicht bij aanleg glasvezel

Koninklijke Onderscheiding 
voor Nico Wegter

Maandagavond 28 maart werd voormalig raadslid en frac
tievoorzitter D66 Nico Wegter benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Burgemeester Nanning Mol: “Met 
passie en liefde zette Nico zich twaalf jaar lang in voor ons 
dorp. Daarnaast is hij welbespraakt, vlijmscherp in debat 
en heeft een groot hart voor de medemens.” De Koninklij
ke Onderscheiding is dan ook zeer verdiend.

Larense zaken
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Huwelijk/partnerschap
06042022 Johan Hendrik Schadd en Marianne Thiel

Mooie initiatieven in Laren  
voor vluchtelingenopvang 

De afgelopen periode is er in Laren ontzettend veel gedaan 
om de vluchtelingen uit Oekraïne goed op te vangen. Zo 
hebben vrijwilligers van het Burgerinitiatief veel werk 
verzet om de Oekraïners op een warme manier welkom te 
heten in de gemeente. Dat gebeurt in samenwerking met 
maatschappelijke partners en medewerkers van de 
gemeente. Ook wordt er vanuit de zakelijke kant onder
steuning geboden.

Bruikleenovereenkomst voormalig Rabobankgebouw 
Op 6 april tekende de burgemeester een bruikleenovereen
komst om het voormalig gebouw van de Rabobank 
beschikbaar te maken voor de huisvesting van vluchtelin
gen uit Oekraïne. Er worden ongeveer vijfentwintig slaap
kamers gereedgemaakt. 

In datzelfde pand hebben vrijwilligers van het Burgerini
tiatief een ontmoetingsruimte ingericht voor Oekraïense 
vluchtelingen. Op deze plek gebeurt nog veel meer. Hier 
kunnen vluchtelingen ook kleding ophalen. Het zijn hart
verwarmende acties die allemaal mogelijk worden 
gemaakt door inwoners en vrijwilligers. 

Burgemeester Mol: “Het is geweldig om te zien hoe hard er 
gewerkt wordt door zoveel vrijwilligers, maatschappelijke 
organisaties, inwoners, medewerkers van de gemeente en 
zakelijke partners. Allemaal om de vluchtelingen op aller
lei manieren te ondersteunen. Ik ben daar enorm trots op 
en spreek ook mijn dank uit aan ieders inzet! Zo wordt 
maar weer goed zichtbaar hoe groot de betrokkenheid in 
Laren is.”

Samenwerking Blaricum, Eemnes en Laren
Ook op gemeentelijk niveau vindt er nauwe samenwer
king plaats om de opvang van Oekraïense vluchtelingen 
goed vorm te geven en locaties te organiseren. Via particu
liere initiatieven zijn er ongeveer negentig vluchtelingen 
in de drie BELdorpen gehuisvest. Eerder kwam een groep 
van dertig vluchtelingen aan, die tijdelijk is ondergebracht 
in De Witte Bergen in Eemnes. Van daaruit stromen ze 
door naar een opvanglocatie voor de langere termijn. 
Naast het gebouw van de Rabobank, is er in Laren ook plek 
gemaakt bij Groepsverblijf ’t Laer aan de Zuiderheide. Hier 
kunnen ongeveer vijfentwintig vluchtelingen terecht.

Stichting Huurhuizen voor Oekraïne
Een andere mooie ontwikkeling vanuit het Burgerinitia
tief is de Stichting Huurhuizen voor Oekraïne. Via deze 
stichting worden er particuliere huurwoningen voor 
Oekraïners gehuurd. Door donaties kan de stichting de 
huur van huizen in het hogere segment betalen. De Oekra
iners hebben dan in ieder geval voor zes maanden hun 
eigen plek. Er zijn al twee huizen beschikbaar gesteld. 

Inloopmoment voor inwoners
Mogelijk heeft u vragen over de vluchtelingenopvang. Op 
www.laren.nl/oekraine vindt u een formulier waarmee u 
zich kunt inschrijven voor een inloopmoment op 20 april 
van 17.00 tot 18.30 uur in het BELkantoor. Om uw vragen 
en het inloopmoment goed voor te bereiden, is inschrij
ving via het formulier wel verplicht. Aanmelden kan tot 
en met 18 april 2022.  

Vragenlijst 
‘Waar staat je gemeente’ 

Heeft u de vragenlijst van ‘Waar staat je gemeente’ al in de 
bus aangetroffen? Alle huishoudens in de gemeente ont
vangen deze vragenlijst. Inwoners worden gevraagd een 
mening te geven over onderwerpen zoals dienstverlening, 
vuurwerk, de voorzieningen in de gemeente en woon en 
leefomgeving. De uitkomsten van het onderzoek geven 
inzicht in hoe inwoners de gemeentelijke diensten waarderen 
en waar de gemeente het kan verbeteren. Uw mening is dus 
heel belangrijk! 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onaf hankelijke 
onderzoeksbureau Research 2Evolve. Eind mei verwachten 
we de uitkomsten te hebben. Die zijn dan via de website en 
op www.waarstaatjegemeente.nl te vinden. 
De vragenlijst kunt u tot en met 15 mei 2022 invullen. 
Meerdere personen binnen uw huishouden kunnen mee
doen via internet of via papieren vragenlijsten. Papieren 
versies zijn op te vragen bij het onderzoeksbureau Research 
2Evolve. Kijk ook op onze website voor meer informatie.
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Familieberichten 

Geboorten
09022022 Levente Gábor Marinus van Gent
23022022 Valentijn Mario Willem Marco van Stempvoort
03042022 Luca Karel Daniel Lommel

Huwelijk/partnerschap
06042022 Johan Hendrik Schadd en Marianne Thiel

Wijzigingen ophalen kliko’s 

Op de komende feestdagen wordt de kliko niet geleegd 
en zijn de scheidingsstations van de GAD gesloten.

Valt de inzameldag van de kliko van pmd, gfe+t 
(groente-, fruit- en etensresten en tuinafval) en 
restafval op een feestdag? Dan komt de GAD deze 
een andere dag legen:
•  maandag 18 april (Tweede Paasdag) wordt

dinsdag 19 april
•  woensdag 27 april (Koningsdag) wordt

dinsdag 26 april
•  donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) wordt

woensdag 25 mei
•  maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag)

wordt dinsdag 7 juni
De inzameling van papier en karton wijzigt als 
volgt:
•  maandag 18 en dinsdag 19 april

wordt zaterdag 23 april
•  dinsdag 26 en woensdag 27 april

wordt zaterdag 30 april
•  woensdag 25 en donderdag 26 mei

wordt zaterdag 28 mei
•  maandag 6 en dinsdag 7 juni wordt zaterdag 11 juni

Inzamelkalender en GAD app
De persoonlijke inzamelkalender is op postcode en 
huisnummer in te zien op www.gad.nl en via de gratis 
GAD app. Alle wijzigingen rondom de feestdagen zijn 
in de inzamelkalender verwerkt.

Haal zonwinst uit uw 
bedrijfsdak

Veel bedrijfsdaken zijn geschikt voor zonnepanelen. Daar
om nodigt de gemeente uw bedrijf graag uit om mee te 
doen met de energietransitie via het project Zonwinst. Dit 

project biedt u op basis van ‘no cure no pay’ deskundige 
ondersteuning bij het plaatsen van zonnepanelen op uw 
bedrijfsdak. De adviseurs van InEnergie werken in 
opdracht van de deelnemende gemeenten dus onaf hanke
lijkheid is gewaarborgd. Diverse bedrijven doen al mee.

Met zonnepanelen kunt u uw eigen duurzame energie 
opwekken en uw energierekening structureel verlagen. 
Een aantrekkelijk financieel rendement is mogelijk, zeker 
wanneer u gebruikmaakt van de landelijk subsidie SDE++. 
Bovendien is met de huidige energieprijzen de terugver
dientijd een stuk aantrekkelijker geworden.

De adviseurs ondersteunen u vanaf het eerste contact tot 
en met de oplevering van het zonnesysteem op uw dak. Er 
zijn verschillende businesscases ontwikkeld. 

Wilt u meer weten over de haalbaarheid van zonneener
gie op uw bedrijfsdak? Plan uw eerste adviesgesprek in via 
www.zonwinst.nl Een adviseur van InEnergie neemt dan 
snel contact met u op.

Project Zonwinst is een initiatief van de gemeenten Laren, 
Blaricum, Hilversum, Huizen en Weesp om de realisatie 
van grootschalige zonnesystemen op bedrijfsdaken te ver
snellen. Het project wordt mede gefinancierd door de pro
vincie NoordHolland.

Wethouder Ton Stam geeft het startsein voor het VVN praktisch 
Verkeersexamen.

Boutique 33 geopend

Laren is weer een mooie onderneming rijker: zaterdag 2 
april opende Boutique 33 haar deuren. Onderneemsters 
Patty en Margaret zijn moeder en dochter met Larense 
roots en “droomden al jaren van een eigen boutique in het 
mooiste dorp van Nederland”. 

Larense zaken 15 april 2022

Larense zaken
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snellen. Het project wordt mede gefinancierd door de pro
vincie NoordHolland.

Buurtbewoners willen graag verder 
met dierenweide Melkweg/Jordaan

Anne-Marie le Buhan (namens Stichting Het Geitenweitje) en 
wethouder Ton Stam proosten op de samenwerking.

Tientallen jaren zorgde de familie De RuiterZwanikken 
uit Laren met veel plezier en grote toewijding voor het 
stuk openbare grond nabij Melkweg/Jordaan en de daar 
aanwezige dieren. De verhuizing van deze familie naar 
Eemnes maakte hier in 2021 een einde aan. Aan de oproep 
van de wethouder aan buurtbewoners om mee te denken 
over de toekomst van dit perceel gaf een grote groep 
bewoners gehoor.
Na een inspraakmiddag met bewoners is er door hen een 
plan uitgewerkt om verder te kunnen gaan met de 
dierenweide en is voorgesteld om de zorg over te dragen 
aan Stichting Het Geitenweitje Laren. De gemeente steunt 
deze uitkomst van harte en is op 28 maart 2022 met de 
stichting een nieuwe huurovereenkomst aangegaan.

Bewoners bedankt voor 
schoonhouden omgeving

Een enthousiaste groep bewoners houdt al lange tijd de 
omgeving van De Bazelweg schoon en ruimt zwerfafval 
op. Daar is de gemeente natuurlijk heel erg blij mee! De 
bewoners kregen een bedankje in de vorm van een lunch 
in het Brinkhuis. Wilt u ook uw buurt schoonhouden? Kijk 
op www.laren.nl/larenschoon  

Papageno Kunstommetje 2022 
geopend!

Vrijdag 1 april gaf wethouder Jan den Dunnen het start
sein voor het Papageno Kunstommetje. Dit jaar met als 
thema ‘Afval, hoezo?’. Dertien deelnemende organisaties 
verzamelden afval in een schoenendoos. Dit afval is vervol
gens door de jongeren van de Papageno kunstgroep, geleid 
door Maja Boot, in kunstwerken verwerkt. 

Wethouder Jan den 
Dunnen plaatst 
samen met Bas 
( jongere Papageno) 
blauwe voetstappen 
op de grond. Blauw is 
de kleur voor autisme 
en de voetstappen 
markeren de dertien 
plekken waar in 
Laren deze maand de 
bijna vijftig 
kunstwerken te zien 
zijn.

Op de fiets voor praktisch 
verkeersexamen

Woensdag 6 april gaf wethouder Ton Stam het officiële 
startsein voor het VVN praktisch Verkeersexamen. Aan dit 
examen doen de groepen zeven van vier Larense basisscho
len mee. In totaal gaat het om ruim 135 leerlingen. 

De start vond zoals ieder jaar plaats tegenover basisschool 
De Binckhorst  St. Jan aan de Eemnesserweg 17 in Laren. 
Het verkeersexamen wordt verzorgd door Veilig Verkeer 
Laren in samenwerking met politie en de gemeente. 
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Nieuws in beeld

Jonge ondernemers op straat

Indrukwekkende winkel van Laarders voor Oekraïeners

Gezellige bijeenkomst Papagenomarkt Gideon Calis gemachtigd om 
huwelijken te sluiten

Knar en Knor's nieuwe onderkomen  
aan Melkweg/Jordaan

Larens oorlogsboek nu ook in  
het Engels

Kruispunt krijgt 'slimme 
verkeerslichten'

Herdenkingsplaatjes gevernist voor bomen op de Brink

In de rij voor verse poffers

Hanny van L'Elefante Bianco stopt er 
mee
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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.

