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5 vragen aan 

Waarom is het belangrijk om de 
engrestanten in ere te herstellen?
‘Ten eerste om een stukje cultuurhistorie te behouden. 
Laren is een prachtig dorp en dat komt voor een belang-
rijk deel door de ruimte. De akkers zijn letterlijk beeldbe-
palend voor het dorp en dat zijn ze altijd al geweest. Stel je 
eens voor hoe Laren eruit zou zien als dit soort stukjes 
grond niet meer als landbouwgrond gebruikt zouden 
worden. Dan zouden er algauw villa’s op worden gebouwd 
of parkeerplekken. Daarnaast is het natuurlijk erg leuk 
om voedselproductie dicht bij huis te realiseren. Door het 
verbouwen van gewassen als boekweit, rogge, gerst, spelt, 
mosterdzaad en aardappelen kunnen we dat waarborgen. 
We kunnen dit doen dankzij de medewerking van een 
aantal lokale boeren uit Laren en Blaricum. Zij ploegen, 
zaaien en oogsten voor ons. We zijn destijds begonnen 
met een halve hectare en inmiddels hebben we ruimt 10 
hectare grond, verdeeld over zestien perceeltjes. Elk jaar 
groeit er een ander gewas op de akkers. Op het bouwplan 
op onze website is precies te zien wat waar groeit.’ 
  
Wat gebeurt er met de opbrengst van de 
akkers?
‘Sinds 2010 wordt een deel van de opbrengst verwerkt tot 
streekproducten. We zijn begonnen met het Larens Blond, 
een heerlijk biertje gemaakt van gerst van onze akkers. 
Daarna volgden de Larense borrel, Larense mosterd en 
Gooise dressing. Met onze Sint Jansrogge en triticale 
brouwt de Gooise Bierbrouwerij sinds een paar jaar ook 
nog eens twee heel mooie biertjes, elk met een fantasti-
sche smaak. Wellicht kan onze boekweit binnenkort ook 
hiervoor gebruikt worden. En sinds kort is een bakkerij 
in Haarlem begonnen met het maken van bollen en ont-
bijtkoek, ook met onze Sint Jansrogge. De streekproduc-
ten zijn inmiddels een substantiële bron van inkomsten 
voor onze stichting. Maar daarnaast kunnen wij uiter-
aard ook niet zonder onze sponsoren en vrijwilligers!’

Hoe vind je het dat jullie de erepenning 
hebben ontvangen?
‘Fantastisch. Het is mooi om zo’n erkenning te krijgen 
vanuit de gemeente. Als SOLL willen wij graag een ver-
bindende factor zijn in Laren en wanneer je werk dan zo 
wordt gewaardeerd, dan is dat natuurlijk ontzettend 
leuk.’

Laren?
‘Laren is eigenlijk best een gek dorp, met aan de ene kant 
de traditionele Laarders en aan de andere kant de “ jet-
set”: twee bevolkingsgroepen die grotendeels langs 
elkaar heen leven. Toch zijn er wel een paar plekken waar 
ze elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld bij de SOLL en de 
imkervereniging waar ik als beroepsimker bij aangeslo-
ten ben. En dat is juist hartstikke leuk, al die mensen 
van verschillende herkomst. Laren vind ik een heerlijk 
dorp om in te wonen. Waar anders heb je nu zo’n grote 
achtertuin?’ 
 
Welke inwoner van Laren verdient een 
pluim?
‘Wethouder Peter Calis, omdat hij zeer betrokken is bij 
alles wat er in het dorp gebeurt. Hij is een enorme fan 
van de SOLL en vaak als vrijwilliger op onze velden te 
vinden. Zulk soort mensen hebben wij hard nodig. Dat 
de gemeentelijke fusie van de baan is, vind ik dan ook 
een groot voordeel: het gemeentebestuur van Laren is 
makkelijk benaderbaar, iedereen kent elkaar hier en de 
lijntjes zijn kort.’

De Stichting Oude Landbouwgewassen Laren (SOLL) zet 
zich al 25 jaar in voor het herstel en behoud van de 
oorspronkelijke engen in Laren. Op 3 oktober ontving de 
stichting daarom de gemeentelijke erepenning. Het 
Larens Journaal zocht bestuurslid Johan Calis op.

 Johan Calis
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Dilemma
Bij alle gesprekken over duur-
zaamheid lopen we steeds meer 
tegen keuzes aan. Kunnen we nog 
wel vliegen naar onze vakantiebe-
stemming? Is de auto voor dit ritje 
echt noodzakelijk? Mogen we nog 
wel kerstverlichting in de boom 
hangen? Moeten we niet allemaal 
meer vegetarisch gaan eten? 
Dilemma’s!

Voor het verlagen van de CO2-uitstoot zijn er twee spo-
ren die tegelijkertijd bewandeld moeten worden: bespa-
ren op het gebruik van energie en het opwekken van 
groene energie.

Begin volgend jaar moet er een voorstel liggen waarin de 
regio Gooi- en Vechtstreek aangeeft hoe hier op grote 
schaal groene energie opgewekt kan worden. Let wel: met 
bestaande technieken, dus met zonnecellen of windmo-
lens. Maar… het Gooi kent merendeels natuurgebieden. 
Op de hei of in de Engen zien we liever geen zonnevelden 
en ook geen windturbines. De overtuiging is groot om 
iets te doen, maar om daar natuur voor op te offeren?

In Hardegarijp zijn tientallen woningen gasloos en ener-
gieneutraal door verbeterde isolatie en zogenaamde 
warmtepompen, met elektriciteit uit zonnecellen. Kos-
ten per woning: rond € 50.000,-. Geen bedragen die een 
huiseigenaar zal kunnen investeren, zeker niet wanneer 
de banken dit (nog) niet willen f inancieren.

Hier ligt dus duidelijk een taak voor de overheid. Het ligt 
voor de hand om die taak bij de gemeenten neer te leg-
gen, maar dan moeten de gemeenten wel middelen krij-
gen van de Rijksoverheid om die taak te kunnen uitvoe-
ren. De overheid heeft de taken voor het Sociaal Domein 
gedelegeerd aan gemeenten, zonder de f inanciering 
daarvan goed te regelen. Veel gemeenten hebben daar-
door dreigende tekorten op de begroting voor 2020. Dat 
kan niet weer gebeuren met duurzaamheid; zonder dui-
delijke richtlijnen en f inanciële ondersteuning zijn 
gemeenten veroordeeld tot mooi weer spelen.

Peter Calis, wethouder

17Theater agenda

15Reportage
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    Dit is een podium voor    de  politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Burger als financiële sluitpost
De beloften vorig jaar tijdens verkiezingen waren zo 
mooi… komende 4 jaar geen OZB-verhoging anders dan 
inf latiecorrectie. Gezien de zwakke f inanciële situatie 
van Laren, was toen allang bekend dat dit alleen kon 
worden gerealiseerd door uitgaven te beperken. Keuzes 
maken en tering naar de nering zetten, heet dat. Net 
zoals in een gezin. Wat zijn de kerntaken en basisbehoef-
ten? Welke uitgaven kunnen worden geschrapt, bijge-
steld of uitgesteld? 
 
Vorig jaar vroegen wij al om een kerntakendiscussie en 
waarschuwden dat Laren het hoge ambitieniveau niet 
kan dragen zonder in f inanciële problemen te komen of 
zonder het risico de burger weer met forse OZB verho-
gingen te moeten belasten. Onze lasten zijn al 59% hoger 
dan het NL-gemiddelde.

Dat is niet gebeurd. Er zijn geen keuzes gemaakt, niet 
bezuinigd, de reservepot is verder opgesoupeerd en de 
begroting sluitend gemaakt met mogelijke meevallers. 
Vorige week tikte de Provincie de gemeente hierover al 
op de vingers. Zij kijken actief mee. Want zonder solide 
f inanciën, geen zelfstandigheid.

Om de gaten te dichten, moest de begroting dit jaar  dus 
tóch worden aangevuld met forse OZB-verhogingen: 
€280.000 extra voor 2020, oplopend tot zelfs 4 ton in 2023. 
De burger als sluitpost.

Wij vinden dat onacceptabel en dienden een motie in om 
de 7,8% verhoging van dit jaar te kunnen terugdraaien 
door genoemde € 280.000 af te trekken van de 4 ton voor 
het Brinkplan. Daarnaast een bezuinigingsplan te 
maken om geplande OZB-verhogingen voor komende 
jaren te kunnen opvangen. Onze 
motie heeft het niet gehaald want 
geld innen van de burger is 
natuurlijk veel makkelijker dan 
zelf keuzes maken. 

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren

BP Koot Eemnes
zoekt jou

Verkoopmedewerker Shop   
10-15 uur per week*

Wij zijn op zoek naar een zeer 
servicegerichte collega. Je rekent af met 

onze klanten, helpt en adviseert waar 
nodig en zorgt voor een schoon en net 
tankstation, zowel binnen als buiten.

Interesse? Reageer dan snel! 
Wij bieden je een 
marktconform salaris en 
een leuke, informele werksfeer.

Tevens zijn wij op zoek naar 
weekendmedewerkers. 

Minimaal 16 jaar oud en inzetbaar op 
zaterdag of zondag bij  Shop of Bistro. 

In de regel werk je 1 dag per week.

*2 of 3 dagen doordeweeks van 
17:00 tot 22:00 uur.

