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5 vragen aan

Nico en Coen Schimmel
Het kantoor van de Gooische Muziekschool, waar ik
hartelijk word ontvangen door directeuren Nico en Coen
Schimmel, is vrolijk versierd met kleurige slingers. Of ik
misschien een stukje taart wil? Het is duidelijk: hier
wordt een feestje gevierd. Vandaag bestaat de
muziekschool op de kop af 25 jaar. Daarom organiseert de
muziekschool de komende tijd allerlei activiteiten.

Hoe zijn jullie destijds begonnen?

Hoe belangrijk is muziekonderwijs?

Nico: ‘Na mijn studie aan het conservatorium werd ik
dirigent van de Sint-Jans Harmonie in Laren. Samen met
een paar collega’s ging ik de leden zelf lesgeven. In een
mum van tijd hadden we tientallen leerlingen. In 1993
hebben we Stichting Opleiding Muziekverenging St. Jan
opgericht, ik als artistiek en Coen als zakelijk directeur.
Kort daarna verloor de gemeentelijke muziekschool in
Gooi-Noord haar subsidie. Wij bleken een geschikte
overnamekandidaat. Drie jaar na onze oprichting
veranderden we de naam in De Gooische Muziekschool
en waren we een regionale muziekschool geworden.
Tegenwoordig geven we les aan zo’n duizend kinderen en
volwassenen als buitenschoolse activiteit en verzorgen
we diverse muziekprojecten op circa dertig scholen en
kinderdagverblijven.’

Nico: ‘Muziekonderwijs is essentieel voor de
ontwikkeling van creatieve vaardigheden. Van de nieuwe
generatie wordt, naast cognitieve vaardigheden, steeds
meer creativiteit verwacht. Het is wetenschappelijk
aangetoond dat bij kinderen die musiceren de verbinding
tussen de beide hersenhelften verbetert. De twee
hersenhelften gaan daardoor beter met elkaar
communiceren. Maar ook op latere leeftijd is muziek
belangrijk. Door actief bezig te zijn met muziek houd je
die verbindingen in stand, wat onder meer de kans op
dementie verkleint. Ga dus vooral op je 70e nog piano
leren spelen!’

Hoe is het muziekonderwijs in de loop der
jaren veranderd?
Coen: ‘Het was jarenlang gebruikelijk dat jonge kinderen
eerst een jaar blokf luitles of Algemene Muzikale
Vorming kregen. Daarna maakten ze de keuze voor een
instrument en volgden ze meestal privéles. Maar ouders
wilden steeds vaker dat kinderen op jongere leeftijd al
een instrument konden kiezen. Ook groepslessen
werden ingevoerd. Dat komt de kwaliteit van het
onderwijs lang niet altijd ten goede, maar wanneer je als
muziekschool overeind wil blijven, moet je wel meegaan
met dat soort trends. Daarnaast zijn steeds meer
samenspelvormen zoals orkesten, bandjes en ensembles
wegbezuinigd. Erg jammer, want samenspelen is heel
belangrijk voor de motivatie. En mede door de
bezuinigingen in het onderwijs werd muziekles op
school zeldzaam. Daar is dankzij de nieuwe
subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs gelukkig
verandering in gekomen. Steeds meer basisscholen doen
mee, waardoor kinderen weer gestimuleerd worden om
aan muziek te doen.’

Laren?
Nico: ‘Hoewel we beiden in Bussum wonen, voelen we
ons nauw verbonden met Laren. Daar is het immers
allemaal begonnen. De muziekvereniging is ons anker.
We hebben een band met de kerk en kennen veel mensen
in het dorp.’
Coen: ‘Laren is de afgelopen 25 jaar enorm ontwikkeld.
Het nieuwe Singer is prachtig. Dat geldt ook voor het
Hart van Laren. En er zijn veel mooie evenementen
ontstaan. Wel zou ik wat dat betreft wat meer verbinding
met de muziek toejuichen.’

Welke inwoner van Laren verdient een
pluim?
Beiden: ‘Singer-directeur Evert van Os. Voor de opening
van het nieuwe theater was er een theatervoorstelling
voor kinderen, waarvoor Nico de muziek heeft
geschreven. Dat was een feestje!’
Kijk voor de jubileumactiviteiten van De Gooische
Muziekschool in de Activiteitenrubriek en de Agenda,
verderop in dit Larens Journaal!
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De gemeenteraadsverkiezingen zijn in
aantocht. En op die drempel van oud
naar nieuw wordt het altijd spannend.
Is wel of geen vuurwerk toegestaan?
Van: “het hoort er nu eenmaal bij, een
heuse traditie”, tot een verzuchtende
kreet: “moet dit nu echt zo luidruchtig
en zoveel schade veroorzaken?”.
Kortom, gaan we elkaar met veel tromgeroffel de maat
nemen? Of kijken we met respect naar de resultaten die
we voor onze inwoners en ons dorp gezamenlijk hebben
weten te bereiken? Coalitie en oppositie.
Voor mij geldt dat, na een periode van vier jaar intensieve
samenwerking binnen het college van burgemeester en
wethouders, er geen reden is tot het afsteken van
vuurwerk, het willen blazen om te imponeren.
Met heel veel plezier, passie en vuur heb ik met mijn
collega’s samengewerkt. We deelden opvattingen en
wisselden argumenten. Eenheid in verscheidenheid,
zoals je zou wensen. Het ging over beslissen, breken en
bouwen. Over stenen, groen en zorg. Ik heb me beslist
geen bijwagen gevoeld, zoals een enkeling al wil doen
geloven.
De maatschappelijke opgave om het nieuwe stelsel van
de zorg voor onze inwoners goed te laten landen vond ik
een heuse toer. In het college en in de gemeenteraad werden noten gekraakt en nieren geproefd. En toch zijn we,
in vertrouwen en met respect voor elkaar, doorgegaan.
We leren het verschil te maken. Door u te vragen
waarmee we kunnen helpen. In plaats van te zeggen
waar u wel of geen recht op heeft. En ik weet zeker dat we
nog een lange weg hebben te gaan. Want nog steeds gaan
vragen om hulp de mist in. Maar de toon is gezet. Het
vuur dat ik ook bij mijn collega’s zag, zie ik ook in de
ambtelijke organisatie. En die mensen blijven zeker. Ook
na 21 maart.
Ik wens u veel sterkte en plezier bij het maken van een
keuze. En bedenk dat alleen het resultaat telt!

Leen van der Pols
Wethouder Sociaal Domein (CDA)

Even voorstellen:
Johan de Bondt

Politiek

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

25

jaar

Particulier
& PGB

Tel: 035-5311880

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

Geweldig zo’n kans om me als nieuwkomer in de Larense politiek te mogen presenteren aan de inwoners! Ik ben overigens geen nieuwkomer in de politiek. Ik
heb enige bestuurservaring opgedaan als
gedeputeerde in Gelderland, in het waterschap en in de
gemeenteraad van Buren. En nu krijg ik de kans als tweede
op de lijst van de VVD de komende vier jaar mee te denken
en te sturen in Laren.Ik zeg niet voor niets de komende vier
jaar. Ik ga ervan uit dat de onzalige plannen van de provincie om Laren te dwingen tot een fusie voortijdig zullen
stranden. U mag erop rekenen dat de hele Larense VVD zich
tot het uiterste zal verzetten. Goed bestuur, dicht bij de
inwoners, met oog en oor voor kleine en grote vraagstukken, dat past niet in fusiedwang. Veiligheid is ook zo’n
onderwerp dat je het beste kunt oppakken op kleinschalig
niveau. Samen met de buurtpreventieverenigingen. Die
doen al veel uitstekend werk en weten wat er speelt. Niet
voor niets staat in het verkiezingsprogramma van de VVD
dat deze clubs extra geld en ondersteuning verdienen. Ook
extra geld voor Boa’s zal ongewenste zaken in het dorp
tegengaan. Meer aandacht en handhaving in de 30kmgebieden zal de veiligheid op straat verhogen. De VVD
vindt veiligheid mèt zelfstandigheid het belangrijkste om
voor te knokken de komende vier jaren. Bij veiligheid hoort
ook bestrijden van overlast. Laren kent veel grote evenementen. Op zich waardevol en goed voor de gezelligheid in
ons dorp. Maar iets minder geluidsoverlast, hinder voor de
doorstroming en beslag op parkeerplaatsen zou wel fijn
zijn. De kermis mag best wat kleiner en dorpser. Straten
moet je vrijlaten en de lokale ondernemers moeten hierbij
meer betrokken worden. Zowel in de regio als in ons dorp
kan er meer gedaan worden voor de mobiliteit. In Laren zelf
zouden elektrische minibusjes een goede aanvulling op de
bussen vormen. Met steun van de gemeente, maar georganiseerd en bestuurd door vrijwilligers moet dit haalbaar
zijn. Vervoer op maat is uiterst belangrijk voor onze ouderen en gehandicapten. De VVD zal zich daarnaast ook
inzetten voor meer capaciteit van
het spoorvervoer in de regio en de
doorstroming op de A1. Een tunnelvariant tussen Crailo en kruispunt Eemnes is voor ons de enige
acceptabele oplossing. Genoeg uitdaging en werk dus voor een ervaren nieuwkomer!

Johan de Bondt
Dit is een podium voor

Hectische weken
Nog even en dan krijgen de inwoners de gelegenheid om
hun mening te geven over hun gemeenteraad.
Ook de PvdA Laren zal haar uiterste best gaan doen om
haar bijdrage aan een constructieve oppositie om te
zetten in extra zetels. Deelname aan een nieuw college is
ons doel, om de eenvoudige reden dat wij sommige zaken
beter geregeld willen zien.
De afgelopen weken stonden o.a. in het teken van de
sport. Wij zijn van mening dat de rol van de sportverenigingen niet voldoende onderkend wordt, terwijl deze
verenigingen een essentieel instrument vormen om
onze samenleving beter te later functioneren op het
gebied van lichamelijk en sociaal welzijn. Hier MOET
structureel beleid op los worden gelaten. Eemnes geeft
het goede voorbeeld hoe je samen met de clubs tot goede
afspraken kan komen zodat zij ook hun beleid daarop
kunnen inrichten.
Ook stond de afgelopen weken het dorpscentrum in de
belangstelling. De bouwplannen voor een hotel aan de
Brink, de sloop van de panden wisten de gemoederen te
verhitten. Tijdens deze raadsvergadering hebben wij
onze bezwaren ingebracht om de panden aan Torenlaan
en de Rabobank te slopen. Het amendement dat is
aangenomen biedt de ontwikkelaars nog steeds de kans
om met plannen te komen waardoor sloop mogelijk is.
Wij zijn huiverig en hopen dat een nieuw college met een
compleet centrumplan weet te komen om deze drie
plekken te conserveren. Bestuurlijk hebben wij met LB,
VVD en LL een brief gestuurd naar Gedeputeerde Staten
waarin wij onze bezwaren tegen de fusie met Huizen en
Blaricum hebben weergegeven. Goed om te zien hoe ook
samengewerkt kan worden. De PvdA wil de
samenwerking binnen de BEL-combinatie verder
intensiveren, en hoopt dat GS luistert naar de wensen
van zijn inwoners.
Op naar 21 maart, de opmaat voor
een nieuwe raad PvdA-Zeker Zijn
Met elkaar- Voor elkaar

Laren blijft zelfstandig, veilig en vitaal!
De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart lijken nog
ver weg, maar campagneteam, achterban en kandidaatraadsleden van Larens Behoud zijn al enthousiast aan de
slag om weer een stevig en zelfstandig bestuur voor
Laren te presenteren voor de komende 4 jaren.
De ruim 200 leden van Larens Behoud komen uit alle
hoeken en lagen van de Larense gemeenschap; onze
partij en raadsfractie zijn zo gevarieerd als ons dorp zelf.
Daarmee besturen de Laarders zélf hun fraaie dorp en
dat gaat ons goed af! Wij hebben steeds onze
zelfstandigheid kunnen behouden en zullen dat tot het
uiterste blijven bevechten. Laren moet Laren blijven
zodat we zélf blijven besturen en er niet óver ons beslist
wordt door een grote gemeente.
Ik zal weer als lijsttrekker het Larens Behoud-team
aanvoeren en ben zeer verheugd dat samen te doen met
Karin van Hunnik, nr. 2 op onze kieslijst. Karin is jurist
en voormalig bestuurder van o.a. Delta Lloyd en
toezichthouder bij De Nederlandse Bank en AFM.
Daarnaast hebben wij vertrouwde en nieuwe gezichten
opgesteld zoals: Bart Vos, Karel Loeff, Wim van der
Zwaan, Ingrid Hentenaar, Hans van Goozen, Sean
Bogaers, Kirsten Reuchlin en Alexander Armbrust. Timo
Smit en Leo Janssen zijn onze lijstduwers.
Deze kandidaten en onze leden zijn onze ogen en oren in
het dorp; daarmee is Larens Behoud altijd dichtbij de
inwoners. Wij nemen geen enkele beslissing zonder
brede inspraak en steun van onze inwoners.
Wij hopen naast uw stem vooral uw hart te winnen om
ons mooie dorp zelfstandig, dichtbij, veilig en vitaal te
houden.