Wie wat bewaart...
Nando en Anita kwamen langs met een vreemd 
probleem. Zo’n 50 jaar geleden kochten ze een 
huis in Amsterdam waar ze hun kinderen groot-
brachten. De kinderen waren allang uitgevlogen 
en nu woonden Nando en Anita in een te groot 
huis. Teveel kamers die maar leeg stonden, teveel 
onderhoud, met trappen en hoge kasten die geen 
functie meer hadden behalve veel onnodige spul-
len aan het oog onttrekken. Het was hoog tijd 
voor een kleiner en makkelijker huis. Ze hadden 
al iets op het oog, dat ze graag wilden kopen. Er 
was meer belangstelling voor het project, dus nu 
moest hun huis snel verkocht worden. En daar 
wrong de schoen. 
Bij de verkoop van een huis moeten alle hypo-
theeknemers (geldverstrekkers) akkoord gaan 
en aan de notaris bevestigen dat zij hun hypo-
theekrecht opgeven. Daarna kan de notaris een 
akte opstellen, waarmee hij ervoor zorgt dat 
het hypotheekrecht op het huis wordt doorge-
haald. Maar één van de hypotheeknemers van 
toen bestond niet meer. De naam was zelfs in 
het Kadaster en door de notaris nergens meer te 
vinden. Er waren ook geen opvolgers te vinden 
die de contracten hadden overgenomen. Ken-
nelijk was deze maatschappij lang geleden failliet 
gegaan, maar ook van het faillissement was niets 
meer te vinden.  
Hoe konden Nando en Anita het huis nu onbe-
last verkopen? Gelukkig hadden ze hun admi-
nistratie perfect op orde en konden zij bewijzen 
dat ze de hypotheekschuld twintig jaar geleden 
helemaal hadden afbetaald. Daardoor was het 
mogelijk dat de notaris dat in een akte beves-
tigde, kon de hypotheek worden doorgehaald en 
het huis snel worden verkocht. Kun je nagaan 
wat na 50 jaar hun winst was! 

Column Clasien_71X220mm_april_2022.indd   1Column Clasien_71X220mm_april_2022.indd   1 05-04-2022   15:4705-04-2022   15:47

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

ikwileentaxatie.nl  

Plan uw taxatie: 
035-5312843 

 NWWI gevalideerde    
 taxaties voor: 
  - Aankoop financiering  
  - Herfinanciering  
  - Financiering van  
    verbouwing 
  - Aangifte successie 
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Op het moment dat ik dit schrijf zijn de ver-
kiezingen al een maand achter de rug. Er is 
afscheid genomen van de vertrekkende raads-
leden en de nieuwe raadsleden zijn beëdigd. 
 Wethouder dhr. J. (Jan) den Dunnen heeft zijn 
advies uitgebracht aan de raad en een forma-
teur gaat kijken welke partijen een coalitie 
gaan vormen.

In de programma’s van de partijen staat verkeer en 
veiligheid hoog in het vaandel. 
Veiligheid, toegankelijkheid voor iedereen. Auto’s, 
f ietsers en zeker voor in Laren met ouderen, minder
validen met de toch veel slecht begaanbare trottoirs, 
zal er in de toekomst toch prioriteiten gesteld  moeten 
worden door de gemeente.

Het heeft zeker zijn charmes de leuke klinkertjes, de 
prachtige bomen. Helaas zijn de trottoirs voor de 
voetgangers, en daar bedoelen we iedereen mee, nog 
vaak een struikelblok.

De afgelopen 4 jaar heeft ons team veel bereikt samen 
met de ondersteuning van de wethouder en de 
gemeente. We zijn er nog lang niet. Daar hebben we 
nog hulp bij nodig van de toekomstige wethouder die 
‘verkeer, toegankelijkheid en veiligheid’ in zijn 
 portefeuille krijgt. 
Ons team is nieuwsgierig wie ons gaat ondersteunen.

Namens Toegankelijkheidsteam Laren (TTL)
Irmy Vos

toegankelijkheidsteamlaren@gmail.com
Facebook groep: toegankelijk Laren

Samen maken we het verschil!

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

Een van de houtbla-
zers binnen ons orkest. 
Ook wel het hoog hout 
genoemd. Vaak speelt de 
hobo  prachtige solo’s en 
we  zouden dit instrument 
graag weer toevoegen 
binnen ons orkest! 
Misschien speel je deze 
muziek binnenkort wel met 
ons mee?
Scan de QR codes
 Gabriel’s Oboe
 Kiss from a rose
Tot snel op de dinsdagavond 
tussen 20.00 en 22.00 in 
schering en inslag te Laren.
Voor meer informatie 
of aanmelden neem contact 
op met voorzitter 
Coen Schimmel 
0653493153 of mail naar 
info@stjanlaren.nl

HOBO

INSTRUMENT 
van de maand

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

De Jager

Monuta is
er voor u.
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BERICHT UIT HET ROSA SPIER HUIS

Het nieuwe Rosa Spier

Hij was nooit in Laren geweest. Toch was dat het bes
te. Hij stond er alleen voor en het Rosa Spier Huis zou 
wel wat zijn. Daar woonden zijn vakgenoten. Daar 
werd toekomstige zorg geboden. Daar kon hij con
certen, voorstellingen en lezingen bijwonen. Daar 
kon ontroering plaatsvinden. In het Rosa Spier Huis 
woon je niet zomaar in een appartement met veel 
onbekende bewoners. Nee, Rosa Spier is een gemeen
schap. Bewoners staan er voor elkaar open. Historie 
wordt gedeeld. Zijn vak had hij al een tijdje niet meer 
beoefend. 
Hij had wel zo hier en daar zijn diensten aangebo
den, maar een echte grote klus was niet meer op zijn 
pad gekomen. Een foutje in de collectieve financiën 
maakte dat men plots op zijn slapende kwaliteiten 
een beroep deed. Hij kon van betekenis zijn, in dienst 
staan van de medebewoners.
Samen met fitgenoten zag hij gaten in het beleid, 
veelal als gevolg van de overstap naar de nieuwbouw. 
Tegelijkertijd genoten ze van het diverse culturele 
aanbod en van de uitgebreide kennis en ervaring die 
iedereen inbracht. 
Er was door de nieuwbouw een nieuwe gemeenschap 
gegroeid van interessante kunstenaars, musici, 
schrijvers, wetenschappers en bekenden uit de zang 
en omroepwereld. 
De ruime, gloednieuwe appartementen hadden zich 
geleidelijk gevuld met nieuwe Spierders. Allen in 
de veronderstelling hier een plek te vinden, waar je 
opnieuw geïnspireerd kon worden, waar je wegen 
kon ontdekken die voorheen niet eerder bewandeld 
waren, waar je dingen kon doen waar je nooit aan toe 
gekomen was. 
Dingen die ook jezelf verraste; waarvan je niet wist 
dat je dat nog kon, dat je daar nog enthousiast over 
kon worden. 
Het Rosa Spier Huis van de Hector Treublaan is de 
nieuwe rijkdom van het erfgoed Rosa Spier. Daar 
wordt gezocht naar een leven met liefde, harmonie 
en schoonheid. 

Paul Winters

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.

Zo deze afgelopen dagen waren qua weer een echt 

feestje. De IJsjes worden gegeten, volle terrassen, 

magnolia bomen die het voorjaar écht aankondigen 

en menig mens heeft zijn f iets afgestoft en uitge

laten. De corona lijkt achter ons, maar we bemerken 

dat er toch de nodig afspraken worden verzet door 

een besmetting.  Het positieve van het vrijgeven van 

alle maatregelen is dat wij als makelaars mogen weer 

mee naar de notaris. Het was  bijna 2 jaar geleden dat 

we voor het laatst mee mochten naar dit bijzondere 

feestje; een woning overdragen. Veelal een feestje 

voor de koper (en verkoper). Echter soms een droevig, 

meewarig of afsluitend gevoel voor de verkoper of ver

kopende familie. Over familie gesproken. Aan het 

eind van dit jaar of heel misschien in 2024 wordt de 

mogelijkheid tot het eenmalig schenken van  

€ 100.000, (aan je kind tussen de 1840 jaar tbv aan

koop van een woning of af lossing van de hypotheek) 

afgeschaft.  Dus misschien toch nog goed deze schen

king alsnog met (de notaris) te regelen.  Wat nog meer 

goed is de regelen om nu toch eindelijk die zonnepa

nelen aan te schaffen of je vloer/spouwmuur te laten 

isoleren danwel dubbel glas te plaatsen. Het scheelt 

écht in uw maandelijks verbruik en het is beter voor 

het milieu.  De marktcijfers voor Laren van het afge

lopen kwartaal zijn ook weer gepresenteerd. Er zijn 

ten opzichte van een jaar geleden 42% minder wonin

gen verkocht in het 1e kwartaal en de m2prijs is  

24%  gestegen. (let op; het zijn gemiddelden, we 

 komen graag langs het voor uw woning te bepalen! 

Laat Pasen en het voorjaar nu maar verder zijn 

 intreden doen; we zijn er allemaal aan toe.

Marjolein
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KONINGSDAG 27 april 2022
Corona
Een kleine twee maanden geleden kondigde het kabinet 
aan dat de Corona-regels versoepeld zouden worden. 
Toch nog geheel onverwacht en ook werd niet meteen 
duidelijk wat deze versoepelingen in zouden houden. 
Welke eisen nog wel gesteld zouden blijven. 
Onder druk van de evenementensector werd alle regels 
binnen korte tijd overboord gezet. Voor professionals en 
bezoekers van evenementen mooi. Voor vrijwilligers van 
een Oranjecomité een heel grote uitdaging.

Braderie
Immers de gehele organisatie heeft sinds de laatste 
Koningsdag in 2019 stil gelegen. De braderie organisatie 
die altijd de Larense braderie organiseert bleek haar acti-
viteiten beëindigd te hebben. Onder andere omdat de 
afgelopen twee jaar ook vele particulieren en ondernemers 
die normaal gesproken een braderie stand huurden beslo-
ten hebben ermee te stoppen. Hoeveel van de normaal 
gesproken 100 kramen zouden er nog interesse hebben? 
Zeno Heijdra bekend van de Larense Weekmarkt heeft de 
handschoen opgepakt en besloten de braderie in 2022 
opnieuw op te gaan te bouwen. Al een uitdaging op zich.

Piekkiesmarkt gaat niet door!
Helaas nemen we in 2022 afscheid van de bekende Piek-
kiesmarkt op het Kermisterrein. De jaren voor Corona 
waren al lastig om te organiseren en de veiligheid van 
kinderen te garanderen. Voldoende vrijwilligers hier-

voor vinden is niet gelukt en helemaal niet in dit korte 
tijdsbestek van enkele weken. Immers als vrijwilliger 
moet je op Koningsdag om 04:30 uur op het Kermis-
terrein aanwezig zijn om te controleren of de wegafzet-
tingen niet zijn weggehaald en dit in de loop van de 
vroege ochtend voortdurend blijven controleren en in 
stand te houden. Daarna is het tot circa 13:00 uur con-
trole en toezicht houden terwijl het dan natuurlijk wel 
heel gezellig is. Minder gezellig is het voor vrijwilligers 
om daarna terwijl iedereen feest heeft toezicht te hou-
den op de vuilcontainer tot aan het einde van de dag. Al 
met al is dat gewoon hard werken. En de verantwoorde-
lijkheid dat alles goed verloopt ligt bij de twee bestuurs-
leden van de stichting. Dat is niet meer verantwoord en 
zeker niet met alle aangescherpte eisen voor wat betreft 
hoofdelijke aansprakelijkheid mocht er iets gebeuren. 
Professionals inhuren is een optie maar dat laat het 
beperkte budget van de stichting niet toe.

Daarom dit jaar geen PIEKKIESMARKT. 
Volgend jaar wel weer een Piekkiesmarkt? Dat kan zeker 
als nieuwe mensen dit oppakken en de aanpak vernieu-
wen en versterken. 

Mooi programma op 27 april 2022
Maar het is niet alleen kommer en kwel. Er is door de 
leden van Oranjecomité onder leiding van Renate de 
Leeuw een mooi programma met nieuwe elementen 
opgesteldt.

Oranje Journaal 2022
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Larense muziektent
De muziektent die enkele jaren geleden weer enthousi-
ast uit de mottenballen is gehaald en mede door vele 
donaties van betrokken inwoners is opgeknapt en in 2019 
in volle glorie voor de Sint Jansbasiliek stond opgebouwd 
zal ook dit jaar weer op de vertrouwde plaats staan.

Ringsteken
Het bekende ringsteken met rijtuigen en sjezen getrok-
ken door mooi opgetuigde en versierde paarden en pony’s 
gaat zeker door.  De organisatie van het ringsteken wordt 
verzorgd door Stef Bon. Het ringsteken met cabrio’s voor 
dames is zoals altijd weer in handen van Blaricummer 
Karen Kremer. 

Versierde fietsjes voor basisschoolkinderen
Monique Visser en Linda de Bruin hebben zich bij de 
Oranjeborrel in september 2021 enthousiast aangemeld 
om mee te denken en helpen. De versierde f ietsjes en een 
optreden van zanger Roel van Haren in de muziektent 
komen voor hun rekening.

De Koerier op tour
Marc Timmerman van Café De Koerier en Edwin van 
Meurs zorgen op Koningsdag op de Brink naast de 
monumentale muziektent voor een gezellige bar waar 
koff ie en thee is te verkrijgen en daarna een (fris)drank-
je. Het geheel wordt opgeluisterd met muziek van een dj 
en een optreden van zanger Roel van Haren. 

MEI 2022
Fietsenrally 
Op zondag 1 mei zal de bekende f ietsenrally om 12.00 
uur weer vertrekken vanaf het terras van de poffertjes-
kraam op de Brink. Jan de Wit heeft een mooie route uit-
gezet. Leuk voor jong en oud, een echt familie uitje.