Stuur je reactie inclusief C.V. en (recente) 
foto naar: patrick.karssen@kootbp.nl
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Politiek

Brinken weer groen
Als u dit leest heeft de gemeenteraad het bestemmings-
plan Centrum vastgesteld. Dit gebeurde in haar verga-
dering van woensdag 27 november jl. De teerling is 
geworpen. Bestemmingsplannen actualiseren is altijd al 
niet gemakkelijk maar in dit geval nog eens extra inge-
wikkeld. De gemeenteraad bestemt conserverend wat wil 
zeggen dat de bestaande bestemming uitgangspunt is en 
er geen grote, grootschalige veranderingen bedacht zijn. 
Dat kan in dit geval ook niet anders omdat een groot deel 
van het centrum ook aangewezen is als beschermd 
stads- en dorpsgezicht. Op onderdelen vinden soms wel 
aanpassingen plaats. Bewoners en belanghebbenden zijn 
hierbij betrokken en hebben in verschillende inspraak-
rondes hun mening kunnen geven. Soms is daardoor een 
bestemming wel gewijzigd, soms ook niet.
Het CDA Laren heeft ingestemd met dit geactualiseerde 
bestemmingsplan waarin de bestemming groen op gro-
te brink middenin het centrum is uitgebreid. Eerder was 
er juist sprake van verkleining door de aanwezige par-
keerplaatsen de bestemming wegen te geven maar dat 
vond de klankbordgroep van gemeenteraadsleden geen 
goed plan. Dus dat is gauw teruggedraaid. 
Echter de openbare ruimte ter hoogte van de basiliek 
bestaande uit vooral bestrating en parkeerplaatsen bleef 
wegen maar heeft middels een amendement nu de 
bestemming groen. Er mag uiteraard gewoon gepar-
keerd blijven worden. Evenals dat op de brink enkele eve-
nementen georganiseerd mogen worden. 
Of het kleine brinkje hoek Boekweitskorrel, Hendrik 
Valkenburglaantje, Zijtak en Wagenpad ook de bestem-
ming groen heeft gekregen blijft nog een verrassing. Het 
CDA Laren is daar wel voor gegaan en hopelijk ook een 
raadsmeerderheid voor gevonden. Een belangrijk item 
uit het CDA Laren gemeenteraadsverkiezingsprogram-
ma 2018-2020 is hiermee nu deels 
vervuld: de bestemming van de 
brinken is groen en blijft groen. 
Nu met beheer en onderhoud ze 
ook werkelijk groen houden. 
Hartelijke groet,

Erwin van den Berg, 
gemeenteraadslid CDA

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

Burgers willen meedoen
Steeds meer wordt zichtbaar dat burgers willen meedoen 
en meebeslissen.
Boeren, bouwers, Zwarte Piet, vroemvroemlief hebbers, 
verpleegkundigen, ze laten zich zien en horen. Dat is 
niet zomaar, het gaat ergens over. 
Mensen willen niet dat er zomaar over hen wordt beslist, 
zonder dat er met ze wordt overlegd, zonder dat ze de 
mogelijkheid hebben gekregen om invloed te hebben 
over beslissingen. Er is algemeen behoefte aan commu-
nicatie in dit digitale tijdperk en dat klinkt eigenlijk al 
vreemd. Want de mogelijkheden zijn ruim voorhanden!
Ik zocht naar een burgerservicepunt, een gemeentelijke 
website waar burgers hun initiatieven konden uitwisse-
len en bediscussiëren en waar je serieus antwoord kreeg. 
Het is er niet.
Gelukkig wordt begin volgend jaar in de gemeentewet 
de “Right to Challenge” opgenomen: een hulpmiddel 
voor burgers om samen met de gemeente een oplossing 
te zoeken hoe wij met elkaar op een ander manier kun-
nen omgaan, zodanig dat we elkaar beter begrijpen en 
elkaar wat gunnen. Want in elke samenleving heb je 
alles al om met elkaar te werken aan een betere wereld.
Waarom doen we dat dan niet. 
We zijn allemaal veel beter opgeleid, we hebben meer 
kennis binnen handbereik, waar wachten we dan nog 
op?
Een voorstel: initiatiefnemers hebben een voorstel en 
bepalen het draagvlak.
Ze overleggen dat met de gemeente, werken het voorstel 
uit en nemen samen met de gemeente een besluit. 
Bewoners krijgen hiervoor taken toegewezen van de 
gemeente met een budget en moeten daarvoor verant-
woording af leggen aan het gemeentebestuur. 
In veel andere gemeenten gebeurt dit al:
Kijk bijvoorbeeld op: 
https://www.hilversum100.nl/
http://bewonersmakenhetgooi.
nl/ en doe mee en laat van u 
horen: info@d66laren.nl

Jim Juffermans
(steunfractie D66 Laren) 
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Nieuws in beeld

Hans van Deuren trots op resultaten workshop 
Volksuniversiteit

Cultuurmanifestatie ‘Door de bank genomen’  in oud 
Rabo-pand bereidt zich voor

Alain Verheij  boeit goed gevulde 
Johanneskerk over authenticiteit &  kerk

Annelies Gehring ontvangt 
schrijver Geert Mak

Anonieme weldoener schenkt Singer 
uniek stuk van Max Liebermann

Stichting Kermis Laren schenkt 1000 
euro aan muziektent

Ibrahim en wethouder Van Hunnik samen 
in actie tegen jeugdwerkloosheid

Eerste Groene Team TC ‘t Laer najaarskampioen

Henk Wikkerman verovert met zijn 
zang de harten van de Laarders

Eerste boek ‘Bol an’ voor dorpsgenoot en 
‘Radiomaker van de Eeuw’ Frits Spits
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Verleende 
omgevingsvergunningen 

Hans van Deuren trots op resultaten workshop 
Volksuniversiteit

Anonieme weldoener schenkt Singer 
uniek stuk van Max Liebermann

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

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

•  Onder de Bogen 8, 1251 ME, vellen van 2 bomen, 
ingekomen 23 oktober 2019

•  Sint Janstraat 42B, 1251 LB, vellen van 4 bomen, 
ingekomen 11 november 2019

•  Raboes 13, 1251 AK, vellen van 4 bomen, ingekomen 
12 november 2019

•  Zevenend 89, 1251 RM, verbouwen van de woning, 
ingekomen 18 november 2019

•  Brink 23A, 1251 KS, vervangen van de voorpui, 
ingekomen 18 november 2019

•  Van Beeverlaan 13, 1251 ES, vellen van 8 bomen, 
ingekomen 12 november 2019

•  Verlengde Engweg 3, 1251 GM, vellen van 1 boom, 
ingekomen 11 november 2019

•  Logosberg 4, 1251 GL, vergroten van de woning, 
ingekomen 26 oktober 2019

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

•  Hilversumseweg 22, 1251 EZ, vellen van 7 bomen 
(herplantplicht), verzonden 7 november 2019

•  Hein Duvel 6, 1251 BX, vervangen van 2 kozijnen en 
plaatsen van nieuw kozijn, verzonden 8 november 2019

•  Torenlaan 43, 1251 HG, wijzigen van de constructie 
in de woning, verzonden 12 november 2019

•  Krommepad 5A, 1251 HP, legaliseren en vergroten 
van een visvijver, verzonden 12 november 2019

•  Onder de bogen 16, 1251 ME, wijzigen van een 
pannendak naar een rieten kap, verzonden  
12 november 2019

•  Eemnesserweg 12B, 1251 NC, vellen van 1 boom, 
verzonden 15 november 2019

•  Jordaan 13B, 1251 PB, verbouwen van de woning, 
verzonden 18 november 2019

•  Zevenend 2, 1251 RN, verbouwen van de winkel, 
verzonden 15 november 2019

•  Sint Janstraat 45, 1251 KZ, plaatsen van een erfaf-
scheiding (legalisatie), verzonden 19 november 2019

•  Weg over Anna’s Hoeve 1, 1251 SW, realiseren van een 
tijdelijke in- en uitrit t.b.v. de HOV-lijn, verzonden 
20 november 2019 

•  Eemnesserweg 12A, 1251 NC, vellen van 1 boom, 
verzonden 15 november 2019

•  Zevenend 59, 1251 RM, samenvoegen van de 
bovenwoning en de winkel op de begane grond naar 
1 woning, verzonden 20 november 2019

•  Zevenend 33A, 1251 RL, realiseren van een makelaars-
kantoor op de begane grond en realiseren van een 
woning op de eerste verdieping, verzonden  
20 november 2019

•  Noolseweg 23, 1251 GN, plaatsen van een bijgebouw, 
verzonden 20 november 2019

•  ’t Tuintje 7, 1251 RZ, plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak, verzonden 22 november 2019

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bin-
nen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van 
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeen-
telijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inza-
ge bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaar-
schrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens 
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
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In de Basisregistratie Personen, de off iciële benaming 
voor de Nederlandse bevolkingsadministratie, zijn alle 
persoonsgegevens opgenomen. Het gaat hierbij niet 
alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om 
gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap, 
nationaliteit, ouders en kinderen.

Sommige instanties krijgen uw persoonsgegevens auto-
matisch. Andere instanties moeten daarvoor eerst een 
verzoek indienen bij de gemeente. Wilt u dat zij uw gege-
vens niet krijgen? Dan kunt u ons vragen om verstrek-
kingsbeperking van uw persoonsgegevens.

Automatische verstrekking
Uw gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan 
overheidsinstellingen als de Belastingdienst en de Soci-
ale Verzekeringsbank (SVB). Ook bijzondere maatschap-
pelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, krijgen uw 
gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering 
van hun wettelijke taken. Het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke 
informatie aan deze instanties wordt verstrekt. U kunt 
de verstrekking van gegevens aan deze instanties niet 
voorkomen, omdat dat wettelijk is bepaald.