Chris Bogaers,
fractievoorzitter PvdA Laren
info: www.bel.pvda.nl
Reageren: c.bogaers@planet.nl

Karin van Hunnik en Peter Calis
Lijsttrekkers Larens Behoud

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

wethouder Ton Stam opent health
boutique

De Prinsemarij als Christo
‘geabstraheerd’

Dichteres Antoinetty van den Brink
exposeert in HKL

Fietsend meisje aangereden op zebrapad
Veronica-icoon Erik de Zwart breekt WR ‘Vliegen rond de
wereld’ in 56u56 min

Jolanda Bollebakker benoemd tot erelid van Scouting
Maggy Lekeux

Nieuwe winkel Yumm aan Schapendrift Jumbo sponsert

Nieuws in beeld

Koninklijke onderscheiding voor Singer-vrijwilliger
Lida ten Wolde

Kunst en poezie in Johanneskerk

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

Evenement bij
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

Abonneer je op de e-mailservice of download de app

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

Overzicht besluiten
raadsvergadering
De besluitenlijst van de raadsvergadering op 31 januari 2018 kunt u bekijken op www.laren.nl (Bestuur >
Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > Besluitenlijst
Raad).

Larense zaken

Vergadering Commissie
Ruimte en Infrastructuur
De Commissie R&I vergadert dinsdag 13 februari 2018 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 de volledige agenda op www.laren.nl
•	Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering
commissie R&I d.d. 23 januari 2018
•	Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
•	Concept ontwerpbestemmingsplan ‘Correctieve
herziening Laren’

Vergadering Commissie
Maatschappij en Financiën
De Commissie M&F vergadert donderdag 15 februari 2018
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 de volledige agenda op www.laren.nl
•	Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering
commissie M&F d.d. 25 januari 2018
•	Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
•	Kindarrangement voor gemeenten Huizen,
Blaricum, Eemnes, Laren
•	Aanvraag Vangnetregeling 2017
•	Financiering buurtsportcoach
•	Zienswijze ontwerp eerste wijziging begroting 2018
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
•	Overheveling budgetten 2017 naar 2018
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Gemeenteraadsvergadering
20 februari
De gemeenteraad heeft een extra openbare raadsvergadering op dinsdag 20 februari 2018 om 20.00 uur in het
raadhuis (Eemnesserweg 19) met als onderwerp de Arhiprocedure. Zie de volledige agenda op www.laren.nl

Gemeenteraadsvergadering
21 februari
De gemeenteraad vergadert woensdag 21 februari 2018
om 20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). 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 besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 31 januari 2018
•	Vaststelling lijst ingekomen stukken
•	Kindarrangement voor gemeenten Huizen,
Blaricum, Eemnes, Laren
•	Aanvraag Vangnetregeling 2017
•	Financiering buurtsportcoach
•	Zienswijze ontwerp eerste wijziging begroting 2018
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
•	Overheveling budgetten 2017 naar 2018

Sluiting gemeentelijke diensten
In verband met de viering van ons tienjarige bestaan is
het kantoor van de BEL Combinatie op donderdag 22
februari 2018 vanaf 13.00 uur gesloten. Vanaf 15.30 uur
zijn ook het gemeentehuis in Blaricum en het raadhuis
in Laren gesloten en zijn we telefonisch niet bereikbaar.

Vier extra koopzondagen in
2018
Op grond van de Winkeltijdenverordening mogen winkels
in Laren elke eerste zondag van de maand van 12.00 tot
18.00 uur geopend zijn. Op 1 april 2018 (Eerste Paasdag) is er
geen koopzondag. Daarnaast heeft het college - op verzoek
van de winkeliers, vertegenwoordigd door Bijzonder Laren
- besloten vier extra koopzondagen aan te wijzen:
•
•
•
•

9 december 2018
16 december 2018
23 december 2018
30 december 2018
Larense zaken 9 januari 2018

Tellers gezocht voor de gemeenteraadsverkiezingen en referendum!
Woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en wordt het raadgevend referendum over de Wet
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gehouden. Stemmen in de BEL-gemeenten kan op achttien
stembureaus. Voor die stembureaus zijn wij op zoek naar
tellers. Wilt u zich aanmelden? Dan kan dat door uiterlijk 15 februari 2018 een bericht te sturen naar
verkiezingen@belcombinatie.nl met daarin uw naam,
adres, geboortedatum en (mobiele) telefoonnummer.
Kijk voor meer informatie op www.laren.nl (Bestuur >
Verkiezingen gemeenteraad > Tellers gezocht). Of neem
contact op met Elly de Veij van Burgerzaken via 14 035.

Familieberichten
Geboorten
23-01-2018 Kiki Louise Bertie Schipper
24-01-2018 Emilie Juliette Nieboer
26-01-2018 Elin Geeske Pauline Klinkhamer
30-01-2018 Coco Jolie Ann Jongeneel
Huwelijken/partnerschappen
05-02-2018	Rogier Prins Mauritz en
Shirley Lydia Angelina Hutter

Gemeente Laren breidt digitale
dienstverlening verder uit
Zo kunnen vergaderingen via de website per agendapunt
worden beluisterd. Ook kunnen inwoners diverse producten digitaal aanvragen. En het is nu mogelijk live mee
te luisteren met de raads- en commissievergaderingen.
Livestreaming raadsvergaderingen
Op 13 februari kan vanaf 20.00 uur voor het eerst live
meegeluisterd worden met de raadscommissie Ruimte &
Infrastructuur.
Wethouder Tijmen Smit: “Goede, toegankelijke informatievoorziening is van essentieel belang voor een goed
functionerende (lokale) democratie. Het livestreamen
van raadsvergaderingen is een mooi voorbeeld van hoe
digitalisering een bijdrage kan leveren aan transparante
besluitvorming.”
Meer selfservice Burgerzaken
Inwoners van Laren kunnen binnenkort 24/7 online nog
meer diensten van Burgerzaken afnemen. Nu is dat al

mogelijk voor het doorgeven van een verhuizing en het
aanvragen van uittreksels. In de loop van 2018 kunnen
ook de aangifte van geboorte en overlijden (grotendeels)
digitaal worden afgehandeld.
Digitalisering post
De gemeente Laren is aangesloten op de Berichtenbox van
Mijn Overheid. Een digitale brievenbus van de overheid
die toegang geeft tot de post en persoonlijke gegevens van
steeds meer overheidsinstanties. Verder publiceert de
gemeente vergunningen alleen nog digitaal en wordt
inkomende post steeds vaker digitaal afgehandeld.
Wethouder Smit ziet digitalisering als middel om dichter bij de inwoner te komen. “Digitalisering is geen doel
op zich, maar een middel om aan te sluiten bij de vraag
van onze inwoners en ondernemers. Zij willen hun
zaken met de gemeente snel, efficiënt en op elk gewenst
tijdstip en locatie kunnen regelen. Wij blijven daarom
goed naar hen luisteren bij de verdere uitbreiding van
onze digitale dienstverlening. Daarbij houden we uiteraard oog voor inwoners die niet zo digitaal vaardig zijn.
Voor hen blijft er altijd gelegenheid hun zaken telefonisch en/of aan de balie af te handelen.”

Larense zaken

“Verbindingen zijn gelegd”
Afgesproken is dat het bij al deze mooie, inspirerende
activiteiten niet blijft. Een werkgroep gaat aan de slag
met het uitwerken van ideeën en plannen voor de Larense jeugd. En ook rond het thema dementie zijn nog veel
ambities. Van der Pols sprak zijn wens uit dat ook na de
verkiezingen in maart het Kennisnetwerk Sociaal
Domein doorgaat: “De eerste verbindingen zijn gelegd.
Met elkaar aan de slag, dat is wat er moet gebeuren!”

Wethouder Van der Pols blikt terug tijdens
laatste Kennisnetwerk Sociaal Domein

Het was waarschijnlijk de laatste bijeenkomst van het
Kennisnetwerk Sociaal Domein, onder de bezielende leiding van wethouder Leen van der Pols. Onder grote
belangstelling blikte de wethouder donderdag 1 februari terug op de productieve jaren waarin het kennisnetwerk bij elkaar kwam. Van der Pols sprak over de aanleiding om het kennisnetwerk op te richten: “Met
boegbeelden uit de samenleving wilde ik ontdekken wat
er leeft in het dorp. Waar hebben inwoners van Laren
echt behoefte aan? Schreeuwers, die hoor je wel. Bij ons
ging het om de mensen die je niet hoort. Ik wilde graag
zicht op de effecten van de veranderingen in de zorg.
Welke signalen krijgen we, welke ervaringen kunnen we
delen en hoe wordt onze dienstverlening ervaren?”

Koninklijke onderscheiding voor
brandweerman Ronald de Schouwer
Burgemeester Rinske Kruisinga reikte vrijdag 19 januari
een Koninklijke onderscheiding uit aan Ronald de
Schouwer, vrijwillig lid van de brandweer Laren en regio
Gooi en Vechtstreek.
Ronald de Schouwer is benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau, omdat hij zich achtentwintig jaar heeft
ingezet voor de vrijwillige brandweer. In deze periode
heeft hij de functies van bevelvoerder, chauffeur, brandwacht, hoofdbrandwacht, oefenleider en veiligheidsfunctionaris bekleed.

Eenzaamheid
Ook werd stilgestaan bij wat er het afgelopen jaar was
bereikt, zoals de ontwikkeling en verspreiding van de
Meterkastkaart. Maar belangrijk hoogtepunt was toch
wel alle projecten rondom het thema ‘eenzaamheid’. Bijvoorbeeld de drukbezochte werkconferentie Eenzaamheid & Verbinden (maart 2017, in het Brinkhuis), de film
Eenzaamheid in ’t Gooi en het Kom Erbij Festival Laren
(najaar 2017).
Larense zaken 9 februari 2018

Burgemeester Rinske Kruisinga
opent festival Poëzie aan de Brink
Laren is van 2 tot en met 4 februari tijdens festival Poëzie
aan de Brink volledig ondergedompeld in de veelzijdige
wereld van de dichtkunst. Burgemeester Rinske Kruisinga opende het driedaagse evenement vrijdagavond 2
februari in het Brinkhuis tijdens Kunstcafé Laren. Ze
nam het eerste exemplaar van de dichtbundel Kortweg 2
‘Soms gaan letters’ in ontvangst van Pauline Gmelig
Meyling, directeur Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum.
Daarna droeg ze haar favoriete gedicht ‘Ritueel’ van Jean
Pierre Rawie uit de dichtbundel ‘Onmogelijk geluk’ aan
het brede publiek voor. De rest van het weekend konden
mensen uit Laren en wijde omgeving op verschillende
locaties genieten van poëzie in het algemeen en het korte gedicht in het bijzonder.

NLdoet 2018
Op 9 en 10 maart 2018 steken veel maatschappelijk betrokken Nederlanders de handen uit de mouwen tijdens
NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds.
Samen aan de slag
Overal in het land zijn leuke vrijwilligersactiviteiten te
doen: het opknappen van een clubhuis, een dierenverblijf of een speeltuin of een paar uur erop uit met ouderen of gehandicapten. Tussen al deze klussen vindt u
vast een mooie activiteit die u samen met uw collega’s,
familie of sportteam kunt doen. Bent u maatschappelijk
betrokken en heeft u zin om een dag(deel) de handen uit
de mouwen te steken? Meld u aan op www.nldoet.nl Er
komen dagelijks nieuwe activiteiten bij!
Klus of activiteit aanmelden
Heeft u of kent u een maatschappelijke organisatie waar
vrijwilligers nodig zijn voor een leuke klus of activiteit?
Meld deze dan aan op www.nldoet.nl Als u dit vóór 1
februari doet dan kan het Oranje Fonds een bijdrage
geven van maximaal vierhonderd euro.