Laatste keer
De Stichting Feestweek Laren NH bestaande uit de 
bestuursleden Renate de Leeuw en Erwin van den Berg 
hebben besloten dat dit de laatste Koningsdag onder de 
vlag van de stichting is. Het Oranjecomité Laren blijft 
bestaan maar zal de organisatie vorm gaan geven in een 
nieuw op te richten Oranjevereniging. Een vereniging 
leent zich in tegenstelling tot een stichting ook beter 
voor geïnteresseerde dorpsbewoners die ideeën hebben 
en actief mee willen organiseren. Van een vereniging 
kan je lid worden! En de leden kunnen er samen iets 
moois van maken. Kortom meldt u aan als nieuw 
bestuurslid van de Oranjevereniging i.o. en wordt lid 
van de nieuw op te richten Oranjevereniging Laren. 

Intocht Sinterklaas november 2022
De laatste activiteit van de stichting in 2022 zal in 
november de intocht van Sinterklaas zijn. Daarna valt 
het doek voor de Stichting Feestweek Laren NH opge-
richt op 7 maart 1985 door wijlen Ernst Wortel en 
mevrouw Tjitske Strak-Ferwerda. Maar nu eerste een 
gezellige, f ijne en mooie Koningsdag 2022!

Het Oranjecomité Laren wenst u een plezierige  
Koningsdag 2022 toe

Colofon
•  Het Oranjecomité in Laren bestaat uit Stef Bon,  

Jan de Wit, Renate de Leeuw en Erwin van den Berg. 
Zij worden geholpen door vele vrijwilligers bij o.a. het 
neerzetten van hekken en jureren bij het ringsteken.

Het Oranje Journaal is een uitgave van Uitgeverij van 
Wijland. Voor advertenties 035-6012100
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Sigaren speciaalzaak
J. de Haas & Zn.

Burg. van Nispenstraat 1
1251 KD Laren

Tel.: 035 - 538 30 00

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

Al 5 generaties verstand van een goed rieten dak
rietdekkersbedrijf

Rietdekkers G. de Boer & Zn. 

Correspondentie-adres: Steffenshein 25 - 1251 ZD  Laren N.H.
A. de Boer tel.: 035 -  531 67 95 Mobiel tel.: 06 - 51 43 77 64
K. de Boer tel.: 035 -  531 39 66 Mobiel tel.: 06 - 51 43 77 65

#WEG MET DIE
ZWEMBANDJES!

Aqua Joggen• Aqua Bootcamp
Banenzwemmen • Pittig Fit
1972 – 2022 • Wij bestaan 50 jaar!

FIT DE 

ZOMER IN!

BANENZWEMMEN

@DE BIEZEM

debiezem.nl

Postbus 47
1250 AA Laren
T 035 5336762

- Netwerkaanleg 
- Wifispecialist 
- VoIP oplossingen 
- Cameratoezicht
- Toegangscontrole
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Programma  Koningsdag 2022
WOENSDAG 27 APRIL - KONINGSDAG
•  09.00 uur  BRADERIE
•  09.45 uur   Ontvangst gedecoreerden door burgemeester  

(bij de Larense muziektent)
•  09.45 uur  MUZIEKVERENIGING SINT JAN
•  10.30 uur   AUBADE en FELICITATIE Z.M. DE KONING door burgemeester 

Nanning Mol
•  10.40 uur  RINGSTEKEN met rijtuigen en sjezen
•  12.30 uur  DRUM- EN SHOWBAND MCC
•  13.00 uur  SHANTIKOOR (Muziektent voor de Sint Jansbasiliek)
•  13.30 uur  RINGSTEKEN met cabrio’s
•  14.30 uur  VERSIERDE FIETSJES VOOR BASISSCHOOLKINDEREN
•  15.00 uur  DJ (Larense Muziektent voor de Sint Jansbasiliek)
•  16.00 uur   ZANGER ROEL VAN HAREN  

(Larense Muziektent voor de Sint Jansbasiliek)
•  18.00 uur  Sluiting  

ZONDAG 1 MEI – FIETSENRALLY 
• 12.00 uur  Start Poffertjeskraam Corn. de Haan

Oranje Journaal 2022
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Zevenend 4a - 1251 RN Laren 
Tel.: 035-5386025

LIJSTENATELIER KUNSTHANDEL

INLIJSTEN

TAXEREN

R E S T A U R E R E N
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R E P A R E R E N

Marquant
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TAXI LATAX
De Bazelweg 12 

1252 AK Laren NH
Telefoon (035) 5315456

info@latax.nl - www.latax.nl

uw rentmeester als  gebiedsregisseur

GREENF I E LD
DEVELOPMENT

T 035-531 09 22
info@greenfielddevelopment.nl  
www.greenfielddevelopment.nl

Erwin van den Berg
Rentmeester

uw rentmeester als  gebiedsregisseur

GREENF I E LD
DEVELOPMENT

T 035-531 09 22
info@greenfielddevelopment.nl  
www.greenfielddevelopment.nl

Erwin van den Berg
Rentmeester

uw rentmeester als  gebiedsregisseur

GREENF I E LD
DEVELOPMENT

Ma,di,wo open van 
8.00 tot 24.00 uur
Do,vr,za open van 
8.00 tot 0.100 uur

Zo open van 
10.00 tot 22.00 uur
Iedere dag lunch

Regelmatig live muziek

 
info@cafehetbontepaard.nl
reserveren@cafehetbontepaard.nl tel. 035 - 5382092

tel. 035 - 5382092
tel. 035 - 5382092

Vogelkersberg 18D 
3755 BN Eemnes
Tel. 035 - 622 99 49

Klooster 53
1251 WR Laren
Tel. 035 - 531 12 09

www.berkenboschgroentechniek

AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN

Vraag vrijblijvend informatie bij Joyce Distelblom
jongmcc@mcclaren.nl

-

www.mcclaren.nl

Maandagavond in Muziekcentrum Inslag Laren

-

Schering &

•  Allopatische- en homeopatische 
 geneesmiddelen

•  Biodermal, La Roche Posay en Vichy 
hypo-allergene cosmetica

Openingstijden:
ma t/m vrij 8.30 - 18.00 uur

Apotheker: Drs. K.G.J. Schneider
E-mail: apotheekzevenend@ezorg.nl
Zevenend 33, 1251 RL Laren N.H. 
tel. (035) 538 39 60

APOTHEEK ZEVENEND
APOTHEEK ZEVENEND
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Braderie
9.00 uur, Sint Janstraat tot Eemnesserweg en Brink vanaf Poffertjeskraam 

Corn. De Haan tot  Burgemeester Van Nispen tot Sevenaerstraat

De braderie als programmaonderdeel van Koningsdag 
is onmisbaar. Dit jaar voor het eerst georganiseerd 
door Zeno Heijdra. In het dorp bekend omdat hij iedere 
week de lokale weekmarkt opbouwt. Ook dit jaar ver-
wachten wij weer standhouders uit het hele land die 
naar Laren, naar onze unieke Koningsdag braderie 
komen met een grote verscheidenheid aan artikelen. 

EHBO
Halverwege de braderie tegenover De Prinsemarij is de 
hulppost van de EHBO Laren te vinden. 

Openbare toiletvoorzieningen
Op de Brink naast de Poffertjeskraam is een toiletvoor-
ziening en op de hoek Zevenend en Barbiersweg (Ker-
misterrein) staat eveneens een toiletvoorziening. Kos-
ten € 1,- per persoon. Voor kinderen tot 12 jaar gratis. 
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Muziekverening 
Sint Jan 100 jaar

09.45 uur, Larense muziektent, 
Brink

De Koningsdag in Laren opent steevast met 
muzi kale klanken van Muziekvereniging Sint 
Jan. Dit jaar een extra feestelijk moment omdat 
de Muziek vereniging 100 jaar bestaat. 

De musici van Sint Jan brengen in de buitenlucht 
graag hun mooie repertoire ten gehore. Op dinsdag-
avond repeteert de muziekvereniging in Muziek-
centrum Schering & Inslag achter het gemeentehuis 
aan de Eemnesserweg 15. De muzikale leiding is in 
handen van dirigent Marco de Jong.

Ringsteken met 
 rijtuigen en sjezen

10.40 uur, op de Brink voor 
de Sint Jansbasiliek

winnaar krijgt de Bart Krijnen wisselbokaal 

Ringsteken met 
 cabrio’s

13.30 uur, op de Brink voor  
de Sint Jansbasiliek

winnaar krijgt de Ernst Wortel wisseltrofee 

Felicitatie 
Z.M. De Koning

10.30 uur, Brink, muziektent  
voor de Sint Jansbasiliek

De burgemeester van Laren, de heer Nanning Mol, 
zal een felicitatie zal uitspreken aan Z.M. Koning 
Willem-Alexander en zijn echtgenote Koningin 
Maxima. Na het uitspreken van een felicitatie zal  
Muziekvereniging Sint Jan het Wilhelmus spelen. 
Samen zingen wij het eerste en zesde couplet. 

In het bijzonder worden alle gedecoreerden met een 
Koninklijke onderscheiding ontvangen in het 
 afgelopen jaar en de voorgaande uitgenodigd om bij 
de plechtigheid aanwezig te zijn.

Versierde fietsjes
14.30 uur, voor basisschoolkinderen, 

op de Brink voor  
de Sint Jansbasiliek

BONTE PAARD 
 PRESENTEERT
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Muziektent mobiel Larens erfgoed
De ontstaansgeschiedenis van de Larense muziektent kent een woelige voorgeschiedenis. In 1924 werd 
door het gemeentebestuur aan de bekende architect Wouter Hamdorff gevraagd een ontwerp te maken 
voor vaste muziektent op de Brink. Het deed de gemoederen in ons dorp verhitten. De Vereniging van 
Beeldende Kunstenaars stemden tegen en de Schoonheidscommissie vond de locatie midden op de 
zeldzame mooie Brink geen gelukkig gekozen plaats. 

In de Laarder Courant De Bel verschenen spotprenten 
over de muziektentkwestie. Zodoende kwam er uitein-
delijk een verplaatsbare muziektent. Deze werd gemaakt 
door Jan Majoor, de wagenmaker. Het podium bestaat 
uit een achthoek met een doorsnede van 6,75 meter. Dit 
grondvlak rust op een platte wagen. Door middel van 
scharnieren worden de zijstukken opgevouwen. De zij-
wanden en het dak kunnen worden afgenomen.
Na vele jaren gebruik is de muziektent nog eens volledig 
gerestaureerd maar sinds een kleine tien jaar werd het 
opbouwen voor alleen maar Koninginnedag te ingewik-
keld gevonden en bleef de muziektent op de opslagplaats 
van de gemeente staan. De aubade vond vanaf toen 
plaats vanaf het bordes van de Prinsemarij. 
In 2018 hebben zes enthousiaste vrijwilligers na overleg 
met het gemeentebestuur besloten de muziektent, 
waarvan het schilderwerk inmiddels door weer en wind 
f link was aangetast, op te knappen. Samen de schouders 
eronder zetten met als doel de nog geheel originele 
muziektent weer in haar volle glorie op te bouwen tij-
dens Koningsdag in de feestweek 2019. Dat is toen gelukt. 
Mede dankzij diverse donaties en steun van inwoners en 
bedrijfsleven in Laren. Nu in 2022 wordt de muziektent 
weer opnieuw opgebouwd. Hulde aan deze vrijwilligers.

De Koerier op tour, muziektent, Brink

  12.30 uur  DRUM EN 
 SHOWBAND MCC

  13.00 uur SHANTIKOOR

  15.00 uur  DJ MUZIEK
  16.00 uur   ZANGER  

ROEL VAN HAREN
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EHBO Laren houdt weer een oogje in het zeil
Duizenden mensen slenteren op Koningsdag in Laren zorgeloos over de braderie, kijken naar het ring-
steken voor de Sint Jansbasiliek of vermaken zich anderszins in het centrum van het dorp. Die denken 
er eigenlijk geen seconde aan dat er ook wel eens iets mis kan gaan of er een ongeluk(je) kan gebeuren. 
Daarom is het maar goed dat er op zo’n evenement op de achtergrond altijd EHBO-ers paraat staan.

 “Je hoopt altijd dat je niet in actie hoeft te komen, maar 
dat zijn wel de momenten waarvoor wij paraat staan,” 
zei Mark Wilbrink, de voorzitter van de EHBO afdeling 
Laren vorig jaar in deze feestweekkrant. Ook dit jaar 
staat de Larense EHBO weer met twee man zichtbaar 
opgesteld tegenover het voormalige oude politiebureau 
de Prinsemarij en tijdens het ringsteken zijn er nog een 
paar extra mensen beschikbaar. 

De afdeling Laren van de EHBO heeft circa 50 leden, 
voornamelijk van wat gevorderde leeftijd. Dat heeft het 
voordeel dat het ervaren EHBO-ers zijn, maar de afde-
ling zou het niet erg vinden als er wat jonge aanwas zou 
komen. De EHBO Vereniging Laren begint met enige 

regelmaat met een nieuwe EHBO-cursus (info via  
www.ehbolaren.nl). Deze uitgebreide EHBO-cursus is 
inclusief Reanimatie en AED volgens de nieuwste richt-
lijnen van het Oranje Kruis en de Hartstichting en vol-
doet ruimschoots aan de eisen voor Bedrijfshulpverlener 
(BHV). Naast de theorie wordt veel aandacht besteed aan 
het oefenen van levensreddende handelingen en andere 
EHBO- vaardigheden met elkaar en met Lotus-slachtof-
fers (acteurs die slachtoffers en ziektes kunnen uitbeel-
den). Een eerste hulpverlener moet in werkelijkheid een 
acute situatie direct kunnen herkennen en daarnaar 
handelen. In sommige situaties telt immers iedere 
seconde, daarom ligt het accent op de praktijk. De  cursus 
bestaat uit circa 16 lessen van 2 uur.