Gegevensverstrekking aan andere instanties 
beperken
Curatoren, advocaten, niet-commerciële instellingen als 
sport- en muziekverenigingen en Stichting Interkerke-
lijke Ledenadministratie (SILA) krijgen uw gegevens niet 
automatisch. Zij moeten daarvoor een verzoek indienen 
bij de gemeente. Voor deze verzoeken kunt u verstrek-
kingsbeperking van uw gegevens vragen. Hiervoor moet 
u een schriftelijk verzoek bij ons indienen met daarbij 
een kopie van uw legitimatiebewijs. Als wij uw verzoek 
hebben verwerkt, ontvangt u daarvan een schriftelijke 
bevestiging.

De besluitenlijst van de raadsvergadering op 27 novem-
ber kunt u bekijken op www.laren.nl (Bestuur > Gemeen-
teraad > Raadsvergaderingen > Besluitenlijst Raad).

Geboorten
27-10-2019 Pippa Sammie Blommestijn
29-10-2019 Floris John Nicolas Kaiser
05-11-2019 Gijs Lambertus Kaarsgaren
15-11-2019 Noud Cornelis de Zeeuw

Bermen en plantsoenen in de gemeente worden de 
komende periode f link gesnoeid. Het resultaat ziet er op 
het eerste gezicht wat ‘kaal’ uit. Maar door te snoeien 
houden we planten en struiken voor de toekomst 
gezond; we creëren ruimte voor groei van nieuwe takken 
en er is ruimte voor jonge planten. Zo werken we ook op 
de lange termijn aan goed onderhouden bermen en 
plantsoenen in uw gemeente.

Werkzaamheden
Tijdens de snoeiwerkzaamheden kunt u tijdelijk hinder 
ondervinden in uw straat. Er worden grote maaimachi-
nes en snoeimachines gebuikt tijdens de werkzaamhe-
den. Dit is om eff iciënt te kunnen werken en zoveel 
mogelijk herbruikbaar materiaal (compost en biomassa) 
te verzamelen. Kijk voor meer informatie op 
www.laren.nl (Wegen en groen > Werk in uitvoering).

Eén op de drie vrouwen 
krijgt in haar leven 
met fysiek of seksueel 
geweld te maken. Met 
de wereldwijde actie 
Orange the World 
wordt van 25 november 
(de Internationale Dag 
tegen Geweld tegen 
Vrouwen) tot 10 decem-
ber aandacht gevraagd 
voor de strijd tegen dit 
geweld. Verschillende 
gebouwen in Gooi en 
Vechtstreek kleuren in die periode oranje. Ook de kerk 
aan de Bij den Toren was op 25 november oranje verlicht. 
Meer weten? Kijk op: www.orangetheworld.nl

Overzicht besluiten 
raadsvergadering

Verstrekkingsbeperking 
(geheimhouding) persoonsgegevens

Orange the World: actie tegen 
geweld tegen vrouwen

Familiebericht

Groot onderhoud 
snoeiwerkzaamheden
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Woensdagavond 13 november vond het Grote Generatie 
Duurzaamheid Debat (GGDD) plaats in Laren. Inwoners 
van Laren, jong en oud, gingen met elkaar in gesprek 
over duurzaamheid in Laren. Wethouder Ton Stam nam 
ook deel aan het debat. Bijzonder was dat zes leerlingen 
van Binckhorst-St. Jan meededen waarna er één 
debatwinnaar werd gekozen. Matthijs Faas kreeg van 
wethouder Stam een prijs voor de hele klas: een (duurza-
me) lunch bij Organic food for you!

Brandweerlieden in de prijzen

Burgemeester Nanning Mol reikte zaterdag 16 november 
bij de onderlinge brandweerwedstrijden in Laren de prij-
zen uit. Drie teams van het korps Laren streden tegen 
elkaar om de Hendrikstrofee. Verder werden de Speedy 
Spelthuis Wisseltrofee en de Bert Vos Trofee uitgereikt.  

Bewegen is goed voor de gezondheid. Hoeveel beweging 
nodig is, hangt af van ieders leeftijd, conditie en kracht. 
Om de mate van f itheid te meten, bieden de BEL-
gemeenten FIT-testen aan voor inwoners tussen de 65 en 
75 jaar.

Vrijdag 15 november was wethouder Karin van Hunnik 
aanwezig bij de opening van de FIT-test in Laren, in 
Johanneshove.

De meeste FIT-testen in de 3 gemeenten zijn al volge-
boekt. Er volgen meer data. Houd de site van Maxvitaal 
www.maxvitaal.eu in de gaten.

FIT-test in Laren geopend

Grote Generatie 
Duurzaamheidsdebat in Laren

Gemeente Laren op 
Twitter en Facebook

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

Twitter: @Gem_Laren en op 
Facebook: www.facebook.com/gemeente.laren
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Donderdagavond 14 november tijdens de Algemene Leden 
Vergadering van Bijzonder Laren, lanceerde burgemeester 
Nanning Mol de nieuwe website van de stichting.

Meer weten over recreatie, cultuur, wonen, werken en 
ondernemen in Laren? Kijk op www.bijzonderlaren.nl

Op 20 november deelde wethouder Karin van Hunnik aan 
35 leerlingen van OBS De Ploeg gratis bibliotheekpassen 
uit in het Brinkhuis. Kinderen tot en met twaalf jaar uit 
Laren kunnen gratis lid worden van de bibliotheek.

Help mijn (stief )kinderen maken ruzie, wat kan ik 
doen? 

Door ruzie te maken leert je kind zijn eigen grenzen te 
ontdekken en ook die van een ander. Ruzie hoort erbij. 
Toch is het niet prettig als kinderen veel ruzie met elkaar 
maken. Je kan dan geneigd zijn om niets te doen; los het 
zelf maar op! Of om als scheidsrechter op te treden en 
het voor je kind op te lossen. Dit werkt over het algemeen 
niet, maar wat dan wel?

Zorg voor heldere regels
Kinderen hebben behoefte aan heldere regels, ook bij het 

samen spelen. Vanaf de kleuterleeftijd kun je hiervoor 
een aantal regels opstellen. Praat hier regelmatig over en 
na een tijdje zal je merken dat je kind die regels ont-
houdt. Goede regels vertellen je kind wat hij wel mag 
doen. Bijvoorbeeld:
• Wees aardig voor elkaar.
•  Samen spelen betekent samen delen en om de beurt 

gaan.
• Houd handen en voeten bij je.
• Praat op een gewone toon.

Ondanks de regels ruzie, wat dan?
Benoem wat er gebeurt als er, ondanks de regels, toch 
ruzie ontstaat. Bijvoorbeeld “Jullie willen allebei tegelijk 
op de computer”. Vraag ieder kind afzonderlijk of ze zelf 
een oplossing hiervoor kunnen bedenken. Blijf doorvra-
gen totdat ze iets bedacht hebben waar ze het beiden 
mee eens zijn. Lukt het hen niet dat zelf te bedenken, 
help ze daar dan mee. Geef de kinderen een compliment 
als ze zelf een oplossing hebben gevonden en ze zonder 
ruzie verder spelen.

Leren op je beurt te wachten en tegen verlies te kunnen
Er bestaan allerlei spellen en activiteiten die kinderen kun-
nen stimuleren om dingen met elkaar te delen, samen te 
werken of elkaar de beurt te geven, zoals bal-, bord- of com-
puterspelletjes met twee of meer spelers. Doe zelf ook dit 
soort spelletjes met je kind om hem/haar te laten oefenen 
met ‘op je beurt wachten’ en verliezen. Leg de nadruk op 
hoe leuk en gezellig het is om samen te spelen en leg uit dat 
het gaat om het plezier en niet om het winnen.

Rivaliteit verminderen
Elk kind verlangt naar de exclusieve aandacht en liefde 
van zijn ouders. De aanwezigheid van een (stief )broertje 
of zusje is dus concurrentie. De aandacht moet immers 
verdeeld worden. Dat kan voor het kind voelen als een 
bedreiging. Je kunt het gevoel van bedreiging wegnemen 
door bij ruzie niet de kant van één kind te kiezen. Houd 
er rekening mee dat elk kind een apart individu is, met 
een eigen karakter en een eigen gebruiksaanwijzing. 
Probeer de kinderen zo min mogelijk met elkaar te verge-
lijken (bijvoorbeeld: Daan kon zijn schoenen al strikken 
toen hij vier was, Anna nog niet). Ook helpt het om met 
elk kind afzonderlijk wat één op één tijd door te brengen. 
Tijd die echt alleen voor dat specif ieke kind bedoeld is. 
Zorg daarnaast ook voor gezamenlijke activiteiten met 
het hele gezin, dat versterkt jullie band. Kies daarbij niet 
voor win-verlies spelletjes maar voor gezellige, sportieve 
activiteiten waar iedereen aan kan meedoen.

Meer weten? www.jggv.nl 

Vraag van de maand

Nieuwe website Bijzonder Laren

Wethouder deelt gratis biblio-
theekpassen uit aan leerlingen
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Nieuws in beeld

Stichting Wandelvierdaagse Het Gooi start 
wandelseizoen met maar liefst 130 deelnemers

Uitverkocht concert van muziekvereniging Sint Jan in 
Ontmoetingskerk

IJsdanskunsten bij opening 
Wintervillage

Nestor Wim van der Zwaan erelid 
Larens Behoud

Recycle Sintavond bij De Groene Afslag, 553 
stuks speelgoed krijgen nieuwe eigenaar

Jonge Huizer (9) spreekt op Eerste 
Open Energieavond in Laren 

Wendy Kanters ,nieuwe voorzitter 
van The Smashers

Larense kinderen geven Sinterklaas een warm welkom!

