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5 vragen aan

YVETTE DE ROCHELLE
Als bestuurslid van Bijzonder Laren is Yvette de Rochelle momenteel druk bezig
met de organisatie van een aantal sfeerverhogende december-evenementen.
‘Net als vorig jaar wordt Laren weer volop in kerstsfeer gebracht,’ vertelt de
mede-eigenaresse van vitaminespeciaalzaak Health Plus enthousiast. ‘Er komt
een Lichtjesroute, er staat een kunstexpositie in winkeletalages op de planning
en niet te vergeten twee concerten voor ouderen in de Johanneskerk.’

Laren in kerstsfeer?
‘Laren heeft van zichzelf natuurlijk al een feeërieke sfeer,
maar in de kerstperiode maken we het dorp nog eens extra
gezellig. Zeventien bomen, verspreid door het dorp, worden versierd met in totaal duizenden LED-lampjes. Daarnaast komen er overal door het dorp kroonluchters te hangen, waaronder op de Nieuweweg, maar ook in de bomen.
Dat geeft een prachtig gezicht! Na 5 december worden er
ook nog eens tweehonderd kerstbomen voor de winkels in
het dorp geplaatst. Leerlingen van College de Brink assisteren daarbij. Zij zetten de bomen in potten, hangen de
lichtjes erin en zetten ze neer in het dorp. We zijn ontzettend blij dat zij ons net als vorig jaar weer willen helpen.’

en eens een andere
draai geven aan de
invulling van hun
etalage. Verder organiseren we op woensdag 28 december
twee concerten speciaal voor ouderen. Zij kunnen om
16.00 en 19.00 uur in de Johanneskerk komen luisteren
naar een koor en pianist. Voor ouderen die niet zelfstandig
naar de kerk kunnen komen, regelen we samen met de
stichting Vier het Leven het vervoer, en dat kan ook als ze
gebruikmaken van een rollator of rolstoel. Alle ouderen
zijn van harte welkom! Mensen kunnen zich telefonisch
bij mij aanmelden, wij regelen de rest.’

Laren?

Lichtjesroute?
‘Vrijdag 9 december organiseren we een Lichtjesroute door
het dorp, onder andere langs de Kerstmarkt op de Brink, over
de Nieuweweg en de Naarderstraat. Tussen 18.00 en 22.00 uur
gaan de straatlantaarns op de route uit, winkeliers plaatsen
waxinelichtjes en fakkels voor hun gevels en veel winkels
zijn die avond geopend. Langs de route staan zangkoren, er
zijn proeverijen en bezoekers kunnen genieten van glühwein. De basiliek is open en in de Johanneskerk kan men
luisteren naar twee koren en een pianist. En ook Singer is die
avond tot 22.00 uur open met allerlei leuke activiteiten.’

Wat is er in december nog meer te doen?
‘Vanaf 7 december is in een aantal Larense etalages kunst
te bewonderen van kunstenaars uit de omgeving. Het is
een initiatief dat vanuit de ondernemers zelf is ontstaan.
Zij willen met deze ‘Window Art Gallery’ kunst promoten

‘Laren is een dorp met stadse allures. We hebben hier alles
wat je in een stad vindt – een goed museum, straks een
prachtig theater, sportvelden, galerieën, noem maar op –
zonder de drukte en de stress die vaak bij de stad hoort.
En dan vind je op steenworp afstand ook nog eens de
prachtigste natuur waar je heerlijk kunt wandelen en
fietsen. Ik heb het hier dan ook erg naar mijn zin!’

Welke inwoner van Laren verdient een pluim?
‘Eigenlijk vind ik dat heel veel personen die pluim
verdienen. Laren is een warme, hechte gemeenschap waar
iedereen op zijn eigen wijze aan bijdraagt. Alle
evenementen die hier georganiseerd worden, zouden niet
kunnen plaatsvinden zonder de inzet van vrijwilligers.
Maar ook winkeliers, de kerken en de gemeente dragen
hun steentje bij. Voor elkaar en met elkaar dingen doen:
dat zorgt dat een dorp floreert.’
Wilt u een van de concerten in de Johanneskerk bijwonen?
Kent u een koor dat ook wil optreden langs de Lichtjesroute?
Of heeft u andere vragen of suggesties?
Bel Yvette op 06-52889872.
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De afgelopen weken en maanden is
op verschillende plekken het evenementenbeleid onderwerp geweest
van gesprek. En als je het hebt over
het evenementenbeleid, dan denken
velen in de praktijk aan de grote evenementen zoals Lekker Laren, IJs op de Brink
(Wintervillage Laren), Art Laren en Oktoberfest.
Deze grote evenementen spreken velen aan en anderen
weer minder, maar wat voor- en tegenstanders lijkt te
verenigen is het aangezicht. De grote evenementen worden afgezet met grote witte doeken/hekken waardoor,
voor een bepaalde periode, het centrum van het dorp een
sfeerloze witte indruk maakt.
Hier kunnen we met elkaar wat aan doen.
In januari en februari wil ik u uitdagen. Ik roep u op
om ons uw mooiste digitale foto’s, gedigitaliseerde
schilderijen of ansichtkaarten van Laren te sturen. Dit
kunnen oude of nieuwe ‘plaatjes’ zijn. Ze hoeven niet
door u gemaakt te zijn, u mag ook oude prentjes (zonder
copyright) vinden op internet of in het archief. Uit alle
inzendingen maakt een jury een selectie uit de
inzendingen die wij vervolgens afdrukken. In plaats van
de witte doeken kunnen we voortaan de doeken met
afdrukken van de foto’s gebruiken op de hekken bij
evenementen. De hekken zijn nu eenmaal noodzakelijk,
maar ik hoop dat ze hiermee de evenementen een
sfeervol Larens aangezicht zullen geven.
Hiermee maken we de evenementen meer open en toegankelijk. En met de mooie nieuwe doeken is het elk jaar
weer leuk om aan de binnen- én de buitenkant van de
evenementen te staan.
Dit is een vooraankondiging van de fotowedstrijd, meer
informatie volgt spoedig, ik hoop dat u allemaal mee
wilt doen…
Een van de meest sfeervolle evenementen is toch wel de
intocht van Sinterklaas op 19 november het dorp rond
14.00 uur op het bordes van de Prinsemarij. Komt u ook?

Tijmen Smit,
Wethouder Laren

Nalatenschapsdossier &
Boedelbegeleiding
Verstand van (nabestaanden) zaken,
gevoel voor mensen
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Is democratie gelijk aan de dictatuur van de
meerderheid?
Wij menen van niet. D66 staat voor kritische maar ook
constructieve politiek. De rode draad in ons denken en
handelen is democratisering van de macht, vrijheid in
gebondenheid van ieder individu, en de medeverantwoordelijkheid voor het lot van anderen. Voor ons
is democratie geen platte 50% plus 1 stem. Voor ons is de
kwaliteit van democratie af te meten aan de kwaliteit
16:14
van de besluitvorming, de zorgvuldige afweging van
belangen en het respect voor de rechten van minderheden.
Onze raadsleden verdiepen zich in Larense aangelegenheden gesteund door professionals in de zorg, de
economie, bankwezen, theaterwereld en juristen. Zij
vertegenwoordigen een politieke beweging die verder
kijkt dan dorpsgrenzen: nationaal en internationaal
geïnformeerd en ondersteund.
Ons ideaal is sociale cohesie en behoud van het dorpskarakter van Laren. Kleine zaken kunnen door Laren zelf
gestuurd, grote zaken als sociale ongelijkheid, veiligheid, duurzaamheid, zorg en infrastructuur moeten
gezamenlijk met anderen aangepakt worden.
D66 werkt al jaren in BEL-verband onder één bestuur.
Inderdaad, samenwerken is de boodschap, deuren en
ramen open gooien. Openstaan voor verandering met
behoud van het goede.
Ruim 100 D66 vertegenwoordigers uit de regio, burgemeesters, wethouders, Statenleden, ook uit de provincie
Utrecht, vierden onlangs ons 50-jarig jubileum in de
Blokhut in Laren. Een waar feest!
Samen sterker, kansen voor iedereen, is ons motto. Ook
interesse? U bent meer dan welkom.

Fred van Sprang

Ellen Brakel,
Voorzitter D66 BEL en
steunfractielid Laren

EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

Dit is een podium voor

Politiek
Geen geld, niet doen!

Op 4 november en 9 november hebben raadsvergaderingen
plaatsgevonden over de meerjarenbegroting respectievelijk
de bestuurskrachtmeting.
Binnen de meerjarenbegroting van de gemeente is geen
geld om nieuw beleid te maken en uit te voeren. Geen
cadeaus dus hoewel Sinterklaas in aantocht is. Moties van
het CDA om iets aan de kosten te doen en aan u duidelijk te
maken dat Laren in een te krap jasje zit hebben het niet
gehaald. Eén onderwerp keert terug in de werkgroep
bestuurlijke vernieuwing; er zijn namelijk 15 (gekozen)
raadsleden met daarbovenop nog eens 17 extra raadscommissieleden. Deze zeer betrokken mensen worden door
de partijen zelf aangewezen. Vanuit het CDA is Marlies
Mulder raadscommissielid maar bij andere partijen is het
naar mening van het CDA iets uit de hand gelopen. Wordt
vervolgd.
Verder heeft het CDA geprobeerd het bedrag voor de
centrumvisie van € 400.000 naar € 175.000 te verlagen. Een
bedrag vooral bedoeld om onderhoud, vervanging en
vernieuwing mogelijk te maken. Een meerderheid vond
deze verlaging niet nodig. Er waren bij deze vergadering
nul komma nul inwoners aanwezig en van de 17 extra
raadscommissieleden was ook niemand aanwezig.
De vergadering over de bestuurskrachtmeting ging vooral
over de zienswijze van de drie BEL-colleges. Drie burgemeesters, negen wethouders en drie gemeentesecretarissen
hebben na rijp beraad één zienswijze gemaakt en de vraag
die voorlag was of de gemeenteraden daarmee konden
instemmen. De gemeenteraad van Blaricum heeft er nog
een sausje aan toegevoegd maar de raden van Laren en
Eemnes hebben de zienswijze onverkort omarmd. Het CDA
is van mening dat het nu belangrijk is om de drie colleges
in hun kracht te zetten en gezamenlijk met gemeentes
zoals bijvoorbeeld Wijdemeren in gesprek te gaan met Hilversum over het versterken van de niet-politieke uitvoeringstaken van een gemeente. Maar niet alleen Hilversum,
ook de andere gemeentes zijn over en weer met elkaar in
overleg om te kijken waar ze elkaar kunnen versterken. Het
is dringend nodig. Een CDA-motie in Huizen zorgt ervoor
dat ook deze gemeente met andere gemeentes in gesprek
gaat. Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Dat is
wat u van de gemeenteraad mag verwachten, wat u van het
CDA mag verwachten. Eigenheid in verscheidenheid, tussen Vecht en Eem, in het mooie Gooi.
.
CDA fractie,
Maria Klingenberg en Erwin van den Berg

Verplicht afkoppelen te duur
Het verplicht afkoppelen van hemelwater komt de huiseigenaar duur te staan.
Een belangrijk bezwaar dat Liberaal Laren had en heeft
tegen het verplicht afkoppelen van hemelwater is - naast het
beperkte nut - de hoge prijs die de inwoner letterlijk moet
betalen. Om de problemen in de kom van het centrum aan te
pakken, worden de kosten hiervoor geheel en al op het bordje
van de individuele huiseigenaar gelegd. Zo is het wel heel
makkelijk besturen!
En de door de VVD wethouder veel geroemde bakken, die nu
onder het dure parkeerterrein voor Singer worden geplaatst
(“kijk wat de gemeente investeert…”) zijn tegenwoordig
gewoon wettelijk verplicht bij verstenen van openbare terreinen. Maar dat terzijde.
Bij de behandeling van de verordening in februari werden
onze bezwaren als hoge kosten, verplicht vervuilend afwateren van bijvoorbeeld zinken daken in waterwingebieden en
de effectiviteit van de maatregel, vrolijk weggewuifd door
VVD en Larens Behoud onder het motto: “We zien wel…”.
Ja, dat zien vele huiseigenaren van het eerste aangewezen
gebied nu inderdaad. Afgelopen maand ben ik veelvuldig
benaderd door huiseigenaren, die me offertes toonden van
duizenden euro’s om aan de verordening te voldoen. En dat
op straffe van hoge boetes. Heel anders dan de inwoners is
verteld. Zoals de VVD-wethouder zei: “Wat kan het afzagen
van een regenpijp nu helemaal kosten?”
En het effect van deze maatregel? De hoger gelegen gebieden
hebben veelal huizen met rieten daken en grindputten.
Afkoppelen heeft hier nauwelijks zin.
Doel van dit alles is om de kom van het dorp droog te houden. In onze ogen is de enige echte oplossing: Op het diepste
punt een goede opvang én afwatering realiseren. Dus in het
centrum. Op basis van echte solidariteit uit de opbrengsten
van de rioolbelasting die iedere burger betaalt.