Fietsenrally 1 mei 
12.00 uur start vanaf de Poffertjeskraam Corn,. De Haan

De Larense Fietsenrally is een feest op zich. Jan de Wit heeft een prachtige route uitgewerkt. Het 
resultaat mag er zijn: een mooie rally van ca. 25 kilometer die ons op bijzondere plekjes in het Gooi 
brengt.
 
Het Oranjecomité nodigt u van harte uit om op  zondag 
1 mei op de f iets te stappen en te genieten van het 
mooie Gooise landschap. 

Net als voorgaande jaren start de f ietsenrally bij de 
Poffertjeskraam op de Brink. Aldaar zal u hartelijke 
welkom worden geheten en kan u zich inschrijven  
(€ 2,- per persoon). 
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Stille tocht   4 mei
19.00 uur, Drift

Voorafgaand aan de dodenherdenking kunnen belangstellenden mee lopen in de stille tocht vanaf 
het herdenkingsmonument op de Drift. Ook dat monument doet ons herinneren aan de oorlogsja-
ren ‘40-’45 welke ook in Laren gaten heeft geslagen. 

Niet alleen onder inwoners die bij het verzet zaten en 
betrapt zijn maar ook inwoners van Joodse af komt die 
gedeporteerd zijn en nimmer terug gekomen zijn. 
Wanneer de stille tocht op de Brink is aangekomen zal 
daar een korte overdenking zijn. 

Woorden worden gesproken om de herinnering leven-
dig te houden maar de stilte zonder woorden is bedoeld 
om onze gedachten te laten uitgaan naar diegenen die 
hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven. De 
doden herdenken.

Dodenherdenking   4 mei
20.00 uur, monument op de Brink

Het herdenkingsmonument in Laren is opgericht ter herinnering aan de 68 dorpsgenoten die in de 
oorlogsjaren ’40-’45 door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. Het monument is een ontwerp 
van Nel Klaassen. De onthulling vond plaats op 4 mei 1950 om 16.00 uur door toenmalig burgemees-
ter Naud van de Ven. 

Alweer bijna 80 jaar leven wij in vrijheid in Nederland. 
Dat is op andere plaatsen in de wereld wel anders. 
Laten wij - ook jongere generaties – nooit vergeten wat 
in de jaren ’40-’45 ons is overkomen. De herinnering 
aan de oorlogsjaren en de verschrikkingen die plaats 
vonden moeten levend worden gehouden. 

Twee minuten stilte voor de oorlogsslachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog en ook die soldaten die nog steeds 
omkomen wanneer ze ergens bezig zijn vrijheid probe-
ren te brengen. De ‘last post’ wordt ook dit jaar gespeeld 
door een muzikant van Muziekvereniging Sint Jan.



12Oranje Journaal 2022

Poffertjeskraam 
CORN. DE HAAN 

Wij wensen iedereen heel veel plezier!
Brink - Laren - vanaf  heden geopend t/m 4 september 2022 

di tm za van 11.00 tot 20.00 - zo van 12.00 tot 20.00

 design & studio
 XXL printing
 sign & display
 offset print
 digital print
 binding & fulfilment
 warehouse & logistics
 print management

color your identity

Torenstraat 22a • 3764 CM Soest • 035 6012 100
info@practicum.nl • practicum.nl

E.Q.M. CALIS en Zonen b.v.

a a n n e m e r s b e d r i j f

Torenlaan 33 Laren NH
T. (035) 538 79 03
info@eqmcalisenzonen.nl 
www.eqmcalisenzonen.nl

Kelderbouw 
én 

Nieuwbouw

MEEDENKEND BOUWEN SINDS 1969 ORTHOPEDISCH
SCHOENTECHNICI

Orthopedische schoenen,
semi-orthopedische schoenen,
steunzolen en verbandschoenen.

AREN N.H.

Caliskamp 5, 1251 XJ Laren N.H., 035 - 53 156 45
www.dejong-orthopede.nl, info@dejong-orthopedie.nl

Ons nieuwe energie-
zuinige pand voor al uw  
verbouw  werk zaamheden.
AANNEMERSBEDRIJF B.BON BV 
VOGELKERSBERG 14 D - EEMNES

NIEUWBOUW VERBOUW EN ONDERHOUD

AANNEMER  
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Versa Vrijwilligerscentrale  

Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Volksuniversiteit Het Gooi zoekt aanvulling op 
het programmateam 
De Programmacommissie stelt elk seizoen een nieuw 

programma samen, in de categorieën Creatief, Kunst & 

Cultuur, Informatief, Ontspanning en Persoonlijke 

Ontwikkeling. Er is altijd ruimte voor nieuwe activitei

ten. Het werk gebeurt in een gezellig en ontspannen 

team van 7 mensen met als doel: een kwalitatief en 

 succesvol programma maken! Werk jij daaraan mee?

Bezoeker aan huis bij 80+ers 
Ben jij degene die belangrijke informatie wil geven over 

het zo lang en veilig mogelijk thuis kunnen blijven 

wonen? Zijn gespreksvaardigheden en luisteren voor 

jou als je tweede natuur? Dan zoeken wij jou!

Gastheer of gastvrouw tijdens maaltijd
Vanuit de Johanneskerk zal wekelijks een groep van  

6 mensen uit Oekraïne worden uitgenodigd bij iemand 

thuis voor het eten. Wil jij zorgen voor een goed verloop 

en fijne sfeer door zo nu en dan te vertalen? Spreek je 

goed Engels of misschien wel Oekraïens? Maak er een 

mooie avond van en vergroot je netwerk. 

Tolken en vertalers zijn hard nodig.
Spreek jij je talen en dan vooral Russisch en Oekraïens? 

De BELgemeenten, Versa Welzijn en de burgerinitiatie

ven zijn hard op zoek naar vertalers. Je kunt helpen bij 

inschrijven, huisvesting, of andere gesprekken. Past dit 

bij jou? 

Contact
Neem voor informatie over de vacatures of voor een 

afspraak contact op met Priscilla van der Vegte, 

 coördinator VC BEL, 0682311097, info@vcbel.nl of kijk 

op www.vcbel.nl. 

Viering 4/5 mei  
en Koningsdag – 
VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT!
Voor de organisatie 4/5 mei en Koningsdag is de 
organisatie op zoek naar vrijwilligers. Ook is het 
wegvallen van voorzitter Edwin van den Berg een 
groot gemis voor de organisatie. Vrijwilligers kun-
nen zich melden bij Stef Bon (mariannebon@zon-
net.nl) en Renate de Leeuw (rxa.hospitalityservi-
ces@gmail.com).

Er wordt nu gewerkt aan de Piekkiesmarkt, een braderie 
(lint van kramen door het dorp waar ondernemers gebruik 
van kunnen maken – organisatie in handen van de organi
satie van de markt), ringsteken met paarden ‘s ochtends, 
muziektent voor de kerk waar een koor komt zingen, ring
steken cabriolets voor vrouwen, versierde fietsen voor kin
deren op de Brink en daarna een zanger in de muziektent 
om de dag af te sluiten. Maar dit kan enkel gerealiseerd 
worden wanneer zich nieuwe vrijwilligers melden!

André’z Hairshop 
ANDRE’Z HAIRSHOP IS WEER VOLOP ACTIEF!
Na een paar maanden uit de running te  

zijn geweest is André super gemotiveerd  
en weer zo goed als nieuw terug aan  

de Zevenenderdrift.
Ben je toe aan een gestroomlijnd kapsel  

door de gezelligste herenkapper van Laren 
dan ben je bij André aan het goede adres! 
Voor het maken van een afspraak kunt u 
bellen met 035-5335515 of 0625445047.
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Nieuws in beeld

Politie in het zonnetje gezet

Papagenokunst in Singer-serre

Leerlingen Marjolein Schiffers exposeren 
in etalage voormalig reisbureau Lentegroepswandeling in het Gooi

Sneeuw als poedersuiker voor 
poffertjeskraam

Wint Singer Laren 'Beste gebouw van 
het jaar?'

Verkoop Ida's kunst levert 3500 euro 
op voor Antoni van Leeuwenhoek

Oekraïense vluchtelingen ontmoeten elkaar in 
Johanneskerk

Paassfeer bij Walter&Roland

Lezen voor de Vrede in Brinkhuis
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Politie in het zonnetje gezet

Papagenokunst in Singer-serre

Lezen voor de Vrede in Brinkhuis

De bibliotheek: voor iedereen en voor veel 
meer dan alleen een boek! 
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de extra toelage nu de 
energietarieven de pan uitrijzen? Of gaat u samenwonen en weet u 
niet of dat invloed heeft op de hoogte van uw uitkering? Wilt u 
hulp bij (mantel)zorg? Wilt u graag Nederlands leren, maar weet u niet wie u daarbij kan helpen? Ga dan 
naar de bibliotheek/ het Brinkhuis! De bibliotheek??? Maar die is er toch voor het lenen van een boek of 
tijdschrift? Of op z’n best voor het volgen van een lezing? Nee hoor, dat is al lang niet meer zo! 

Het ministerie van OCW heeft alle openbare bibliothe
ken in Nederland gevraagd om een loket in te richten 
waar je terecht kunt voor vragen over allerlei onderwer
pen, het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Biblio
theek Huizen  Laren  Blaricum heeft sinds de opening 
van dit loket in september 2021 al ruim 200 vragen 
beantwoord. De hulp is voor iedereen, jong of oud en ook 
nog eens gratis. 
Want waar moet u terecht nu de maatschappij steeds 
digitaler wordt? U overal met een DigiD moet inloggen? 
En er steeds meer loketten worden opgeheven? Er is zoveel 
(digitale) informatie beschikbaar dat men soms door de 
bomen het bos niet meer ziet. Of omdat men gewoon niet 
snapt hoe het werkt. Bij de bibliotheek/ het Brinkhuis 
loopt u makkelijk naar binnen. Iedereen is welkom: u 
hoeft geen bibliotheeklid te zijn om vragen bij het infor
matiepunt van het IDO te stellen. Jongeren kunnen bij
voorbeeld geholpen worden bij vragen over studiefinan
ciering, hun zorgverzekering of voor informatie over wat 
er allemaal bij komt kijken als ze op kamers gaan.

Wilt u gelijk praktische hulp? Dan kunt u altijd terecht 
bij een van de spreekuren in de bibliotheek/ het Brink
huis. Ook deze zijn gratis en je hoeft niet eerst een 
afspraak te maken. De spreekuren worden bemand door 
vrijwilligers van verschillende maatschappelijke organi
saties met vakkennis over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Stel u moet plotseling via een Zoomsessie 
inbellen, maar weet echt niet hoe u dat voor elkaar 
krijgt. Of u woont net in de gemeente en zou graag ande
re mensen leren kennen. U spreekt nog niet goed Neder
lands en wil graag dat er iemand met u meegaat naar 
een afspraak? En wat te denken van juridische hulp 
omdat uw buurman plotseling een schuurtje op uw erf
grens wil neerzetten? 

Voor al deze vragen en meer kunt u praktische hulp  krijgen bij 
een van de inloopspreekuren in bibliotheekvestiging Huizen en 
bibliotheekvestiging Laren/Brinkhuis. Kijk op de website 
www.biblio

www.bol-an.nl 

IEDERE DAG VERS!

IEDERE DAG VERS!

www.bol-an.nl 
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Voedselbank en Oekraïne 
De voedselbanken in Nederland staan klaar om vluchtelingen uit Oekraïne hulp te bieden. Bij Voedsel-
bank Gooi & Omstreken heeft een eerste groep vluchtelingen zich al aangemeld. Zeker mensen die bij 
particulieren gehuisvest zijn of een huis toegewezen hebben gekregen, zullen hulp nodig hebben. Een 
inkomenstoets zal niet direct aan de orde zijn: waar normaal gesproken gekeken wordt naar het bedrag dat 
te besteden is na aftrek van een aantal vaste lasten, wordt voor deze groep een soepel beleid gevoerd. 

Hoewel de overheid een bedrag beschikbaar stelt, af han
kelijk of men in de reguliere opvang zit of bij particulie
ren onderdak heeft gevonden, zal dit in veel gevallen niet 
voldoende zijn. Een wekelijks voedselpakket kan dan 
helpen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor gezinnen die 
mensen in huis genomen hebben en daardoor extra kos
ten hebben. Als daardoor het beschikbare wekelijkse 
budget te laag wordt, komen zij uiteraard ook in aan
merking voor hulp van de voedselbank. 

Behalve voor deze gezinnen staat de voedselbank ook 
altijd klaar om iedereen met een ontoereikend budget te 
helpen. Ook ZZPers en MKBers die niet genoeg over
houden voor de wekelijkse boodschappen zijn welkom. 
De voedselbank begrijpt dat deze laatste groep niet direct 
alle cijfers bij elkaar heeft en stelt zich ook hier coulant 
op. Er wordt alleen gekeken naar inkomsten en uitgaven 
en niet naar eventuele bezittingen zoals een eigen huis, 
auto, etc. Het doel is mensen (tijdelijk) te helpen zodat ze 
daarna weer zelf verder kunnen. Naast een rekenvoor
beeld op de website, waar men zelf al vast kan kijken of 
men in aanmerking komt voor een voedselpakket, zijn er 
inloopspreekuren waar men met zijn vragen terecht kan. 