Voorleesproject van bibliotheek met BSO 
Berenparadijs i.s.m. Kiwanis in Brinkhuistuin

Indrukwekkende Dickensvoorstelling bezocht door 
cultuurwethouder
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Winter Village Laren is de afgelopen jaren uitge-
groeid tot één van de meest aansprekende Larense 
winterevenementen. De sfeervolle openlucht ijs-
baan staat vooral bekend om haar intense gezel-
ligheid, veelzijdige faciliteiten en uitstekende 
horecavoorzieningen. Dit jaar van 22 november 
2019 t/m 5 januari 2020 op de Brink. De activitei-
ten zijn te vinden op www.wintervillagelaren.nl

Kerstmarkt Winter Village Laren
Van vrijdag 13 december t/m zondag 15 december 2019 op 
de Brink. Mooie kramen, prachtige producten en een 
sprookjesachtig decor zorgen voor een unieke en zeer 
sfeervolle kerstmarkt! Jaarlijks nemen zo’n 50 standhou-
ders deel aan de markt. Zij bieden uiteenlopende luxe 

kerstartikelen en unieke kerstcadeau’s. Vanzelfsprekend 
zullen ook de kraampjes met warme chocolademelk, 
stroopwafels, broodjes met warme worst en andere win-
terse versnaperingen niet ontbreken.

Het wordt weer heerlijk toeven op de Brink, met zijn dui-
zenden lampjes en een sfeervolle aankleding! Kom en 
geniet samen met uw familie en vrienden van de oer-
Hollandse ambiance!

Data en openingstijden:
• Vrijdag 13 december  16.00 – 21.00 uur
• Zaterdag 14 december 10.00 – 18.00 uur
• Zondag 15 december  12.00 – 18.00 uur

Weihnachtsoratorium
Zondagmiddag 15 december komt de vermaarde dirigent 
Ton Koopman met zijn Amsterdam Baroque Orchestra & 
Choir naar de Sint Jansbasiliek voor een uitvoering van de 
zes cantates die tezamen het schitterende Weihnachtsora-
torium van Johann Sebastian Bach vormen.  Oorspronke-
lijk werden die delen niet op één avond maar in zes kerk-
diensten van Kerst tot Driekoningen gespeeld.  Het is heel 
uitzonderlijk dat Ton Koopman de zes cantates  in Laren 
uitvoert.De internationale solisten zijn Yetzabel Arias 
Fernandez sopraan, Franziska Gottwald alt-mezzoso-
praan, Tilman Lichdi tenor en Klaus Mertens bas .

Volgens organisator Stichting Laren Klassiek is het 
Weihnachtsoratorium de ultieme voorbereiding op een 
sfeervol  Kerstfeest. Het Weihnachtsoratorium  vertelt op 
een uitzonderlijke muzikale manier het verhaal van de 
geboorte van Christus. Eigelijk is het hét feest van de 
geboorte. Dat speelde nogal bij Bach die uit zijn twee 
huwelijken  maar liefst 20 kinderen kreeg.  Al werden 
sommigen  niet ouder dan vier jaar.
 
‘Hoor hoe Ton Koopman telkens een andere hoek kiest en 
je verrast met nieuwe perspectieven, recenseert de Volks-
krant met maar liefst vijf sterren, zijn uitvoering van het 
Weihnachtsoratorium. ‘Om de dirigent, organist, klave-
cinist en oudemuziekvorser live mee te maken’, schrijft 
de krant verder, ‘kun je tegenwoordig beter terecht in 
Spanje, Zuid-Korea, China of Japan dan in Nederland , 
waar de subsidieverstrekkers hem nog altijd niet gun-
stig gezind zijn.  Bij Ton Koopman klinkt Bach anders.’

Tickets voor het Weihnachtsoratorium kunt u bestellen 
via de Nationale Theaterkassa 0900-9203 of via  
www.larenklassiek.nl  In de banken is het vrije zit.

De toegangskaarten zijn € 65,- (1ste rang) en € 55 (2de 
rang), inclusief programmaboekje en pauzedrankje. 

Winter Village Laren
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‘Bol an’ , nieuw boek over Larense burgers, verdwenen boeren en sjieke buitenlui.
De afgelopen week verscheen  ‘Bol an’, het nieuwe boek 
van de Larense oud-wethouder van Cultuur en oud-
creatief directeur van Endemol Leo Janssen. Januari 
2018 begon hij in de Laarder Courant de Bel een column 
over Laren dat al decennialang zijn 
passie heeft. ‘Bol an’  is een boek, 
zoals dat heet, met een tongue-in-
cheek, een knipoog naar het mooie 
en charmante dorp en zijn bewo-
ners. Ruim 90 persoonlijke verha-
len over de geschiedenis, veel mooie 
(fotografische) prenten, nieuws 
over bijzondere gebeurtenissen en 
activiteiten en een aantal opmerke-
lijke zaken die Laren zo kleurrijk 
maken. Janssen krijgt veel reacties 
op zijn wekelijke column.  De oud-televisiemaker:“ Ik 
had het eerlijk gezegd niet verwacht, maar zo’n bevesti-
ging van een mede dorpsbewoner of het nou in Albert 
Heijn is of in het Brinkhuis, doet me iets. Vroeger ging 
het keihard om de kijkcijfers, nu ik wat ouder ben en 
mijn omroepverleden al weer twintig jaar achter mij 
ligt, strelen deze opmerkingen mij evenzeer. Misschien 
nog wel meer.” Janssen heeft het boek gemaakt, omdat 
hij zich verzet tegen het beeld – vaak door bewoners van 
buiten het dorp geuit - dat Laren alleen maar een rijke 
poenerige buitenkant heeft. Volgens de de oud-wet-
houder zit de werkelijke rijkdom bij Laren van binnen. 
Zoveel bijzondere karakters heeft hij er ontmoet. Leo: 

“Dit was dé kans om erover te vertellen. Eigenlijk is het 
allemaal begonnen bij mijn schoonouders thuis op De 
Pijl. Daar  heb ik de passie voor dit unieke dorp meege-
kregen, gestold in de alledaagse verhalen die aan tafel 

werden verteld. Over ‘tradities’, 
dorpsfiguren, en gebeurtenissen 
die Laren als gemeenschap hebben 
gevormd en bepaald. 
Maar ‘Bol an’ gaat niet alleen over 
vroeger. Het staat midden tussen de 
Larense ‘traditie’ en 2019. Ik hoop 
dat de mensen ervan zullen genie-
ten zoals ik iedere dag van het dorp 
geniet.  In mijn columns zoek ik 
wekelijks niet de harde lach: een 
glimlach per week is voldoende. ‘Bol 

an’ is Larens dialect en het betekent ‘rustig an’, dat de 
wereld eigenlijk gemaakt is voor zes kilometer per uur. 
Al leef ik er zelf niet echt naar, zo nieuwgierig ben ik. 
Altijd op zoek naar verhalen en ontmoetingen met men-
sen.” Het eerste exemplaar van ‘Bol an’ werd op zaterdag 
23 november overhandigd aan dorpsgenoot Frits Spits  
voor wie Janssen een groot respect heeft.   Het boek ligt 
te koop  in de Larense Boekhandel en Bruna.

Bol an, 264 pagina’s full colour   29,95 euro
ISBN 978-90-822588-6-8 
te verkrijgen bij de Larense boekhandels
of bij de auteur leojanssen2105@gmail.com

Bibliotheekpas ook in 2020 gratis voor kinderen uit Laren
Kinderen tot en met 12 jaar uit Laren kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Het is de wens van 
de gemeente Laren dat zoveel mogelijk kinderen gebruik kunnen maken van het aanbod van de biblio-
theek. De bibliotheek stimuleert het leesplezier.  Deze week heeft de raad besloten dat ook in 2020 de 
jeugdpassen voor kinderen tot en met 12 jaar gratis blijven. Eerder werd per ingang van 1 september 
2019 besloten dat de jeugdbibliotheekpassen voor 2019 gratis werden. 

Een lidmaatschap van de bibliotheek heeft voor kinde-
ren veel voordelen. Om het leesplezier te stimuleren, 
doet de bibliotheek ieder jaar mee met de Kinderjury. 
Kinderen beoordelen dan zelf boeken. Ook organiseert 
de bibliotheek, samen met de basisscholen, voorleeswed-
strijden en probeert op deze manier een bijdrage te leve-
ren aan het plezier dat je aan lezen kunt beleven. En wist 
u dat  de woordenschat aantoonbaar wordt vergroot als 
je regelmatig leest. Scholen komen ook regelmatig op 
bezoek in de bibliotheek. 
Kinderen die al lid zijn van de bibliotheek hoeven niets 

te doen. De huidige pas wordt automatisch aangepast 
naar het gratis abonnement per vervaldatum. Kinderen 
die nog geen lid zijn, kunnen met hun ouders / verzor-
genden langskomen bij de bibliotheek. Vergeet dan niet 
uw legitimatiebewijs  mee te nemen.  
Meer informatie over dit nieuwe gratis jeugdabonne-
ment is te vinden op de website: www.bibliotheekhlb.nl
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Bel of bezoek ons op 15 minuten van het Gooi.
vandepas@vanderloeff.nl  |  www.vanderloeff.nl

Clasien
 
Clasien van de Pas-Rutgers van der 
Loeff woont al 30 jaar in Laren en is 
partner bij Van der Loeff familierecht 
advocaten in Amsterdam.