Doe mee met 30 dagen gezonder!
Alleen of samen, van 1 t/m 30 maart
We kunnen lang praten over wat gezond is. Maar over wat

Ssst! De tijger slaapt, voorgelezen
voor ú gezonder is, hoeft u vast niet zo na te denken.
door burgemeester Rinske Kruisinga ‘Weten’ is alleen nog geen ‘doen’. In de praktijk is het vaak
Voorlezen is ontzettend leuk en gezellig, het prikkelt de
nieuwsgierigheid en verrijkt de fantasie van kinderen.
Wat is het dan bijzonder om voorgelezen te worden door
de burgemeester van Laren!
In het kader van De Nationale Voorleesdagen was burgemeester Rinske Kruisinga vrijdagochtend 26 januari in
het Brinkhuis. Daar las ze peuters en kleuters voor uit
Prentenboek van het Jaar 2018: Ssst! De tijger slaapt,
geschreven en geïllustreerd door Britta Teckentrup.

lastig om te kiezen voor gezonder. Daarom helpt de GGD u
om samen met heel veel anderen in maart in actie te komen
voor uw gezondheid. Dat is veel leuker en het werkt echt!
Kies uw eigen uitdaging
In 30 dagen kunt u een nieuwe ‘gezonde’ gewoonte creëren of breken met een gewoonte die u zat bent. Zo kunt u
tijdens ‘30 dagen gezonder’ elke dag bewegen, geen alcohol drinken, uw mobieltje eens wegleggen, écht naar
elkaar luisteren of op tijd naar bed. Maar ook: samen
eten of complimenten geven. Op www.30dagengezonder.
nl vindt u meer ideeën. Kies of bedenk een uitdaging die
bij u past en daag anderen uit mee te doen.
Hulp bij het volhouden. Meld u aan op
www.30dagengezonder.nl
Tijdens de actiemaand helpt de GGD u om het vol te houden. U ontvangt een welkomstpakket, wekelijks een
nieuwsbrief en bijna dagelijks tips via Facebook:
www.facebook.com/30dagengezonder
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Verkiezingsspecial

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Laren
2018 wordt een bestuurlijk spannend jaar! De voorgestelde herindeling blijft de
gemoederen bezig houden. U zult zich misschien afvragen of de
gemeenteraadsverkiezingen nog wel nut hebben? Jazeker is het antwoord. Laren
blijft Laren, wat er in de toekomst ook gebeurt.
Maar dat betekent wel
dat u uw stem moet
laten horen op 21
maart! Alleen zó kunt
u de komende jaren
meebeslissen over ons
prachtige dorp Laren.
Iedere stem telt!
Naast de herindeling
hebben we de komende jaren ook andere belangrijke
politieke zaken op de agenda staan. Dan noem ik
wateroverlast en duurzaam Laren. Samen moeten we ons

Nog geen keuze gemaakt?
Bezoek het lijsttrekkersdebat!
Weet u al op wie u gaat stemmen? Of twijfelt u nog?
Dan is dit uw kans om erachter te komen waar welke
politieke partijen in Laren voor staan.
Op donderdag 15 maart om 20.00 uur strijden de
lijsstrekkers van de Larense politieke partijen in het
Politiek Café het Gooi (Brinkhuis, Brink 29) om uw
stem. Aan de hand van een aantal stellingen
debatteren ze erop los. Blijft Laren zelfstandig, komt
er een hotel en vooral waar? Moet de OZB niet omlaag
en kan het verkeer wat rustiger in Laren? Kom en stel
vragen aan de lijstrekkers. De toegang is gratis.
Presentatie: Erik de Zwart.

Lijstnummering
Aan de lijstnummering kunnen geen rechten worden
ontleend. Op 9 februari 2018 om 16.00 uur wordt bij
openbare zitting de officiële lijstnummering bekend
gemaakt. Dit wordt gepubliceerd op www.laren.nl

sterk maken voor een aanzienlijke CO2-reductie om de
klimaatverandering tegen te gaan. Een duurzame
samenleving is belangrijk voor nu maar ook voor onze
kinderen en kleinkinderen.
Denk mee, doe mee, praat mee en stem alstublieft op 21
maart! En heb je dit jaar voor het eerst stemrecht? Maak
gebruik van dit belangrijke democratische recht en zorg
dat ook de stem van jongeren doorklinkt in de
besluitvorming over dit mooie dorp.
Graag tot ziens bij een van de stembureaus!
Rinske Kruisinga, burgemeester van Laren

Laren
kiest

Welkom op de
verkiezingsavond
Uitslagen heet van de naald
Wilt u ook zo snel mogelijk weten welke partijen de
komende vier jaar in de Larense raad zitten? Komt u
dan op 21 maart vanaf 21.00 uur naar het Brinkhuis,
Brink 29 in Laren. Daar wachten we gezamenlijk –
onder het genot van een hapje en drankje – op de
voorlopige uitslagen, in aanwezigheid van de
partijkandidaten en het college. U bent van harte
welkom!
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Larens Behoud - Lijst 1

Larens Behoud, voor wie van Laren houdt
In het politieke klimaat van een gemeente zijn gemeenteraadsverkiezingen een soort Oud en Nieuw; tijd om eens achterom te
kijken, maar vooral ook de blik op de toekomst te richten. Ruim 25 jaar geleden opgericht, is Larens Behoud al jarenlang een
evenwichtige en krachtige dorpspartij; diep geworteld in het dorp, gevormd door Laarders en zo gevarieerd als ons dorp zelf, met
voeling tot in alle haarvaten van onze bijzondere Larense gemeenschap.
Binnen Larens Behoud hebben we kwaliteit en ervaring
in huis waar menige gemeente jaloers op is. Die kwaliteit
is aanwezig omdat Laren een dorp is vol van unieke
kwaliteit, vaardigheid en betrokken actieve inwoners die
zich inzetten voor hun dorp; van vrijwilliger bij een
vereniging tot raadslid en wethouder. Het is dan ook
niet de partij Larens Behoud die binnen de gemeenteraad
de dienst uitmaakt; het zijn alle Laarders met passie en
liefde voor hun dorp, die hier spreken.
Afgelopen raadsperiode is een aantal belangrijke
projecten met succes gerealiseerd: de bouw van het
nieuwe Singer theater, het nieuwe zwembad De Biezem
en het Brinkhuis met bibliotheek en muziekcentrum,
alle met een breed gewaardeerde functie voor ons dorp.
Het belangrijkste wapenfeit is de gezonde financiële
positie van Laren: de gemeentelasten zijn niet verhoogd
en kosten zijn structureel verlaagd zonder dat u het
merkt aan de voorzieningen in het dorp.

Laren wordt landelijk gewaardeerd als één van de beste
gemeenten om in te wonen. Larens Behoud is ervan
overtuigd dat we deze hoge kwaliteit van leven het best
kunnen blijven behouden in een zelfstandig bestuurd
Laren met een gemeentebestuur dicht bij de inwoners:
waar u niet voor een afspraak met wethouder of
burgemeester zes weken de tijd moet nemen, maar ze op
straat aan kunt spreken.
Wij zijn als zelfstandig bestuurd Laren uitstekend in
staat gebleken onze eigen boontjes te doppen en meer
dan goed te zorgen voor ons dorp en álle inwoners. Wij
zitten absoluut niet op te wachten om op te gaan in een
grote fusie gemeente met Huizen of Hilversum.
De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zijn dé
meetlat bij uitstek om de provincie duidelijk te maken,
dat wij niet gediend zijn van een van bovenaf opgelegde
fusie, die wij al jarenlang buiten de deur weten te
houden. De provincie kan en mag niet voorbijgaan aan
de democratische principes van een volk dat bepaald niet
achterlijk is.
Waarde inwoners van Laren, ik roep u op: spreek je op 21
maart uit voor behoud van ons dorp en stem Larens
Behoud. Ik beloof u, namens al onze leden dat wij ons
weer tot het uiterste zullen inspannen om ons mooie
dorp goed en zelfstandig te blijven besturen.

Peter Calis,
Lijsttrekker Larens Behoud
De 10 kandidaat leden voor de Larense gemeenteraad.
Voorste rij vanaf links : Peter Calis, Karin van Hunnik,
Hans van Goozen, Ingrid Hentenaar, Kirsten Reuchlin;
bovenste rij vanaf links: Bart Vos, Sean Bogaers,
Karel Loeff, Wim van der Zwaan, Alexander Armbrust
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VVD - Lijst 2

VVD voor Laren
Wij wonen in een heerlijk dorp. Laren werd recentelijk door Elsevier uitgeroepen tot de aantrekkelijkste gemeente van
Nederland. Maar dat wist u natuurlijk al lang, We hebben heel veel om trots op te zijn. Dat komt natuurlijk niet
vanzelf. Er wordt dagelijks door veel mensen hard gewerkt om het zo te houden en zelfs beter te krijgen. De afgelopen
vier jaar heeft de VVD in het huidige college veel bereikt. Alleen maar praten past niet bij ons. De VVD steekt graag de
handen uit de mouwen! Wij willen de komende vier jaar Laren verder versterken, bestaande knelpunten oplossen en het
mooie centrum nog mooier en schoner maken.

VVD is voor een zelfstandig Laren.

VVD is voor sport.

Laren beschikt over voldoende bestuurskracht en is
financieel gezond. Het gaat prima met Laren en de
geringe afstand tussen inwoner en bestuur is een groot
goed. Wethouders en raadsleden zijn vlakbij en
benaderbaar en dat moet zo blijven!

De komende jaren wil de VVD 1,5 miljoen uittrekken
voor investeringen in de accomodaties en ervoor zorgen
dat ieder jaar structureel een bedrag op de begroting
wordt opgenomen om sportverenigingen en de
sportende jeugd te helpen.

VVD is voor veiligheid.

VVD is voor ouderen.

Ondanks extra aandacht is het aantal inbraken in de
afgelopen jaren toegenomen. Om dat terug te dringen
zetten wij in op meer cameratoezicht en betere
ondersteuning
–ook
financieelvoor
de
buurtpreventieverenigingen. Er wordt nog te vaak te
hard gereden in de 30 km-gebieden. Extra maatregelen
zoals Smiley’s, betere aanduidingen en aanpassing van
wegen zijn daarvoor nodig. Wij zien niets in betaald
parkeren en willen de blauwe zone uitbreiden mét meer
controle. Wij gaan voor twee extra Bijzondere
Opsporingsambtenaren(BOA’s) voor scherpere controle
op foutparkeerders en andere overlast. Het weren van
zwaar vrachtverkeer op de uren dat schoolgaande
kinderen op pad gaan, moet meer aandacht krijgen. Een
buurtbus voor alle inwoners die je binnen Laren naar
allerlei belangrijke plekken brengt, moet er komen.

Wij willen graag dat oudere inwoners in ons dorp kunnen
blijven wonen. Voor hen is het ontwikkelen van
appartementen in het centrum een prima oplossing. Ook
op het gebied van goede zorg gaat de VVD zich extra
inzetten; iedereen moet op de beste zorg kunnen rekenen.

VVD is voor ondernemers.
De VVD stond aan de wieg van Bijzonder Laren, de
ondernemersvereniging die de afgelopen jaren met veel
energie en enthousiasme er toe heeft bijgedragen dat we
de aantrekkelijkste gemeente zijn geworden. Inwoners
én ondernemers worden betrokken bij de verdere
invulling van het Centrumplan. En lokale ondernemers
moeten betrokken worden bij de organisatie van het
jaarlijkse IJs op de Brink.
Zeventien VVD-kandidaten stellen zich verkiesbaar, met
als kern de vijf mensen op de foto. Een topteam waarmee
we weer een krachtig college kunnen vormen.
Ik hoop dat u de enige echte Larense liberale partij, de
VVD, uw stem wilt geven!
VVD voor Laren!

Ton Stam
Wethouder en lijsttrekker VVD
Desiree Niekus, Tom Pouw, Ton Stam, Hans Faas,
Johan de Bondt
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CDA - Lijst 3

Het gaat ons om mensen!
Het CDA is de grootste lokale dorpspartij van Nederland. Het CDA is trots op Laren, haar inwoners en ondernemers.
Het CDA koestert Laren als een prachtig levendig groen
dorp middenin de metropoolregio Amsterdam met een
sterk verenigingsleven en grote gemeenschapszin. Daarbij
hoort conserverend bestemmen (beschermd dorpsgezicht
handhaven), geen hoogbouw of verdichting op plekken
waar dat nu ook niet is. Wel zorgen voor (vervangende)
woningbouw in de sociale huursector zodat het dorp divers
qua samenstelling van inwoners blijft.
Het CDA koestert een duurzaam economisch Laren.
Goed ondernemersbeleid om een hoofdkantoor met
soms wel 200 medewerkers te behouden is van groot
belang voor de toekomst van onze winkels, horeca en de
weekmarkt. Kleinschalige economische activiteiten op
verschillende plekken in het dorp verlevendigen onze
dorpse samenleving. De recente opening van een nieuw
winkeltje op de Schapendrift is zo’n voorbeeld dat het
CDA van harte toejuicht. Ondernemerszin pur sang.
Het CDA wil dat iedere inwoner aangesloten blijft bij
haar directe omgeving (als hij of zij dat wil natuurlijk!).
Om gelukkig te kunnen zijn is het belangrijk dat we
gezond zijn en blijven. Individueel en groepsgewijs
sporten en bewegen is heel erg belangrijk. We hebben
het zwembad en talloze sportverenigingen maar extra
hulp van de gemeente om het bewegen van jong en oud
te stimuleren is noodzakelijk. Het CDA heeft toegezegd
jaarlijks structureel € 100.000 hiervoor uit te trekken.

wil u als inwoner hierbij nauw betrekken.
Het CDA gaat het om mensen. We hechten aan onze
kleinschaligheid. De vorm is dan belangrijk maar niet
alles bepalend. De schaalontwikkelingen die de
provincie Noord-Holland voorstelt gaan ver, heel ver.
Maar we leven zo gezegd ook in een verandering van een
tijdperk. Onze kinderen gaan banen krijgen die nu nog
niet bestaan. Banen die nu nog gewoon zijn, zijn dat
binnen afzienbare tijd niet meer. We worden allemaal
ouder. Technische ontwikkelingen gaan f litsend snel.
Om te kunnen acteren tussen de grootmachten
Amsterdam, Almere, Utrecht en Amersfoort is een
bestuurlijk sterk Gooi noodzakelijk.
In 2014 kreeg het CDA 958 van de 5.733 uitgebrachte
stemmen en miste daarmee net de derde raadszetel. Dan
hadden wij nog sterker gestaan. Nu was het soms
‘knokken’ om ons hoofd boven water te houden. Helpt u
ons op 21 maart de grens van 1.000 kiezers te doorbreken?
Met het CDA zal Laren altijd Laren blijven.