De voedselpakketten bevatten in principe gezond eten 
voor drie dagen. Daarnaast nog extra producten die bin
nen gekomen zijn zoals waspoeder, verzorgingsproduc
ten, etc. Doordat het beschikbare budget van de cliënten 
van de voedselbank gelijk blijft, maar de prijzen van 

boodschappen, energie, etc. stijgen, worden de voedsel
pakketten voorlopig aangevuld met extra producten.
Helaas schamen nog steeds veel mensen zich om bij de 
voedselbank aan te kloppen voor hulp. De uitgiftepun
ten voor de pakketten liggen bewust op rustige punten 
en men kan ook het voedselpakket bij een van de andere 
uitgiftepunten ophalen waar de kans op herkenning 
nog kleiner is. Wie een voedselpakket nodig heeft, kan 
contact opnemen met de afdeling Intake per telefoon 
(035533 8836) of per mail (klantenadministratie@voed
selbankgooi.nl).
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Wederom hoog aantal meldingen 
discriminatie in 2021
In 2021 heeft het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek wederom een hoog aantal discriminatie-
meldingen ontvangen van inwoners uit de gemeenten in Gooi en Vechtstreek: 140 ten opzichte van 142 in 
2020 en 83 in 2019. Bij deze meldingen was “ras” weer de meest voorkomende discriminatiegrond. Dit zijn 
meldingen over herkomst, huidskleur of etniciteit. Melders kregen bijvoorbeeld te maken met discrimi-
natie op het werk of in de buurt. 

Discriminatiemeldingen en corona(maatregelen)
Het hoge aantal discriminatiemeldingen in 2021 is deels 
het gevolg van corona. Er zijn veel meldingen binnenge
komen over het coronatoegangsbewijs, de vaccinatie en 
de mondkapjesplicht. Melders voelden zich gediscrimi
neerd, uitgesloten of gestigmatiseerd. Maar ook los hier
van is er sprake van een aanzienlijk aantal meldingen.
 
Toename meldingen discriminatie door overheid, 
winkels/bedrijven en in buurt/wijk 
De meeste meldingen werden ontvangen over de behan
deling of bejegening door (semi) overheidsinstanties in 
relatie tot de coronamaatregelen. Daarnaast waren er 
weer veel meldingen met betrekking tot bedrijven/win
kels, bijvoorbeeld over toegankelijkheid en de mondkap
jesplicht. Verder was er een aanzienlijk aantal meldin
gen over ervaren discriminatie en/of uitsluiting door 
directe buren of buurtgenoten. Opvallend is juist de 
daling van het aantal meldingen van discriminatie op 
de arbeidsmarkt. In de jaren hiervoor waren juist de 
meeste meldingen op dit terrein.

Veel meldingen “niet wettelijke gronden en 
 handicap/chronische ziekte” 
Naast “ras” werden de meeste meldingen ontvangen op 
“niet wettelijke gronden”. Dit zijn meldingen die niet 
onder de gelijke behandelingswetgeving vallen, zoals 
bijvoorbeeld meldingen over het coronatoegangsbewijs. 
Daarnaast was er een verdere stijging van meldingen op 
grond van handicap/chronische ziekte (onder meer mel
dingen over toegankelijkheid).

De gerapporteerde discriminatiecijfers zijn te vinden op 
https://www.meldpuntdiscriminatiegv.nl/actueel/

Reeënalert
Vooral de komende weken valt de drukte van het 
werkverkeer precies samen met het moment dat 
het reewild zich verplaatst. Het werkverkeer 
kruist het wildverkeer. Het ree kent geen zomer-
tijd. Daarom de dringende oproep op doorgaan-
de wegen in de schemer rustig te rijden, en alert 
te zijn op overstekend wild. 

Op de eerste werkdag van de zomertijd was het met
een raak. Boswachter Mirjam de Hiep ontdekte in de 
ochtend een dood ree langs de weg. Reeën verplaatsen 
zich vooral in de schemering van de ochtend of de 
avond. Ze gaan op pad om voedsel te zoeken of om 
terug te keren naar hun slaapplaats. In het Gooi bete
kent dat in veel gevallen dat ze een weg moeten over
steken. Reeën houden daar, gek genoeg, vaak wel 
rekening mee. Maar de zomertijd zorgt voor een zeer 
plotselinge overgang en dat mag natuurlijk nooit ten 
koste gaan van onze reeën. 
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TheaTeragendaTheaTeragenda
Woensdag 20 april
Stamp, stop, sta, stil - Onder het Buro - 
10.30 en 15.00 uur - Theater aan de 
Brink - € 8,50
In de kindervoorstelling ‘Stamp, Stop, 
Sta, Stil’ gaan peuters, kleuters en hun 
ouders op ontdekkingsreis in de natuur. 
Aan de hand van hilarische, spannende scènes en mooie, 
vrolijke liedjes wordt onderzocht wat voor bijzonders er bui-
ten allemaal te vinden is en hoe je de weg naar huis weer 
kunt vinden. Ollie stampt door de plassen! Buiten ruikt het 
zo lekker! En alles maakt geluid. Al stampend dwaalt ze 
steeds verder het bos in. Maar in de schaduw van het bos is 
het best een beetje donker en hoe vindt ze eigenlijk de weg 
terug naar huis?

Vrijdag 22 april
Keep an Eye - Santiago trio - 20.00 uur - 
Rosa Spier Huis - € 5,00 incl. consumptie
Het Santiago Trio is een veelbelovend 
pianotrio dat opgericht is door José Joaquín Parejo Bullón 
(piano), Davita Laseur (viool) en Diana Sanz Pascual (cello). 
Zij studeren aan het Conservatorium van Amsterdam bij 
o.a. Frank van de Laar, Vera Beths en Gideon den Herder. Het 
samenbindende element van dit trio is hun enthousiasme 
voor het samen musiceren en het verkennen van nieuw 
repertoire. Zij spelen deze avond een programma met wer-
ken van Dvorák, Rachmaninoff, Smetana en Piazzolla. 

Dinsdag 26 april
Scharrelconcert - 17.00 uur - Theater 
aan de Brink - € 5,00
Kom dinsdag 26 april naar het Brinkhuis 
in Laren voor het Scharrelconcert met 
Bram Rutten (piano) en Veronique Hof-
man (zang) voor maar € 5,00

Zondag 1 mei (koopzondag)
Lunchconcert  - 12.45 uur - Foyer 
Brinkhuis - € 24,50
Op 1 mei is het Koopzondag in Laren! 
Dan kunt u vanaf 12.45 uur genieten in 
het Brinkhuis van een lunchconcert met 
Rossitza Ovtcharova op viool en Stefan Petrovic op piano. In 
de foyer (restaurant) van het Brinkhuis geniet u tijdens een 
gevarieerde lunch met een drankje en kopje koffie na van 
een piano- en vioolvoorstelling – samengesteld door de 
Gooische Muziekschool. Aansluitend kunt u heerlijk winke-
len in Laren – de winkels zijn tot 17.00 uur geopend! 

Maandag 2 mei
Shakespeare by Heart - 20.00 uur - Rosa Spier Huis
€ 22,50 incl. consumptie
Af en toe verzorgen twee van de beste acteurs van Neder-

land een luchtig college over de 
grootste toneelschrijver aller tijden. 
Met feitjes, achtergrondinformatie, 
humor, toelichting en natuurlijk scè-
nes eren ze William Shakespeare en 
tonen ze aan dat zijn werk tijdloos en altijd actueel is. Meer 
dan een toneel, twee stoelen en een paar lampen hebben Gijs 
Scholten van Aschat en Pierre Bokma daarvoor niet nodig. Een 
bijzondere, interactieve avond met twee Shakespeare-specia-
listen pur sang met scènes uit Richard III, Romeo en Julia, 
Richard II, Othello en Hamlet.

Zondag 8 mei
Skazka Kwartet - 15.30 uur - Rosa 
Spier Huis - € 5,00 incl. consumptie
Het Skazka Kwartet bestaat uit Lena 
ter Schegget, Dmitry Ivanov, Lisa 
Eggen en Emma Besselaar. Skazka (скáзка) is het Russische 
woord voor verhaal of sprookje. Dit jonge kwartet (ontstaan 
in 2020) speelde al voor Entrée, de jonge vriendenclub van het 
Concertgebouw, verzorgde een livestream voor TivoliVreden-
burg, en produceerde zijn eigen familievoorstelling ‘Ludwig 
en de prinses’, met steun van de Gemeente Utrecht. Sinds 
oktober 2020 volgen zij lessen aan de Nederlandse Strijkkwar-
tet Academie onder supervisie van artistiek leider Marc Danel. 
De jonge aanstormende musici hebben allen reeds hun spo-
ren in de muziekwereld verdiend en bundelen sinds de zomer 
van 2020 hun liefde voor kamermuziek in het Skazka Kwartet.

Donderdag 12 mei
Mooie Liedjes en Meer van Aristakes - 
20.15 uur - Theater aan de Brink - € 18,50
Op 12 mei treedt Aristakes Jessayan op met 
bekende covers van onder anderen Charles 
Aznavour, Neil Diamond, Elvis Presley en 
ook mooie Nederlandstalige liedjes. Dit geheel wisselt 
 Aristakes af met zijn eigen composities in het Engels en 
Nederlands.

Vrijdag 13 mei
Dokwerk Saxophone Quartet - 20.00 uur 
– Rosa Spier Huis - € 5,00 incl. consumptie
Het Dokwerk Saxophone Quartet is een 
jong en energiek kamermuziekensemble. 
De vier saxofonisten, Lisa Schreiber, Jen-
Hong Wu, Ileana Termini en Pedro Silva, komen uit verschil-
lende delen van de wereld en zij hebben elkaar in Amsterdam 
gevonden. Momenteel studeren zij alle vier aan het Conserva-
torium van Amsterdam bij de Nederlandse saxofoon coryfee 
Arno Bornkamp. Door het combineren van vier verschillende 
culturen en achtergronden heeft dit kwartet een eindeloze 
rijkheid en variëteit in hun muzikale palet. 

Brinkhuis TheaTer
Brink 29
035 751 39 91
info@hartvanlaren.nl
www.hartvanlaren.nl

rosa spier huis
Hector Treublaan 97
035 538 67 97
info@rosaspierhuis.nl
www.rosaspierhuis.nl
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Zondag 15 mei
Arno Bornkamp en André Arends- Little Big 
Horn - 15.30 uur - Rosa Spier Huis - € 22,50 
incl. consumptie
Een semi-autobiografisch, theatraal concert 
rond de baritonsaxofoon. Klassiek saxofonist 
Arno Bornkamp laat zien en horen dat de bari-
tonsaxofoon wellicht de meest interessante moge-
lijkheden voor nieuwe muziek in zich draagt. Dit 
machtige instrument spiegelt zich qua toonbereik 
aan de cello en wordt gekenmerkt door een ongelo-
felijke hoeveelheid klankkleuren, van rauw tot 
mierzoet, met een diepe melancholie in het timbre. 
Samen met het publiek maakt hij een avontuurlijke 
ontdekkingsreis langs de ‘diepere krochten’ van de 
baritonsax. Doorweven met videobeelden en inter-
views maakt dit ‘docu-concert’ u getuige van de 
fascinerende scheppingsprocessen achter de com-
posities.

Woensdag 18 mei
Entre dos Mundos - Luna Zegers - 20.15 uur 
- Theater aan de Brink - € 18,50
Entre Dos Mundos is een sprankelende en 
ontroerende muziektheatervoorstelling 
waarin zangeres en componiste Luna Zegers zingt 
en vertelt over thema’s als identiteit, verlangen, 
levenslust, liefde en verlies. Met haar zelfgeschre-
ven teksten én muziek schept Luna Zegers een fas-
cinerende wereld waarin ze alle bagage die ze 
onderweg heeft verzameld samenbrengt. Ze kop-
pelt de vurige flamenco-ritmes aan haar jazz-zang-
achtergrond en creëert zo een volstrekt uniek 
geluid. 

Woensdag 1 juni
Gonnie en Gijsje - Katiuscia - 10.30 en 15.00 
uur - Theater aan de Brink - € 8,50 
Kindervoorstelling Gonnie en Gijsje in 
Laren is voor kinderen van 2 tot 5 jaar. Gon-
nie is een gansje en zit bij de hooiberg. Een 
klein geel gansje met knalrode lievelings-
laarsjes. Op een dag zijn haar lievelingslaarsjes 
weg… Gonnie gaat op zoek, voorbij de hooiberg en 
ontdekt de wereld. Daar ontmoet ze Gijsje en 
samen gaan ze op stap. Ze gaan op ontdekkings-
tocht. Met liedjes van Ageeth de Haan beleven 
Gonnie en Gijsje een muzikaal avontuur voor jong 
en oud. 

Zaterdag 25 juni 
Muziekdag Laren - Brinkhuis - 13.00 - 16.00 
uur - Gratis toegang
Kom op zaterdag 25 juni naar het Brinkhuis 
in Laren voor de muziekdag Laren van de 
Gooische Muziekschool met een binnen- 
en buitenprogramma.