Al is de leugen nog zo snel

Een scheiding brengt natuurlijk niet het beste in de 
mens naar boven. Maar sommige mensen maken 
het wel heel bont. Onlangs weer zo’n geval: de een 
denkt de ander te slim af te zijn. Hij zag de bui van 
de scheiding al hangen en nam toen stelselmatig be-
dragen op van zijn rekening, maar gaf ze niet uit! 
Een tijd later bij de verdeling van het vermogen liet 
de man de vrouw in de waan, dat hij het wel had 
uitgegeven. Maar wat bleek: uiteindelijk had hij in 
totaal € 23.400 opgenomen en onder zijn matras 
verstopt. Hij had dit niet willen verdelen. De wraak 
van de vrouw was zoet: zij kreeg het allemaal. 

De wet zegt dat als je vermogen verzwijgt dat eigen-
lijk verdeeld moet worden, je voor straf al dat  
vermogen aan de ander moet geven. In het verleden 
brachten mensen ook nog wel eens hun geld over 
de grens, naar bijvoorbeeld Luxemburg of Zwitser-
land. Maar sinds heel Europa bankgegevens uitwis-
selt, is dat geen optie meer. 

In een ander geval probeerde de man zijn verzame-
ling kostbare horloges buiten de verdeling te  
houden. Dat lukte hem gelukkig niet, althans niet  
helemaal. De man had de horloges niet verzekerd, 
maar de meeste konden we toch identificeren, want 
mijn cliënte had in het verleden veel foto’s gemaakt 
van haar man, vooral als hij zo’n exemplaar droeg. 

Er zijn ook (aanstaande ex-) partners, die beweren 
dat ze door de scheiding zo in de war waren dat ze in 
een vlaag van verstandsverbijstering alles hebben 
vergokt of buitensporig veel hebben uitgegeven. 
Ook dat is geen goed idee: de schade die ze daar-
door hebben toegebracht, moeten ze aan de ander 
vergoeden. k

Column Clasien_71X220mm_nov2019.indd   1 19-11-2019   10:43:40

BEL  VRIJBLIJVEND  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

Stuur deze bon ingevuld naar ons op 
en wij bepalen gratis en vrijblijvend 
de waarde van uw woning!  
Wilt u meer informatie, kom gerust bij 
ons langs of bel. Wij helpen u graag! 

GRATIS 
WAARDEBEPALING 

Naam : _______________________ 

Adres : _______________________ 

Postcode : ____________________ 

Plaats: _______________________ 

E-mail :_______________________ 

Telefoon :_____________________ 
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Burgemeester maakt 
kennis met zijn dorp

R E P O R T A G E
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Uit het archief van de Historische kring Laren – 14
Door Bep (G.L.) De Boer

1919 (100 jaar geleden)

De heer Weijnschenk jr. stond op 16 augustus 
met zijn f iets aan de hand nabij de Modelboerderij 
op de hoek van de Hilversumseweg en de Sint 
Janstraat naar het verkeer te kijken. Hij verbaasde 
zich over de snelheden die er werden gereden, 
zowel de auto’s als de motorfietsen. Een 
motorrijder kwam aangesneld en nam de bocht 
een beetje te ruim waardoor hij de f iets van de 
heer Weijnschenk uit de handen reed. De 
motorrijder vloog van zijn machine af en kwam 
nogal hard op het wegdek terecht. Hij bekwam 
ernstige wonden aan zijn been. De motorrijder 
werd door omstanders op zijn onbeschadigde 
machine geholpen en zo tufte hij naar Dr. 
Lommel die de patiënt heeft verbonden. De f iets 
van de heer Weijnschenk was totaal vernield. Of 
dat door de motorrijder werd vergoed, verteld de 
historie niet.
’s Avonds was op de Brink een militair uit het 
Kamp van Laren die teveel aan Bacchus had 
geofferd vervelend bezig. Door zijn liederlijk 
gedrag viel hij veel hij veel mensen lastig. 
Tenslotte kwam de politie om daar een eind aan te 
maken. Dat ging niet erg makkelijk. De politie 
moest van haar wapens gebruik maken waarbij 
de onverlaat een bloedende wond opliep. Geholpen 
door andere militairen en burgers werd de 
dronkaard afgevoerd naar het Kamp van Laren.

Bron: Het Larensch Dagblad 1919.

Wie een bezoek aan de Historische Kring wil 
brengen is van harte welkom iedere zaterdag 
van 14 – 16 uur in de Lindenhoeve aan de Van 
Nispenstraat 29 in Laren. 
Donateurs ontvangen het Kwartaalbericht.

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

U weet al van mij dat een column schrijven de ene keer 

gemakkelijker gaat dan de andere keer. We maken als 

makelaar de nodige situaties mee. Verdrietige, span-

nende, twijfelachtige, ongedurige, ongeduldige, 

tegenstrijdige, langzame en snelle situaties/transac-

ties  Elke keer vraag je jezelf af wat het beste voor jouw 

cliënt is. Wij als makelaar kunnen  (en mogen)  maar 1 

belang dienen- die van jouw opdrachtgever. Je moet 

voor hem/haar door het vuur gaan en andere belan-

gen of krachten zijn onbelangrijk.  Onze taak als ver-

kopende makelaar is verkoper en koper tot elkaar 

brengen.  Angsten wegnemen,  uitleg geven,  strategie 

bepalen,  klankboorden, luisteren,  invoelen in de ver-

schillende situaties en “vertalen”. Tussen de regels 

door ook het  (andere) verhaal horen, lichaamstaal ten 

tijde van de bezichtiging inschatten en de kandidaat 

koper het ultieme thuisgevoel geven. Helder commu-

niceren, zakelijk instinct combineren met f lair. 

Onderzoeken; bijvoorbeeld op bouwkundig gebied 

maar ook een bestemmingsplan of een meerjaren 

onderhoudsbegroting bij een appartement.  Onder-

zoeken hoe groot de portemonnee van de koper is en 

op een zakelijke manier omgaan met de emoties van 

de (ver)koper.  Teleurstellingen opvangen en relative-

ren,  nieuwe plan-de-campagnes optuigen, vreugde 

meevieren, te veel vreugde soms temperen, opluch-

ting meevoelen,  vertouwen houden in het huis, uit-

gaan van de kracht en mogelijkheden van het huis, 

tuin en garage. U ziet een veelzijdig beroep,  waarvoor 

ik in 1999 door de rechtbank ben beëdigd. Elke dag 

met plezier naar kantoor en ken geen leuker beroep.           
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TheaTeragenda

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

Zaterdag 14 december 
Carmen - Kiev Modern Ballet
20.15 uur – Singer Theater
€ 37,50 | Singer supporters € 35,00
Meesterlijke choreografie, virtuoos 
gedanst met veel humor en passie. Het zigeunermeisje 
Carmen speelt met de harten van mannen in Sevilla.

Zondag 15 december
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis € 8,00 incl. 1 koffie of thee
Victor Naranjo Pérez (piano)

Donderdag 19 december
Vrolijk Kerstmuts!
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 11,50 incl. pauzedrankje
Vrouwenmethumor is een collectief van vrouwelijke 
stand-uppers. Zij staan garant voor grappen, grollen en 
zelfs kwinkslagen. Hun verschillende kijk op humor zorgt 
voor heel veel verschillende soorten grappen en invalshoe-
ken. 

Donderdag 19 december 
What a wonderful Christmas 
The Legends
20.15 uur – Singer Theater
€ 27,50 | Singer supporters € 25,00
Stap in Santa’s arrenslee en reis door ‘Winter Wonderland’, 
waar je bij een knisperend haardvuur geniet van ‘Silent 
Night’ en ‘Let it Snow’ en al die andere prachtige kerst-
songs. Speciale gast is zangeres Esther Hart.

Kaarten voor Singer: via kassa@singerlaren.nl of online via singerlaren.nl
Kaarten voor theater- en filmvoorstellingen in het Brinkhuis: online via het 
ticketformulier op www.hartvanlaren.nl. Indien u hier niet uitkomt dan kunt 
u op de dag van de voorstelling – vanaf een uur voor het begin van de voor-
stelling – uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen. 
Let op, er zijn geen theatervoorstellingen meer op de maandag- en vrijdag-
avond. Deze zijn i.v.m. de nieuwe openingstijden naar de dinsdag- en donder-
dagavond verplaatst. 
Kaarten voor concerten in het Papageno Huis: Reserveren via www.papage-
no.nl/papageno-huis/activiteiten/papageno-koffieconcerten

Voor voorstellingen of concerten in het Rosa Spier Huis kunt u tickets bestel-
len via de website www.rosaspierhuis.nl of bij de receptie.

Zondag 8 december
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis € 8,00 incl. 1 koffie of thee
Try-out van de voorstelling “Het jaar 250 na Beethoven”. 
Tweeënhalve eeuw na zijn komst op aard laat Floris Kortie 
(Podium Witteman), samen met pianiste Vera Kooper, zien 
én horen hoe Beethoven onze wereld heeft veranderd.

Donderdag 12 december
Tim Hartog - ‘Schadevrije Jaren’
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 incl. pauzedrankje
Op televisie is hij in 2012 te zien geweest 
bij ‘The Comedy Factory’ op RTL4 en in 
2017 zat hij in 3 afleveringen van ‘De Gro-
te Improvisatieshow’.  Daarmee toert hij 
ook dit jaar in de theaters. Hij neemt graag de status quo 
onder de loep en zet je daarmee op het verkeerde been.