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren

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

Leembank onder nieuwbouw ‘Oud Laren’
aan Naarderstraat

Begrotingsbehandeling in de
gemeenteraad

Asielzoekerscentrum Crailo
definitief dicht

Aaltje van Zweden ontvangt Hélène de Montigny-prijs
voor haar werk voor Stichting Papageno
Miranda Vos nieuwetambour-maître van MCC

Dickenstheater van Else Flim en Aad Kok
wint Amerikaanse Award

Anja Mol, straks eerste
vrouwelijke BOA in Laren?

Nieuws in beeld

Henk en Henni Haselaar geven schilderles op
de Dag van de Mantelzorg

Clair Aghassipour wint 1e prijs Nederlands Kampioenschap Toastmasters

Bomenkap in ruil voor begaanbaarheid

Officiële bekendmakingen worden in verkorte vorm
in het Larens Journaal gepubliceerd. De formele
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst
hiervan kunt u bekijken op de landelijke website
www.overheid.nl Aan onderstaande publicaties kunt
u geen rechten ontlenen.
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De Noolen 3, 1251 GT, plaatsen van een zwemvijver
Tabakspaadje 3, 1251 PM, vellen van 2 bomen
Derkinderenlaan 14, 1251 EM, vellen van 1 boom
Veldweg 27, 1251 HC, plaatsen van een terrasoverkapping/tuinhuis in de achtertuin
Vredelaan 15, 1251 GC, plaatsen of wijzigen van een
kozijn of veranderen van een gevelpaneel
Jordaan 11, 1251 PB, vellen van 2 bomen
Oud Blaricummerweg 25, 1251 GW, herstellen van de
oprit naar de garage
Engweg 20, 1251 LL, wijzigen/aanleggen van een uitrit
Tabakspaadje 3, 1251 PM (sectie G, perceelnummer
4867), aanleggen van een in/uitrit
Smeekweg 102, 1251 VK, vellen van 1 boom
Vredelaan 52, 1251 GJ, bouwen van een garage
Jan Harmdorff laan 10, 1251 NM, vergroten dakkapel
Noorderheide 2-3, 1251 AA, vellen van 43 bomen
Wagenpad 26, 1251 RE, vellen van 1 boom
Oude Naarderweg 10, 1251 BK, vellen van 1 boom
Paviljoensweg 12A, 1251 AS, oprichten van een woning
Schoutenbosje 6, 1251 LE, plaatsen van 2 markiezen
Derkinderenlaan 3A, 1251 EK, vellen van 1 boom
Paviljoensweg 14, 1251 AS, bouwen van een bijgebouw
Middelwaarde 17, 1251 NR, plaatsen van een dakkapel
Noolseweg 15A, bouwen van een kap op de garage
Oud Blaricummerweg 27A, 1251 GW, plaatsen van hek
Hilversumseweg 1, 1251 EV, kappen van 1 boom
IJsbaanweg 7, 1251 VT, plaatsen van een bijgebouw
Eemnesserweg 14, 1251 NC, vellen van 3 bomen
Graaf land 26, 1251NJ, plaatsen van 2 dakkapellen
Paviljoensweg 14, 1251 AS, vellen van 4 bomen
Houtweg 10, 1251 CT, plaatsen van een toegangspoort
Lange Wijnen 9, 1261 CE, verbouwen van de woning
(monument)
Noolseweg 9, 1251 GN, plaatsen van een toegangshek
en een erfafscheiding

Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunning
• Eemnesserweg 96, 1251 NE, plaatsen van een
bijgebouw, activiteiten ‘bouw’ en ‘handelen met
gevolgen voor beschermde monumenten’
• Jagerspad 49, 1251 ZW, plaatsen van een overkapping
• Hendrikalaantje 14, 1251 ZK, uitbouwen van de woning

Larense zaken
Voornemen tot weigering
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning (WABO)
te weigeren voor Auto Willenborg B.V. te Zevenend 35.
Het besluit, de aanvraag en bijbehorende stukken
liggen vanaf 10 november 2016 gedurende zes weken ter
inzage in het gemeentehuis.

Verleende
omgevingsvergunningen
• Zevenend 42-44, 1251 RP, verhogen van de
garage
Lage Vuurscheweg 7, 1251 TS, vellen van 1 conifeer
Tabakspaadje 3, 1251 PM, oprichten van een woning
Tabakspaadje 5, 1251 PM, oprichten van een woning
Veldweg 27, 1251 HC, plaatsen van een tuinhuis/
terrasoverkapping
Rozenlaantje 8, 1251 BW, aanleggen van een uitrit
De Rijt 2, 1251 JM, wijzigen van de bestemming naar
detailhandel met horeca en wijzigen van de gevel
Jordaan 11, 1251 PB, vellen van 2 zomereiken
Slangenweg 25, 1251 RT, vellen van 1 fijnspar
Jan Hamdorff laan 26, 1251 NM, vellen van 1 conifeer
Tafelbergweg 36, 1251AG, bouwen van een bijgebouw
en uitbreiden van de woning
Nieuweweg 11, 11A, 11B, 1251 LG, vellen van 1 gewone
esdoorn
Eemnesserweg 96, 1251 NE, verbouwen van bestaand
badhuis
De Noolen 3, 1251 GT, plaatsen van een zwemvijver
Nieuweweg 1A, 1251 LG, wijzigen van de gevel
Mendes da Costalaan 12, 1251 NP, vellen van
1 watercypres (herplant)
Jan Hamdorff laan 10, 1251 NM, vergroten van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning
Paviljoensweg 3, 1251 AS, wijzigen van de achtergevel
van de woning
Leemzeulder 2 b, 1251 AN, vellen van 1 servische spar
(herplant)
Jan Hamdorff laan 25, 1251 NL, vellen van 1 conifeer
Kerklaan 40, 1251 JT, vellen van 2 grove dennen
Paviljoensweg 3, 1251 AS, vellen van 2 coniferen,
2 esdoorns, 1 gewone beuk en 2 fijnsparren (herplant)
Vredelaan 52, 1251 GJ, bouwen van een garage
Engweg 20, 1251 LL, wijzigen van de uitrit
Tabakspaadje 3 (sectie C, perceelnummer 4867),
1251 PM, aanleggen van een in/uitrit
Tabakspaadje 3, 1251 PM, vellen van 1 populier en
1 linde (herplant)
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•	
De Dissel 35, 1251 ZA, wijzigen van het gebruik van
een bijgebouw
•	
Melkweg 62, 1251 RT, vellen van 1 gewone berk
(herplant)
•	
Eemnesserweg 96, 1251 NE, plaatsen van een bijgebouw

Verleende APV vergunningen
Besloten door de burgemeester
BS •	
Het innemen van een standplaats op Plein 1945
(zijde Zevenend) ten behoeve van de verkoop van
Vietnamese loempia’s op de maandag en dinsdag in de
periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017
Besloten door de burgemeester en wethouders
•	
Innemen van een standplaats ten behoeve van
de verkoop van oliebollen et cetera voor het winkelpand
Zevenend 2F (1251 RN) op 10, 17, 24 december 2016 en van
27 tot en met 31 december 2016
Besloten door de burgemeester en burgemeester
en wethouders, zover hun bevoegdheid betreft
•	
Organiseren van het evenement ‘Het grote Sinterklaasfeest Laren’ in de Klaas Bouthal aan de
Schapendrift 64 (1251 XH) van 13.00 tot 15.30 uur

Geweigerde omgevings
vergunning

BS

•	
Veldweg 27, 1251 HC, vellen van 1 linde

Aanmelden evenementen
Indien u in 2017 een evenement in Laren wilt organiseren dan verzoeken wij u de gewenste datum en locatie
voor 1 december 2016 bij de burgemeester te melden via
info@laren.nl
Een evenementenvergunning moet minimaal 12 weken
voorafgaand aan het evenement schriftelijk aangevraagd worden. Wordt de aanvraag niet binnen deze
termijn ingediend dan kan de burgemeester besluiten
de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Verkeersmaatregelen
Sinterklaasintocht
In verband met de intocht van Sinterklaas op zaterdag
19 november 2016 tussen 13.00 uur en 15.30 uur is er
enige verkeershinder. De volgende wegafsluitingen zijn
dan van kracht:
•	
Eemnesserweg voor het gemeentehuis (de route
Eemnesserweg-Barbiersweg blijft open)
•	
Sint Janstraat bij de T-kruising met het Zevenend (de
route Sint Janstraat vanaf de HilversumsewegZevenend blijft open)
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•	
K ruising Eemnesserweg/Brink tot aan de Kruising
Brink/Burgemeester Van Nispen van Sevenaerstraat/Naarderstraat/Torenlaan
•	
De Rijt-Brink vanaf de Kerklaan tot aan de Brink

Inschrijving wachtlijst vaste
standplaatsen en weekmarkt
Voor een vaste standplaats in Laren en op de weekmarkt
die elke vrijdag wordt gehouden, kunt u zich inschrijven op de wachtlijst. Hiervoor betaalt u een eenmalige
vergoeding van € 30,50. U moet de inschrijving jaarlijks
verlengen.

Collectieve festiviteit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor
het jaar 2017 Koningsdag (27 april 2017) is aangewezen
als een collectieve festiviteit als bedoeld in artikel 4.2
van de Algemene plaatselijke verordening. Dit houdt in
dat Koningsdag is vrijgesteld van de geluidseisen zoals
vermeld in het Activiteitenbesluit.

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

Verordening kwaliteit
VTH vastgesteld
De gemeenteraad van Laren heeft op 26 oktober 2016 de
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht
en handhaving omgevingsrecht gemeente Laren
(Verordening kwaliteit VTH) vastgesteld.
De Verordening kwaliteit VTH heeft betrekking op de
taken die door of in opdracht van het college van B&W
worden uitgevoerd in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht.
De raad heeft in de verordening bepaald dat de
uitvoering van deze taken moet voldoen aan landelijk
vastgestelde kwaliteitscriteria.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team
Handhaving, tel. 14 035, of kijk op www.overheid.nl

Overzicht besluiten
raadsvergaderingen
De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen op
woensdag 26 oktober, vrijdag 4 november en
woensdag 9 november kunt u bekijken op
www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad >
Raadsvergaderingen > Besluitenlijst Raad).

Gaan mijn buren
verbouwen?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
e-mailservice & app

‘Gebiedsaanwijzing
lozingsverbod hemelwater 02
Laren 2016’ ter inzage gelegd
Het college van B&W van de gemeente Laren heeft op
15 november 2016 het ontwerpbesluit ‘Gebiedsaanwijzing lozingsverbod hemelwater 02 Laren 2016’ ter inzage
gelegd.
De gemeenteraad van Laren heeft op 24 februari 2016 de
Verordening op de afvoer van hemelwater Laren vast
gesteld. Deze verordening heeft tot doel om perceeleigenaren, die niet op vrijwillige basis meewerken aan het
beëindigen van de lozing van hemelwater dat afstroomt
vanaf hun dakoppervlak op de openbare vuilwaterriolering, juridisch te kunnen dwingen om dat alsnog te doen.
Het lozingsverbod geldt in gebieden die door het college
worden aangewezen. Het ter inzage gelegde ontwerpbesluit bevat de tweede gebiedsaanwijzing die met ingang
van 1 oktober 2017 in werking treedt.
Op de voorbereiding van de gebiedsaanwijzing is de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure van
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing. Gedurende een periode van zes weken vanaf
de dag waarop dit ontwerpbesluit ter inzage is gelegd
(15 november 2016), kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Een zienswijze moet gericht
worden aan de heer A.W. Boer, Postbus 71, 3755 Eemnes,
e-mail a.boer@belcombinatie.nl of telefoon 14 035.

Bestemmingsplan
‘Gooisch Crematorium Laren’
gewijzigd vastgesteld
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28
september het bestemmingsplan ‘Gooisch Crematorium Laren’ gewijzigd vastgesteld. Dit op grond van het
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het plangebied ligt aan de bosstrook langs de oostzijde
van de A27 tussen de Weg over Anna’s Hoeve en de Oud
Eemnesserweg; ook bekend als De Molshoop.
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de juridischplanologische regeling om een crematorium met
bijbehorende voorzieningen mogelijk te maken.
Het bestemmingsplan en de wijzigingen aan het
ontwerpbestemmingsplan liggen per 10 november 2016
gedurende zes weken ter inzage bij de balie Bouwen en
Vergunningen in het BEL-kantoor in Eemnes. U kunt
hier op afspraak terecht (tel. 14 035). Ook kunt u het plan
inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0417.
Ngebiedhz1-Va01). Hier vindt u informatie over het
instellen van beroep, het aanvragen van een voorlopige
voorziening en de inwerkingtreding.
Larense zaken 18 november 2016

Bestemmingsplan
‘Verlengde Houtweg 10’
gewijzigd vastgesteld
Op 26 oktober 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Verlengde Houtweg 10’ gewijzigd vastgesteld.
Dit besluit is genomen ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb). Het perceel ligt aan de Westerheide
tussen Verlengde Houtweg en Grintbank.
Het bestemmingsplan ‘Verlengde Houtweg 10’ voorziet
in de juridisch-planologische regeling voor het gelijknamige perceel. Het plan regelt met name dat het
bouwvlak naar het zuiden verschoven mag worden ten
behoeve van de bouw van een nieuwe woning. De oude
woning wordt gesloopt.
Bij de vaststelling van het plan is een amendement
aangenomen om uitvoering te geven aan het op 26 april
2016 genomen voorbereidingsbesluit ten aanzien van
overkappingen (onder andere in relatie tot het bestemmingsplan Laren-West). Het betreft het aanpassen van
de zinsnede ‘geen gebouwen zijnde’ naar ‘geen gebouwen
en overkappingen zijnde’ in artikel 4.2.3 van de regels.
Het bestemmingsplan ligt per 10 november 2016
gedurende zes weken ter inzage bij de balie Bouwen en
Vergunningen in het BEL-kantoor in Eemnes. U kunt
hier op afspraak terecht (tel. 14 035). Ook kunt u het plan
inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0417.
BpVerlengdeHoutweg-Va01). Hier vindt u informatie
over het instellen van beroep, het aanvragen van een
voorlopige voorziening en de inwerkingtreding.