Uit het archief van de Historische kring Laren
Door Bep (G.L.) De Boer

1918 (104  jaar geleden)
19 februari 1918. Veldwachter met nachtdienst slentert over 
de Brink. Het is middernacht. Af en toe ritselt er iets in de 
bomen, maar verder is het er dood en dood stil. Bij de vijver 
aangekomen schrikt een slapende eend en vliegt weg. Ook 
de veldwachter schrok. Stomme vogel, moppert hij. Met de 
handen op zijn rug wandelt hij verder. Plots staat hij stil. 
Hoorde hij daar iets verdachts? Zachtjes loop hij verder en 
ziet dan  iemand op de Van Wulfenbank zitten. Vreemd, 
dat klopt niet, dacht hij. Dichterbij gekomen ziet hij daar 
een jong meisje zitten. Och, dacht de veldwachter, zeker 
iemand met liefdesverdriet. Hij groette het meisje en ging 
naast haar zitten en vroeg waarom ze midden in de nacht 
op zo’n koude bank ging zitten in plaats van in het warme 
bedje te gaan liggen. Hierop begon het meisje, de 18 jarige 
A. de J., hartstochtelijk te huilen. Ze vertelde de veldwach
ter dat ze het niet meer zag zitten en dat ze had getracht 
zichzelf te vergiftigen om zo uit het leven te stappen. En als 
dat niet zou lukken dan kon ze zichzelf nog wel verdrinken 
in de Koeswaard. De veldwachter wist haar te bewegen om 
dit niet te doen en zat zo een hele poos met het meisje te 
praten. Hij bracht haar op andere gedachten en stelde voor 
om haar naar huis te brengen. Ze vertelde dat ze in Blari
cum woonde. Dat was voor de veldwachter geen punt, hij 
zou gewoon met haar naar Blaricum wandelen. En zo wan
delde het tweetal Laren uit. Het werd een lange wandeling 
langs de Torenlaan naar het dorp Blaricum. Onderweg 
werd veel gepraat en de veldwachter was blij dat het meisje 
naar hem luisterde. Toen ze bij haar ouderlijk huis waren 
zag hij dat er nog licht brandde. De veldwachter leverde het 
meisje bij de ongeruste ouders af en ging zijn rapport 
schrijven. En verhaal met een goede afloop. 

Bron: Het Larensch Nieuwsblad

Wie een bezoek aan de Historische kring wil brengen 

is van harte welkom iedere zaterdag van 14 tot 16 uur 

in de Lindenhoeve aan de Van Nispenstraat 29 in 

Laren. Donateurs ontvangen het kwartaalbericht.
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O.a. Schilderijen, litho’s, tekeningen, 
beelden en glaswerk van bekende of 
minder bekende kunstenaars wor
den tentoongesteld. Bewoners heb
ben bij hun inbreng beschreven bij 
welke gelegenheid het werk is 
gekocht of gekregen of welke beteke
nis en emotie het werk oproept. 
Genoeg verhalen om te delen en met elkaar over in 
gesprek te gaan. Gratis toegang. In ons galeriecafé kunt u 
ook genieten van een kopje koffie, lunch of een drankje.

De (h)Artgalerij van het Brinkhuis 
exposeert tot en met 9 mei het werk 
van beeldend kunstenaar Coraline 
Bäcker. Zij toont een gevarieerde 
collectie olieverfschilderijen in 
Laren. De werken in deze expositie 
kunnen ook gekocht worden.

Speciaal voor anderstali
gen in een gezellige sfeer 
onder het genot van een 
kop koffie of thee Neder
lands praten. Geen lessen 
of iets dergelijks maar 
gewoon gezellig kletsen 

over van alles en nog wat. Toegang gratis en in en uitlo
pen wanneer je wilt. Elke donderdag van 10.30 tot 12.00 
uur in het Brinkhuis. Op de foto: Taalcafé Laren wordt na 
de stille coronatijd iedere week weer drukker. Deze keer 
ook 7 enthousiaste gasten uit Oekraïne.

Heerlijk ontspannen 
schilderen op uw 
eigen niveau bij de 
Schilderskring in 
Laren in het Atelier 
achter het Brinkhuis. 
Elke dinsdag van 

13.00 tot 16.00 uur. Vrij tekenen en schilderen op uw 
eigen niveau in het atelier van het Brinkhuis. Hier 
gebruikt u uw eigen materialen. Geen les, maar wel de 
mogelijkheid om advies te vragen bij Marijke Kaarsga
ren. Wanneer: Elke dinsdag van 13.00 – 16.00 uur. Waar: In 
het Atelier achter het Brinkhuis in Laren. Meer informa
tie: Marijke Kaarsgaren 03553 112 53 of via de website van 
Versa Welzijn www.versawelzijn.nl

Expositie Coraline Bäcker

Taalcafé

Schilderskring Laren

Papageno Kunst Ommetje  
De tweede editie 
van het Papageno 
Kunst Ommetje in 
Laren vindt dit jaar 
plaats van 1 tot en 
met 30 april. Net als 
vorig jaar exposeren 
creatieve jongeren 
van het Papageno 
Huis kunst werken 
achter ramen van 
dertien locaties in 
Laren zoals het Rosa 

Spier Huis, Singer, Mauve en winkels in het centrum. Zo 
ontstaat een kunstroute van 5 km die kan worden gelo
pen of gefietst. Het thema is dit jaar ‘Afval Hoezo?’
De deelnemende ondernemers en culturele organisaties 
kregen allemaal een schoenendoos om hun bedrijfsafval 
in te doen. Dit was de inspiratie voor de jongeren uit het 
Papagenoatelier om aan de slag te gaan en de inhoud te 
verwerken in kunstwerken. Hierdoor ontstonden de 
meest originele creaties, waarbij je je oprecht kunt afvra
gen of het wel afval was. Professionals begeleidden deze 
jongeren met autisme bij de totstandkoming van de 
kunstwerken. Dankzij de fantastische medewerking van 
de 13 deelnemende organisaties zijn deze werken nu in 
Laren te bewonderen. Een expositie in de vorm van een 
ommetje. Jan den Dunnen, wethouder sociaal domein, 
gaf op vrijdag 1 april de aftrap door samen met een aan
tal Papagenojongeren een gedeelte van het eerste 
Ommetje te lopen van Singer Laren naar het Papageno 
Huis. Hij volgde de blauwe voetstappen die naar de loca
ties leiden. Er is een speciale kaart van de route gemaakt. 
Daarop staan alle panden aangegeven waar de kunst
werken hangen. Ook is informatie van de makers toege
voegd. Wat inspireert een jongere, waarom schildert 
iemand, hoe komt een werk tot stand? Leuke weetjes die 
op deze kaart staan. De routekaart voor het Papageno 
Kunst Ommetje kan gratis worden gedownload via 
www.papageno.nl/shop/kunst. Ook is de kaart gratis 
mee te nemen als print bij het Papageno Huis aan de 
Naarderstraat 77 en alle overige expositielocaties.
Foto’s: ‘De natuurlijke pauw’ van resten stof en papier 
(gemaakt door Monique) en ‘Vaas met bloemen’ van rest
jes opgedroogde verf (gemaakt door Brechje).

Van 5 april tot 23 mei is een bijzondere expositie ingericht 
in het Galeriecafé van het Rosa Spier Huis. De expositie 
bestaat uit ‘Verscholen parels’ die bij de bewoners in hun 
appartement hangen en ieder een eigen verhaal hebben. 

Bijzondere expositie in Rosa Spier Huis
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De samenwerkende musea in 
Gooi & Vecht beheren prachtige 
collecties. Een deel is te zien bij 
tentoonstellingen en exposities. 
De rest van de werken is veilig 
opgeborgen in depots. Deze 
museumschatten worden 
bewaard voor toekomstige 
generaties of tentoonstellingen 
op een later moment. 
In de podcastserie Gooise Museumschatten vertellen 
museumexperts uit de deelnemende musea de verhalen 
achter deze museumstukken. Elke twee weken verschijnt 
er een nieuwe af levering. Ook veel Larense werken zijn al 
besproken. Roby Boes vertelt over Villa Vita Nuova, Jan 
Rudolp de Lorm vertelt over de hut van Mondriaan in 
Blaricum en over de Denker van Rodin die is aangekocht 
door Anna Singer, en Anne van Lienden vertelt over Jan 
Hamdorff. 
Bijzonder is de podcast die eind maart is verschenen. Anne 
van Lienden, conservator van Singer Laren vertelt hierin 
over het kleurrijke schilderij Boerenerf dat in 1899 werd 
gemaakt door Co Breman: De podcast is te beluisteren via 
www.visitgooivecht.nl/nl/collectieportal/podcasts.
De hoogtepunten van de museale collecties zijn te bekijken 
op de collectiewebsite www.gooisemuseumschatten.nl.

Larense podcast in serie Gooise Museumschatten

Sculpturen in Nardinc Lant

Op landgoed Nardincland is tot en met 18 september een 
expositie te bezoeken met prachtige beelden uit het Kur
haus. Er zijn werken te zien van onder meer Arvid Hen
kes, Emile Cornelis, Chris Tap en Carlos Mata. Ook de 
Larense kunstenaar Pépé Gregroire neemt deel aan deze 
expositie. Tuin Nardinclanstaat op de lijst van de Neder
landse Tuinen Organisatie om te beschermen, als groen 
monument. Deze is van monumentale waarde en een van 
de laatste echt “Gooise Tuinen”. Vroeger hadden de wel
gestelden zo’n tuin. De meeste van deze Gooische Tuinen 
zijn verdwenen. Nardinclant is dus een stukje Larens erf
goed. De tuin is naar ontwerp van Leonard Springer uit 
1919. De tuin is geopend van dinsdag t/m zondag van 
10.00 tot 17.00 uur en is vrij toegankelijk, maar bezoek 
graag aanmelden via www.amsterdamgarden.com.

Kom op zaterdag 16 april naar Laren voor een bijzondere 
wandeling met Leo Janssen door Laren. Tijd: 10.0012.00, 
deelnamekosten € 11,00. Aanmelden bij de Volksuniversiteit.

Op tweede paasdag, 
maandag 18 april, 
zijn peuters en kleu
ters van 10.00 tot 
15.00 uur welkom bij 
de schaapskooi in 
Blaricum. Kom 

gezellig de lammetjes aaien, kleurplaten inkleuren en 
paaseieren zoeken. IVNnatuurgidsen en boswachters 
staan klaar om alle vragen te beantwoorden over de scha
pen, de hei en andere natuuronderwerpen. Aan de activi
teiten zijn geen kosten verbonden; wel is het mogelijk 
om Beschermer te worden van het Goois Natuur
reservaat. Voor wie die een wandeling wil maken, is het 
Kleuterpad met routeaanduiding en opdrachtjes voor de 
kinderen een aanrader! Voor donateurs van het Goois 
Natuurreservaat ligt er op vertoon van hun Bescher
merspas een leuke attentie klaar. De schaapskooi (Oude 
Naarderweg 1, 1261 DS) ligt op de Blaricummerheide, 
vlak achter caférestaurant de Eendracht. De parkeer
plaats is vaak vol. Daarom raden wij u aan om met de 
f iets te komen. Alle informatie over het Lentefeest is ook 
te vinden op gnr.nl/actueel/agenda.

Wandeling met Leo Janssen door Laren

Lammetjes op Lentefeest 
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Eindelijk mag en 
kan de Sint Jans 
Schola weer na 
twee jaar haar 
traditionele Paas
concert uitvoeren 
op tweede Paas
dag 18 april in de 

Sint Jansbasiliek aan de Brink 31 te Laren. Een sfeervol 
en afwisselend programma met muziek van diverse com
ponisten en stijlen, zoals van Michael Haydn, Mendels
sohn, Schütz en Gretchaninoff zal ten gehore worden 
gebracht. Ongeveer 20 enthousiaste koorzangers werken 
mee aan het concert, samen met organist Bas Groene
woud en trompettist Peter Leydekkers. De algehele lei
ding is in handen van Hans Rikkert de Koe.  
Aanvang van het concert is om 15.30 uur, de deuren wor
den om 15.00 uur geopend. De toegang is vrij, er is een 
deurcollecte na af loop. De opbrengst hiervan is deze keer 
voor Oekraïne. Het concert belooft ook dit jaar weer veel 
luistergenot te geven met muziek door de eeuwen heen. 
Wij hopen u te ontmoeten op 18 april. Kijk voor meer info 
op www.sintjansschola.nl. 
Foto: Bruno Wacker

De Stichting Monument voor de 
Joodse Kinderen organiseert op 
woensdag 20 april van 15.00 tot 
16.00 uur een herdenking, in 
samenwerking met Scholenge
meenschap Laar & Berg. Het pro
gramma wordt samengesteld 
door 120 leerlingen van de derde 

klassen. Ook is een kleine, door de leerlingen gemaakte 
tentoonstelling te bezichtigen met als uitgangspunt 
‘Peacekeeping and Commemorating’. Vanaf 14.00 uur is 
de inloop met koffie en thee in Laar & Berg aan de Langs
akker in Laren. Daarna wandelen we gezamenlijk naar 
het monument. De organisatoren kijken uit naar uw 
komst. De herdenking is ook online te volgen via www.
monumentbergstichting.nl

Pianist HansErik Dijkstra geeft 
donderdag 21 april in het Huis 
van Eemnes een lunchconcert, 
waarbij hij werken uit diverse 
stijlperioden ten gehore brengt. 
Het wordt een muzikale reis van 
barok tot heden, waarbij ook 

Paasconcert Sint Jans Schola 

Herdenking Monument voor de Joodse Kinderen

Lunchconcert Hans-Erik Dijkstra

 werken van een aantal Nederlandse componisten op het 
programma staan. Het concert begint met Scarlatti, dan 
volgt een prachtig werk van Haydn. Verder kunnen 
bezoekers genieten van muziek van onder meer Beetho
ven, Debussy, Orthel en Willem Pijper. Ook speelt Dijks
tra eigen werk, waaronder de Rhapsodia Indonesia. Het 
concert begint om 12.00 uur, de zaal gaat open vanaf 11.30 
uur. De toegangsprijs bedraagt € 12, inclusief koffie en 
broodje. Het Huis van Eemnes is te vinden aan de Noor
dersingel 4 te Eemnes.