Vrijdag 13 december 
Buigt allen mee voor Drs. P. - Erik van 
Muiswinkel
20.15 uur – Singer Theater
€ 27,50 | Singer supporters € 25,00
De Nederlandse kleinkunst was zonder 
de hilarische verschijning van woordtove-
naar Drs. P beslist niet dezelfde geweest. 
Erik speelt op de Schaal van P: intiem, ironisch, verwarrend 
en om te huilen van het lachen.

Zaterdag 14 december
Pip Alblas in Concert
11.00 uur – Theater aan de Brink € 5,00 
Singer-songwriter Pip Alblas (1996) zong 
al voor ze kon praten en speelt daarbij 
ook al een aantal jaar gitaar. Op haar 12e 
schreef ze haar eerste liedje. Pip schrijft 
nummers over het leven, liefde en allerlei andere zaken. In 
mei 2015 bracht ze haar eerste single ‘Something on the 
Side’ uit en zes maanden later haar debuut EP ‘Just the 
Intro’. Haar tweede EP ‘Chapter One’ kwam uit in 2017. 
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Films Brinkhuis december
Woendag 4 december  14:30 uur Queen of Hearts 
Woensdag 4 december 19:30 uur   The Biggest Little Farm 
Woensdag 11 december  14:30 uur  The Biggest Little Farm 
Woensdag 11 december  19:30 uur  Yesterday 
Woensdag 18 december  14:30 uur  Yesterday 
Woensdag 18 december 19:30 uur  If Beale Street Could Talk 

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 12.30 uur – uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen.

Activiteiten hen en Madeleine Zweerts. 
Pauline van Eeghen maakt 
schilderijen met sfeervolle 
en warme wintertaferelen 
en prachtige beelden van 
brons en natuursteen. 
Madeleine Zweerts werkt met organisch materiaal uit de 
natuur, waarbij haar aandacht wordt getrokken door de 
(grillige) vorm. Het eindresultaat is spannend en fantas-
tisch. De feestelijke opening is op 29 november van 17.00 
tot 19.00 uur. Galerie de Beuken bevindt zich aan de 
Oude Naarderweg 14 in Laren.
 

Kom op maandag lunchen in het Papageno Restaurant 
en geef de jongeren van het Papageno Huis een kans. 
Iedere maandag wordt het restaurant gerund door de 
jongeren van Papageno-dagbesteding, die in opleiding 
zijn. U kunt reserveren voor een speciale driegangen-
lunch á € 11,75 die door de jongeren zelf wordt bereid. Er 
is die dag geen keuzemenu en het restaurant is op maan-
dag geopend van 12.30 uur tot 15.00 uur. Reserveren kan 
telefonisch 035 – 8884303 of via 
horeca@stichtingpapageno.nl.

Op zondag 1 december viert de Sint Jan Cantorij haar 
40-jarig bestaan in de Sint Jansbasiliek. Jim Berben is dan 
30 jaar werkzaam in de basiliek als dirigent-organist. 
Yvonne Berben leidt al 15 jaar het Koor Hoquetus uit 
Maarssenbroek. De beide koren zingen op deze dag hun 
eigen repertoire, maar treden ook samen op. Naast de vele 
adventsmuziek kunt u luisteren naar het combo dat de 
koren begeleidt, maar ook in trio of als kwartet musi-
ceert. Theo Berben speelt met Jim een fraai stuk voor bei-
de orgels. Het belooft een bijzonder gebeuren te worden. 
U bent van harte welkom om dit mee te maken op de eer-
ste adventszondag om 15.00 uur. De toegang is vrij.

Elke eerste maandag van de maand organiseert Versa 
Welzijn in het Larense Brinkhuis een lezing voor 55-plus-
sers. Maandag 2 december nodigt Wim Zondag u uit om 
een kijkje te nemen in de keuken van de burgerlijke 
stand in Nederland. Aan de hand van voorbeelden zal 
een overzicht worden gegeven van geboorte-, huwelijks- 
en overlijdensakten vanaf 1800 tot heden. Ook hoe wij 
aan onze namen zijn gekomen komt in het kort aan de 
orde. Voorts zal het een en ander worden verteld over 
voornamen; over mooie, leuke, gekke en rare namen die 
vroeger en vooral tegenwoordig gegeven worden. Ook de 
mogelijkheid om je achternaam of voornaam te verande-

Eten voor het goede doel

Jubilea-concert

Lezing over de burgerlijke stand

Peuters die elke dag 
15 minuten worden 
voorgelezen, preste-
ren op school beter 
in taal én rekenen. 
Ook hebben ze een 
voorsprong in hun 
sociaal-emotionele, 

lichamelijke en creatieve ontwikkeling. Hoe jonger kin-
deren zijn als hun ouders gaan voorlezen, hoe groter hun 
woordenschat op 2-jarige leeftijd. Dagelijks voorlezen 
heeft het grootste effect. Het liefst een paar keer per dag, 
maar langer dan een paar minuten hoeft niet. Iedere 
vrijdagochtend is er in Bibliotheek Laren een voorlees-
halfuurtje voor peuters. Tussen 11.00 en 11.30 uur lezen 
vrijwilligers leuke verhaaltjes voor. Kom gezellig langs, 
je bent van harte welkom. 

In de gloednieuwe kunstexpositieruimte en Galerie de 
Beuken is van 29 november tot 12 januari 2020 een bij-
zondere expositie te zien met werk van Pauline van Eeg-

Voorlezen voor peuters

Expositie ‘Kunst van Nature’
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ren komt aan bod alsmede hoe de ambtenaren van de 
burgerlijke stand omgaan met het naamrecht van de in 
ons land wonende vreemdelingen. Hoewel het onder-
werp wellicht iets anders doet vermoeden zal het zeker 
geen saaie lezing zijn. U zult met plezier luisteren naar 
de wijze waarop Wim Zondag als oud-ambtenaar van de 
burgerlijke stand het onderwerp met veel amusante ver-
halen en anekdotes presenteert.  De lezing start om 14.00 
uur en de toegangsprijs bedraagt € 5,- (geen pin) inclu-
sief koff ie of thee tijdens de pauze. Aanmelden vooraf is 
raadzaam. Dat kan via mail abijleveld@versawelzijn.nl 
of telefonisch 06 49 37 71 71. 

Vindt u het leuk om 
een broodje buiten 
de deur te eten, maar 
in uw eentje alleen 
niet zo gezellig? Op 
woensdag 4 decem-
ber organiseert het 
Brinkhuis tussen 

12.30 en 14.00 uur de gezellige aanschuif lunch. Wij zor-
gen voor een heerlijke lunch aan een grote tafel. Een 
leuke en lekkere gelegenheid om nieuwe mensen te leren 
kennen. Kosten: € 9,95 per persoon U kunt telefonisch 
uw naam en telefoonnummer doorgeven via 035-751 
3991. U kunt tot uiterlijk 2 dagen van te voren reserveren. 
Bij annulering binnen deze 2 dagen zijn wij genood-
zaakt de kosten voor de lunch in rekening te brengen. 
Eventueel kunt u na af loop genieten van onze middag-
film. Kaartjes hiervoor zijn à € 5,00 te koop bij onze 
informatiebalie of kijk op www.hartvanlaren.nl voor 
meer informatie.

Iedere eerste woensdag van de maand is er in de Bongerd 
aan de JHR Roellaan in Eemnes een borreluurtje met 
spelletjes. De borrel is voor de leden van de seniorenver-
eniging de BasBEL met hun introducees. Mensen kun-
nen zondig worden opgehaald. De eerstvolgende borrel 
vindt plaats op 4 december (Pepernotenborrel) van 15.30 
tot 16.45 uur.

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met 
een broodrooster die niet meer werkt? Of met een wollen 
trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi 
niet! Neem je kapotte spullen zaterdag 7 december mee 
naar het Repair Café om deze gratis, samen met een des-
kundige, te repareren. Er zijn bijvoorbeeld elektriciens, 
naaisters, timmerlieden en f ietsenmakers aanwezig en 

Aanschuif lunch

Borreluurtje BasBEL

Repair Café

er is volop gereedschap en materiaal om bijna alle moge-
lijke reparaties uit te voeren. Wie niets heeft om te repare-
ren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een 
reparatie van iemand anders. Je kunt ook altijd inspiratie 
opdoen aan de leestafel, waar boeken over repareren en 
klussen ter inzage liggen. Het Repair Café in Laren wordt 
altijd op de eerste zaterdag van de maand gehouden in 
zorgcentrum Johanneshove en begint om 10.00 uur. Meer 
info: www.repaircafesbel.nl.