LAREN bent U

Het CDA is met wethouder Leen van der Pols binnen het
college de afgelopen jaren verantwoordelijk geweest voor
de uitvoering van de Sociaal Domein taken. Dit is goed
gelukt durven wij te zeggen. De samenwerking tussen
Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen is vooral ook zeer
effectief gebleken, omdat in deze gemeentes een CDA
wethouder verantwoordelijk is voor het Sociaal Domein.
Die lijn wil het CDA de komende jaren graag voortzetten.
De aankoop van ‘Crailo’ is een ander supergoed voorbeeld
van samenwerken van de gemeenteraden van Hilversum,
Gooise Meren en Laren. In de komende 12 jaar verschijnt
in dit gebied een mooie duurzame groene woonwijk met
ruimte voor bedrijvigheid en natuurlijk natuur! Het CDA
Verkiezingsspecial: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Erwin van den Berg

D66 - Lijst 4

Verantwoord besturen
Het is goed dat ‘de politiek’ regelmatig ter verantwoording wordt geroepen. Immers de bestuurders zijn er voor de
inwoners, niet andersom. Zo krijgt u op 21 maart a.s. opnieuw gelegenheid uw oordeel te geven over de prestaties van
het bestuur hier in Laren.
Dat Laren er goed voor staat is onomstreden; je wordt
toch niet zo maar uitgeroepen tot het mooiste dorp van
Nederland! Veel groen, prachtige voorzieningen, een
hechte gemeenschap. Meer dan waard om gekoesterd te
worden.
Maar betekent dit dat we alles bij het oude kunnen
laten? Het antwoord is ondubbelzinnig : nee. Juist om
het goede te behouden zijn aanpassingen nodig. De
kleinschaligheid van Laren is een groot goed, maar
betekent tegelijkertijd dat de bestuurlijke mogelijkheden
beperkt zijn. In velerlei opzichten zijn we af hankelijk
van wat buiten onze dorpsgrenzen aan de orde is. De
oprichting van de BEL Combinatie, tien jaar geleden,
bood inderdaad enig soelaas om de bestuurskracht te
versterken, maar anno 2018 is een meer ingrijpende
versterking van het gemeentebestuur nodig .
Sociale zaken bijvoorbeeld - de uitvoering van de WMOhebben we al volledig bij de gemeente Huizen moeten
onderbrengen. Onze gemeenteraad heeft daar vrijwel
het nakijken. Verbetering van de infrastructuur gedeeltelijke ondertunneling van de A1!- bevorderen van
de werkgelegenheid, het woonbeleid en het aanpakken
van milieuproblemen vergen een gezamenlijke aanpak
in de regio. Met elkaar een vuist maken tegenover de
‘grote driehoek’ Amsterdam-Utrecht-Almere, biedt het
Gooi nieuwe kansen.

Eén gemeente in de deze regio, inclusief een
gemeenteraad die voor haar taak is berekend, is daarom
een volstrekt logische stap. Maar wel op voorwaarde dat
tegelijkertijd het karakter, het gezicht van de dorpen en
steden binnen de regio, wordt gewaarborgd. Typisch
lokale belangen dienen ook in de toekomst lokaal te
worden behartigd, herkenbaar op geringe afstand van de
inwoners en democratisch gelegitimeerd, d.w.z. direct
afgestemd met de inwoners. Een goed uitgewerkt
wijken- en kernenbeleid is daarvoor essentieel.
Dat is de inzet van D66 voor de komende jaren: modern
bestuur dat tegen haar taken is opgewassen, maar
ingebed in een fijnmazig netwerk van lokale
voorzieningen waar de burger zich thuis bij voelt.
Dergelijke opstelling vergt moed, het vermogen om
vooruit te kijken. Dus niet de hakken in het zand.
Angstig navelstaren uit vrees de kiezer te verliezen biedt
geen oplossing. In tegendeel: het spant per saldo het
paard achter de wagen en gaat ten koste van de werkelijke
belangen van de inwoners.
D66: een moderne partij die de kiezer graag recht in de
ogen kijkt!

Nico Wegter
Lijsttrekker D66
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Liberaal Laren - Lijst 5

Hoofdpunten uit ons programma:
• Z
 elfstandigheid van de gemeente Laren. Er is geen
enkele reden om Laren onderdeel van Huizen of groot
Gooistad te laten worden. We hebben aantoonbaar
voldoende bestuurskracht, een uitzonderlijk hoog
voorzieningenniveau en werken prima regionaal samen
op met name uitvoerende taken zoals afvalverwerking,
sociale zaken en gezondheidszorg.
	Samenvoeging heeft alleen maar nadelen: als inwoner
mijlenver verwijderd van het bestuur, aantoonbaar
hogere lasten voor de burger terwijl het
voorzieningenniveau zal dalen, directe invloed op je
lokale woonomgeving verdwijnt en vrij spel ontstaat
voor projectontwikkelaars.
•	Behoud van groen en cultuurhistorie. We leven in
het mooiste dorp van Nederland en dat willen we zo
houden. Een dorp dat zo mooi kon blijven omdat
vroegere bestuurders zuinig op dit dorp waren. En beleid
ontwikkelden om het zo mooi te houden. Laren had als
eerste gemeente in Nederland al een welstandbeleid en
er was een algeheel kapverbod om ons groen te
beschermen. We hebben het dorp te leen voor onze
kinderen en kleinkinderen en hebben de opdracht - net
als onze voorgangers - het zo mooi en fijn te houden als
het nu is.
	Dat betekent dat we de oprukkende verstening en
ontgroening van ons dorp willen stoppen en willen
besturen vanuit bovenstaande visie. Dus onze oren niet
laten hangen naar de belangen van projectontwikkelaars
(denk aan Foodcourt, Rosa Spier, hotel en Rabobank) of
visieloze adhoc-beslissingen van wethouders. Wij
willen een gemeentebestuur dat er voor zijn inwoners is
en hun woon- en leefomgeving beschermt vanuit een
integrale, lange-termijn visie.
•	Riolering en wateroverlast. We willen het verplichte
af koppelen schrappen. In plaats daarvan de afvoer naar
de Gooiergracht weer open, net als vroeger, en de
achterstand op ons rioolonderhoud versneld inlopen.
We stoppen het geld voor opleuken van het centrum
met liefde onder de grond in het riool; want wat je niet
ziet, bestaat wel degelijk!
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Wat hebben we gedaan?
Vanuit onze oppositierol hebben we door historisch besef,
gedegen kennis en kunde, inzet en politieke moed ons dorp
voor veel onomkeerbare fouten en ongelukken behoed. Wij
gaan echter voor bestuursverantwoordelijkheid, omdat je
dan met veel minder geld en energie direct de juiste dingen
kunt doen. En niet door burgers, gemeenteraad, rechters en
zelfs Raad van State telkens moet worden teruggef loten.
Dit geblunder heeft de burger afgelopen vier jaar veel geld
en negatieve energie gekost. Bestuurders moeten luisteren
naar de burger, het huidige bestuur heeft dat onvoldoende
gedaan.

Girlpower
Jacqueline weet zich als lijsttrekker dit keer vergezeld van
Maria Klingenberg, die ook staat voor lokale
zelfstandigheid, betrouwbaar bestuur en behoud van ons
dorp. Dit zeer ervaren duo zal met verve de lijst aanvoeren.

Jacqueline Timmerman en Maria Klingenberg

PvdA - Lijst 6

PvdA-Zeker zijn
Met elkaar. Voor elkaar.
Met deze slogan zal de PvdA de verkiezingen in gaan. De PvdA blijft DE PARTIJ die het solidariteitsprincipe hoog in
het vaandel heeft staan en heeft ook de afgelopen periode constructief oppositie gevoerd om dit waar te maken.
De komende verkiezingen zullen opnieuw in het teken
staan van de fusie en daarom is het goed hoe vier Larense
partijen de gelederen hebben gesloten middels hun brief
aan Gedeputeerde Staten en is het jammer dat D66 en
CDA zich niet hebben aangesloten.
De PvdA heeft afgelopen jaren alles in het werk gesteld
om de BEL Combinatie zo optimaal mogelijk te laten
functioneren en zal ook de komende periode alles in het
werk stellen om dit samenwerkingsverband nog meer
handen en voeten te geven en zeker om Eemnes
binnenboord te houden.
Een ander heikel punt is de wateroverlast. Wij hebben
duidelijk aangegeven dat hiervoor een deltaplan
gemaakt moet worden. Over de verschillende
oplossingen wordt verschillend gedacht en willen wij de
voor- en tegenstanders van af koppeling om de tafel zien
te krijgen. Het kan toch niet zo zijn dat wetenschappers
het zo oneens kunnen zijn over zo een belangrijk
onderwerp:
Laren MOET droog!
Ook de komende jaren wil de PvdA zich blijven inzetten
voor het sociale domein. De samenwerking binnen de
HBEL verloopt niet optimaal en we willen ervoor blijven
waken dat bewoners op een goede manier ondersteund

worden als die hulpvraag aanwezig is. Teveel worden
aanvragers van het kastje naar de muur gestuurd en
hopen wij door de ontwikkeling van ombudsteams deze
groep bewoners beter te begeleiden.
Naast het bewaken van het sociale domein, blijven wij
ons hardmaken voor continuering van de woonvisie, ook
in Laren dient sociale woningbouw hoog op de ladder te
staan.
Sport dient een hogere plaats te krijgen op de ladder. De
afgelopen decennia heeft deze ondersteuning ernstig te
wensen overgelaten en zal er een inhaalslag gepleegd
moeten worden om die noodzakelijke steun te geven.
Financiering voor deze projecten kunnen onder andere
gevonden worden door opbrengsten uit onroerend goed.
Grote veranderingen binnen het centrum staan op
stapel. Deze plannen dienen te verweven worden in een
nieuw centrumplan en moeten alle plannen in de ijskast
gezet te worden om een nieuwe centrumvisie te
ontwikkelen. Een visie waar de overheid de regie houdt
en niet de projectontwikkelaars.
De PvdA wil de komende jaren meedoen in het college.
Uw stem daarbij is nodig en rekenen wij op u, zodat wij
vanaf 21 maart deel uit maken van de nieuwe raad van
ons prachtige dorp.

Chris Bogaers, lijsttrekker
Victor Koppelmans, lid cie maatschappij en financiën
Voor info: www.bel.pvda.nl

Verkiezingsspecial: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Groenlinks - Lijst 7

GroenLinks is trots op Laren
Laren is een heerlijk dorp, met veel voorzieningen en actieve inwoners. GroenLinks wil dat zo houden. We gaan voor een
groen dorp, waarin iedereen meedoet en er toe doet. Wij zorgen ervoor dat we allemaal gebruik kunnen maken van goed
onderwijs, menselijke zorg, de sportvoorzieningen, ons prachtige natuurlandschap en de lokale economie. Nu en in de
toekomst!
Goed wonen in groen Laren is van waarde en dus kwetsbaar.
Een sterk bestuur en een hoge kwaliteit van dienstverlening
zijn noodzakelijk. De gemeente wordt steeds breder
verantwoordelijk. In de komende raadsperiode worden er
belangrijke besluiten genomen over het politieke bestuur.
Voor GroenLinks is de fusie met Blaricum en Huizen een
logische stap, maar wel een die zeer zorgvuldig gezet moet
worden. Daarom vinden we het juist nu zo belangrijk om
mee te beslissen.
GroenLinks wil meedoen onder aanvoering van Patriek
Kerkhoff, die eerder wethouder was in Laren, en Brecht
Daams. Lijstduwer is Hanny Meulenkamp, die GroenLinks
zestien jaar in de Larense gemeenteraad vertegenwoordigde.
Er is een ambitieus verkiezingsprogramma opgesteld met
drie fundamenten: betrokken, groen en sterk.

Betrokken
Wij willen dat iedereen actief mee kan blijven doen; via
school, betaald werk, als ondernemer, met mantelzorg en
vrijwilligerswerk. Hiervoor vertrouwen we op keuzes van
mensen zelf en van de gemeenschap. Maar als het nodig is
om mensen te helpen, bijvoorbeeld met voorwaarden
scheppen, tegenslagen te boven komen, begeleiding of
ondersteuning, dan zorgt de overheid daarvoor. De visie
van GroenLinks op participatie, welzijn en zorg is dat de
vraag centraal moet worden gesteld.