Eindelijk, na alle coronaperikelen, is er donderdagmid
dag 21 april weer een bijeenkomst van het Parkinsoncafé 
Laren en omstreken! Onderwerp: alternatieve therapieën. 
Spreker is Jan Kommer, die in 2012 op 52jarige leeftijd de 
diagnose Parkinson kreeg. Zijn wereld stort in. Via rouw
verwerking in de Zwitserse Alpen en zoektochten naar 
alternatieve therapieën vertelt hij in zijn persoonlijke 
verhaal hoe hij grip probeert te krijgen op zijn ziekte.
Plaats: Amaris Theodotion (Ridderzaal). Werkdroger 1, 
1251 CM Laren Tijd: 14.30 uur; vrije inloop vanaf 14.00 uur.

Het Alzheimercafé Huizen  BEL gemeentes staat don
derdag 21 april in het teken van Dementie en de Brein 
Omgeving Methodiek. De gastspreker is Simone van 
Rouendal. Zij begeleidt thuiswonende mensen met 
dementie. Simone vertelt over het onder en bovenbrein 
en geeft inzicht in wat er gebeurt als het brein bescha
digd is. Als de sociale omgeving van iemand met geheu
genproblemen zo optimaal mogelijk is, is de kans op 
“onbegrepen gedrag” het kleinst. Door kleine oefenin
gen zult u ervaren hoe het is om overprikkeld te raken. 
Inloop 19.00 uur, einde 21.00 uur
De Brasserhoeve, Waterstraat 2, 1271 RP Huizen. Bel voor 
meer informatie naar 0630131414.

Dit kan door mindful te zijn. Wil je makkelijker en vro
lijker door het leven gaan zonder stress?
Schrijf je dan in voor de volgende mindfulness & adem
training die vrijdag 22 april van start gaat. In 6 sessies 
van 1,5 uur leer je hoe je op een eenvoudige wijze mindful 
door het leven kan gaan. De sessies vinden plaats op 22 
april, 13, 20 en 27 mei, 3 en 10 juni. Van 10.20 tot 11.50 uur 
in het Brinkhuis, Brink 29 te Laren.

Parkinsoncafé 

Alzheimercafé  

Meer rust, minder stress op een eenvoudige manier  
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Met je adem kun je direct rust ervaren. Dit is te leren. En 
mindfulness is een methode die je leert om in het hier en 
nu te zijn en op een accepterende manier om te gaan met 
alles wat zich aandient in het leven van alledag. Als je 
makkelijk met je adem mee kan gaan en mindful kan 
zijn neemt stress af en neemt rust toe, slaap je beter, ont
staat een positiever beeld van jezelf en de omgeving en ga 
je makkelijker door het leven.
In deze training wordt de theorie uitgelegd, maar ligt 
het accent op het doen en beleven van verschillende oefe
ningen. Op deze manier wordt het makkelijker voor je 
om na de training ook echt tot rust te komen. De lessen 
worden verzorgd door Simone Onland, yogadocent, 
coach en mindfulness trainer. Door haar ervaring met 
het coachen van mensen met stressgerelateerde klach
ten, kan zij je handvaten aanreiken om beter met span
ning om te kunnen gaan. Geïnteresseerd? Bel 0610185117 
of mail naar info@qimare.nl. Kijk voor meer informatie 
ook op www.qimare.nl. Een privémindfulnesscursus 
behoort ook tot de mogelijkheden.

Muziekvereniging St. Jan presen
teert een creatieve en muzikale 
workshop “Klinkend Schilderen”.
Een dagactiviteit voor kinderen 
van 8 tot 10 jaar, waarbij zij mogen 
schilderen op muziek én zelf 

muziek gaan maken. Deze leuke en leerzame vakantieac
tiviteit vindt plaats op maandag 25 april van 10.00 tot 
15.00 uur in het Brinkhuis in Laren en staat onder leiding 
van muziekdocente Kim Schimmel en de Larense kun
stenares Mickey BeutickWarren.
De Larense Muziekvereniging St. Jan bestaat dit jaar 100 
jaar. Vanwege dit heugelijke feit worden er diverse activi
teiten georganiseerd voor de bewoners van Laren en 
omgeving. Eén hiervan is de workshop “Klinkend Schil
deren”.  Na het beluisteren van verschillende soorten 
muziek gaan de kinderen aan de slag met hun eigen idee 

Kinderworkshop Klinkend Schilderen 

en fantasie om de muziek te verbeelden. Het ochtendpro
gramma wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. 
Tijdens het middagprogramma kunnen de kinderen 
hun creatie voltooien, waarna zij onder leiding van een 
ervaren muziekdocente samen muziek gaan maken. De 
workshop “Klinkend Schilderen” vindt plaats op 25 april 
van 10.00 tot 15.00 uur in het Brinkhuis in Laren. Kosten 
voor deelname zijn € 25,. Dit bedrag is inclusief lunch, 
materiaal, professionele begeleiding én een toegangs
kaart voor het Wij(n) Laren Concert op zondag 12 juni 
(t.w.v. € 20, voor begeleidende ouder met kind). Aanmel
den kan t/m 18 april via 0620453856 of info@stjanlaren.
nl. 

Elke eerste maandag van de maand organiseert Versa 
Welzijn in het Brinkhuis een sociaalculturele middag 
voor senioren. Op 2 mei houdt de Hilversumse historicus 
Pieter Hoogenraad een lezing over het Gooi tijdens de 
Duitse bezetting 19401945. De Duitse bezetting liet het 
Gooi en dus ook Laren niet ongemoeid. Hilversum kreeg 
als eerste in het land een NSBburgemeester. Later volg
den ook Laren en andere plaatsen. In oktober 1944 voer
den de Duitsers een paar duizend mannen tijdens een 
razzia als dwangarbeider weg naar Duitsland. Aan het 
einde van de oorlog werden het Brediuskwartier en de 
wijk Trompenberg in Hilversum tot twee keer gebom
bardeerd door geallieerde vliegtuigen. Maar bovenal 
onderscheidde het Gooi zich door vestiging van het 
hoofdkwartier van de Wehrmachtsbefehlhaber in den 
Niederlanden General der Flieger F. Ch. Christiansen. 
Wat betekende de Duitse bezetting voor het Gooi en zijn 
bewoners? En hoe verzetten zij zich daartegen? Pieter 
Hoogenraad vertelt hierover tijdens zijn lezing. De aan
vangstijd is 14.00 uur. De entreeprijs bedraagt € 5,00 
inclusief koffie of thee tijdens de pauze (pinnen is niet 
mogelijk). Gezien de grote belangstelling voor dit onder
werp is het raadzaam vooraf te reserveren. Dat kan tele
fonisch onder nummer 06 828 480 05 (inspreken en uw 
naam vermelden met het aantal personen met wie u de 
lezing wilt bijwonen). Aanmelden per mail kan ook: 
cbleijerveld@versawelzijn.nl
Het team van Versa Welzijn ziet uit naar een interessante 
middag en verheugt zich op uw komst.

Sociaal-culturele middag voor senioren 
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Drie Blaricumse kunstenaars 
– Punnika Kharas, Maja Boot 
en Marlen van Dop – expose
ren van 6 mei t/m 3 juli in 
Galerie de Beuken aan de 
Oude Naarderweg 14 in Laren. 

Punnika Kharas is papierkunstenaar. Haar werken kun
nen beschouwd worden als een vorm van constructivis
me en geometrische abstractie. Het zijn experimenten 
met licht en schaduw, vormen en structuren die ont
staan door het snijden, vouwen of bevochtigen van 
papier. Haar papierkunstobjecten roepen bij iedere kij
ker weer andere emoties en reacties op. Voor kunstschil
der Maja Boot is het landschap een enorme inspiratie
bron. Ze bouwt haar schilderijen laag over laag op vanuit 
lage standpunten en maakt gebruik van aarde en zand 
af komstig van de plekken waar ze schildert. Haar werk is 
robuust, afwisselend en intuïtief. De geëxposeerde wer
ken bij Galerie De Beuken zijn stadsgezichten in groot 
formaat en in vogelvluchtperspectief. Keramist Marlen 
van Dop heeft de Nederlandse Keramiek Opleiding in 
Gouda gevolgd en is gespecialiseerd in het werken met 
klei. In haar werk laat ze zich graag inspireren door de 
natuur: patronen in het zand, watererosiesporen in rot
sen, schelpen, fossielen en zaden. Ze maakt uitsluitend 
unica die volledig handmatig opgebouwd zijn. 

Zondagmiddag 8 mei, Moederdag, organiseert Drum & 
Showband MCC het traditionele en gratis toegankelijke 
Vriendschapsconcert van 14.00 tot 16.00 uur in het 
Muziekcentrum Schering en Inslag aan de Eemnes
serweg 15a te Laren. Tijdens dit concert gaan de Gooise 
Egerländers Musikanten uit Hilversum en MCC Next 
voor u optreden. De Gooise Egerländer Musikanten uit 
Hilversum is een ervaren blaaskapel. De muziek is bij 
uitstek geschikt voor Oostenrijkse, Tiroler, Tsjechische 
en Duitse festiviteiten, maar dat spreekt voor zich. 
Ondanks de lockdown hebben de leden van MCC Next 
onder leiding van Wouter van Luttervelt nieuwe num
mers ingestudeerd, die zij graag aan het publiek willen 
laten horen. Natuurlijk wordt de geschiedenis van MCC 
niet vergeten en zullen ook een aantal van de oude num
mers van weleer op het programma staan. Kom kijken en 

Expositie schilderijen, keramiek en paper art 

Vriendschapsconcert Egerländers en MCC Next 

luisteren naar dit intieme concert. De zaal is open vanaf 
13.00 uur. In de pauze en na af loop kunt u gezellig een 
kopje koffie of een drankje drinken en andere muziek
lief hebbers ontmoeten. De toegang is gratis.

Op 10 mei kunnen ouderen 
uit Laren, Blaricum en Eem
nes vanaf 9.30 uur bij SV Laren 
’99 gratis kennismaken met 
activiteiten binnen De Derde 
Helft. De Derde Helft is voor 
mensen die actief in het leven 
staan en heeft als doel om van de sportkantine een ont
moetingsplaats te maken. Niet alleen voor sport en spel, 
maar ook voor een kop koffie en een goed gesprek. De 
ouderencommissie van de Derde Helft organiseert vanaf 
10 mei wekelijks tal van activiteiten voor alle 55plussers 
uit Blaricum, Eemnes en Laren. Iedereen is bij De Derde 
Helft van harte welkom om elkaar vrijblijvend te ont
moeten en mee te doen met activiteiten die georgani
seerd worden door vrijwilligers zoals bord  en kaartspel
len, jeu de boules, biljarten, wandelen met Henk, 
Walking Football, tennis, tafeltennis en nog veel meer. 
De Derde Helft stelt haar deuren open elke dinsdagoch
tend van 9.30 tot 13.00 uur in de kantine van SV Laren ’99, 
Schuilkerkpad 2 in Laren. Vooraf aanmelden wordt op 
prijs gesteld. De wekelijkse bijdrage is € 2,50 incl. een 
kopje koffie of thee. Aanmelden kan door te mailen naar 
derdehelft@svlaren99.nl met je contactgegevens of via de 
website www.svlaren99.nl. Actuele informatie is te vin
den op Facebookpagina De Derde Helft BEL.

Geniet op woensdag 11 mei van een 3 uur durende wan
deling in en rondom Laren met gids Ruud Vermeulen. 
Start om 10.00 uur bij de Sint Janskerkhof. Deelname
kosten € 6,00.

De Volksuniversiteit het Gooi organiseert op donderdag 
12 mei om 14.30 uur een twee uur durende lezing over de 
beroemde componist Monteverdi. Toegang: € 17,50. 

Weggooien? Mooi niet! Doet uw koffiemachine, strijk
bout of stofzuiger het niet meer? Kom ermee naar het 
Repair Café dat zaterdag 14 mei wordt gehouden in de 
Blokhut, Speeltuin Ons Genoegen aan de Smeekweg te 
Laren. Een team van deskundige reparateurs in verschil
lende vakgebieden staat daar klaar om samen met u te 
bekijken of reparatie mogelijk is, hetgeen vaak het geval 

De Derde Helft

Wandeling Laren

Lezing Monteverdi

Repair Café Laren  
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is. U kunt terecht met huishoudelijke apparatuur, tuin
gereedschap en ook kleding. Weggooien kan altijd nog. 
Met onze activiteiten willen we samen met u een bijdra
ge leveren aan vermindering van de plastic afvalberg, 
wat het milieu ten goede komt. De reparaties worden 
gratis uitgevoerd. Wel wordt een vrijwillige bijdrage op 
prijs gesteld. Hiervoor kunnen dan weer nieuwe gereed
schappen en materialen worden aangeschaft. Het Repair 
Café is geopend van 10.00 uur tot 13.00 uur. Na 12.00 uur 
worden geen reparaties meer aangenomen.  