Vergadering Commissie Ruimte
en Infrastructuur
De Commissie R&I vergadert dinsdag 22 november 2016
om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De
vergadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf
aanmelden bij de commissiegriffier. Onderstaande
agenda geeft een samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. Zie volledige agenda op www.laren.nl
•	
Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering
commissie R&I d.d. 18 oktober 2016
•	
Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeen
schappelijke Regelingen
•	
Wegenbeheerplan Laren 2017-2021
•	
Stedenbouwkundige verkaveling en beeldkwaliteitsplan Ligweide
•	
Brandveiligheidsverordening Laren

Vergadering Commissie
Maatschappij en Financiën
De Commissie M&F vergadert donderdag 24 november
2016 om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19).
De vergadering is openbaar. Insprekers moeten zich
vooraf aanmelden bij de commissiegriffier. Onderstaande agenda geeft een samenvatting weer van de
geagendeerde onderwerpen. Zie volledige agenda op
www.laren.nl
• Vaststelling adviezen en conclusies vergadering
commissie M&F d.d. 20 oktober 2016
• Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
• Presentatie Veiligheidsregio
• Zienswijze begrotingswijzigingen 2017 Regio G&V
• Zienswijze conceptbegroting 2017 GNR en Transitieplan

Gemeenteraadsvergadering
De gemeenteraad vergadert woensdag 30 november 2016
om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De
vergadering is openbaar. Onderstaande agenda geeft
een samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. Zie volledige agenda op www.laren.nl
• Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
• Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering d.d. 26 oktober 2016
• Brandveiligheidsverordening Laren
• Zienswijze begrotingswijzigingen 2017 Regio G&V
• Zienswijze conceptbegroting 2017 GNR en Transitieplan

Wijziging in commissie
gemeentelijke erepenningen
De heer C.H.M. Thole is per 1 oktober 2016 afgetreden
als lid van de commissie voor de gemeentelijke
erepenningen van Laren, vanwege het bereiken van de
maximale zittingstermijn. Zijn opvolgster is mevrouw
A.C. Hessing Armbrust.

Verkeer en vervoer in Laren:
Waar ziet u kansen en
knelpunten?
De gemeente Laren hecht veel belang aan een veilige en
prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en
vervoer hoort daarbij. Daarom gaat de gemeente Laren
een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP)
opstellen. In dit plan moet terugkomen wat bewoners
belangrijk vinden. Wat vindt u van de verkeerssituatie
en mobiliteit in en om Laren? Hoe vindt u de bereikbaar-

heid? Dat wil de gemeente graag weten. We nodigen u
daarom van harte uit om uw inbreng te geven.
Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
Het GVVP beschrijft de langetermijnvisie van de
gemeente op verkeer en vervoer. Het plan schetst onder
andere de gewenste infrastructuur met aandacht voor
verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor
alle type verkeer: bussen, vrachtauto’s, auto’s, fietsers en
ook de voetgangers. Ook beschrijft het GVVP op hoofdlijnen welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Samen vormt
dit de leidraad voor investeringen in de komende jaren.
Geef uw verbeterpunten aan op onze interactieve
kaart
Wat zijn volgens u de grootste verkeersknelpunten in
Laren? Wat kan beter en wat zijn uw wensen? Laat het
ons weten! Uw inbreng is belangrijk. U kunt uw
suggesties aangeven op een speciale, interactieve, kaart.
Deze staat op de volgende website: www.geosolutions.
nl/sites/BEL_Combinatie.
Op de site vindt u ook een korte uitleg over hoe u uw
suggesties precies kunt aangeven. Dit werkt heel
eenvoudig door te klikken. U kunt uw verbeterpunten
tot zondag 18 december aanstaande op de interactieve
kaart aangeven.
Heeft u geen internet? Neemt u dan telefonisch contact
op met het Klant Contact Centrum van de BEL Combinatie (14 035). Wij sturen u de kaart dan per post toe, zodat
u uw inbreng schriftelijk aan ons kunt doorgeven.
Wat doen we met uw input?
Alle verzamelde wensen en knelpunten worden
besproken in de Raadscommissie Ruimte & Infrastructuur. Ook vindt er een informatieavond voor de
inwoners plaats waar alle wensen en ideeën worden
gepresenteerd. Dit vormt mede het vertrekpunt voor de
verdere beleidsvorming op het gebied van verkeer en
vervoer. Het GVVP wordt uiteindelijk vastgesteld door
de gemeenteraad.
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!

Familieberichten
Geboorte
09-10-2016
14-10-2016
25-10-2016
31-10-2016

Mees Olivier Diepenhorst
Ivo Muurling
Leonídas Randshuizen
Lauren Cait Hendriks

Tweede leven voor
gekapte acacia’s

buurtonderzoek in te vullen op www.hoom.nl/campagne/
laren. U maakt dan kans op een WakaWaka Light, een
lampje op zonne-energie.

Soms ontkomen we er niet aan om gemeentebomen te
kappen. Kap kan immers noodzakelijk zijn om de openbare ruimte weer veilig en prettig leefbaar te maken. Om
die reden hebben we eerder dit jaar, bij de reconstructie
van het Graafland en de Mendes da Costalaan, helaas
acacia’s moeten weghalen. Het vrijgekomen hout was van
prima kwaliteit. Daarom vroegen we u naar ideeën om dit
hout, en overig hout dat vrijkomt, weer zo duurzaam
mogelijk in Laren te hergebruiken.

Contact
Voor informatie over de informatieavond en de actie kunt
u kijken op www.hoom.nl/campagne/laren. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Hoom:
coach@hoom.nl of 088 – 006 20 00.

Van boom tot straatmeubilair
Dit leverde talloze suggesties op. Zo zijn er contacten
gelegd om hout beschikbaar te stellen voor het maken van
kunstwerken en ontving een particulier voldoende hout
om er een pergola van te maken. Van een deel van het
acaciahout wordt straatmeubilair gemaakt.

Het winterseizoen voor de gladheidbestrijding is
begin november gestart. De gemeente Laren is klaar
om eventuele gladheid te voorkomen en te bestrijden.
Alle informatie over onze gladheidbestrijding vindt u
op www.laren.nl (Inwoners > Wegen en groen >
Gladheidsbestrijding). Via @Gem–Laren op Twitter
blijft u op de hoogte van de strooiacties.

In de nieuwe buitenruimte op de Oude Drift worden, in
overleg met de directie van Singer Laren, houten banken
en houten poefjes geplaatst. Deze worden gemaakt van
het vrijgekomen acaciahout. Houtbewerker Rik Kielstra
uit Almere vervaardigt het meubilair dat, naar verwachting, in het voorjaar van 2017 te bewonderen zal zijn.
Wethouder Ton Stam: “Mooi dat het hout op deze manier
in ons eigen dorp een tweede leven krijgt. Het is zonde om
het in de versnipperaar te laten verdwijnen! We zijn van
plan om ook in de toekomst gekapt hout van gemeentebomen te blijven hergebruiken. Ik roep inwoners van Laren
met creatieve ideeën hiervoor daarom op om deze aan ons
door te geven.”
U kunt uw ideeën voor duurzaam hergebruik van hout
mailen naar inspraak@laren.nl

1 december: Informatieavond
energie besparen in Laren
Is uw huis meer dan 35 jaar oud? Dan valt er vaak nog heel
wat energie én dus geld te besparen. Speciaal voor
inwoners van Laren organiseert de gemeente samen met
Hoom een informatieavond over energiebesparing. Hoom
is een initiatief zonder winstoogmerk dat bewoners
begeleidt bij het energiezuinig maken van hun woning.
Informatieavond
De informatieavond over energie besparen is op donderdag 1 december om 20.00 uur in het Brinkhuis (Brink 29).
U bent van harte welkom!
Online buurtonderzoek
Woont u in Laren en bent u geïnteresseerd in de informatieavond? Vertel alvast meer over uw huis en uw wensen
op het gebied van energiebesparing door het online

Gladheidbestrijding

Eindresultaten Dialoog
Laren 2016 bekend
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van
26 oktober 2016 kennisgenomen van de eindrapportage van
de Dialoog Laren 2016. De raad heeft het college van B&W
opdracht gegeven om een plan van aanpak op te stellen voor
het vaker aangaan van zo’n dialoog met inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties. In het
Larens Journaal van december doen we uitgebreid verslag
van de eindresultaten en de vervolgplannen die het college
voor de dialoog met de Larense samenleving heeft.
Het raadsvoorstel en -besluit en de eindrapportage ‘De
Kracht van Laren; Laren vanuit samenlevingsperspectief ’
zijn sinds deze week in te zien in het tijdschriften- en
krantenrek in de foyer van het Brinkhuis.
U kunt de documenten ook vinden op www.laren.nl
(Projecten > Dialoog Laren).

AZC Laren gesloten
Bewoners verhuisd naar AZC Almere
AZC Laren heeft de deuren gesloten. Op 14 oktober jl. zijn
de bewoners die nog in het AZC verbleven, verhuisd naar
het AZC in Almere. De bewoners werden uitgezwaaid door
medewerkers van het COA en door de vele vrijwilligers die
het afgelopen jaar actief in het centrum waren.
Burgemeester Roest: “Veel vrijwilligers hebben zich het
afgelopen jaar met hart en ziel ingezet op Crailo. Daarvoor
wil ik hen hartelijk bedanken. Ik hoop dat zij zich actief
blijven inzetten om statushouders te begeleiden bij hun
inburgering in de samenleving.”

Larens Journaal

Grote belangstelling bij uitvaart
Wouter de Wild

Nieuwbouw theater Singer Laren
groeit naar zijn vorm

Jaap Meulstee neemt afscheid na
40 jaar College de Brink

Tophockeysters trainen Larense jeugd
Kunstenaars laten zich inspireren door thema ‘barmhartigheid’

Prachtig concert voor Vrienden van Laren Klassiek

Regionale omroepen doen eerste poging
tot samenwerking in streekomroep

Nieuws in beeld

Teun Koetsier overhandigt Oorlogsboek over Laren
aan Nederlandse ambassadeur in Londen

Staatssecretaris bekijkt
Heuvelrug op watertoren

Voorleesactiviteit bibliotheek in Ons
Genoegen tijdens Kinderboekenweek
Larense zaken 17 juni 2016

Echtpaar Koppel-Groen
60 jaar getrouwd
Maandag 17 oktober 2016 feliciteerde wethouder Leen
van der Pols het echtpaar Koppel-Groen uit Laren met
hun 60-jarig huwelijksjubileum.

Vacatures
vrijwilligerswerk
• Technische vrijwilliger iPod-project
Je draagt zorg voor de inrichting van een digitale muziekbibliotheek in iTunes, voor het maken van persoonlijke
afspeellijsten voor bewoners in iTunes en voor het overzetten van de afspeellijsten op iPods. Wensen: je bent
digitaal vaardig, muzikaal belangstellend, liefst muzikaal breed onderlegd (populair/klassiek), vriendelijk in de
samenwerking. De werktijden zijn in overleg, maar niet
op woensdag. Heeft u interesse, neem dan contact op met
Kees v.d. Kaaij van De Stichtse Hof via tel. 035-5390808/
035-5390800 of mail naar uitbureaudsh@vivium.nl.

• Geef en Neem-tafel
Foto: Studio Kastermans

‘De vier Geitjes’ en Marte
Rölingpaadje onthuld
Wethouder Ton Stam: “We hebben ze een poos moeten
missen, maar gelukkig zijn de geitjes weer terug in ons
mooie dorp. Ze staan symbool voor de tijd waarin er nog
veel geiten, ook wel bekend als armeluis koetjes,
gehouden werden in het Postiljongebied”.
Vrijdag 14 oktober kwamen buurtbewoners, leden van
de kunstcommissie en andere belangstellenden bij
elkaar om de gerestaureerde geitjes te bewonderen. Aan
kunstenares Marte Röling de eer om het kunstwerk en
het naar haar vernoemde paadje officieel (opnieuw) te
onthullen. Wethouder Ton Stam en Hans Meijer, lid van
kunstcommissie Postiljon, assisteerden haar daarbij.