Groen
Laren is een groen dorp, omgeven door het prachtige en
veelzijdige natuurlandschap in ’t Gooi. Dat is waardevol.
GroenLinks maakt zich er hard voor om f lora en fauna te
beschermen. We zetten ons in voor een gezond en goed
leven. Niet te veel bebouwen. We vormen de
wegwerpeconomie om tot een circulaire economie. Geven
fietsers en voetgangers voorrang boven auto’s. En energie
halen we niet langer uit vervuilende fossiele brandstoffen,
maar uit duurzame alternatieven.
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Sterk
Daarvoor willen we samen met bewoners werken aan
oplossingen: de buurt betrekken, initiatieven steunen en
coöperatieve oplossingen stimuleren. Burgers krijgen meer
te zeggen over leven, wonen, werken en ontspannen.
Iedereen moet mee kunnen praten en denken. We willen
dat de gemeente luistert, overlegt.
We zijn benieuwd naar jullie reacties, ervaringen en
suggesties. Wil je die delen of heb je vragen, laat het ons
weten via patriek@groenlinkslaren.nl of twitter: @
groenlaren. Neem ook een kijkje op onze website, www.
groenlinkslaren.nl

Wat neemt u mee naar het stembureau?
Om te kiezen neemt u mee:

•	
Uw stempas; deze ontvangt u uiterlijk 7 maart per

post thuis.
•	
Een identiteitsbewijs; een rijbewijs,

vreemdelingendocument, Nederlands paspoort of
identiteitskaart. Het identiteitsbewijs mag op 21
maart maximaal vijf jaar verlopen zijn. Dit betekent
dat in uw document bij ‘geldig tot’ 22-03-2013 of later
moet staan.

Geen stempas ontvangen of kwijt?
Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas
kwijt? Dan kunt u bij het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in
Eemnes bij het team Publiek een vervangende stempas
aanvragen. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018
12.00 uur. Wanneer u alsnog uw oude stempas
terugvindt, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan
dan alleen met uw nieuwe stempas.
Zonder stempas en identiteitsbewijs mag u niet
stemmen.

Stembureaus
Laren heeft zes stembureaus, die open zijn van 07.30 tot 21.00
uur. Alle stembureaus, behalve De Gooische School, zijn
toegankelijk voor mensen met lichamelijke beperkingen.

Bron: Google.maps

Stembureau 1 (A)
Brinkhuis (theaterzaal), Brink 29
Stembureau 2 (B)
De Gooische School, Oud Blaricummerweg 21a
Stembureau 3 (C)
Verzorgingshuis Johanneshove, Eemnesserweg 42
Stembureau 4 (D)
Verenigingsgebouw De Blokhut, Smeekweg 104
Stembureau 5 (E)
RK Scholengemeenschap Laar en Berg, Langsakker 4
Stembureau 6 (F)
Verzorgings- en verpleeghuis Theodotion, Werkdroger 1

Kunt u niet zelf stemmen? Machtigen gaat makkelijk!
Bent u zelf niet in de gelegenheid om te stemmen op 21 maart? Dan kunt u toch uw stem uitbrengen. U kunt een stemgerechtigde
dorpsgenoot namelijk machtigen om namens u te stemmen. En: machtigen gaat heel makkelijk.
Als u iemand wilt machtigen, dan moet u zorgen voor een
‘volmachtbewijs’ voor uw gemachtigde. Een volmachtbewijs verkrijgen kan op twee manieren. U kunt het ten
eerste schriftelijk aanvragen tot en met 16 maart 2018.
Dat kan met het speciale aanvraagformulier dat u kunt
opvragen via www.laren.nl, telefonisch via 14 035 of bij de
balie van het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes.
De tweede mogelijkheid is uw stempas omzetten in een
volmachtbewijs. Dat kan vanaf het moment dat u uw
stempas heeft ontvangen, tot op het moment van

stemming. Op uw stempas staat hoe u de pas omzet in
een volmachtbewijs. De gemachtigde laat bij het
stembureau het volmachtbewijs zien en (een kopie van)
uw identiteitsbewijs, en mag dan voor u stemmen. Let
op gemachtigde moet dit gelijktijdig doen met het
uitbrengen van zijn/haar eigen stem.
Wilt u meer weten over machtigen, of heeft u andere
vragen? Op www.laren.nl vindt u meer informatie.
Bellen met uw gemeente kan natuurlijk ook, via 14 035.
Wij helpen u graag.
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Singer Laren start
kinder-kunstcolleges

StillaStyles Sarah Pacini opent in
oude pand SNS Bank

SV Laren 99 en Voetbalshop verlengen
samenwerking voor 3 jaar

Steeds meer mensen ergeren zich aan zwaar
vrachtverkeer door het centrum
Zonnebloemers aan de stamppot bij Ons Genoegen

Toch weer troep op de Eng op zondagmorgen

Indrukwekkende expo Jac de Vries bij
Inspiratiecentrum aan de Nieuweweg
Larense zaken 12 januari 2018

Nieuws in beeld

Tweeling toont Heyboercollectie in Brinkhuis

Wereldnieuws ontdekking Van Gogh
gepresenteerd in Singer

Trainer TennisClub ’t Laer gewaardeerd
met een 9 door leerlingen en ouders!

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.

De Gouden Makelaar
NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM

De katten of ik
Pas sinds 1971 is het in Nederland relatief eenvoudig
om te scheiden. Toen werd duurzame ontwrichting
van het huwelijk als enige reden voor echtscheiding
ingevoerd. Duizenden echtparen hadden daar
reikhalzend naar uitgekeken: het aantal echtscheidingsprocedures in het jaar daarop explodeerde.
Ook al hoeven we het tegenwoordig dus niet meer
over de redenen te hebben, toch komen cliënten
soms met verrassende drijfveren. Zo was voor een
man de maat vol toen zijn vrouw 550 katten
adopteerde. ‘Of de katten weg, of ik vertrek!’ – ze
koos voor de katten. En neem de man die al in de
eerste maanden van zijn huwelijk weigerde zijn
Facebookstatus naar ‘getrouwd’ te veranderen. Zijn
vrouw had er geen vertrouwen meer in.
En geef haar eens ongelijk. Pas ook op met het
verzwijgen van cosmetische ingrepen, het (te) fanatiek aanleggen van verzamelingen Disneyfiguren en
LEGO of het meenemen van je moeder op huwelijksreis: dat alles kan leiden tot een scheiding.
Bovendien blijkt uit onderzoek dat naarmate de
vrouw meer verdient, de kans op een scheiding
stijgt. Bij een gelijk inkomen is deze kans al
groter, maar als haar salaris zestig procent
(of meer) hoger is, verdubbelt de kans op een
scheiding ten opzichte van huwelijken waarbij de
vrouw niet werkt.
De onderliggende, werkelijke oorzaken zijn volgens
experts echter anders, maar worden door partners
vaak niet erkend of benoemd. Meestal gaat het om
slechte communicatie, problemen met seks, ziekte
of geld, of een verschillende toekomstverwachting.
Tot slot deze inventieve vrouw: zij huurde geen
detective, maar schakelde een papegaai in: de
buitenechtelijke activiteiten van haar man ontdekte
ze doordat de vogel woorden als ‘scheiding’, ‘heb
geduld’ en ‘ik hou van je’ in de bek nam. k

Bel of bezoek ons op 15 minuten van het Gooi.
vandepas@vanderloeff.nl | www.vanderloeff.nl

TE KOOP: CALISKAMP 1

LAREN

Nabij het centrum van Laren, goed onderhouden
helft van een dubbel woonhuis met oprit/carport
en garage en zonnige tuin rondom de woning
gelegen. De woning is gebouwd in de jaren 70 en
heeft een mooie zijaanbouw, alwaar de keuken is
gesitueerd.
Indeling van de woning: entree, hal met toilet,
meterkast, trap naar verdieping en trap/
kelderkast. Zonnige, lichte en speelse woonkamer
met gashaard met grote ramen waardoor er een
mooi uitzicht is. Schuifpui naar achtertuin en
aangebouwde eetkeuken met “boerderij” deur
naar de tuin.
De eerste verdieping: overloop, badkamer met
inloopdouche, wastafel, toilet en wasmachine
aansluiting. Thans 2 slaapkamers (voorheen 3)
slaapkamers.
De tweede verdieping: via vaste trap bereikbaar,
voorzolder met CV-ketel en ruime zolderkamer
met dakkapel aan de achterzijde.
Ook veel bergruimte op de zolder!
De tuin: de tuin is rondom de woning gelegen.
Recent is de tuin onderhoudsvriendelijk aangelegd. De achtertuin biedt in de middag en avond
heerlijk de zon. Kortom een ideale gezinswoning!
Vraagprijs: € 439.000,– KK.
Bijzonderheden: goede garage, carport, de gevels
zijn nageïsoleerd, onlangs buiten geschilderd en
nieuwe goten.
Geïnteresseerd, maak vrijblijvend een
afspraak voor bezichtiging van deze woning
met Marjolein Speksnijder,
de Gouden Makelaar.

PLAN NU UW VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING

035 - 538 48 10
www.deGoudenMakelaar.nl

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

Symboliek
Iedere dag worden we geconfronteerd met 1001 symbolen die ons op weg helpen. Verkeersborden, de
icoontjes op de telefoon, aanwijzingsborden in het
ziekenhuis, bepaalde kleuren, getallen, dieren of
geluiden. Ieder land heeft zijn eigen gebruiken, feestdagen, symbolen en symboliek. Ook bepaalde straten
in een dorp hebben hun eigen symboliek; de Kerkstraat ligt altijd dicht bij de kerk, de Brink is altijd in
het midden van een dorp en de overbekende Dorpsstraat , daar kon u vroeger de bakker, de slager en de
groenteboer vinden. Ook in Laren hebben bepaalde
straten hun “bijnaam”, door de jaren heen opgebouwd
door de (oud) bewoners, hun gebruiken, eigenaardigheden en goede of minder goede bedoelingen en verstandhoudingen onderling. Wist u dat we in Laren
ook een aantal olifantenpaadjes hebben? Hoe dankt
een straat eigenlijk zijn straatnaam? Weet u de betekenis van uw eigen straat? Woont u in een straat
genoemd naar een schilder, een verzetsman, huisarts,
burgemeester of een hoogleraar? Wat doet een straatnaam eigenlijk met u of een kandidaat koper? Niets…,
of let u er wellicht op, ziet u er wellicht symboliek in
met uw eigen leven? Alle straten van Laren hebben
een verwijzing naar hun ontstaan of naar hun historie, zeker interessant om eens op te zoeken. Straten,
wegen, lanen, driften of kampen, we wonen toch
maar in een mooi dorp, met al zijn eigenaardigheden,
gebruiken en symbolieken. Hoe zou Laren er over 100
jaar uitzien? Die vraag is niet zo 123 te beantwoorden
maar wel leuk om eens over te filosoferen. Hoe zag
Laren er 100 geleden uit? Piet Mondriaan dronk een
biertje in het Bonte Paard en reed de Gooische stoomtram door het dorp. Over 100 jaar wil een ieder een
mooi dorp voor onze achter(achter)kleinkinderen,
maar het moet geen openluchtmuseum zijn/worden.
Daarbij opgemerkt dat het begrip “mooi” voor een
ieder anders is. Vernieuwing is door de jaren heen
altijd bevochten, hoge bomen vangen veel wind en het
liefst wordt iemands hoofd afgehakt als deze boven
het maaiveld uitsteekt, maar laten we die clichés nu
eens niet laten gebeuren; vernieuwing houden we
gewoon niet tegen.

Valpreventie
en
fysiotherapie
Bij ouderen komt het geregeld voor dat men
binnen- en/of buitenhuis struikelt en dan valt,
soms met grote gevolgen. Dit kan o.a. komen
door verminderde spierkracht, verminderde
conditie en de beweeglijkheid van gewrichten
die bij ouderen vaak afgenomen is. Hierdoor
wordt ook de balans minder en is de kans op
vallen groter.
Het is daarom belangrijk dat er aandacht besteed
wordt aan het verbeteren van o.a. de spierkracht van
de beenspieren en verschillende balansoefeningen.
Niet alleen verkleint dit de kans op blessures, maar
het kan ook de eenzaamheid onder ouderen tegengaan. Eenzaamheid komt helaas steeds vaker voor.
Stel je voor dat je de deur niet meer uit durft omdat je
bang bent om te struikelen of erg onzeker bent met
lopen. Of de fiets laat staan, omdat je bang bent om
te vallen. Beweging wordt minder, je komt minder
buiten, ziet minder mensen en langzaam gaat je
algehele conditie zo ook achteruit. Een vicieuze cirkel.
Mocht er worden getwijfeld of iemand ‘valgevaarlijk’
is, dan kan o.a. de fysiotherapeut een test doen om te
kijken of er een vergroot risico is om te vallen en naar
aanleiding hiervan kan er een plan worden opgezet
om hiermee aan het werk te gaan. De fysiotherapeut
begeleidt trainingen die erop gericht zijn de algehele
conditie te verbeteren en vervolgens te onderhouden.
Het gaat dan vaak om het versterken van de kracht
van onder meer de beenspieren en verbeteren van de
balans. Dit kan 1 op 1, maar gebeurt ook wel in
groepsverband waardoor het ook nog eens een stuk
gezelliger wordt en je nieuwe kennissen op kan doen.
Kortom, schakel de fysiotherapeut in, ga aan de slag
en voorkom het risico op vallen!