Bij Galerie Gijselman aan 
de Drift in Laren is in het 
weekend van 20 t/m 22 mei 
en het weekend van 27 t/m 
29 mei een bijzondere expo
sitie te bezoeken van Bian
ca Isabella Groenensteyn. 

Kunst zoals niemand anders dat maakt: vrouwelijke vor
men gecombineerd met afgedankte autoonderdelen van 
merken als Rolls Royce, Porsche, Jaguar en Range Rover. 
Groenensteyn hield zich sinds haar jeugd bezig met ver
schillende kunstdisciplines, maar heeft haar passie nu 
gevonden in haar unieke stijl van keramiek. “Ik rijd zelf 
een klassieke auto, een Engels merk. Ik zocht nog een 
voet voor mijn beeld toen ik in de garage remschijven zag 
liggen. Toen bedacht ik me dat de remschijven leuk 
waren om te gebruiken”, vertelt de kunstenares. “Ik 
moest ook nog een nek hebben.” In een bak met oud ijzer 
zag ze een veer liggen, af komstig van een Jaguar. 
Zodoende ontstond de stijl voor de unieke, abstracte 
sculpturen die ze exposeert in haar achtertuin.
Groenensteyn gebruikt felle, vrolijke kleuren voor haar 
keramiek. “Ik wil uitstralen. Mensen vinden mijn sculp
turen gezellig”, vertelt ze. “Het gebruik van klassieke 
autoonderdelen is duurzaam. Ze worden weggegooid, 
maar ik maak er iets moois van.”

Volleybalvereniging The Smashers organiseert op Hemel
vaartsdag donderdag 26 mei het 39/40e Recreatief Volley
bal Toernooi. Na drie jaar gedwongen pauze wordt het 
gezelligste buitentoernooi van het Gooi weer gespeeld op 
de velden van de sportvereniging SV Laren ‘99 aan de 
Laarder Engh, Schuilkerkpad te Laren. Met de organisatie 

Kunst van keramiek en auto-onderdelen

Recreatief Volleybal Toernooi 

van dit toernooi wil Volleybalvereniging The Smashers 
het spelen van volleybal promoten en de deelnemers 
laten genieten van een gezellige en sportieve dag. Met 
extra activiteiten voor de jeugd, een grootse en gezellige 
foodparty en een leuk muzikaal intermezzo wordt het 
achtste lustrum van dit volleybaltoernooi én het 70jarig 
jubileum van The Smashers gevierd. Ook wordt tijdens 
het toernooi een loterij gehouden met fraaie prijzen, die 
door vele Larense middenstanders ter beschikking zijn 
gesteld. Bovendien verwelkomt de vereniging de 15.000e 
deelnemer. Uiteraard wacht een verrassing! Iedereen kan 
het leuke volleybalspel beoefenen, zich heerlijk uitleven 
op het volleybalveld en er een ontspannen en gezellige 
dag van maken. Ook voor de kinderen worden weer aller
lei leuke dingen georganiseerd. Zo is er een springkussen 
en kunnen kinderen hun gezichten laten schminken in 
de fraaiste kleuren. Deelname voor jeugdteams (12  15 
jaar) is gratis. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar wordt er een 
miniclinic gegeven. Het toernooi staat open voor recre
anten (geen competitieteams) in diverse categorieën: 
gemengd, mannen, vrouwen en jeugd (12 15 jaar). Men 
kan inschrijven per straat, familie, vriendenclub, buurt, 
school, bedrijf, gezin, vereniging, enz. De teams worden 
ingedeeld in groepen van 5 à 6 teams. Iedere poule is van 
ongeveer gelijke sterkte en kent een winnaar. Het recrea
tieve karakter is het belangrijkste ingrediënt van dit 
gezellige toernooi. Het is daarom van belang dat men 
nauwkeurig het inschrijfformulier invult. De toernooi
organisatie kan dan de poules zoveel mogelijk op gelijke 
sterkte formeren. Ieder team dient, naast het bedenken 
van een originele naam, ook een scheidsrechter te leve
ren. Voor de meest originele naam en de fraaiste/gekste 
outfit stellen de organisatoren leuke prijzen beschik
baar. Inschrijven kan tot en met donderdag 19 mei, via 
www.smashers.nl. Deelnamekosten per team bedragen 
€ 25,00. Jeugdteams doen gratis mee.

Fiets op 31 mei van 18.4520.45 uur met Jan van den Brink 
van SOLL (Stichting Oude Landbouwgewassen) langs de 
verborgen akkers in Laren. Deelnamekosten € 11,00. 
Aanmelden bij de Volksuniversiteit.

Het Dorpsfeest in Laren staat gepland voor het weekend 
van 17 en 18 september. Het moet een feest worden voor 
alle Laarders met muziek, kunst, cultuur, sport, culinair 
en andere events. De organisatie is in handen van Anne
mieke van Waterschoot. Zij is aangesteld door de gemeen
te voor de coördinatie van het dorpsfeest. Voor ideeën, 
input of andere vragen kunt u haar bereiken op 0646614545 
of mailen met nazomerfeestlaren@gmail.com.

Fietstocht Laren

Nazomerfeest Laren
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Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:
Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
332  04-05-22  vrij. 13-05 en za. 14-05
334 01-06-22  vrij. 10-06 en za. 11-06
336  29-06-22 vrij. 08-07 en za. 09-07

•  dinsdag 19 april 14.30 
Druk Drama/Komedie

•  woensdag 20 april 19.30 
De veroordeling Biografie/Drama

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

•  dinsdag 3 mei 19.30 
King Richard Biografie/sport

•  zaterdag 7 mei* 11.00  
De expeditie van de familie Vos Kinderfilm

•  dinsdag 10 mei 14.30 
Riders of Justice Komedie/Misdaad

•  woensdag 11 mei 19.30 
Annette Muziek/Drama

•  dinsdag 17 mei 14.30 
Persona non Grata Komedie/Drama

•  woensdag 18 mei 14.30 
King Richard Biografie/sport

•  dinsdag 24 mei 14.30 
Annette Muziek/Drama

•  woensdag 25 mei 19.30 
Riders of Justice Komedie/Misdaad

•  dinsdag 31 mei 14.30 
Persona non Grata Komedie/Drama

*7 mei – Pannenkoekenfilm 
De Expeditie van de familie Vos
Kom op zaterdag 7 mei met papa, mama, oma of opa naar het 
Brinkhuis voor de Pannenkoekenfilm. De film begint om  
11.00 uur en duurt ca 1 uurtje. Aansluitend zijn er pannenkoeken 
en limonade!
Prijs per persoon € 10,00. Ook op 4 juni en 25 juni is er een 
Pannenkoekenfilm.

Filmagenda Brinkhuis 

Terugkerende activiteiten
PC HelpdeskBEL, Brinkhuis, iedere werkdag van 
10.0012.00 uur
Inloopspreekuur Juridisch advies, Brinkhuis, iedere 
eerste maandag van de maand, 14.0015.30 uur
De Derde Helft, SV Laren’ 99, elke dinsdagochtend van 
9.3013.00 uur
Dagje Hart van Laren, Brinkhuis, iedere dinsdag van 
10.3015.00 uur
Inloopspreekuur Leerwerkloket, Brinkhuis, woensdag 
oneven weken van 10.0011.30 uur
Koffieinloopochtend Versa Welzijn, Brinkhuis, iedere 
donderdag van 10.0011.30 uur
Breienhaakcafé, Brinkhuis, elke eerste donderdag van 
de maand van 10.0012.00 uur
Taalcafé Laren, Brinkhuis, elke donderdag van 
10.3012.00 uur
Sociaal Wijkteam, Brinkhuis, iedere donderdag van 
13.0014.00 uur
Humanitas Thuisadministratie, Brinkhuis, iedere 
donderdag 14.0016.00 uur
Vrijwilligerscentrale, Brinkhuis, oneven donderdagen 
van 10.0011.30 uur
Geefenneemtafel, Brinkhuis, iedere vrijdag van 
10.0012.00 uur
Peutervoorlezen in de bibliotheek, Brinkhuis, iedere 
vrijdag van 11.0011.30 uur
Repair Café Laren, Ons Genoegen (speeltuin), elke 
tweede zaterdag van de maand van 10.0013.00 uur
Open Podium, Bibliotheek Huizen, elke laatste zaterdag 
van de maand van 10.4512.00 uur
Parkinson Café Laren, Amaris Theodotion, elke derde 
donderdag van de maand vanaf 14.30 uur
Culturele middag voor senioren, Brinkhuis, elke eerste 
maandag van de maand, 14.0016.00 uur 
Walking Football, SV Laren ’99, elke dinsdag en 
vrijdagmorgen van 10.0011.00 uur
OldStars Hockey, LMHC, elke vrijdagmorgen van 
10.0012.00 uur
Oldstars Volleybal, Huis van Eemnes, elke dinsdag van 
10.0011.30 uur



 

 
 

31

Agenda
t/m 30 apr Papageno Kunst Ommetje
t/m 9 mei  (h)Artgalerij Brinkhuis: Expositie Coraline 

Bäcker
t/m 23 mei  Galeriecafé Rosa Spier Huis: Expositie 

‘Verscholen parels’
t/m 18 sep  Landgoed Nardincland: Expositie 

Sculpturen uit het Kurhaus
16 apr  Volksuniversiteit het Gooi: Wandeling met 

Leo Janssen door Laren, 10.0012.00 uur
18 apr  Schaapskooi Blaricum: Lentefeest Goois 

Natuurreservaatk 10.0015.00 uur
18 apr  SintJansbasiliek: Paasconcert Sint Jans 

Schola, 15.30 uur
19 apr Film aan de Brink: Druk, 14.30 uur
20 apr  Theater aan de Brink: Stamp, stop, sta, stil, 

10.30 & 15.00 uur
20 apr  Monument voor de Joodse Kinderen: 

Herdenking, 15.0016.00 uur
20 apr  Film aan de Brink: De veroordeling,  

19.30 uur
21 apr  Huis van Eemnes: Lunchconcert HansErik 

Dijkstra, 12.00 uur
21 apr  Amaris Theodotion: Parkinsoncafé,  

14.30 uur
21 apr  De Brasserhoeve Huizen: Alzheimercafé, 

19.00 uur
22 apr Rosa Spier Huis: Santiago Trio, 20.00 uur
25 apr  Brinkhuis: Workshop ‘Klinkend Schilderen’, 

10.0015.00 uur
26 apr  Film aan de Brink: Kom hier dat ik u kus, 

14.30 uur
26 apr  Theater aan de Brink: Scharrelconcert,  

17.00 uur
1 mei Foyer Brinkhuis: Lunchconcert, 12.45 uur
2 mei  Brinkhuis: Sociaalculturele middag voor 

senioren, 14.00 uur
2 mei  Rosa Spier Huis: Shakespeare by Heart,  

20.00 uur
3 mei Film aan de Brink: King Richard, 19.30 uur
6 mei 
t/m 3 juli  Galerie de Beuken: Expositie schilderijen, 

keramiek en paper art
7 mei  Film aan de Brink: De expeditie van de 

familie Vos, 11.00 uur
8 mei  Muziekcentrum Schering en Inslag: 

Vriendschapsconcert Egerländers en MCC 
Next

8 mei Rosa Spier Huis: Skazka Kwartet, 15.30 uur
10 mei SV Laren ’99: De Derde Helft, 9.3013.00 uur

10 mei  Film aan de Brink: Riders of Justice,  
14.30 uur

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

11 mei Film aan de Brink: Annette, 14.30 uur
12 mei  Volksuniversiteit het Gooi: Lezing 

Monteverdi, 14.30 uur
12 mei  Theater aan de Brink: Mooie Liedjes en Meer 

van Aristakes, 20.15 uur
13 mei  Rosa Spier Huis: Dokwerk Saxophone 

Quartet, 20.00 uur
14 mei  Blokhut, Speeltuin Ons Genoegen: Repair 

Café, 10.0013.00 uur
15 mei  Rosa Spier Huis: Arno Bornkamp en André 

Arends, 15.30 uur
17 mei  Film aan de Brink: Persona non Grata,  

14.30 uur
18 mei Film aan de Brink: King Richard, 14.30 uur
18 mei  Theater aan de Brink: Entre dos Mundos, 

20.15 uur
20 t/ 22 mei  Gijselman Exposities: Expositie Bianca 

Groenensteyn
24 mei Film aan de Brink: Annette, 14.30 uur
25 mei  Film aan de Brink: Riders of Justice,  

19.30 uur
26 mei  Terrein SV Laren: Hemelvaarttoernooi  

The Smashers
28 en 29 mei Atelierroute Laren
31 mei  Film aan de Brink: Persona non Grata,  

14.30 uur
31 mei  Fietstocht langs verborgen akkers in Laren 

(Volksuniversiteit), 18.4521.00 uur
1 juni  Theater aan de Brink: Gonnie en Gijsje,  

10.30 & 15.00 uur
4 juni  Film aan de Brink: Pannenkoekenfilm,  

11.00 uur
17 t/m 
19 juni Brink: Art Laren
25 juni  Film aan de Brink: Pannenkoekenfilm,  

11.00 uur
25 juni  Brinkhuis: Muziekdag Gooische 

Muziekschool
17 en 
18 sept Dorpsfeest Laren

Collectes
10 t/m 16 april Hartstichting
17 t/m 23 april Nationaal Fonds Kinderhulp
15 t/m 21 mei Longfonds
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
4 mei 2022

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

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
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