Wij zijn op zoek naar hulp bij de Geef en Neem-tafel in
het Brinkhuis Laren. U heet de bezoekers welkom en legt
ze het principe uit van de Geef en Neem-tafel. U controleert de ingekomen spullen op netheid en volledigheid.
Daarnaast zet u de spullen klaar en ruimt ze na afloop
weer op. Werktijden op vrijdagmorgen van 9.30-12.30 uur.
Heeft u interesse, neem dan contact op met Annemieke
Lute van Versa Welzijn Laren via tel. 035 7504164 of mail
naar alute@versawelzijn.nl.

• Enthousiaste vrijwilligers voor
Winter Village Laren
Wij zoeken per direct enthousiaste vrijwilligers die willen bijdragen aan het succes van het bekendste Gooische
winterevenement ‘Winter Village Laren’. Wij zoeken
mensen voor de periode van 25 november 2016 t/m 8 januari 2017. Werktijden: Shifts van 3 uur. Data en uren in
overleg. Heeft u interesse, neem dan contact op met
Danielle van der Veen van Stichting Winter Village Laren
via tel. 035-5881484 of mail naar vrijwilligers@wintervillagelaren.nl.
Op www.versavrijwilligerscentrale.nl vindt u veel informatie over vrijwilligerswerk maar ook een uitgebreide
digitale vacaturebank, waar naast de Larense vacatures
ook vacatures uit de regio te vinden zijn.
Kom langs op de Vrijwilligerscentrale als u wilt weten
wat er voor u allemaal mogelijk is op het gebied van vrijwilligerswerk of maak een afspraak.

Foto: Wethouder Ton Stam, Marte Röling en Hans Meijer onthullen de vier
gerestaureerde geitjes en het straatnaambord van het Marte Rölingpaadje

Versa Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum
Openingstijden:
dinsdag van 10.00 – 12.00 uur, Raadhuis, Eemnesserweg 19
dinsdag van 14.00 – 15.00 uur, Blaercom, Schoolstraat 3
donderdag van 13.30 – 15.30 uur, Wijkcentrum De Malbak
Tel. 035- 7504149 (dinsdag, woensdag en donderdag)
E-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl

Ingezonden brief
De Gouden Makelaar
NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM

DIE BORDEN GELDEN NIET VOOR MIJ ?

TE KOOP: HEIN KEVERWEG 8 LAREN

TE KOOP: LINGENSKAMP 23 LAREN

TE KOOP: AKKERWEG 5 LAREN

Binnen het dorp Laren worden we inderdaad overspoeld
met verkeersborden, zowel ge- als verbodsborden.
Begrijpelijk dus dat sommigen de weg kwijt raken!
Maar om nu te zeggen dat verkeersdeelnemers/sters
serieus met verkeer bezig zijn, daar is heel wat op af te
dingen. Door rood rijden, parkeerverboden negeren,
éénrichtingsaanduiding niet opvolgen, enfin noem
maar op of we komen ze allemaal wel eens tegen.
Nu is de komende 5 maanden de KERKLAAN in ons
dorp afgesloten voor doorgaand verkeer (gelukkig ben ik
geneigd te schrijven vanwege het vele sluipverkeer) en
wat een circus. Binnen 1 dag staat de teller op 65 van
automobilisten die zich, komend vanaf de Brink,
vastrijden omdat zij de duidelijke bebording aan het
begin van de Kerklaan negeren. Tsja en dan wordt het
moeilijk en moet men achteruit terug of De Pijl inrijden
(die daar ook niet op berekend is).
Dit alles opgeteld bij de vele scholieren van college
De Brink die ook lak hebben aan de aanwijzingen en dus
met fiets en bromfiets het de aannemer erg lastig maken
omdat zij door het zand toch naar school wensen op
“hun eigen wijze”, maakt dat er gevaarlijke en vervelende
situaties ontstaan.
Oberservatie wijst uit dat er nogal wat sluiproutegebruikers/sters zijn die van de Brink naar de Eemnesserweg gefrustreerd hun weg geblokkeerd zien. En dan
(vermoedelijk vanuit hun eigen schuldgevoel) met een
rotgang de weg terug zoeken.
Ach ja, die verkeersborden gelden dus altijd voor de ander
en niet voor mij zal men wel denken maar niet wetende
dat hierdoor overlast en gevaarlijke situaties ontstaan.
DENK NA VOORDAT JE EEN
VERKEERSAANWIJZING NEGEERT.
W.C.Paul van der Maas
Kerklaanbewoner.

TE KOOP: KOPJESKAMPEN 8 LAREN

Uw WONING ook op deze lijst? 035 - 538 48 10

www.deGoudenMakelaar.nl

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

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.

Expats kunnen kiezen
Alsof het leven van een expatgezin al niet ingewikkeld genoeg is, wordt het nog ingewikkelder als het
huwelijk geen stand houdt. We zien regelmatig in
de pers hoe ingrijpend de gevolgen voor kinderen
kunnen zijn als de ouders in verschillende landen
gaan wonen. De expat heeft soms meer opties dan
Nederlanders om de uitkomst van zijn scheiding te
beïnvloeden. Vaak kan men kiezen in welk land de
procedure gevoerd wordt (de rechter dus) en kan
het toepasselijke recht worden gekozen. Kort geleden vroeg een Engels echtpaar wat voor hen het
meest gunstig zou zijn. Zij wonen deels in Londen
en deels in het Gooi. We hebben de gevolgen in
beide landen onder de loep genomen. Zoals vaak
het geval is, was procederen voor de vrouw financieel gunstiger in het ene land en voor de man juist
in het andere land. Daarover moesten ze dus even
goed nadenken. Als er sprake is van een ‘vechtscheiding’ kiest men in de regel voor het eigen
belang. Er zijn vaak onverwachte verschillen bijvoorbeeld ten aanzien van het recht op partneralimentatie. In Nederland is partneralimentatie nog
steeds normaal, zelfs tot het maximum van twaalf
jaar, en is er een rekenmethode om rechtsongelijkheid te beperken. Engelse rechters prefereren een
verdeling van vermogen en hebben daarbij de vrijheid om af te wijken van huwelijksvoorwaarden als
ze dat nodig vinden om recht te doen aan de
behoeften van partijen en hun kinderen. In Duitsland houdt men ook niet zo van partneralimentatie
en hanteren ze strengere voorwaarden dan bij ons.
In België lijkt het, bij gebrek aan standaardisering,
soms wel een loterij en kan de duur van de partneralimentatie maximaal de duur van het huwelijk zijn,
dus dat kan behoorlijk oplopen! Als je eenmaal
besloten hebt welke rechter het meest gunstig is,
start dan in ieder geval als eerste de procedure, want
de eerste procedure heeft in de regel voorrang. k

vandepas@vanderloeff.nl | www.vanderloeff.nl
vandepas

Meidenvoetbal SV
Laren’99 groot succes!
Het meidenvoetbal bij SV Laren’99 is een groot
succes en steeds meer meiden worden lid van onze
mooie en vooral ook gezellige vereniging. SV Laren
‘99 wil de komende jaren f link groeien met het
meidenvoetbal en biedt inmiddels al onderdak
aan meer dan 65 meiden. Onze sterke basis is
gevormd en we hebben vertegenwoordigers in de
TC en JC speciaal voor onze meiden om zo nog
professioneler te kunnen werken.
Het niveau gaat met het jaar sterk vooruit. Ook dit jaar is
er weer geïnvesteerd in nieuwe ervaren trainers en het
resultaat is meteen zichtbaar! Zo staan MO11-1 en MO151 (MO=meisjes onder een bepaalde leeftijd en nieuw bij
de indelingen van de KNVB) nog ongeslagen aan kop in
de 2de klasse, een hele prestatie.
Het meidenvoetbal wordt steeds populairder en dat
betekent dat ook wij steeds meer teams zullen krijgen.
Door deze grote en mooie snelle groei kunnen ook
nieuwe meiden zich gewoon blijven opgeven want zo
krijgt de vereniging meerdere teams per
leeftijdscategorie. Voor meiden MO13 hebben we
inmiddels bijna genoeg meiden voor een 2de team dus je
kunt je gerust opgeven.
Wil je een keertje meetrainen om te kijken of jij voetbal
net zo leuk vindt als onze meiden? Dat kan! Stuur een
mailtje via het inschrijfformulier op onze site www.
svlaren99.nl en meld je aan. Je zult het vast leuk vinden.
En misschien speel jij ooit nog eens in het Nederlands
vrouwen voetbalteam. SV Laren ‘99 biedt je in ieder geval
de mogelijkheid het spel te leren en ervan te genieten
samen met alle andere meiden. Geef je dus snel op!

R E P O RTAG E
‘Les feuilles mortes’,
een herfstwandeling
door Laren

volgt

Foto‘s: Leo Janssen
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Tot 5 december Thema expositie
Barmhartigheid

Column

November
Vrij 18 Flamenco Night
20.15 uur
Di 22 Film Eye in the Sky
14.30
Di 22 Barmhartigheid in de Kunst
20.00
Wo 23 Heerlijke voorleesmiddag
15.00
Wo 23 Film The Big Short *
19.30
Do 24 Tarotkaarten
13.00
Do 24 PEPTalk Midlife zonder crisis
20.00
Vr 25 Concert The Men Unplugged*
20.15
Ma 28 Scharrelconcertje
17.00
Wo 30 Film De Helleveeg*
19.30
Vr 2 Kunstcafé*
19.30
Ma 5 Culturele Middag
14.00
Wo 7 Film Heaven on Earth*
19.30
Do 8 Gooische Vrouwenzaken
10.30

Smoezen en fabels
Sinterklaas is weer in het land dus er wordt heel wat
afgesmoesd en onze cultuurhistorische fabels
omtrent “de kindervriend-van-iedereen” worden
weer uit de mouw geschud. Ook in ons werk, komen
we heel wat smoezen tegen. Zo wordt je doodleuk
3 kwartier voorafgaand van een bezichtigingafspraak afgemaild, met de mededeling dat kandidaat
koper in het buitenland verkeert (alsof je die
ochtend zo spontaan in het vliegtuig bent gestapt).
Verkoper maakt tijd vrij om zijn huis ter
beschikking te stellen en ook onze agenda hadden
we bij een eerdere annulering kunnen herplannen.
Of een veelgehoorde smoes: lig met griep op bed,
oh, ik dacht dat de afspraak morgen zou zijn of ja
het was zo druk op de weg. Vooral dit “excuus”
horen we veel aan het eind van de middag. (als of het
in de spits wel eens rustig op de weg is???) De
fabeltjeskrant wordt al tijdenlang niet meer
uitgezonden op de Nederlandse TV, maar het land
der fabeltjes in nog steeds actueel in de makelaardij.
Ik zal ze hier niet opsommen, daar ik ze graag wil
verbannen. Wat geen fabeltje is, is dat er steeds
meer woningen boven de vraagprijs worden
verkocht. Zo hebben we onlangs 4 woningen
middels een zgn. “inschrijving” verkocht. Bij 1
woning waren er 3 kandidaten die min of meer
tegelijkertijd aangaven de vraagprijs te willen
betalen. Zodoende met opdrachtgever besproken
om een inschrijving te organiseren. Een ieder kon
zijn voorstel in een gesloten envelop bij de notaris
inleveren. Waarna de notaris, in het bijzijn van
kandidaat kopers en verkoper, de enveloppen heeft
geopend. De verkoper heeft uiteindelijk de keuze
gemaakt aan wie hij de woning wilde gunnen. Dit
hoeft zeker niet altijd de hoogste bieder te zijn. Het
kan zeker ook een persoonlijke voorkeur zijn. Ook
kan van invloed zijn, wie het snelste zekerheid kan
geven. Je hebt altijd kandidaat kopers die je dan
teleurstelt, echter ook 1 die je heel blij kan maken
met een nieuw huis en thuis. Veel huiseigenaren
vragen hoe de toekomst eruit gaat zien. Helaas
hebben we geen glazen bol. Wel bemerken we dat
het verhuisvirus bij de menigeen weer begint te
kriebelen. Geeft u er gerust aan toe, de markt is op
dit moment zeker goed en dan kunt u in 2017 een
nieuw plekje betrekken.

* Dagschotel altijd reserveren!
Voor alle informatie www.hartvanlaren.nl

Dianne
Dianne Luykx woont sinds 1990 in
Laren. Is reeds 25 jaar DGA van
Care Company Thuiszorg.

Wat… 1,2 miljard?
“NEE” had waarschijnlijk geen “nee” hoeven
te zijn!
Als je in de zorg werkt, kom je veel schrijnende situaties tegen. Situaties die met “iets“geld op te lossen zijn.
Neem de WMO, die gaat over jeugdzorg, zorg en
ondersteuning thuis en dagbesteding. Je gaat ervan uit dat als je een beroep op de WMO doet en
je krijgt een “NEE” als antwoord, dat het dan ook
niet anders kan. Dat je je erbij neer moet leggen.
“Geld is op of we moeten bezuinigen” is vaak het
antwoord.
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Bijzondere uitvoering Weihnachtsoratorium in Sint Jansbasiliek
olv Ton Koopman
Voor menigeen is het géén kersttijd zonder de
klanken van het prachtig sfeervolle Weihnachtsoratorium. Dit meesterwerk van Johann Sebastian Bach staat in de kerstperiode ongeveer op
dezelfde plaats als de Matthäuspassion in de week
voor Pasen. Het is een realistisch verhaal over
geboorte, liefde van de ouders en omstanders vol
grote vreugde. De muziek omvat zowel grootse
jubelkoren als innige aria’s en duetten.