Namens het valpreventieteam,
Mark van Straten, fysiotherapeut

Theateragenda
Zondag 11 februari

Vrijdag 9 maart

Lefko trio: Carlos Gimenez Martinez - sopraansaxofoon Mateusz
Pusiewicz - baritonsaxofoon, Aliya Iskhakova – piano

De Neil Young Tribute Band brengt een
hommage aan het muzikale werk van Neil
Young. Het uitgekozen repertoire, variërend van ruige
elektronische muziek tot akoestische country en kleine
solosongs, wordt meesterlijk uitgevoerd.

Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 | aansluitende lunch ook € 5,00

Donderdag 15 februari

De Ezel en de Ode aan de Liefde – Gideon Calis
20.15 uur – Singer Laren € 21,50

Een voorstelling waarin de liefde centraal staat, met al haar
tegenstrijdigheden.

Zondag 18 februari

Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 | aansluitende lunch ook € 5,00

Hui-Wen Cheng - viool, Wan-Ru Cheng - viool, Shih-Hsien Tsai altviool, Sheng-Chiun Lin – cello

Neil Young Tribute Band
20.15 uur - Theater aan de Brink
€ 15.00

Zaterdag 10 maart

Getekend – Marc-Marie Huijbregts
20.15 uur – Singer Theater
€ 29,50 | Singer supporters € 27,00

Hij vertelt over de dingen die hij zou willen
veranderen aan zichzelf. En uiteindelijk rolt
er uit de verzameling puntige anekdotes en prachtig gezongen
liedjes een bittere conclusie.

Zondag 11 maart

Zinloos zuchten – Mylou Frencken
15.30 uur – Rosa Spier Huis

Zondag 18 februari

Schubert’s Winterreise - Quirijn de Lang
en Eke Simons 15.30 uur – Rosa Spier Huis

Bariton Quirijn de Lang en pianiste Eke
Simons het brede liedrepertoire op een eigen
manier uit te diepen.

In haar nieuwe voorstelling verkent
zangeres/cabaretière /liedschrijfster Mylou
Frencken het zoetzure sentiment van de
saudade. Ze neemt haar publiek mee naar Lissabon en Rio de
Janeiro, maar ook naar de studeerkamer van haar vader.

Woensdag 21 februari

Woensdag 14 maart

Bachiaanse improvisaties, klassieke liederen,
Afrikaanse jazzritmes en bluesy klanken
komen samen tijdens het theaterconcert.

Cole Porter (1891-1964) was een van de allergrootste Amerikaanse liedjesschrijvers.
‘You’re The Top’ schetst een beeld van Porters leven en muziek.

Beets meets Philippens (Première) – Trio
Peter Beets 20.15 uur – Singer Theater
€ 27,50 | Singer supporters € 25,00

You’re the top – Paul Groot, e.a.
20.15 uur – Singer Theater
€ 40,00 | Singer supporters € 37,50

Zondag 25 februari

Vrijdag 16 maart 2018

Hollands Glorie – Irene Filippova, Hans
Visser, e.a. 15.00 uur – Singer Theater
€ 25,00* | Singer supporters € 15,00* |
Museumkaarthouders € 20,00*
*inclusief museumbezoek

Solotoneel met toverlantaarnplaten
20.00 uur Dickenstheater
€ 5,00 Duur 1 uur, geen pauze

Verkiezingskoorts in de Victoriaanse tijd.
Ook in het Dickenstheater maken de kiezers
Succesvolle
brocante-, kunstenFilippova
kledingverkoop
Flairck-gitarist Hans
Visser en accordeongigant
Irena
een keuze.
gaan op zoek naar de verhalen achter de beroemde schilderijen.
Voorstelling of concert in het Rosa Spier Huis: Donateurs en bezoekers zijn
van harte welkom. Voor niet-donateurs wordt een vrijwillige bijdrage in
de kosten op prijs gesteld.

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

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

Dickens Theater	Rosa Spier Huis	Papageno Huis

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

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

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

Vacatures
vrijwilligerswerk
•	Technische muziekvrijwilliger t.b.v. Music
& Memoryproject De Stichtse Hof
Vivium gaat op verschillende locaties meer doen met
muziek in de zorg voor haar bewoners met dementie.
Voor het onderdeel Music & Memory zoeken we meerdere vrijwilligers die het luisteren naar voorkeursmuziek via iPod ondersteunen op de woning. Je draagt zorg
voor de inrichting van een digitale muziekbibliotheek
in iTunes. Werktijden: de tijdsinvestering / gevraagde
beschikbaarheid is minimaal een dagdeel in de week op
maandag of woensdag. Contactpersoon: Jennifer Nortman tel. 035-5390808 of uitbureaudsh@vivium.nl.

• Eén keer per week op bezoek bij heer
Deze meneer zou graag zo’n 1x p.w. een bezoekje krijgen
van een vrijwilliger, die het leuk vindt te praten over
kunst, TV, muziek, theater, enz. Daarbij ook even een
ommetje maken met de hond, hooguit een half uur.
Meneer heeft Parkinson. Voor zijn vrouw, die mantelzorger is, is het fijn dat haar man nog wat andere contacten heeft. Werkadres te Laren. Contactpersoon:
Anneke Bijleveld, tel. 06 49 37 71 71 of abijleveld@versawelzijn.nl

• Medewerker Museale Presentaties
In de Museale Werkgroep helpen met het verbeteren van
bestaande tentoonstellingen, het opzetten van nieuwe
tentoonstellingen t.b.v. themadagen en het assisteren bij
wissel-tententoonstellingen. Dit geldt voor zowel de
inhoud als de uitvoering. Affiniteit met het tentoongestelde is een voorwaarde. Kennis van een van de gebieden
Geologie / Archeologie of Biologie is belangrijk voor goed
functioneren. Maar praktische inbreng voor de opbouw
en realisatie is ook erg belangrijk. Tenminste 1 dagdeel
per week. Contactpersoon: Dick Borger, tel. 035-6234631,
of vrijwilligers@geologischmuseumhof land.nl

• Vrijwilliger Zonnebloem
De Zonnebloem Laren – Blaricum zoekt enthousiaste
vrijwilligers die zich willen inzetten voor mensen met
een fysieke beperking. Onze activiteiten bestaan uit
huisbezoek, het organiseren van diverse uitjes, zoals een
dag boottocht, picknicks, museumbezoek etc. Ook een
bestuursfunctie behoort tot de mogelijkheden. Meer
info: Ans Groenewoud (voorzitter) tel. 0633807010 of Loes
van Soest (secretaris)tel. 0634831225

Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is te
bezoeken op:
dinsdag van 10.00 – 12.00 uur,
Het Raadhuis, Eemnesserweg 19
e-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl

Kaartverkoop Matthäus Passion in Sint Jansbasiliek begonnen
Inmiddels is het al
een ‘traditie’ geworden in Laren: een uitvoering op kwalitatief hoog niveau van
de Matthäus Passion
op Palmzondagmiddag 25 maart om
14.30 uur in de de prachtige akoestiek van de Sint Jansbasiliek. Vele vrijwilligers van de Stichting Laren Klassiek en de parochie van Sint jan-Goede Herder zijn al
maanden druk in de weer om dit voorjaar vooral de
Engelse, beroemde gasten te mogen verwelkomen: The
King’s College Choir uit Cambridge. Onder leiding van
Stephen Cleobury zullen zij een eenmalig exclusieve
uitvoering in Nederland geven samen met internationaal vermaarde solisten, het alom geroemde barokorkest The Hanover Band en het kinderkoor Midden Gel-

derland. Johann Sebastian Bach heeft zijn muzikale
oratorium-passie gebaseerd op de bijbelhoofdstukken
26 en 27 uit het Matheus evangelie waarin op een
indrukwekkende manier het lijdensverhaal van Christus wordt verteld.
Solisten in de basiliek zijn: Jeremy Budd Evangelist,
Edward Grint Christus, Mhairi Lawson sopraan, David
Allsopp counter tenor, Anthony Gregory tenor en William Gaunt bas.

Tickets
De verkoop van de kaarten is inmiddels begonnen. U
kunt ze bestellen via de Nationale Theater Kassa 0900
– 9203. De toegangskaarten kosten per concert € 59,50
(eerste rang) en € 49,50 (tweede rang), inclusief programmaboekje en pauzedrankje. Voor meer informatie
www.larenklassiek.nl

Nancy Kromoidjojo organiseert
poëziediner bij Mauve

Nieuwe fietsenwinkel op Nieuweweg

Politiek café over de sport in Laren

(kandidaat)gemeenteraadsleden ontmoeten minister
Ollongren op VNG-congres
Laren Dames 1 kampioen van Nederland zaalhockey
gefeliciteerd!

Nieuwe folder voor Klepperman van Elleven

Piet Oudolg legt nieuwe
Singertuin aan
Larense zaken 6 februari 2015

Nieuws in beeld

Raadsvergaderingen in Laren zijn nu live te volgen

Pittige schade tijdens januari-stormen

Walter Bout en Roberto Tessaro
trainers SV Laren 2018-2019

Activiteiten
Jubilerende muziekschool staat bol van
activiteiten

Workshops SeniorWeb
In de maanden februari
en maart organiseert
SeniorWeb Laren-Blaricum weer een aantal
workshops voor computer- en tabletgebruikers in de
leeftijd van 50+. Van Fotobewerking tot omgaan met de
digitale overheid, en van Windows tot Apple: er is voor
elk wat wils. Kijk in de agenda achterin dit Larens Journaal voor de startdata en tarieven. Meer informatie
vindt u op www.seniorweblarennh.nl, of bel 06-46175271.

PC Helpdesk BEL

De Gooische Muziekschool bestond op 22 januari precies
25 jaar. De school is begonnen als een opleidingsinstituut voor Muziekverenging St. Jan in Laren. Toen de
school, na het wegvallen van de Muziekschool voor de
Gooi- en Vechtstreek, vanaf 1996 een regionaal karakter
kreeg is de naam veranderd in De Gooische Muziekschool. Nu de school 25 jaar bestaat nodigt zij iedereen
uit die muziek maakt of wil maken om samen muziek te
maken. Directeuren Nico en Coen Schimmel weten als
geen ander hoe leuk het is om samen muziek te maken.
Om deze reden vragen zij alle kinderen en jongeren die
een instrument bespelen om deel te nemen aan een
ensemble. Er zijn al mogelijkheden vanaf een half jaar
muziekles en deelname is gratis. De ensembles geven
een uitvoering op 14 april in Theater Concordia. Ook
zingen is heel belangrijk voor de kinderen. De muziekschool start dan ook met twee jubileumkoren in Laren
en Bussum. Het koor in Laren zal Nico Schimmel zelf
dirigeren. De koren gaan maar liefst drie keer optreden
waaronder een optreden op zaterdag 2 juni in Spant!
Voor de kleuters start er eind januari de nieuwe lessenserie over het olifantje Babar. Een ontdekkingsreis naar
klanken, liedjes en instrumenten. De cursus wordt afgesloten met een grootse presentatie in Spant! Naast de
nieuwe initiatieven heeft de school ook haar reguliere
aanbod dat weer van start gaat. ‘Muziek met Peuters’ en
‘Nooit te oud voor Piano / Gitaar’ starten weer in Laren
en Bussum. DJ-lessen en ‘Instrumentale Oriëntatie’
starten beide in Bussum. Op 26 januari is het eerste leerlingenconcert, zondag 18 maart is het Pianofestival in
het Brinkhuis te Laren en op 24 maart werkt de school
mee aan een korenconcert in de Wilhelminakerk te Bussum. Kortom, De Gooische Muziekschool staat bol van
activiteiten! Meer informatie: www.degooischemuziekschool.nl.

Is uw computer toe aan een
opschoonbeurt of is deze erg
langzaam? Kom dan naar de PC
Helpdesk BEL in Het Brinkhuis
in Laren. Een team van deskundige vrijwilligers helpt u voor slechts € 3,00 met updaten, opschonen en controle op veiligheid. Zij staan iedere
werkdag van 10.00 tot 12.00 uur paraat.