Maar liefst vier ‘bergen’ 
moeten er worden bedwon-
gen tijdens de tweede 
najaarswandeling van de 
Stichting Wandelvierdaag-
se Het Gooi op zondag 8 
december. De 18 km lange tocht voert de wandelgroep 
naar landgoed Larenberg (achter het Tergooi-zieken-
huis), de Tafelberg, het Huizerhoogt en de Woensberg. 
Halverwege is er een koffiestop bij de handbalclub 
SDS’99 te Blaricum. Via Mauvezand, Gooiergracht en 
Postiljonheide keert het gezelschap terug naar start- en 
f inishplaats SV Laren aan het Schuilkerkpad in Laren. 
Inschrijven kan tussen 8.45 en 9.15 uur in de kantine van 

‘Bergetappe’ wandelclub

25jaar

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

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Particulier
& PGB



www.verbindings-kracht.nl. Rouwcafé Gooi en Eemland 
is een ontmoetingsplaats met de ongedwongen sfeer van 
een café waar praten over de dood geen taboe is. Na 
af loop van de workshop is er uiteraard voldoende gele-
genheid om na te praten. De toegang is gratis, een f inan-
ciële bijdrage wordt op prijs gesteld en iedereen is van 
harte welkom. Voel u zich vrij om iemand mee te bren-
gen. De workshop start om 13.30 uur en duurt tot 16.00 
uur. Locatie: de Schoter, Wakkerendijk 66 a, 3755 DD 
Eemnes. Meer informatie is te vinden op: www.humani-
tas.nl/afdeling/eemland/activiteiten/rouwcafe en www.
versawelzijn.nl  Facebook: Humanitas afdeling Eemland

Donderdagavond 12 december organiseert praktisch spi-
ritueel expert Lisette-Anne Volker in het Brinkhuis een 
avond met een engelenhealing. Breng je wensen in en 
laat de engelen de healing voor jou inzetten. Dit is voor 
jou wanneer je een heerlijke avond voor je zelf wilt, in 
een f ijne en veilige omgeving. Om aan jezelf te werken 
en je zelfgenezend vermogen met behulp van engelen-
energie. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. De 
avond duurt tot 21.30 uur.  Boek je van te voren online, 
dan betaal je € 17,77. Online boeken kan tot uiterlijk een 
dag van te voren. Kom je aan de deur dan betaal je  
€ 20,00.  Wil je gebruik maken van de vroegboekkorting, 
zorg dan dat je boeking en betaling uiterlijk 2 weken van 
te voren binnen is. Je betaalt dan geen € 20, geen € 17,77 
maar slechts € 15,55. Mail voor meer informatie naar 
info@lisetteanne.com. 

In de Johanneskerk te Laren 
vindt vrijdag 13 december 
weer het jaarlijkse Kerstcon-
cert plaats. Vocalisten van 
drie koren brengen de con-
certbezoekers vanaf 19.30 uur 
met prachtige koormuziek in 
de kerstsfeer. De samenwer-
king tussen Larens Vrouwen-
koor Octimbre o.l.v. Ton Phi-
lips en de Common Ladies uit 
Harderwijk o.l.v.Herma v.d. Coterlet staat garant voor 
een uniek optreden. Dit jaar wordt het kerstconcert extra 
feestelijk door medewerking het Jeugdkoor van Zang-
school Utrecht o.l.v. Thea Bakker, sopraansoliste Elma 
v.d. Dool en harpiste Aimée van Delden. De piano wordt 
bespeeld door Annemieke Jussen. Er wordt een gezamen-
lijk kerstprogramma uitgevoerd dat o.a. bestaat uit 
stukken van Britten, Verdi en Rossini.  Lief hebbers van 
koor- en kerstmuziek zijn van harte welkom in de sfeer-

Engelen Healing Avond

Kerstconcert Johanneskerk
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SV Laren, waarna het gezelschap om 9.30 uur op pad gaat. 
Deelname kost 3,50 euro, KWBN-leden 2,50. Honden 
mogen niet mee. De start van het seizoen in november 
was een groot succes met maar liefst 130 deelnemers. De 
komende groepstochten in 2020 zijn op 12 januari, 9 
februari, 8 maart en 5 april. Vanaf 1 december kan er via 
de site tevens worden ingeschreven voor de Gooise vier-
daagse die van 10 tot en met 13 juni 2020 wordt gehouden.

Rouwcafé Gooi en Eemland 
organiseert op zondag 8 
december een workshop ‘Her-
inneringen’. In het laatste 
rouwcafé van dit jaar staan 
herinneringen centraal; iets 
wat geweest is opnieuw een 
plek geven. Je maakt een 
huissieraad waarin je de her-
inneringen aan een dierbare, 
middels diverse natuurlijke 

materialen (denk hierbij aan hout/schelpen en kralen) 
met elkaar verbindt. Wanneer je thuis materialen/spul-
letjes hebt die je in dit sieraad wil verwerken, neem ze 
dan zeker mee! De workshop wordt verzorgd door Mar-
got van Woensel, zij is Ritueel-Rouw Begeleider vanuit 

Workshop Herinneringen

Wij hebben 4 hele leuke kerstcollecties!
EN HET ALLERLEUKSTE?

JE KUNT JOUW KAART ZELF AANPASSEN! 
Bestel snel je eerste gratis proefdruk!



Rachmaninov! Die naam kent 
iedere muzieklief hebber. Rach-
maninov staat bekend om zijn 
fascinerende pianomuziek, die 
de reputatie heeft technisch zeer 
moeilijk te zijn. Toch heeft com-
ponist en pianist Rachmaninov 

technische vaardigheden nooit op de voorgrond 
geplaatst. Hij interpreteerde romantiek als een uitings-
vorm van lyrische gevoelens en stemmingen. U kunt dit 
zelf ervaren als u op 19 december in Raadzaal Eemnes 
naar het lunchpauzeconcert komt van de Russisch-
Nederlandse pianiste Eleonora Semjonova. Zij studeerde 
in Wit-Rusland aan het conservatorium van Minsk en 
woont nu in Nederland. Het is haar passie om het Neder-
landse publiek bekend te maken met de mooiste stukken 
van het romantisch Russische repertoire. Het gemeente-
huis van Eemnes is gelegen op de Zuidersingel 1-5. Er is 
een bushalte voor de deur. De toegangsprijs bedraagt 10 
euro inclusief broodje en koffie. Het concert begint om 
12.30 uur, de zaal gaat open om 12.00 uur. Reserveren is 
niet nodig, maar kan wel op 035-5380327. Meer info: 
www.scarbomusica.nl. 

Vrouwenmethumor is een collec-
tief van vrouwelijke stand-uppers. 
Zij staan garant voor grappen, 
grollen en zelfs kwinkslagen! Er 
moet sowieso meer gelachen wor-
den! Dus kom! En Lach! Speciaal 
voor het Brinkhuis verzorgen Eva, 
Odette, Khadija, Ghislaine, Nadja, Jose en Jet deze keer 
een wervelende kerstshow getiteld ‘vrolijk Kerstmuts!’ 
Een avond vol herkenning, eensgezindheid en vooral 
heel veel grappen!’. Donderdag 19 december van 20.15 tot 
22.00 uur Entree € 11,50

Rachmaninovs romantische juweeltjes

Vrolijk kerstmuts 
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volle Johanneskerk aan de Naarderstraat 5 te Laren NH. 
Kaarten à € 12,50 zijn telefonisch verkrijgbaar via 06 – 1 
222 95 40 (Ton Philips) of per email: info@lw-oase.nl. De 
kaarten worden u na betaling toegezonden.

Op 17 december wordt de eerst-
volgende workshop gegeven. 
Deze staat in het teken van 
kerst. Er is een voorbeelddeco-
ratie aanwezig tijdens de work-
shop en er wordt uitleg gegeven 
hoe deze te maken. De work-
shops worden georganiseerd op 
de dinsdagochtend van 10 uur 
tot 12 uur in de serre van het 
muziekcentrum Schering en 

Inslag. De vrijwilligsters van Versa Welzijn zorgen voor 
de materialen, koff ie/thee en waar nodig bieden zij een 
helpende hand.  Kosten per workshop 12,50 euro incl. 
materiaal, koff ie of thee met lekkers. Graag vooraf aan-
melden bij Nelly Bleijenberg via 06-30801299 of blei2707@
planet.nl.

Op 14 december van 11.00 tot 17.00 uur organiseert het 
Papageno Huis een kerstmarkt. Er worden kerststukjes 
verkocht die gemaakt zijn door de jongeren van de dag-
besteding. Er zijn verschillende kraampjes met leuke 
kerstkadootjes, vintage kleding, sieraden en cosmetica. 
Het restaurant is open en serveert een speciale kerst-
lunch. Meer info: www.papageno.nl

Op dinsdag 17 december organi-
seert de LINDA.foundation een 
benefietavond in Singer Laren. Om 
20.15 uur kun je de nieuwe f ilm met 
Linda de Mol, vóórdat deze in de 
bioscopen te zien is, bekijken in het 
theater! Door een kaartje te kopen 
voor deze avond steun je gezinnen 
die in armoede leven. Na af loop ga je 
naar huis met een leuke attentie.  De 
film “April, May en June” gaat over drie halfzussen, met 
drie verschillende vaders. Zij vragen zich bij de naderende 
dood van hun moeder af: ‘Waar staan we in het leven? Wat 
hebben we nog met elkaar?’ En vooral: ‘Wat straks te doen 
met onze autistische broer Jan?’ Hoofdrolspelers zijn Lin-
da de Mol, Elise Schaap en Tjitske Reidinga als de drie zus-
sen. De prijs bedraagt € 60,00 en u kunt bestellen via 
www.singerlaren.nl/lindafoundation. 

4-SeizoenenWorkshop: kerstdecoratie

Papageno Kerstmarkt

Benefietavond LINDA.foundation 

 

 

Opruimen Goed Geregeld 
biedt persoonlijke hulp

bij verhuizen voor u of uw
dierbaren en ook bij

het opruimen, structureren
en ordenen van de inboedel.