Als we nu horen dat de Gemeenten in Nederland
gezamenlijk een bedrag van bijna 1,2 miljard euro
(2015) aan zorggeld, ja, u leest het goed, ongebruikt hebben gelaten, worden we daar niet blij
van.
Dit geld kunnen Gemeenten zonder gêne gebruiken voor andere gemeentelijke uitgaven doordat
de landelijke politiek bij de decentralisatie het
budget niet geoormerkt heeft. Met andere woorden, het mag overal voor gebruikt worden.
Naast de ouderenzorg die aan alle kanten tekort
schiet, zijn ook in de jeugdzorg de touwtjes aangetrokken. Vele honderden kinderen en hun ouders
moeten maanden wachten voor hulp (jeugdpsychiatrie) tot er in 2017 weer een nieuw budget
vrijkomt.
Ik ben zo vrij om u een advies te geven. Bent u
gekort op uw WMO, is uw PGB ingetrokken of
zegt men “NEE”…blijf aan de bel trekken.
Volgend het CBS is het geld nog niet op!!
Ik zou zeggen: ”Alles wat over is moeten de
Gemeenten terugstorten aan de overheid met een
kasboekje erbij”. U zult zien dat opeens wel alles
wordt besteed. Hopelijk wel aan waarvoor het bedoeld is…

dluykx@carecompany.nl
www.carecompany.nl

Woensdagavond 14 december om 20.00 uur vindt er in de
Sint Jansbasiliek van Laren een zeer bijzondere uitvoering plaats onder leiding van de beroemde dirigent Ton
Koopman. Samen met het wereldvermaarde Amsterdam
Baroque Orchestra & Choir m.m.v. nationale en internationale solisten als Maarten Engeltjes, Martha Bosch,
Tilman Lichdi en Klaus Mertens.
Een bijzondere eenmalige uitvoering, omdat de wereldberoemde dirigent en dé Bach-autoriteit bij uitstek, Ton
Koopman uit de Kerstcantates van Bach een bijzonder
‘nagenoegfonkelnieuw’ Weihnachtsoratorium samenstelde uit vier van de meest sfeervolle kerstcantates. Dit concert waaraan ongeveer 50 topmusici meewerken, wordt tijdens een internationale kersttournee ook uitgevoerd in o.a.
Düsseldorf, La Chaux de Fonds, Hannover en Milaan.
De toegangskaarten kosten 59,50 euro (eerste rang) en
49,50 euro (tweede rang), inclusief 2,50 euro administratiekosten. Bestellen via http://www.larenklassiek.ntk.nl
en de Nationale Theaterkassa 0900-9203 (0,45 cent p/m).
Wees er dus snel bij om u te verzekeren van de beste
plaatsen voor dit exclusieve concert!

THEATERAGENDA
Zondag 20 november

Zondag 4 december

Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis, € 5,00
Pierre Delignies - piano met muziek van
Mozart, Brahms en Chopin.

Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis, € 5,00
Emma Roijackers (viool), Michiel Wittink
(altviool) en Koenraad Spijker (piano).

Vrijdag 25 november

Vincent Bijlo, Het nieuwe nu 2.0,
cabaret
20.15 uur – Singer Theater
In ‘Het Nieuwe Nu 2.0’ bekijkt Vincent
Bijlo bekijkt de wereld door een ‘slimme’
bril en verplaatst hij zich in een zelfrijdende auto. Welkom in
Het nieuwe Nu!

Vrijdag 25 november

The Men Unplugged
20.15 uur - Theater aan de Brink,
€ 10,00
Het duo Gerrit van der Spaan (gitaar en
zang) en George Reijnders (mondharmonica) heeft een geheel eigen sound
en speelt (h)eerlijke blues met afwisselende solo- en
duoummers, waarbij ook de blues traditionals ten gehore
worden gebracht.

Zaterdag 26 november

Wart Kamps, De Goede Richard III,
toneel
20.15 uur – Singer Theater
In zijn eerste solovoorstelling laat Wart
Kamps eindelijk de enige ware Richard III
zien. ‘De Goede Richard III’ gaat over hoe geschiedenis fictie
werd en fictie geschiedenis, en over hoe reputaties je blijven achtervolgen tot ver na je dood.

Zondag 27 november

Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis, € 5,00
Liselotte Schricke (fluit), Elize Visser (viool), Laura
Hovestadt (altviool) en Angela Escauriaza (cello), met
muziek van Dvorak, Mozart en Haydn

Donderdag 1 december

Daniël Arends, De Afterparty (tryout), cabaret
20.15 uur – Singer Theater
Met zijn vorige show, het uitstekend ontvangen
‘Carte Blanche’, leverde Daniël Arends een prestatie
van formaat. Nu is hij alweer druk bezig met ‘De Afterparty’. Hij zou vereerd zijn als u opnieuw massaal komt
opdagen. U zou wel gek zijn als u dat niet deed.

Donderdag 8 december

Very Important Group / Raymi
Sambo, Mijn (bij)Vrouw, toneel
20.15 uur – Singer Theater
Een liefdevolle zedenthriller over polygamie in de Caribische samenleving waar
het hebben van een bijvrouw gebruikelijk is, terwijl er
tegelijkertijd een taboe op rust. Een voorstelling over de
vernietigende kracht van liefde en de uiterste consequentie van een teveel aan verlangens en verdriet.

Zondag 11 december

Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis, € 5,00
Milonga Saxophone Quartet: Juan-Pedro Luna Agudo
(sopraansaxofoon), Pedro Corte-Real (altsaxofoon),
Andreas Mader (tenoresaxofoon) en Mateusz Pusiewicz
(baritonsaxofoon).

Zondag 11 december

Papageno Jazz-middag*:
Gijs Idema Trio
16.00 uur – Papageno Huis,
€ 5,00
Gijs Idema (gitaar), Cas Jiskoot
en Tim Hennekes (drums) zijn gegrond in de jazztraditie
maar wagen zich ook op modernere gronden. Het trio
speelt veel eigen composities, maar ook veel bekende
stukken van componisten als Thelonious Monk en Joe
Henderson worden onder handen genomen.

Zondag 18 december

Dickens in Zwitserland en
A Christmas Carol
solotoneel 14.00 uur - Dickenstheater
€ 15,00 (inclusief koffie/thee in de
pauze)
Na een wandeling door Victoriaans Londen volgt een
verhaal over twee verliefde kinderen, een bezoek aan het
St. Bernhardklooster en natuurlijk Scrooge uit Dickens’
wereldberoemde kerstverhaal.

* Kaarten voor de Papageno Koffieconcerten en Papageno Jazz-middagen zijn te bestellen via tzaaltje@stichtingpapageno.nl.

SINGER L AREN

Oude Drift 1
035 539 39 39
receptie@singerlaren.nl
www. singerlaren.nl

BRINKHUIS THEATER

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

DICKENS THEATER

P.C. van den Brinkweg 11
035 887 23 76
dickens@ziggo.nl
www.dickenstheater.nl

ROSA SPIER HUIS
Esseboom 2
035 538 67 97
info@rosaspierhuis.nl
www.rosaspierhuis.nl

PAPAGENO HUIS

Naarderstraat 77
035 538 80 91
email@stichtingpapageno.nl
www. stichtingpapageno.nl

Activiteiten

Expositie Liesbeth Schinkel
In Vivium Torenhof is tot
en met 31 december een
expositie te zien met werken van Liesbeth Schinkel.
Zij begon met tekenen bij
kunstopleiding Artibus
waar ze een opleiding
reclametekenen volgde totdat zij in 1973 met haar gezin
naar Blaricum verhuisde. Vanaf dat moment is Liesbeth
lessen gaan volgen bij Tekenclub Hamdorff en in 2007
heeft zij het schilderen opgepakt bij Marcelle
Schoenmaker. Het werk van Liesbeth is zeer gevarieerd.
Haar werken bestaan uit portretten, landschappen,
figuratief en erotisch maar ook heeft zij een voorliefde
voor de iconische sterren uit de jaren 60/70.
Qua schildertechniek maakt zij gebruik van aquarel,
houtskool en acryl. De expositie is gratis toegankelijk
aan de Torenlaan 22 in Blaricum.
Meer informatie: www.vivium.nl/torenhof-agenda.

Tai Chi Chuan in het Brinkhuis
Ook dit seizoen is de cursus
Tai Chi weer van start
gegaan in het Brinkhuis. De
cursus, op woensdagavond,
wordt gegeven door Maerle
Willeumier. Zij beoefent Tai
Chi Chuan volgens de Yangstijl, in de traditie van Cheng
Man-ching.
Tai Chi Chuan is van oorsprong een Chinese vechtkunst,
maar tegenwoordig beoefent men Tai Chi vooral om de
gezondheid te bevorderen en om de weldadige rust die
het geeft. Het wordt uitgevoerd in lange, haast lome
bewegingen. De oefenvorm voor alledag brengt ruimte
en lenigheid, evenwicht en coördinatie. De rustige aandachtige uitvoering maakt Tai Chi Chuan geschikt voor
elke leeftijd. Weinig is nodig om aan de slag te gaan:
ruimvallende kleren en lage schoenen met soepele zolen,
twee vierkante meter en een kwartier oefenen per dag.
De cursus voor beginners beslaat eenderde van de oefenvorm. Wie dit deel zelfstandig uit kan voeren, leert de
rest van de vorm het jaar daarop in de cursus voor gevorderden. Wie al langer meedoet komt in deze cursus voor
correctie, verdieping en continuïteit. De cursus is op
woensdag: beginners 19.15-20.30u, gevorderden 20.3021.45u.
De eerste les is altijd een gratis proef les. Daarna zijn de
kosten €9,- per keer voor de rest van het seizoen. Meer
informatie: mwilleumier@xs4all.nl / sms 06-17817494.

Tarotkaarten lezen
Net als vorig jaar komt Coby
van Opstal, gediplomeerd
Tarotlezer, elke donderdag
vanaf 13.00 uur in het Brinkhuis Tarotkaarten lezen. Is het
u vorig jaar goed bevallen?
Was u van plan te komen maar
kwam het er niet van? Heeft u
nog geen f lauw idee hoe Tarot
in z’n werk gaat? Een voorbeeld: In de omgang met deze
of gene zit u iets dwars. Maar wat precies? Het lukt u niet
het voor uzelf duidelijk te krijgen. Op basis van uw vraag
kunt u dan een paar kaarten trekken. Het aantal hangt
af van de legging die we hebben gekozen. Elke plek in de
legging heeft z’n eigen betekenis. Daarnaast heeft elke
kaart z’n eigen betekenis(sen). U zelf legt er uw verhaal
naast. Op basis van plaats in de legging, betekenis van
de kaart het verband tussen de kaarten en uw eigen
ervaringen geeft Coby van Opstal een interpretatie die
het antwoord op uw vraag vormt. Niet zonder steeds bij
u te checken of ze op het juiste spoor zit. Door de kaartlezing krijgt u een helder inzicht in datgene waar u mee
zit. Aangereikt door uw eigen onderbewuste. “Ergens”
wist u het al wel. Maar door de kaarten die op tafel liggen kunt u er niet meer omheen: het antwoord ligt voor
u. Ook eens proberen? U bent van harte welkom. Nadere
informatie vindt u op de rode f lyers t.o. de infobalie in
het Brinkhuis.

Tentoonstelling ‘Barmhartigheid 2016’
Het jaar 2016 is
door paus Franciscus uitgeroepen tot ‘het jaar
van de Barmhartigheid’.
Ruim 50 kunstenaars uit Blaricum, Eemnes en
Laren hebben zich
door het onderwerp laten inspireren. Zowel in
het Brinkhuis als
de Sint-Jansbasiliek is er een
barmhartigheidsexpositie. De expositie wordt feestelijk geopend op
15 november om 20.00 uur door burgemeester Elbert

Roest, pastoor Jan Vriend en dominee Jan Rinzema in het
Brinkhuis. Daarna is de expositie op beide locaties te
bekijken van 16 november t/m 4 december. Het Brinkhuis is maandag t/m vrijdag open van 9.00 - 22.00 uur, op
zaterdag van 11.00 - 17.00 uur. In de Sint-Jansbasiliek zijn
bezoekers welkom tussen 14.00 en 17.00 uur. Bij de expositie zijn altijd één of meerdere kunstenaars aanwezig.
Zaterdag 19 november vanaf 13.00 uur verzorgen kunstenaars, pastoor Vriend en dominee Rinzema ieder half
uur een rondleiding langs de kunstwerken. Verzamelen
vanaf 13.00 uur in de Sint-Jansbasiliek. Kijk voor meer
informatie op www.belbarmhartigheid.nl.

Film met lezing over Uganda
Kees van der Kaaij
en Paul Vlasman
maken avontuurlijke motorreizen
in bijzondere landen. Die reizen
leggen ze vast en
van het beeldmateriaal maken ze
films en fotopresentaties om alle
avonturen met
anderen te kunnen delen. Tijdens deze presentaties kunnen de
bezoekers genieten en meereizen door middel van de
prachtige beelden en de verhalen van deze avonturiers.
Op 18 november komen ze in het Papageno Huis vertellen over hun indrukwekkende reis naar Uganda. Aanvang 19.30 uur; entree € 2,50. Reserveren via tzaaltje@
stichtingpapageno.nl.