Valentijnworkshop creatief schrijven
Hoe zou het zijn als je
zomaar ergens een anonieme brief vindt met
lieve woorden die aan jou
gericht is? Of lijkt het je
leuk om voor Valentijnsdag een onbekende met
een anonieme, positieve brief een hart onder de riem te
steken? Kom dan zaterdag 10 februari naar de speciale
kennismakingsworkshop creatief schrijven in het teken
van Valentijnsdag in de bibliotheek van Huizen. Onder
begeleiding van schrijfdocent Marjan Leunissen kun je
je twee uur lang laten inspireren om tot een hartverwarmende brief(kaart) te komen. Hiermee kan je je geliefde
of een heimelijke liefde verrassen op Valentijnsdag. Laat
je inspireren en schrijf je snel in. De workshop duurt van
11.00 -13.00 uur. Reserveren kan via bibliotheekhlb.nl

Op pad naar de Vuursche bossen
De vierde groepswandeling (circa 18 km) van de Stichting
Wandelvierdaagse Het Gooi voert de deelnemers op zondag 11 februari naar de Vuursche bossen. Vanuit Laren
trekt het gezelschap over de Zuiderheide langs het Laarder Wasmeer richting Lage Vuursche en landgoed Groeneveld in Baarn. Halverwege wordt gepauzeerd bij De
Amerpoort. De terugweg gaat via Anna’s Hoeve en de
Zuiderheide. De animo is weer groot, want voor de januaritocht meldden zich maar liefst 120 lopers. Start en

finish is de clubkantine van SV Laren aan het Schuilkerkpad in Laren, waar tussen 8.45 en 9.15 uur ingeschreven
kan worden. Rond halftien gaat de groep op pad. Er
wordt een bijdrage van 3,50 euro (KWBN-leden 2,50)
gevraagd voor de koffie met koek onderweg. Honden
mogen niet mee. De maandelijkse groepswandelingen
zijn de opmaat voor de jubileumeditie van de Gooise
vierdaagse, die van 20 tot en met 23 juni 2018 gehouden
wordt. De organisatie is nog op zoek naar extra vrijwilligers voor allerlei taken om de tiende editie nog feestelijker op te tuigen. Aanmelden gaarne via info@wandelvierdaagsehetgooi.nl.

Lezing ‘De Godin in jou’
Engelentherapeut en praktisch spiritueel coach LisetteAnne Volker geeft maandag 12
februari een lezing in de theaterzaal van het Brinkhuis. In
de lezing neemt zij je mee
langs een aantal archetypenGodinnen waardoor je wellicht herkent wat bij jou
speelt. Het overgrote deel van de lezing zal zij aandacht
besteden aan de Aphrodite. Woensdag 14 februari is het
Valentijnsdag en zo kun je gericht van de krachten van
Aphrodite gebruik maken. In de lezing geeft Lisette-Anne
antwoord op vragen als: “Wie en wat zijn Godinnen? Wat
kun je ermee? In welke Godin herken jij jezelf? Hoe kun je
de Godin sturen, leiden, sederen, versterken? De lezing
begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Toegangskaarten kosten € 27 bij online boeken; € 30 wanneer u deze
aan de deur koopt. Reserveer via info@lisetteanne.com of
www.lisetteanne.com of 035-773 11 50.

Gratis taxatie- en innamedag Zuydwal Veilingen
Op dinsdag 13 februari
van 11.00 tot 14.00 uur
adviseren experts van Zuydwal Veilingen in het
Brinkhuis u graag over uw
kunst. Schilderijen, bronzen, zilver en design van (hedendaagse) nationale en
internationale kunstenaars zijn welkom. Zie voor meer
info www.zuydwalveilingen.nl.

Parkinson Café Laren
Donderdag 15 februari 2018 is het onderwerp in het Parkinson Café ‘’Bewegen en Dansen’’. Froukje van ‘t Hoff zal
ons in beweging zetten en laten zien wat goed voor ons is.
Iedereen is welkom! Hierna kunt u uw vragen stellen.
Ook dit keer sluiten we weer af met de mogelijkheid

elkaar te spreken bij het genot van een drankje. De zaal
gaat open om 14.00 uur, waar u de informatie-tafel van de
Parkinson Vereniging kunt bezoeken. Koffie en thee
staan voor u klaar. Adres: Amaris Theodotion, Werkdroger 1, 1251CM Laren (Ridderzaal). Toegang: gratis. Kijk
voor meer informatie op www.parkinsoncafelaren.nl.

Mid Live Music
In de foyer van het Brinkhuis
kunt u 16 februari genieten
van een gezellige avond met
Rolf Menist. Een avond meezingen, lekker swingen op de
dansvloer of alleen luisteren
en genieten. U kunt een eigen
nummer aanvragen uit het
grote songboek van Rolf met
onder andere Doe Maar, Ramses Shaffy, Hazes. Deze keer
vrij entree én nu in de supergezellige bar en foyer van het
Brinkhuis. Tijd: 20.15 – 22.30 uur.

Krabbelviering
Voor de allerkleinsten (en hun
broertjes en zusjes) worden er
in de Sint Jansbasiliek krabbelvieringen georganiseerd. Kaarsjes aansteken, liedjes
zingen en verhaaltjes voorlezen staat centraal. Dit idee is
ontstaan omdat er veel ouders met jonge kinderen zijn
die zelf zijn opgegroeid met de kerk (of deze regelmatig of
een paar keer per jaar bezochten), maar nog niet met hun
kleintjes zijn gekomen. Veel van deze ouders geloven, veel
zijn opgegroeid met een vorm van de kerk en dit is een
makkelijke, mooie en luchtige manier om hun eigen kinderen (weer) mee te nemen. Deze kennismaking met de
prachtige Sint Jansbasiliek duurt ongeveer 30 minuten.
De eerstvolgende Krabbelviering vindt plaats op 18 februari om 11.30 uur. Het thema is ‘Het verloren schaapje’.

Informatieve cavia-avond
Kleindiervereniging S
& G Midden-Nederland organiseert dinsdag 20 februari een
gezellige en informatieve avond die geheel
in het teken staat van
cavia’s. Kom om 20.00 uur samen met je cavia’s (zonder
mag natuurlijk ook) naar het clubgebouw aan de Jan van
Galenstraat 35 in Huizen, waar keurmeester en caviaspecialist Anneke Vermeulen aanwezig is om al je vragen
te beantwoorden. Na de pauze worden de cavia’s op een

Engelse manier gekeurd. In de eerste ronde let Anneke op
verzorging en conditie van de cavia’s van lief hebbers. In
de tweede ronde worden de ras-cavia’s gekeurd volgens
de Nederlandse standaard. De beste in elke groep mag
een mooie prijs mee naar huis nemen! Entree: gratis.
Aanmelden: 06 - 244 80 717 (Mees Brasser). Kijk voor meer
info op www.sportengenoegen.nl.

heid. Zij maken gezamenlijke communicatieve kunst in
een fotografische setting, die de toeschouwer aanzet tot
participatie en tot lachen. Kom langs en maak kennis
met de bijzondere en vooral humoristische kunst van
ParaKwadraat. De entree is gratis; de openingstijden van
de expositie zijn gelijk aan die van het Brinkhuis. Kijk
voor meer informatie op www.parakwadraat.nl.

Lunchconcert Robert Cekov (viool) en
Wouter Harbers (piano)

Wereldgebedsdag

De ambitieuze Zeister pianist
Wouter Harbers en de virtuoze
violist Robert Cekov nemen u donderdag 22 februari graag mee op
een muzikale wereldreis met een
mix van klassieke en populaire
werken. De pianist vertelt interessante en ludieke anekdotes rondom de geprogrammeerde muziek. Het concert
vindt voor één keer plaats in het Koorhuys aan de Wakkerendijk 66 te Eemnes (naast de RK kerk) en begint om
12.30 uur. Vanaf 12.00 uur kunt u terecht om een broodje
en koffie te nuttigen, dit is inbegrepen in de toegangsprijs van 10 euro. Wees hartelijk welkom!

Ervaar de voordelen van mindfulness
Wil je ook de voordelen van
mindfulness leren? Schrijf
je dan in voor de komende
training die eind februari
gaat starten. In 6 sessies
van 1,5 uur leer je hoe je op
een eenvoudige manier
mindful door het leven kan gaan. Speciale introductieprijs: € 120,- (excl btw). Mindfulness is een methode die
je leert om in het en nu te zijn, op een accepterende
manier om te gaan met alles wat zich aandient in het
leven van alledag. Als je mindfulness meer eigen maakt
neemt stress af, slaap je beter, ontstaat een positiever
beeld van jezelf en de omgeving en neemt je algehele
rust toe. Geïnteresseerd? Bel 06-10185117 of mail naar
info@qimare.nl. Wacht niet te lang, want vol is vol. Je
bent van harte welkom!

Foto-expositie ParaKwadraat
In de (h)Artgalerij van het
Brinkhuis is van 24 februari t/m 31 maart de nieuwe
fototentoonstelling ‘ParaKwadraat’ te bezichtigen.
Het is een zoektocht van
Han Halewijn en Mark de Wegeer naar nieuwe vormen
van expressie buiten de reeds bestaande doorzichtig-

En God zag dat het goed was... Dit
is het thema van de jaarlijkse viering van de Wereldsgebedsdag die
gehouden wordt op vrijdag 2
maart van 19.00 tot ca. 20.00 uur in
de Schoter aan de Wakkerendijk 66
in Eemnes. Wereldwijd wordt op 2
maart in 183 landen voor Suriname gebeden. Een groep vrouwen
van verschillende kerken en achtergronden uit Suriname heeft de orde van dienst samengesteld. Het verloop
van de dienst staat in een boekje, dat u kunt aanschaffen
voor € 0,65. Het gelegenheidskoor van de Heilige Nicolaasparochie o.l.v. Wim van Geffen verleent muzikale
medewerking. Tijdens de dienst wordt een collecte
gehouden voor verschillende projecten in Suriname. Na
af loop van de dienst is er gelegenheid tot napraten onder
het genot van een kopje koffie of thee.

Vriendschapsconcert Mannenkoor De Speuit
en MCC Next

Zondagmiddag 4 maart organiseert Drum- & Showband
MCC het traditionele en gratis toegankelijke Vriendschapsconcert van 14.00 uur tot 17.00 uur in het Muziekcentrum Schering en Inslag aan de Eemnesserweg 15a te
Laren. Tijdens dit concert treden het Mannenkoor De
Speuit uit Laren en MCC Next voor u op. Het koor is als
shantykoor ontstaan in de catacomben van de brandweerkazerne in Laren en staat onder de bezielende leiding van Cees Bus en Henk Wikkerman. Vanaf januari
2017 zijn zij uitgegroeid tot het volwaardige mannenkoor “De Speuit”, vernoemd naar onze moedige en vrijwillige Laarder brandweerspuitgasten. Naast shantyliedjes, oftewel zeemansliedjes, worden ook meezingers
van Tante Leen, Jan(tje) Smit of André Hazes ten gehore
gebracht. MCC Next is ontstaan naar aanleiding van het

75- jarig bestaan van Drum- & Showband MCC. De band
treedt op bij diverse evenementen georganiseerd door
MCC, maar is natuurlijk ook te boeken. Kom kijken en
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 muzieklief hebbers ontmoeten. De toegang is gratis. Meer info:
www.mcclaren.nl en www.despeuit.nl.

Aimez-vous Brahms
Elke eerste maandag van de maand organiseert Versa
Welzijn in het Brinkhuis een culturele middag voor
senioren. Op maandag 5 maart zal Tjako Fennema een
lezing houden over de componist Johannes Brahms
onder de titel ‘Aimez-vous Brahms’. Dit is de naam van
een bekende roman van Françoise Sagan. De bekende
Hilversumse muziekrecensent en presentator Tjako Fennema neemt zijn gehoor mee naar het Hamburg (en later
Wenen) van de componist Johannes Brahms. Hoeveel
Nederlanders hebben zijn Ein Deutsches Requiem in
hun hart gesloten en kennen ook zijn beroemde Hongaarse Dansen. Ook de symfonieën, liederen en pianomuziek zijn vaak te beluisteren in de concertzalen. Tijdens de lezing zullen geluidsfragmenten ten gehore
worden gebracht. Ook is een wasrol-opname te horen
waarop de in 1897 overleden componist zelf aan het
woord is. De lezing begint om 14.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 5,—inclusief koffie of thee tijdens de
pauze. Aanmelding vooraf is mogelijk per telefoon 06 49
37 71 71 of mail abijleveld@versawelzijn.nl.