06 - 53 60 54 19 www.opruimengoedgeregeld.nl
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Agenda

t/m 5 jan   Singer Laren: ‘Tentoonstelling Weer en 
Wind. Avercamp tot Willink’

t/m 5 jan   Singer Laren: ‘Tentoonstelling The White 
Blouse’

29 nov t/m 12 jan  Galerie de Beuken: Expositie ‘Kunst 
van Nature’

29 nov  Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters, 
11.00-11.30 uur

29 nov  Brink - WinterVillage: Kinderdisco op het ijs, 
17.00-21.00 uur

1 dec Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
1 dec  Brink - WinterVillage: Schaatsen met Pieten, 

vanaf 12.00 uur
1 dec Sint Jansbasiliek: Jubilea-concert, 15.00 uur
1 dec Singer Theater: Bij twijfel hard zingen, 15.00 uur
2 dec  Brinkhuis: Lezing voor 55+-plussers over de 

burgerlijke stand, 14.00 uur
3 dec  Brink - WinterVillage: Peuterschaatsen, 

09.00-11.00 uur
4 dec Brinkhuis: Aanschuif lunch, 12.30-14.00 uur
4 dec Film aan de Brink: Queen of Hearts, 14.30 uur
4 dec  De Bongerd Eemnes: Borreluurtje BasBEL 

(Pepernotenborrel), 15.30-16.45 uur
4 dec  Film aan de Brink: The Biggest Little Farm, 19.30 uur
4 dec  Brink - WinterVillage: Eisstockschiessen 

competitie, 19.30-22.00 uur
6 dec  Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
6 dec  Brink - WinterVillage: Kinderdisco op het ijs, 

17.00-21.00 uur
7 dec Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
7 dec  Brink - WinterVillage: Superhelden op de ijsbaan, 

vanaf 14.00 uur
8 dec  Stichting Wandelvierdaagse Het Gooi: 

Najaarswandeling ‘Bergetappe’, start 9.30 uur 
vanaf SV Laren

8 dec  Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
8 dec  Rouwcafé Gooi en Eemland: Workshop 

Herinneringen, 13.30-16.00 uur
10 dec  Brink - WinterVillage: Peuterschaatsen, 

09.00-11.00 uur
11 dec  Film aan de Brink: The Biggest Little Farm, 14.30 uur
11 dec  Brink - WinterVillage: Single Release Dennis van 

Veen, vanaf 17.00 uur
11 dec Film aan de Brink: Yesterday, 19.30 uur
11 dec  Brink - WinterVillage: Eisstockschiessen 

competitie, 19.30-22.00 uur
12 dec Brink - WinterVillage: Dinershow, 19.00-22.00 uur
12 dec  Volksuniversiteit Het Gooi: Leer jouw 

authentieke IK kennen, workshop, 19.30-22.00 uur
12 dec  Brink - WinterVillage: Cocktail workshop, 

19.30-21.30 uur
12 dec  Brinkhuis: Engelen Healing Avond, 20.00-21.30 uur

Op vrijdagavond 20 december 
straalt Laren weer net iets meer 
dan op iedere andere avond van het 
jaar… het is dan Lichtjesavond 
2019. Met kerstlichtjes, kaarsen en 
fakkels worden de straten opgelicht en in het hele dorp is 
van alles te beleven. Dit jaar is Singer Laren het begin-
punt van deze mooie avond, waar iedereen al vanaf 16.00 
uur welkom is! Kinderen kunnen hun eigen lampion 
komen maken voor tijdens de stoet, waarna er rond 17.30 
uur een lekkere verrassing voor ze klaarstaat. Ouders 
kunnen ondertussen heerlijk borrelen in de foyer en villa. 
Tot 17.00 bent u welkom om in het museum de tentoon-
stellingen “Weer en wind. Avercamp tot Willink”, “Vrou-
wenportretten uit de Singercollectie”, “The White Blouse” 
of “Antarctica. Peter Kuipers Munneke op onderzoek” te 
bekijken. Ook is tot 18.00 uur de winkel van het museum 
open. Om 18.00 vertrekt de verlichte Kerstparade vanaf 
Singer Laren, met onder meer de Kerstman, de MCC Fan-
fare, de St. Jan Harmonie, 80 kinderen met lampionnen, 
oude brandweerauto’s, feestelijk verlichte koetsen en als 
wereldprimeur een verlichte schaapskudde de meeloopt 
in de stoet. De route gaat via de Hein Keverweg, Drift, 
Naarderstraat, Rabobank en Nieuweweg en eindigt op de 
Brink.

Met een vrolijk verhaal uit de roman 
David Copperfield, waarin een ober het 
David en vooral zichzelf op een bijzon-
dere manier naar de zin maakt. En 
natuurlijk is het op 2e kerstdag dé tijd 
voor Scrooge! Inleiding David Copper-
field, De aardige ober en ik, Kerstintermezzo toverlan-
taarn, Inleiding A Christmas Carol, na de pauze Scrooge, 
een Kerstverhaal / A Christmas Carol. (Zondag 15 en 22 
december zijn uitverkocht) Donderdag 26 december (2e 
Kerstdag) 14.00 uur, € 15,00 (inclusief pauzedrankje) Reser-
veren op dickens@ziggo.nl of 035 8872376

Lichtjesavond Laren

Laatste Kaarten Dickenstheater

Een bijzonder 
afscheid. 
Een bijzonder 
afscheid. 

Je kunt je er op voorbereiden. Bijvoorbeeld door nu 
al vrijblijvend uw uitvaartwensen vast te leggen. 
Ga naar monuta.nl/uitvaartwensen.
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Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
274  04-12-19   vrij. 12-12 en za. 13-12
276 20-01-20 vrij. 24-01 en za. 25-01

Vaste terugkerende activiteiten
Papageno Huis, Speciale driegangenlunch voor  
€ 11,75: elke maandag 12.30-15.00 uur

Taalcafé Laren, Muziekcentrum (achter het Raadhuis), 
elke donderdag van 10.30-12.00 uur

Koffieochtend senioren, Brinkhuis: elke donderdag 
van 10.30-12.00 uur

Breihaakcafé, Foyer Brinkhuis: elke eerste donderdag 
van de maand van 10.00-12.00 uur

Voorlezen voor peuters, Bibliotheek Laren: elke 
vrijdag van 11.00-11.30 uur

Geef en Neemtafel, Foyer Brinkhuis: elke vrijdag van 
10.00-12.00 uur

Rechtswinkel Laren, Okerzaal Brinkhuis: elke 
woensdag van 19.30-20.30 uur

Walking Football, SV Laren ’99: elke dinsdag van 
10.30-11.30 uur

27 dec  Brink - WinterVillage: Kinderdisco op het ijs, 
17.00-21.00 uur

29 dec Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
29 dec  De Schoter Eemnes: Open inloop Rouwcafé 

Eemnes, 13.30-16.00 uur
31 dec  Brink - WinterVillage: Peuterschaatsen,  

09.00-11.00 uur

12 dec   Theater aan de Brink, Tim Hartog – ‘Schadevrije 
jaren’, 20.15 uur

13 dec  Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters, 
11.00-11.30 uur

13 dec  Brink - WinterVillage: Kerstmarkt, 16.00-21.00 uur
13 dec  Brink - WinterVillage: Kinderdisco op het ijs, 

17.00-21.00 uur
13 dec Johanneskerk: Kerstconcert, 19.30 uur
14 dec  Brink - WinterVillage: Kerstmarkt, 10.00-18.00 uur
14 dec Papageno Huis: Kerstmarkt, 11.00-17.00 uur
15 dec Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
15 dec  Brink - WinterVillage: Kerstmarkt, 12.00-18.00 uur
15 dec  Dickenstheater: De aardige ober en ik uit David 

Copperfield en Scrooge uit A Christmas Carol, 14.00 u
15 dec  Sint Jansbasiliek: Weihnachtsoratorium o.l.v. Ton 

Koopman, 14.30-18.00 uur
17 dec  Brink - WinterVillage: Peuterschaatsen, 09.00-

11.00 uur
17 dec  Muziekcentrum Schering en Inslag: 

4-SeizoenenWorkshop kerstdecoratie maken, 
10.00-12.00 uur

17 dec  Kerstconcert Muziekvereniging St. Jan, 20.00-21.00 u
17 dec  Singer Laren: Benefietavond LINDA.foundation, 

20.15 uur
18 dec Film aan de Brink: Yesterday, 14.30 uur
18 dec  Film aan de Brink: If Beale Street Could Talk, 19.30 uur
18 dec  Volksuniversiteit Het Gooi: Barcelona: meer dan 

alleen Gaudi, lezing, 19.30-21.30 uur
18 dec  Brink - WinterVillage: Eisstockschiessen 

competitie, 19.30-22.00 uur
19 dec  Gemeentehuis Eemnes: Lunchpauzeconcert 

‘Rachmaninovs romantische juweeltjes’, 12.30 uur
19 dec  Brink - WinterVillage: Cocktail workshop, 

19.30-21.30 uur
19 dec  Theater aan de Brink: Vrolijk Kerstmuts!, 20.15 uur
20 dec  Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
20 dec  Brink - WinterVillage: Kinderdisco op het ijs, 

17.00-21.00 uur
20 dec Lichtjesavond Laren 17.00-22.00 uur
22 dec Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
22 dec  Brink - WinterVillage: Frozen op de ijsbaan, vanaf 

14.00 uur
22 dec  Dickenstheater: De aardige ober en ik uit David 

Copperfield en Scrooge uit A Christmas Carol, 
14.00 uur

23 dec  Papageno Huis: Laatste besteldag Papageno 
Oliebollen

24 dec  Brink - WinterVillage: Peuterschaatsen, 09.00-11.00 u
26 dec  Dickenstheater: De aardige ober en ik uit David 

Copperfield en Scrooge uit A Christmas Carol, 14.00 u
27 dec  Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur

● Elektrotechnische- en verlichtingsinstallaties
● Data-netwerken en cai-installaties
● Brandmeld-, beveiligingsinstallaties en verlichting
● Domotica voor huis- en gebouwautomatisering
● Zonnepanelen
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
4 december 2019

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

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

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

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

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

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

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

Cover: Kan een dorp nog mooier zijn?

De Gouden Makelaar 
 

 
 