Open dag Gooische Apotheek Laren
Zaterdag 19 november houdt de Gooische Apotheek
Laren een Open Dag ter gelegenheid van haar 100-jarig
bestaan. Bezoekers krijgen demonstraties te zien van
allerlei werkzaamheden die in de apotheek worden
verricht. Ook wordt deze dag het boek ‘Voor ziekte en
pijn is medicijn. Een eeuw Gooische Apotheek’,
geschreven door Annemarie Armbrust, gepresenteerd.
Iedereen is welkom tussen 14.30 en 18.00 uur voor een
uniek kijkje achter de schermen in de apotheek op het
Pastoor Hendrikspark 32.

Muzikaal PepernotenGala
Samen met Muziekvereniging St. Jan verwelkomt Laren
op 19 november Sinterklaas in het dorp. Om 16.30 uur

komt Sinterklaas naar Muziekcentrum Schering &
Inslag om het inmiddels alom bekende Pepernotengala
te vieren. Dit gala staat onder leiding van Paul Passchier
en is een samenwerking tussen Muziekverenging St. Jan
en het Kinderkoor van de Gooische Muziekschool.
Het thema dit jaar is ‘Pieten Spelen’, een beetje de kwinkslag naar de Olympische Spelen. Kinderen kunnen
samen met de Sint en Pieten samen allerlei spelletjes
doen. Denk aan acrobaten, pepernoten-sjoelen, zaklopen, liedjes raden en nog veel meer.
Toegang tot 10 jaar is gratis, boven die leeftijd is de
entree € 3,- per persoon. Aanmelden is niet nodig, kaartjes zijn verkrijgbaar bij de entree van Schering & Inslag.
Let op: pinnen is niet mogelijk.

Lezing over schaliegas
In Museum Hof land wordt
zondag 20 november een
lezing gegeven over schaliegas. Spreker Dr. W.J. Evert
van de Graaff is gepromoveerd in Leiden, heeft daarna van 1971-1978 als veldgeoloog gewerkt. In 1978 is
hij overgestapt naar Shell, waar hij wereldwijd als productie-geoloog heeft gewerkt. Na zijn pensionering in
2003 heeft hij zich als zelfstandig consultant gevestigd,
geeft cursussen aan de olieindustrie in de ‘Derde Wereld’
en doet ad hoc advieswerk bij voorbeeld bij het begeleiden van geothermische boorprojecten.
Door de opkomst van schaliegas en -olie is de energiemarkt in de wereld fundamenteel veranderd. Door toepassing van nieuwe technologieën is de productie van
schalie-olie in de laatste 10 jaar bijna verdubbeld. In de
lezing komen de verschillende aspecten die een rol spelen bij de winning van schaliegas aan de orde: de gunstige geologische omstandigheden in de VS, maar ook
het grote ruimtebeslag bij de winning van schaliegas en

de eventuele milieuschade als gevolg van het zogenaamde ‘fraccen’ van de bodem waarin het schaliegas is opgesloten. Ook de Nederlandse situatie wordt aan het slot
van de lezing besproken.
De lezing begint om 14.00 uur, duurt ongeveer een uur
en wordt gegeven in het souterrain van het museum.
Reserveren is niet mogelijk, maar het aantal plaatsen is
beperkt. Museum Hof land is gevestigd aan de Hilversumseweg 51 (tegenover restaurant La Place) en is open
vanaf 13.00 uur. De lezing is vrij toegankelijk voor museumbezoekers.
Meer info: www.geologischmuseumhof land.nl

Workshop Genealogie
In deze workshop van 3 dagdelen ontdekt u hoe u het
internet handig kunt gebruiken bij uw genealogische
naspeuringen. Genealogische begrippen worden uitgelegd, de keuze van het programma Aldfaer wordt besproken en het werken met Aldfaer wordt uitgebreid behandeld. Zo kunt u een start maken met uw eigen
genealogische naspeuringen. Workshopdata: maandagochtend 21 en 28 november en 5 december, van 9.30 –
11.30 uur. Kosten: € 40. Cursuslocatie: Johanneshove,
Eemnesserweg 42. Meer informatie en aanmelden: per
e-mail naar info@seniorweblarennh.nl of telefonisch op
0646175271, of bij de PC-Helpdesk in het Brinkhuis.

Kennismaken met de iPad en iPhone
Heeft u een iPad of iPhone
gekregen of aangeschaft en
doet u er tot nu toe weinig
mee, omdat u nog weinig of
geheel niet met computers
heeft gewerkt? Dan is deze
workshop voor 50+ van Seniorweb iets voor u! In 3 dagdelen
maakt u kennis met de mogelijkheden van iPad en iPhone.
Data: maandagmiddag 21 en 28 november, en 5 december
van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten: € 40. Cursuslocatie: Johanneshove, Eemnesserweg 42. Meer informatie en aanmelden:
per e-mail naar info@seniorweblarennh.nl of telefonisch op
0646175271, of bij de PC-Helpdesk in het Brinkhuis.

voor Singer Laren verzorgt Van Os belangeloos nog één
serie van vijf lezingen, om een bijdrage te leveren aan de
nieuwbouw van het Singer Theater. Op 21 november om
20.15 uur staat “Repin, de Rembrandt van Rusland” op
het programma. Entree: € 30,00 en € 27,50 voor supporters van Singer Laren. Kaarten kunnen online via www.
singerlaren.nl besteld worden, telefonisch via 035 - 539 39
33 of per mail via theaterkassa@singerlaren.nl.

Simone Lamsma
(viool) en Robert
Kulek (piano)
Soms melden musici
zich spontaan met de
vraag of ze mogen
spelen in het Rosa
Spier Huis. Zo schreef
de Nederlandse topvioliste Simone Lamsma: “Met veel plezier denk ik terug
aan de tijd dat ik les kreeg van mevrouw Davina van
Wely, die woonachtig was in het Rosa Spier Huis. Elke
week (in 1996), kwam ik bij haar in haar studio voor
vioollessen. Voor mij was dit een zeer waardevolle tijd
met heel mooie herinneringen aan haar, en ook aan de
plek. Ik zie er naar uit terug te keren en een aantal prachtige werken voor viool en piano te delen met de bewoners.” Maandag 21 november om 20.15 uur speelt ze
samen met de Amerikaanse pianist en veelzijdige recitalpartner Robert Kulek in het Rosa Spier Huis. Op het
programma: Schubert Sonatine in D Op.137, Prokofiev
Vioolsonate nr. 1 in F Op.80, Strauss Vioolsonate in es
Op.18. Meer info: www.rosaspierhuis.nl.

Een wandeling door Berlijn

Repin, de Rembrandt van Rusland
Henk van Os, hoogleraar Kunsten cultuurgeschiedenis en Van
1989 tot 1996 algemeen directeur
van het Rijksmuseum, gaf vele
jaren zeer goed bezochte openbare collegeseries aan de Universiteit van Amsterdam. Dit jaar
was dat voor het laatst. Speciaal

Berlijn is een relatief jonge stad. Pas in 1701 kreeg Berlijn,
door de kroning van keurvorst Frederik III tot koning
Frederik I van Pruisen, de status van hoofdstad van Pruisen. Inmiddels is Berlijn uitgegroeid tot een ware hotspot, de meest populaire stad van Duitsland met een
schat aan culturele instellingen, grootse moderne architectuur en belangwekkende musea met jaloersmakende
collecties.

Berlijn is een metropool en geldt in Europa als een van de
grootste culturele, politieke en wetenschappelijke centra. De stad is niet alleen bekend vanwege het hoogontwikkelde culturele leven maar ook vanwege de liberale
levensstijl en moderne Zeitgeist. Bovendien is Berlijn
een van de groenste steden van Europa: ruim een vijfde
deel van de stad bestaat uit natuur en parken.
In samenwerking met de Volksuniversiteit Laren organiseert bibliotheek Laren deze lezing door Wim Dooge. Hij
voert het publiek langs diverse hoogtepunten van Berlijn, waarbij de nadruk zal liggen op de architectuur in
de stad, musea en culinaire interessante plaatsen, zoals
cafés, restaurants en wijnbars. De lezing is een uitstekende voorbereiding voor een bezoek aan Berlijn. Wim
Dooge is econoom en filosoof met een grote passie voor
kunst en sinds zijn studie in Heidelberg in de ban van
Duitsland.
Bibliotheek Laren | Dinsdagavond 21 november | 20.00 tot
22.00 uur | kaarten à € 15,- via www.bibliotheekhlb.nl of
www.volksuniversiteitlaren.nl.

Lezing ‘Barmhartigheid in de kunst door de
eeuwen heen’
In het Brinkhuis houdt dr. Llewellyn Bogaers dinsdag 22
november om 20 uur een lezing over Barmhartigheid in
de kunst door de eeuwen heen. Llewellyn Bogaers is
gepromoveerd op het onderwerp ‘barmhartigheid’ en is
volgens de organisatie een zeer inspirerende, boeiende
spreker. Meer informatie: www.belbarmhartigheid.nl.

Workshop Veilig internetbankieren

Cursuslocatie: Johanneshove, Eemnesserweg 42. Meer
informatie en aanmelden: per e-mail naar
info@seniorweblarennh.nl of telefonisch op 0646175271,
of bij de PC-Helpdesk in het Brinkhuis.

Uitreiking heidehoningprijs

De bijenvereniging VBBN Laren/Blaricum reikt op donderdag 24 november een speciale GNR heidehoningprijs
uit tijdens de jaarlijkse honingkeuring. De speciale, eenmalige prijs wordt toegekend aan de maker van de mooiste en lekkerste heidehoning van 2016. Om 20.00 uur is
iedereen van harte welkom in de Blokhut (Smeekweg 104
in Laren) om de keuze van de mooiste heidehoning mee
te maken. Maar ook voor de verkiezing van de andere
lekkerste, mooiste, fraaiste en aangenaamste honingsoorten en andere bijzondere bijenproducten van 2016.
De imkers hebben een geweldig honingjaar gehad en
hebben vooral volop heidehoning kunnen oogsten. Om
goede heidehoning te maken zijn naast bijen en vakmanschap met name goede weersomstandigheden en
niet te vergeten goed onderhouden heidevelden nodig.
Over het beheer van de hei komt Jaap Vlaanderen van het
het Goois Natuurreservaat (GNR) alle belangstellenden
bijpraten.
Toegang is gratis; meer informatie over deze avond is te
vinden op vbbnlarenblaricum.nl.
Foto: Jaap Vlaanderen

Informatieavond over zonnepanelen
Wilt u ook wel af van de bankoverschrijvingsformulieren, of wilt u overal en altijd inzicht hebben in de actuele
stand van uw rekeningen? Of u nu een laptop of tablet
gebruikt, deze workshop voor 50+ van Seniorweb is dan
iets voor u! In 2 dagdelen leert u hoe internetbankieren
werkt, hoe het zit met de veiligheid, hoe u inlogt, betalingen doet, periodieke overschrijvingen instelt, automatische incasso’s terugboekt en mutaties downloadt.
Woensdagmiddag 23 en 30 november van 14.00 – 16.00
uur. Kosten € 25.

Icarus Sun, leverancier van zonne-energiesystemen, organiseert op donderdag
24 november een
informatieavond bij
Het Spookbos (tegenover adres Gooiergracht 97) over de voordelen van zonnepanelen. Tijdens
deze avond wordt een uitgebreide presentatie gegeven

over de mogelijkheden voor zonne-energie. Geïnteresseerden krijgen uitleg over de werking van zonnepanelen, de opbrengst, de terugverdientijd en de investering
die het vergt. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.
De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden is verplicht en kan via info@icarussun.nl of telefonisch via 035-203 3050.

Open dag Zorgeloos wonen
Goed nieuws: Hormonen, relaties
en je fysieke leeftijd kun je bijsturen! In deze
PEP Talk, donderdag 24 november
om 19.30 uur in
het Brinkhuis, spreken drie deskundigen hierover. Inga
Frenay, mesoloog, kijkt naar de veranderingen in ons lijf
en begeleidt ons met haar kennis uit oosterse en westerse geneeskundes. Karin den Dulk, relatietherapeut, legt
de midlife veranderingen uit en geeft wijze en praktische tips omtrent deze turbulente periode in onze relaties. En Ora Cohen, dans- en fitnesstrainer en voedingscoach, verklapt hoe wij onze fysieke leeftijd kunnen
verlagen. Zoals altijd bij PEP Talk een avond vol inzicht,
inspiratie en energie met een drankje na af loop om de
coaches en elkaar beter te leren kennen. Kaarten kosten
vooraf 15 euro of 20 euro aan de deur. Inschrijven kan via
www.peptalkproductions.nl.