Job de Bruijn, predikant van de PGLE, verzorgt de lezingen. Basaal lezen houdt in: kijken naar wat er letterlijk
staat, naar hoe het uitgelegd is en naar wat de betekenis
kan zijn voor mensen van nu. Bij Mozes komen dan drie
belangrijke punten naar voren: geloven in vrijheid, leiderschap en hoe om te gaan met tegenslagen en teleurstellingen. Mozes is met zijn Tien woorden/geboden de
grote promotor van geloven in vrijheid. Een mens is er
niet om knecht of slaaf te zijn, maar om op een goede
manier vrij te zijn. Mozes kan gezien worden als een van
de grote leiders, een leider van een beweging die uitgroeide tot een wereldgodsdienst. Zijn leven was niet makkelijk. Hij moest zich telkens weer door tegenslagen heen
vechten. Dat maakt hem voor ons anno 2018, zeer herkenbaar! De avonden hebben een informatief karakter in die
zin dat het geen monoloog is maar een samenspraak. Zij
die vooral komen om te luisteren, zijn natuurlijk ook van
harte welkom. Hoewel de drie bijeenkomsten een serie
vormen, kan ook een afzonderlijke avond worden bezocht.
Telkens zal op de zondag daarna in de kerkdienst in de
Ontmoetingskerk aan de Kerklaan, die om 10.00 uur
begint, gepreekt worden over wat ter sprake kwam. Data,
tijd en plaats: woensdag 7, 14 en 21 maart van 19.30 tot
21.30 uur in de Johanneskerk aan de Naarderstraat in het
centrum van Laren. Bij binnenkomst koffie of thee en bij
de afsluiting, een glas wijn. De toegang is gratis maar een
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

De vrouw en de verleiding

Nathalie Parmentier van
Homeopathie Laren geeft op
dinsdag 6 maart van 14.00 –
15.30 uur een lezing over
‘Afvallen zonder hongerdieet
met homeopathische behandeling, planten en voedingssupplementen! Graag van
tevoren aanmelden op info@homeopathielaren.nl of
0644 958 698. Max 8 deelnemers - kosten 15 euro. Bent u
verhinderd maar wilt u meer weten? Maak dan een
afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek of een
consult het liefst per email op info@homeopathielaren.
nl. Kijk voor meer info op www.homeopathielaren.nl of
www.homeopathie-amsterdam.com.

Donderdag 8 maart is het
Internationale Vrouwendag en die middag van
15.00 tot 16.30 uur geeft
Antoinetty van den Brink
een lezing in het Singer
Museum met de titel: De vrouw en de verleiding. Een
kunstwerk van haar hand over dit thema vormt de aanleiding voor de lezing. Het kunstwerk is te zien in de
entreefoyer. Het thema van Internationale Vrouwendag
dit jaar is: Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig. Maar
waarom dan nog een internationale vrouwendag? Er
bestaat immers ook geen mannendag en mensendag zou
het altíjd moeten zijn… Na de lezing is er ruimte om het
kunstwerk te bekijken en om vragen te stellen. Kaarten à
€ 22,22 zijn verkrijgbaar via kassa@singerlaren.nl of
online via singerlaren.nl.

Geloven heeft met vrijheid te maken

In 7 stappen naar de top

Evenals in de voorgaande jaren worden er weer binnen
het winterprogramma van de Protestantse Gemeente
Laren Eemnes (PGLE) drie avonden besteed aan basaal Bijbellezen. Mozes staat dit jaar als wereldleider centraal.

Op Internationale Vrouwendag, donderdag 8 maart,
organiseert Gooische VrouwenZaken een bijeenkomst in
het Brinkhuis. Annette Onrust is een expert in het begeleiden van vrouwen op weg naar de top. Zij heeft als trai-

Afvallen zonder hongerdieet

ner en coach al veel vrouwen begeleid
bij het waarmaken van hun ambities.
Ze helpt graag om ieders talent ten volle tot ontwikkeling te brengen, omdat
ze er van overtuigd is dat je met meer
diversiteit in teams betere resultaten behaalt. Annette is
auteur van het boek ‘Topvrouw in 7 stappen’ en oprichter
van het netwerk RoundTable 4 Topvrouwen. Na afloop
heb je de mogelijkheid om een boek te laten signeren. Als
extra deze avond zal Ghislaine Van der Nat je in ongeveer
10 minuten meenemen in haar wereld als stand-up
komediante. Aanvang: 19.30 uur met koffie en iets lekkers. Start bijeenkomst: 20.00 uur. Kosten: € 22.75. Reserveren via gooischevrouwenzaken@gmail.com.

Gezinsviering Sint Jansbasiliek
Elke maand wordt er op een zondag om 11.30 uur een
gezinsviering georganiseerd in de Sint Jansbasiliek.
Altijd kindvriendelijk, altijd luchtig met muziek en met
een thema van die maand maakt dat dit een fantastische
manier is om de kerk weer eens te ervaren. Deze bijeenkomst, die circa 45 minuten duurt, is interactief en wordt
afgesloten met limonade en een kopje soep. De eerstvolgende gezinsviering is op zondag 11 maart. Het thema is
‘Vasten’. Meer info over de activiteiten van de kinderkerk
van de Sint Jansbasilliek: www.sintjanlaren.nl.

De Denker van Rodin
Jan Rudolph de Lorm houdt zondag 11 maart om 15.00
uur in het Singer Museum een lezing over De Denker
van Rodin. In deze lezing gaat De Lorm in op de betekenis van De Denker. Waarom is dit beeld van de grootste
beeldhouwer van de 19de eeuw universeel bekend? Wie is
die in zichzelf gekeerde man? Waaraan denkt hij?
De Denker is de bekronende figuur van de Hellepoort,
Rodins meer dan 6 meter hoge levenswerk. In deze staalkaart van de menselijke psyche beeldt Rodin alles uit wat
wij voelen en ervaren: angst en woede, verdriet en
schaamte, tederheid en erotiek. Kaarten zijn verkrijgbaar via kassa@singerlaren.nl of online via singerlaren.
nl en kosten € 19,00* (Singer Supporters betalen € 8,00*
en Museumkaarthouders € 11,00*). *Inclusief museumbezoek.

Mist u activiteiten in de agenda?
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende nummers verschijnen:
Nummer
241
242

Materiaal
in huis
7-mrt
4-apr

Verschijningsdata
vrij. 16-03 en za. 17-03
vrij. 13-04 en za. 14-04

Filmagenda Brinkhuis
14-02-2018
14-02-2018
21-02-2018
21-02-2018
28-02-2018
28-02-2018
07-03-2018
07-03-2018
14-03-2018
14-03-2018

Les Fantomes d’Ismaël 14.30 uur
Sprakeloos 19.30 uur
Sprakeloos 14.30 uur
Tulip Fever 19.30 uur
Tulip Fever 14.30 uur
The Beguiled 19.30 uur
The Beguiled 14.30 uur
The Sense of an Ending 19.30 uur
The Sense of an Ending 14.30 uur
Victoria en Abdul 19.30 uur

Let op: Op woensdag 21 maart zullen er geen films vertoond
worden aangezien de theaterzaal die dag als stemlokaal
functioneert i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen.
Entree: 5,- Euro
Graag online reserveren via www.hartvanlaren.nl.
Indien u hier niet uitkomt dan kunt u op de dag van de
voorstelling – vanaf een uur voor het begin van de voorstelling
– uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen.

Agenda
11 feb	Groepswandeling Wandelvierdaagse ’t Gooi (18 km),
uiterlijk 09.15 uur aanwezig bij SV Laren
11 feb Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
11 feb t/m 8 april	Rosa Spier Huis: tentoonstelling Berenice
Witsen Elias, beelden, dagelijks
10.00-16.00 uur
12 feb Brinkhuis: Lezing ‘De Godin in jou’, 20.00 uur
13 feb	Brinkhuis: Taxatie- en innamedag Zuydwal
Veillingen, 11.00-14.00 uur
13 feb	Brinkhuis: Lezing ‘Zonder vertrouwen gaat het
niet’, 20.00 uur
14 feb Film aan de Brink: Les Fantomes d’Ismael, 14.30 uur
14 feb Film aan de Brink: Sprakeloos, 19.30 uur
15 feb Brinkhuis: Koffieochtend inloop, 10.00-11.30 uur
15 feb Amaris Theodotion: Parkinson Café, 14.00 uur
15 feb	Singer Laren: Gideon Calis – De ezel en de ode aan de
liefde, 20.15 uur
16 feb Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
16 feb	Brinkhuis: Mid Live Music – Een gezellige avond
met Rolf Menist, 20.15-22.30 uur
18 feb Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
18 feb Sint Jansbasiliek: Krabbelviering, 11.30 uur
18 feb	Rosa Spier Huis: Quirijn de Lang en Eke Simons:
Schubert’s Winterreise, 15.30 uur
19 feb Johanneshove: Creatieve middag, 14.00 uur
19 feb	Johanneshove: SeniorWeb: start workshop Apple
computers, 6 dagdelen, prijs € 70, 14.00-16.00 uur
20 feb	Johanneshove: SeniorWeb: start workshop Foto’s
organiseren en bewerken in Windows 10, 5
dagdelen, prijs € 60, 14.00-16.00 uur
21 feb Film aan de Brink: Sprakeloos, 14.30 uur
21 feb Film aan de Brink: Tulip Fever, 19.30 uur
21 feb	Singer Theater: Trio Peter Beets - Beets meets
Philippens, 20.15 uur
22 feb Brinkhuis: Koffieochtend inloop, 10.00-11.30 uur
22 feb	Johanneshove: SeniorWeb: start workshop Omgaan
met de Digitale Overheid, 3 dagdelen, prijs € 40,
14.00-16.00 uur
22 feb SV Laren: Klaverjasavond, vanaf 19.30 uur
23 feb Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
24 feb t/m 31 maart	Brinkhuis: Foto-expositie
ParaKwadraat, dagelijks tijdens
openingstijden Brinkhuis
25 feb Singer Theater: Hollands Glorie, 15.00 uur
26 feb	Johanneshove: SeniorWeb: start workshop Windows
voor Starters, 6 dagdelen, prijs € 70, 9.30-11.30 uur
28 feb Film aan de Brink: Tulip Fever, 14.30 uur
28 feb Film aan de Brink: The Beguiled, 19.30 uur
1 maart Brinkhuis: Brei-haakcafé, 10.00-12.00 uur
1 maart Brinkhuis: Koffieochtend inloop, 10.00-11.30 uur
2 maart Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
4 maart	Schering & Inslag: Vriendschapsconcert Mannenkoor De Speuit en MCC Next, 14.00-17.00 uur
5 maart Johanneshove: Creatieve middag, 14.00 uur

5 maart	Brinkhuis: Culturele middag voor senioren
– Lezing ‘Aimez-vous Brahms?’, 14.00 uur
5 maart	Brinkhuis: Virtuele wandeling door Madrid,
20.00-22.00 uur
6 maart	Homeopathie Laren: Lezing ‘Afvallen zonder
hongerdieet’, 14.00-15.30 uur
7 maart	Brinkhuis: workshop EHBO bij baby’s en
kinderen, 9.00-12.00
7 maart Film aan de Brink: The Beguiled, 14.30 uur
7 maart Film aan de Brink: The Sense of an Ending, 19.30 uur
7 maart Johanneskerk: Basaal Bijbellezen, 19.30-21.30 uur
8 maart Brinkhuis: Koffieochtend inloop, 10.00-11.30 uur
8 maart	Singer Museum: Lezing Antoinetty van den Brink
– ‘De vrouw en de verleiding’, 15.00-16.30 uur
8 maart	Brinkhuis: Gooische VrouwenZaken – ‘In 7
stappen naar de top’, 19.30 uur
9 maart Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
9 maart	Brinkhuis: Neil Young Tribute Band, 20.15 uur
10 maart	Singer Theater: Marc-Marie Huijbregts –
‘Getekend’, 20.15 uur
11 maart	Groepswandeling Wandelvierdaagse ’t Gooi (20
km), uiterlijk 09.15 uur aanwezig bij SV Laren
11 maart Sint Jansbasiliek: Gezinsviering, 11.30 uur
11 maart	Singer Museum: Lezing Jan Rudolph de Lorm
– ‘De Denker van Rodin’, 15.00 uur
11 maart	Rosa Spier Huis: Mylou Frencken – Zinloos
Zuchten, 15.30 uur
13 maart Brinkhuis: Matthäus-Passion, 20.00-22.00 uur
14 maart	Ontmoetingskerk: Mandala ontwerpen,
13.30-16.00 uur
14 maart	Film aan de Brink: The Sense of an Ending, 14.30 uur
14 maart Film aan de Brink: Victoria en Abdul, 19.30 uur
14 maart Johanneskerk: Basaal Bijbellezen, 19.30-21.30 uur
14 maart	Singer Theater: Paul Groot e.a. – ‘You’re the top’, 20.15 uur
15 maart	Johanneshove: SeniorWeb: start workshop
Fotobewerking met de iPad, 4 dagdelen, prijs
€ 50, 9.30-11.30 uur
15 maart Brinkhuis: Koffieochtend inloop, 10.00-11.30 uur
15 maart	Johanneshove: SeniorWeb: start workshop
Kennismaken met de Android-tablet, 3 dagdelen,
prijs € 40, 14.00-16.00 uur
16 maart Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
19 maart Johanneshove: Creatieve middag, 14.00 uur
21 maart Johanneskerk: Basaal Bijbellezen, 19.30-21.30 uur
21 maart	Brinkhuis: Filosofie, ook iets voor jou? 20.00-22.00 uur
22 maart Brinkhuis: Koffieochtend inloop, 10.00-11.30 uur
23 maart Brinkhuis: Claudia y Manito, 20.15 uur
25 maart Rosa Spier Huis: Mike del Ferro Trio, 15.30 uur
27 maart	Schering en Inslag: Creatieve Paasworkshop,
10.00-12.00 uur
27 maart	Johanneshove: SeniorWeb: start workshop
Fotoboek maken, 3 dagdelen, prijs € 40,
14.00-16.00 uur
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