Papageno Kunstclub

Onder leiding van kunstenaar Maja Boot heeft Papagono
Kunstclub ook de komende periode weer een gevarieerd
programma samengesteld. Papageno Kunstclub is voor
jongeren van 15 tot 21 jaar met én zonder autisme. Ervaring of talent is niet nodig. Interesse in én enthousiasme

Activiteiten
voor beeldende kunst en vormgeving wel. Maja Boot en
verschillende gerenommeerde gastdocenten leren de
deelnemers zich met uiteenlopende materialen creatief
uit te drukken. De activiteiten bij de Papageno Kunstclub zijn gericht het versterken van het beeldend vermogen. De lessen van Papageno Kunstclub vinden plaats op
zondagmiddag (tweewekelijks) van 14.00 – 17.00 uur. Het
programma voor de komende periode; 27 november:
Takkenbeelden(beelden maken van zelf gevonden takken uit het bos) en 11 december: Met paletmes, zand en
handen (schilderen op een schilderdoekje met zelfgekozen materialen). De kosten bedragen € 8,50 per les. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via activiteiten@
papageno.nl.

Expositie Paul van Rij
Paul van Rij, al 25 jaar
Larens schilder, exposeert in Praktijkgebouw Slangenweg 1a in
Laren. Zondag 27
november om 16.00
uur verrichten Janine
Boot en Nancy Kromoidjojo van het
Larense Kunstmagazine I-Laren de officiële opening waarbij
iedereen hartelijk welkom is. Paul van Rij
schildert ‘de schoonheid van het verval’ en zijn werk maakt deel uit van prominente kunstcollecties wereldwijd. Zijn fascinatie ligt
bij Mark Rothko, Jackson Pollock en Barnet Newman, de
color field-painters van de New York School rond 1950.
Zijn grote voorbeeld is Willem de Koning, naar wie hij
een hele serie schilderijen als eerbetoon heeft vernoemd.
De schilderijen van Van Rij hebben een zeer herkenbare
signatuur. Het zijn abstracte ref lecties die bijna altijd
met verval hebben te maken; de schoonheid van imperfectie, de weemoed van wat verweerd en vervallen is. Tot
2009 werkte hij met acryl maar nu gebruikt hij alleen
nog olieverf om een diepere en rijkere weergave te
maken. Meer informatie: www.huisartsvandorst.nl en
info@hilhorst.nl

90plus-middag in de Blokhut
Alle 90-jarigen én 90-plussers uit Laren zijn maandag 28
november tussen 14.45 en 17.00 uur van harte welkom
om het 90-jarig bestaan van speeltuin Ons Genoegen

mee te vieren. De gezellige bijeenkomst vindt plaats in
De Blokhut aan de Smeekweg 104. Ons Genoegen zorgt
voor koffie, thee, een taartje en een drankje met een hapje. Deze middag brengen ook de Pauwergirls een speciaal
aangepast muzikaal programma, waar de gasten actief
aan mee kunnen doen. Er mag per persoon één familielid, kennis of begeleider mee als gast. Ons Genoegen
hoopt op een gezellige opkomst en een onvergetelijke
middag voor alle 90-plussers (mét gast) in Laren! Opgeven kan telefonisch bij Berber van der Weg: 06 - 15 215 139,
of per mail: info@speeltuin-laren.nl.

Workshop Etiketten maken

Culturele middag voor 55-plussers
Versa Welzijn organiseert maandag 5 december weer een
sociaal-culturele middag voor 55-plussers. Dit keer zal
Antoinetty van den Brink, voorzitster van de Historische
Kring Laren, een lezing houden over het onlangs teruggevonden en prachtig gerestaureerde huisaltaar dat in
vroeger tijden werd gebruikt in de Larense schuilkerk
toen het Rooms-Katholieke geloof niet openbaar mocht
worden beleden. Aan dit huisaltaar is een interessante
geschiedenis verbonden. Omdat het huisaltaar zich
bevindt in het gemeentehuis (aan de Eemnesserweg)
wordt de middag dit keer in het gemeentehuis gehouden. Dit biedt tevens de mogelijkheid om in de pauze en
na de lezing de daar aanwezige fraaie collectie schilderijen te bekijken. Het gaat hier om schilderijen uit de
Larense school die zelden in het openbaar worden
getoond. Kortom, iedereen die zich met Laren verbonden
voelt en geïnteresseerd is in haar geschiedenis mag deze
middag niet missen. De lezing begint om 14.00 uur. De
entreeprijs bedraagt € 5 inclusief kopje koffie of thee in
de pauze.

Taxatiemiddag voor munten en postzegels
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden en
daarmee het schrijven van kerst- en nieuwjaarskaarten.
Maak het u dit jaar gemakkelijk door vanuit uw
adresbestand op de computer de adresetiketten te
maken, die u zó op de enveloppen kunt plakken. In de
workshop voor 50+ van 2 dagdelen, op
donderdagmiddag 1 en 8 december van 14.00 tot 16.00,
maakt Seniorweb u wegwijs zodat u zich nog dit jaar
veel werk kunt besparen! Kosten € 25. Cursuslocatie:
Johanneshove, Eemnesserweg 42. Meer informatie en
aanmelden: per e-mail naar info@seniorweblarennh.nl
of telefonisch op 0646175271, of bij de PC-Helpdesk in
het Brinkhuis.

Repair Café

Zaterdag 3 december is er weer Repair Café in Zorgcentrum Johanneshove aan de Eemnesserweg. Vanaf 10.00
uur staat het team van reparateurs klaar om (eventueel
samen met u) reparaties uit te voeren aan huishoudelijke
apparatuur, kleding, verlichting, fietsen en nog veel
meer. De reparaties zijn gratis, wel wordt een vrijwillige
bijdrage op prijs gesteld. Te vervangen onderdelen dient
u zelf mee te brengen. De sessie eindigt om 13.00 uur. Na
12.30 uur worden geen reparaties meer aangenomen.

Taxateurs van de Munten- en Postzegel Organisatie
(MPO) komen dinsdag 6 december naar Dorpshuis Blaercom in Blaricum. Geïnteresseerden kunnen tussen
12.00 en 16.00 uur gratis hun munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten laten taxeren. Verzamelingen die misschien al jarenlang bij u in huis liggen,
maar wat is het eigenlijk waard? De MPO-taxateurs
geven deze middagdag vrijblijvend advies.

MPO organiseert regelmatig gratis taxatiedagen door
het hele land. Op deze dagen kunt u zonder afspraak met
uw verzameling munten, postzegels, ansichtkaarten,
penningen, onderscheidingen en bankbiljetten of losse
stukken langskomen en deze laten taxeren. Elke keer
weer blijken mensen in het bezit te zijn van mooie stukken of verzamelingen waarvan de waarde onbekend was.
Neem dus uw stukken mee en laat u prettig verrassen!
De toegang is gratis. Dorpshuis Blaercom is te vinden
aan de Schoolstraat 3 in Blaricum.

Activiteiten
Schrijfavonden/Schrijfmarathon Amnesty

Bob ten Hoope in Singer Laren
Vorig jaar werden er alleen in Nederland al 101.892 brieven geschreven voor gewetensgevangenen in de wereld.
Wereldwijd waren dat er 7 miljoen. Het resultaat: in 5
van de 6 cases leidde het tot vrijlating dan wel voorwaardelijke vrijlating. Voor Amnesty International alle reden
om hiermee door te gaan. Ook dit jaar organiseert de
mensenrechtenorganisatie dan ook weer schrijfavonden/een schrijfmarathon in het kader van De Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. In Laren is dat op
woensdag 7 december van 19.30 – 21.30 uur in het
gemeentehuis aan de Eemnesserweg 19.

Marketing vanuit je hart
Gooische VrouwenZaken

Van 8 december t/m 8 januari organiseert Singer Laren,
samen met de Stichting Vrienden van Bob ten Hoope,
een verkooptentoonstelling van nagelaten werken van
de bekende Gooische kunstenaar Cornelis Jan (Bob) ten
Hoope (1920-2014). De opbrengst van de tentoonstelling
komt voor een groot deel ten goede aan de nieuwbouw
van Singer Laren, maar bovenal is de expositie een
hommage aan deze veelzijdige kunstenaar. Ten Hoope is
bekend om zijn aquarellen, etsen van naakten, caféscènes, bloemen en Franse landschappen. Voor de tentoonstelling is door de Stichting Vrienden van Bob ten
Hoope een gevarieerde selectie uit het oeuvre van Ten
Hoope gemaakt.

INGRID LANGEN
Voor veel ondernemers is marketing een ware worsteling. Je weet dat je aan marketing moet doen om klanten
te krijgen. Maar wat moet je dan doen? Hoe onderscheid
je je van al die anderen die hetzelfde doen als jij? Moet je
een doelgroep kiezen? En hoe doe je dat dan? Hoe word je
zichtbaar voor je doelgroep? En moet je met social media
werken? Allemaal vragen die dagelijks in de praktijk van
Ingrid Langen voorbij komen. In deze workshop leert zij
hoe marketing ook moeiteloos kan zijn en welke vijf

ingrediënten je daarbij nodig hebt. Ingrid Langen begeleidt en inspireert zelfstandig dienstverleners en ondernemers bij de gezonde groei van hun bedrijf. Sinds 2006
werkt zij als zelfstandig marketingadviseur, -trainer,
-coach, inspirator, inzicht-gever en roeibevorderaar.
Daarvoor werkte zij ruim 20 jaar in het bedrijfsleven in
diverse marketingfuncties. Haar specialiteit is merkontwikkeling. Deze workshop wordt georganiseerd door
Gooische VrouwenZaken en vindt plaats op 8 december
in het Brinkhuis. Aanvang: 10.30 uur met koffie en iets
lekkers. De bijeenkomst start om 11.00 uur. Kosten voor
de bijeenkomst, incl. koffie met iets lekkers, een gezellige lunch en eventueel een pitch, bedragen € 22,75 per
persoon. Graag contant betalen bij binnenkomst op de
ochtend zelf. Aanmelden via gooischevrouwenzaken@
gmail.com of desireeniekus@kpnplanet.nl. Kijk ook op
Facebook of www.gooischevrouwenzaken.nl voor meer
informatie.

delaars terug naar Laren. Start en finish zijn bij SV Laren
aan het Schuilkerkpad in Laren, waar de koffie om 9 uur
klaar staat. Een halfuurtje later is het startsein. Aan de
lopers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de
koffie, de koek en het goede doel, de Stichting Vier het
Leven. Aanmelden kan via de website www.wandelvierdaagsehetgooi.nl. Honden mogen niet mee.

Lichtjesavond in Singer Laren

Willem Nijholt leest voor uit eigen werk

Vrijdagavond 9 december is het Lichtjesavond in Laren.
Het dorp is feestelijk verlicht, de winkels zijn open en er
worden diverse activiteiten georganiseerd. Ook in Singer
Laren schitteren de lichtjes en kunt u genieten van een
feestelijke avond. Vanaf 18.00 tot 22.00 uur bent u van
harte welkom in Singer! Het museum is open, in de
Orangerie kunt u genieten van een drankje en de Singer
Shop is omgetoverd tot een prachtige kers senorweb
twinkel. Daarnaast biedt de Singer Shop u de mogelijkheid om kennis te maken met de speciale uitgave van de
unieke editie van het boek Rijks, Masters Of The Golden
Age. Paintings Of The Gallery Of Honour. Per stuk
genummerd en gesigneerd door Marcel Wanders. Om
20.00 uur is Coen Sligting aanwezig om een lezing over
deze bijzondere uitgave te geven en kunt u het boek
inzien.
Ook kinderen zijn van harte uitgenodigd! Terwijl u het
museum bezoekt kunnen kinderen in de Orangerie
sfeervolle lichtjes maken, maar ook mogen ze in het
museum op zoek naar dieren met een spannende speurpuzzel. Tijdens deze feestelijke museumavond gelden de
reguliere toegangsprijzen.

Groepswandeling Wandelvierdaagse
De tweede groepswandeling (18 km) van de Stichting
Wandelvierdaagse Het Gooi voert de lopers op zondag 11
december naar Blaricum en omgeving. Vanuit Laren
gaat het gezelschap op pad naar het landgoed Larenberg
(achter het Tergooi-ziekenhuis) en vervolgens over de
Blaricummerhei naar de schaapskooi. Van daaruit wordt
via de Tafelberghei koers gezet naar de Woensberg. Via
natuurgebied ‘t Harde en de Gooiergracht keren de wan-

In 2004 begon Willem Nijholt zijn herinneringen op te
schrijven. Hij schrijft over het paradijselijke Indië, zijn
kampervaringen, zijn liefde voor het toneel en het
omgaan met een ernstige ziekte. Willem Nijholt werd in
Gombong geboren als zoon van de KNIL-instructeur, Jan
Nijholt en Wilhelmina Sophia Arntz. Op achtjarige leeftijd kwam hij samen met zijn moeder in een jappenkamp terecht, wat voor de rest van zijn leven een diep
litteken naliet. Zijn vader werd door de Japanners te
werk gesteld aan de Birmaspoorweg. Pas na de Tweede
Wereldoorlog werd het gezin herenigd. Zondag
11 december om 15.30 uur in het Rosa Spier Huis leest
Willem Nijholt voor uit eigen werk.
Kijk op www.rosaspierhuis.nl voor meer informatie.

De mogelijkheden met smart tv’s

Activiteiten

De PC Helpdesk BEL organiseert op woensdag 14 december een presentatie over de mogelijkheden met smart
tv’s voor inwoners (50+) uit de BEL-gemeenten. Bent u
van plan om binnenkort een smart tv te kopen of wilt u
uw tv slimmer maken? Van 14.00 tot 16.00 uur toont de
PC Helpdesk BEL, met ondersteuning van Expert Laren,
in de theaterzaal van het Brinkhuis welke mogelijkheden smart tv’s bieden. Heeft u een favoriete zanger en/of
oud favoriet liedje, dan zoeken wij het op. En kom niet
alleen, want twee horen meer dan één. Heeft u belangstelling? Meld u zich dan aan via themabijeenkomst@
pchelpdeskbel.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer, e-mailadres en aantal deelnemers. Kosten: €
6,00 p.p. incl. een kopje koffie/thee in de pauze.

terecht in het jaar 1869 en daarna is het tijd voor de
komst van ‘Dickens’. Hij begint, in het Nederlands, met
een vrij onbekend verhaal over twee verliefde kinderen:
‘De laarzenknecht van Herberg De Hulstboom’. Zij
voeren hun toekomstplannen alvast uit. Dit verhaal
werd in 1855 gepubliceerd in het kerstnummer van een
tijdschrift.
Het kerstintermezzo met de toverlantaarn zorgt voor
een gevoel van winterse kou want het speelt zich ook af
in Zwitserland. Dickens woonde vier maanden in
Lausanne. Hij bezocht het St. Bernhardklooster waar
honden werden opgeleid tot mensenredders in de
sneeuw.
En natuurlijk gaat na de pauze alle aandacht naar
Scrooge. Door ‘A Christmas Carol’ wordt Dickens gezien
als de vormgever van de manier waarop men, met zorg
voor elkaar, het Kerstfeest is gaan vieren. Zondag
18 december 2016 (voorstellingen 27 november en
11 december zijn uitverkocht), aanvang 14.00 uur, P.C.
van den Brinkweg 11, Laren, entree € 15,00 (inclusief
koffie/thee in de pauze). De kerstvoorstelling duurt incl.
pauze ruim 2 uren. Reserveren via: dickens@ziggo.nl of
035 8872376. De voorstelling is niet geschikt voor
kinderen. Meer informatie www.dickenstheater.nl

A Christmas Carol

Cursus beeldjes in was/ brons

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de kerstvoorstelling op zondagmiddag 18 december. Charles Dickens
schreef in 1843 in zes weken tijd het kerstverhaal ‘A
Christmas Carol’, over de egoïstische zakenman Scrooge
en de manier waarop hij een omwenteling beleeft. Dat
gegeven blijft de mensen wereldwijd boeien.
Maar voordat Charles Dickens-vertolker Aad Kok deze
Scrooge in de vorm van solotoneel tot leven brengt,
neemt Else Flim het publiek via de toverlantaarn mee
naar Londen in de Victoriaanse tijd. Zo komt men

Ontdek uw eigen passie
in het beeldhouwen!
Tijdens deze cursus van
10 ochtenden bij Marloes
Eerden (beeldhouwer)
gaat u kleine beeldjes
maken in was naar eigen
ontwerp. We beginnen
met schetsontwerpen,
daarna gaan we in 3-d
werken met was en
andere materialen.
Vervolgens heeft u de keuze om uw wassen beeldje in
brons te laten gieten (op eigen kosten). U krijgt uitleg
over het bronsgieten, ciseleren en patineren. De cursus
wordt afgesloten met een excursie naar een bronsgieterij.
De lessen zijn geschikt voor zowel beginners als
gevorderden.
Aanvang: woensdag 11 januari 2017 van 10.00-12.30 uur in
het Atelier van het Brinkhuis, Brink 29 te Laren. Kosten:
€ 250,- inclusief materialen. Telefoon: 035-5250807.
Meer informatie: mail naar marloes.eerden@gmail.com
of kijk op www.docart.nl.

30e Bel Art-tentoonstelling
Donderdag 24 november wordt om 17.00 uur de 30e Bel
Art-tentoonstelling geopend. Deze editie zijn werken te
zien van kunstenaarsduo MyR en bronzen sculpturen
van M. Elise Does.
Het samenwerkingsverband tussen Myriam Wijgman en
Rob van Schalkwijk is ontstaan op de opleiding ArtEZ,
hogeschool voor de
kunsten in Arnhem.
Als kunstenaarsduo
manifesteren zij zich
onder de naar MyR
(Myriam y Rob).
Myriam begon haar
carrière in de modewereld.
Tegenwoordig
wordt zij geïnspireerd
door moderne architectuur, stadslandschappen maar ook door
etnische kunst. Rob is
grafisch ontwerper en
vanuit die achtergrond
altijd bezig met vlaken kleurverdeling. Hij
werkt experimenteel
en heel intuïtief in een
uitbundig kleurgebruik. Speciaal voor de
expositie is een bijzonder installatiekunstwerk gemaakt door
MyR.
Elise Does verliet in het vierde jaar de Kunstacademie
Artibus (nu HKU). Zes jaar geleden vond zij met bronssculpturen haar weg terug naar de kunst. Uit haar werk
blijkt een grote liefde voor dieren die uit de meeste beelden spreekt. Elise werkt ook in opdracht.
De opening wordt opgeluisterd door popkoor Dijksound.
De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 10 januari tijdens kantooruren van het Bel Kantoor (Gemeentehuis) aan de Zuidersingel 5 in Eemnes.

Agenda
t/m 31 december Vivium Torenhof: Expositie Liesbeth
Schinkel
t/m 4 december Brinkhuis & Sint-Jansbasiliek:
Tentoonstelling Barmhartigheid
18 november
Brinkhuis: Voorlezen voor peuters,
11.00 – 11.30 uur
18 november
Brinkhuis: Vrij aan de Brink, 17.00 uur
18 november
Papageno Huis: Film met lezing over
Uganda, 19.30 uur
18 november
Theater aan de Brink: Flamenco
Night, 20.15 uur
19 november
Gooische Apotheek: Open Dag, 14.30
– 18.00 uur
19 november
Muziekcentrum Schering & Inslag:
Pepernotengala, vanaf 16.30 uur
20 november
Museum Hof land: Lezing over
schaliegas, 14.00 uur
21 november
Brinkhuis: Pilates, 9.00 uur
21, 28 november Johanneshove: Workshop Seniorweb
en 5 december Kennismaken met iPad en iPhone,
14.00 – 16.00 uur
21 november
Brinkhuis: Narcotics Anonymous,
18.30 – 19.30 uur
21 november
Brinkhuis: Rechtswinkel Laren,
19.30 – 20.30 uur
21 november
Singer Laren: Lezing Henk van Os,
20.15 uur
21 november
Rosa Spier Huis: Concert Simone
Lamsma en Robert Kulek, 20.15 uur
21 november
Bibliotheek: Lezing ‘Een wandeling
door Berlijn’, 20.00 – 22.00 uur
21, 28 november Johanneshove: Workshop Seniorweb
en 5 december Genealogie, 9.30 – 11.30 uur
22 november
Brinkhuis: Film aan de Brink –
Eye in de Sky, 14.30 uur
22 november
Brinkhuis: Lezing ‘Barmhartigheid
in de kunst door de eeuwen heen’,
20.00 uur
23 november
Bibliotheek:
Sinterklaasvoorleesmiddag &
schoen zetten, 15.00 – 16.00 uur
23 en 30
Johanneshove: Workshop Seniorweb
november
Veilig internetbankieren, 14.00 –
16.00 uur
23 november
Brinkhuis: Film aan de Brink en
Dagschotel, 18.00 uur
23 november
Brinkhuis: Film aan de Brink – The
Big Short, 19.30 uur
24 november
Brinkhuis: Tarotkaarten, 13.00 –
17.00 uur
24 november
Schering & Inslag: Voedselbank
Gooi, 13.30 – 14.30 uur

24 november

Blokhut: Uitreiking GNR
heidehoningprijs, 20.00 uur
24 november
Het Spookbos: Informatieavond
zonnepanelen, 20.00 – 22.00 uur
24 november
Brinkhuis: PEP Talk ‘Midlife zonder
crisis’, 19.30 uur
25 november
Brinkhuis: Voorlezen voor peuters,
11.00 – 11.30 uur
25 november
Brinkhuis: Vrij aan de Brink, 17.00
uur
25 november
Brinkhuis: Concert The Men
Unplugged, 20.15 uur
27 november
Papageno Huis: Papageno Kunstclub,
14.00 – 17.00 uur
28 november
Brinkhuis: Pilates, 9.00 uur
28 november
De Blokhut: 90plus-middag, 14.45 –
17.00 uur
28 november
Brinkhuis: Scharrelconcertje, 17.00
uur
28 november
Brinkhuis: Narcotics Anonymous,
18.30 – 19.30 uur
28 november
Brinkhuis: Rechtswinkel Laren,
19.30 – 20.30 uur
29 november
Brinkhuis: Film aan de Brink – The
Big Short, 14.30 uur
30 november
Brinkhuis: Film aan de Brink en
Dagschotel, 18.00 uur
30 november
Brinkhuis: Film aan de Brink – De
Helleveeg, 19.30 uur
30 november
Brinkhuis: Leesgroep Moderne
Literatuur, 20.00 uur
1 december
Brinkhuis: Tarotkaarten, 13.00 –
17.00 uur
1 december
Schering & Inslag: Voedselbank
Gooi, 13.30 – 14.30 uur
1 en 8 december Johanneshove: Workshop Seniorweb
Etiketten maken, 14.00 – 16.00 uur
2 december
Brinkhuis: Voorlezen voor peuters,
11.00 – 11.30 uur
2 december
Brinkhuis: Vrij aan de Brink, 17.00
uur
2 december
Brinkhuis, Kunstcafé Laren, 19.30 –
22.00 uur
3 december
Johanneshove: Repair Café, 10.00 –
13.00 uur
5 december
Gemeentehuis: Culturele middag
voor 55-plussers, 14.00 uur
5 december
Brinkhuis: Narcotics Anonymous,
18.30 – 19.30 uur
5 december
Brinkhuis: Rechtswinkel Laren,
19.30 – 20.30 uur
6 december
Dorpshuis Blaercom: Taxatiemiddag
munten en postzegels, 12.00 – 16.00 uur

6 december

Brinkhuis: Film aan de Brink –
De Helleveeg, 14.30 uur
7 december
Brinkhuis: Film aan de Brink en
Dagschotel, 18.00 uur
7 december
Brinkhuis: Film aan de Brink –
Heaven on Earth, 19.30 uur
7 december
Gemeentehuis: Schrijfavond Amnesty,
19.30 – 21.30 uur
8 december t/m 8 Singer Laren:
januari
Verkooptentoonstelling
Bob ten Hoope
8 december
Brinkhuis: Gooische VrouwenZaken
– Marketing vanuit je hart, 11 uur
8 december
Brinkhuis: Tarotkaarten, 13.00 –
17.00 uur
8 december
Schering & Inslag: Voedselbank
Gooi, 13.30 – 14.30 uur
9 december
Brinkhuis: Voorlezen voor peuters,
11.00 – 11.30 uur
9 december
Brinkhuis: Vrij aan de Brink, 17.00 uur
9 december
Lichtjesavond Laren, route door het
dorp, 18.00 – 22.00 uur
11 december
Groepswandeling Wandelvierdaagse
Het Gooi (18 km)
11 december
Papageno Huis: Papageno Kunstclub,
14.00 – 17.00 uur
11 december
Rosa Spier Huis: Willem Nijholt leest
voor uit eigen werk, 15.30 uur
14 december
Brinkhuis: Presentatie PC Helpdesk
– de mogelijkheden met smart tv’s,
14.00 – 16.00 uur
8 januari
12 februari
12 maart
9 april

Groepswandeling Wandelvierdaagse
Het Gooi (18 km)
Groepswandeling Wandelvierdaagse
Het Gooi (18 km)
Groepswandeling Wandelvierdaagse
Het Gooi (20 km)
Groepswandeling Wandelvierdaagse
Het Gooi (22 km)

Deze agenda wordt samengesteld door het Larens Journaal.
Eventuele wijzigingen en (typ)fouten voorbehouden.
Mist u activiteiten in de agenda?
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende nummers verschijnen:
Nummer
226
227
228
229

Materiaal
in huis
30-nov
04-jan
01-feb
08-mrt

Verschijningsdata
vrij. 09-12 en za. 10-12
vrij. 13-01 en za. 14-01
vrij. 10-02 en za. 11-02
vrij. 17-03 en za.18-03

De Gouden Makelaar

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861
Advertenties
advertentie@larensjournaal.nl

Raadhuis
Eemnesserweg 19, Laren
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@laren.nl
Website: www.laren.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
woensdag 30 november 2016

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

Geen Larens Journaal ontvangen?
Geef het ons door! U krijgt het
Larens Journaal spoedig nabezorgd.

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

Cover: Herfst in Laren

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, Eemnes
Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur
Telefoon: 14 035
Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.laren.nl of
per telefoon: 14 035
Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl
E-mail: sociaalwijkteam@laren.nl

Politiepost Laren
Groene Gerritsweg 2b
Ma. t/m 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

Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via:
www.uitgeverijvanwijland.nl

