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5 vragen aan 

Hoe is het allemaal begonnen?
‘Op mijn achtste ben ik met ballet gestart. Bij Scapino 
Ballet in Amsterdam, waar ik destijds woonde. Ik kreeg 
les van Hans Snoek, de oprichter van Scapino. Toen ik elf 
jaar was, verhuisde ons gezin naar Laren. In het begin 
reisde ik voor mijn balletlessen nog op en neer naar 
Amsterdam. Later ben ik lessen gaan volgen in Blaricum 
bij Willy Wildschut. Op school deden al mijn vriendinnen 
aan ballet. We maakten zelf onze eigen dansen. Toen de 
Warrekam werd opgericht, was het bijna vanzelfsprekend 
dat ik daar als vrijwilliger balletlessen ging geven.’
  
Welke bijzondere herinneringen heb je aan 
de afgelopen vijftig jaar?
‘In 1972 heb ik een moderne dansgroep voor jonge 
vrouwen opgericht. Een jaar later voerden we op Goede 
Vrijdag in de Goede Herderkerk de rockopera Jesus Christ 
Superstar uit. Op het altaar, kun je nagaan! Er kwamen 
honderden jongeren kijken. Het was heel bijzonder. In 
1975 deden we in de Warrekam mee aan de Kerst-In, die 
driehonderd bezoekers trok. Vijf jaar later had ik zoveel 
leerlingen dat ik mijn eigen balletschool ben begonnen 
in de voormalige kleuterschool achter het huidige 
Brinkhuis. Samen met Diny Hoff, die daar ook haar 
eigen balletstudio startte. Ik weet nog goed dat we in 
1983 twee uitvoeringen in het Singer Museum hebben 
gegeven. Geweldig was dat! Helaas brak vijf jaar na de 
start van mijn balletschool een nare periode aan: wegens 
persoonlijke omstandigheden moest ik stoppen met de 
balletschool en kwam ik in de bijstand terecht. Wel kon 
ik in de Warrekam weer wat uurtjes lesgeven, wat ik later 
verder kon uitbreiden. Twaalf jaar geleden kreeg ik 
blaaskanker waardoor ik een tijd uit de running was. 
Twee van mijn leerlingen hebben het in die tijd van mij 
overgenomen, zodat mijn lessen konden blijven 
doorgaan. Ik ben ze daar nog altijd ontzettend dankbaar 
voor. Eigenlijk waren we gewoon één grote familie.’

Vijftig jaar geleden begon ze als balletdocente en nog 
vrijwel dagelijks is Lucienne Deltour ( 70) bezig met 
ballet. ‘Ballet is altijd mijn passie geweest. Het heeft 
alles – muziek, beweging, sociale contacten – en je kunt er 
al je emoties in kwijt.’ 

Lucienne DeLtour

Wat voor lessen geef je nu nog?
‘Tegenwoordig geef ik nog vijf keer per week les in het 
Brinkhuis. Op maandagavond aan een groepje van vier 
dames die al heel lang bij mij dansen. Ze zijn inmiddels 
allemaal in de tachtig, maar dansen blijft altijd leuk, 
hoe oud je ook bent! Bovendien is het goed voor je spieren 
én voor je sociale leven. Een keer per week geef ik nog 
‘echte’ balletles, en verder bestaan mijn lessen uit een 
mix van alles wat ik in de loop der jaren geleerd heb. Van 
ballet tot yoga-achtige oefeningen en we werken 
bijvoorbeeld ook met gewichtjes en elastieken. Dance 
Aerobics noemen ze het bij het Brinkhuis.’

Laren?
‘Ik bewaar f ijne herinneringen aan mijn jeugd in Laren. 
Ik heb er een heerlijke schooltijd gehad. Later werd het 
Bonte Paard onze stamkroeg, hoewel we ook veel naar 
Blaricum gingen. Inmiddels woon ik alweer 29 jaar in 
Eemnes, maar ik ben nog bijna dagelijks in Laren te 
vinden. Ondanks dat er veel veranderd is, is Laren toch 
nog altijd een heerlijk dorp.’

Welke inwoner van Laren verdient volgens 
jou een pluim?
‘Ik heb enorme waardering en heel veel respect voor alle 
medewerkers en vrijwilligers van het Brinkhuis. De sfeer 
is er zo prettig en gemoedelijk. Het voelt voor mij echt 
als een tweede thuis.’
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Doe wat uw buurman doet! 
Nu de spaarrentes in Nederland blij-
ven kelderen (tot nog maar 0,5%!) zoe-
ken steeds meer mensen naar alterna-
tieven voor hun spaargeld. Wist u dat 
het mogelijk is om maar liefst een 
rendement van 6% te halen wanneer u 
uw spaargeld investeert in het ver-
duurzamen van uw woning? Uw maandlasten kelderen 
namelijk direct. Het is eigenlijk best gek dat niet elke 
Laarder dit doet. 

Er zijn dan ook wel echte bezwaren te bedenken tegen het 
inzetten van uw spaargeld voor verduurzaming. Het is 
vaak een behoorlijk bedrag dat geïnvesteerd moet wor-
den, oplopend tot € 50.000,-. Waarbij het lang niet zeker is 
of je die investering terugverdient voor je verhuist. 
Neemt de volgende bewoner de investering wel over? Of is 
de waardestijging van je huis wel voldoende om die onze-
kerheid op te vangen? En welke aanbieder moet je über-
haupt hebben?  

Maar in Laren zijn bestaande woningen zijn de grootste 
verbruikers van energie en over een tijdje moeten we van 
het aardgas af. Dus als uw woning energie gaat opwek-
ken, beter geïsoleerd is en energiezuiniger wordt, dan 
draagt dat bij aan een lagere energierekening, meer 
wooncomfort én natuurlijk aan een beter milieu. Een 
goede investering dus. 

Als college hebben wij ons tot doel gesteld om bij u de 
belangrijkste bezwaren tegen het verduurzamen van uw 
woning weg te nemen. En ik hoop dan ook dat wij u met 
de volgende maatregelen kan overhalen om uw woning te 
verduurzamen en daarmee uw maandlasten drastisch te 
verlagen:
1.  Vrijstelling van leges wanneer u uw huis verduur-

zaamt: 
Met een zogeheten ‘groene leges plan’ bent u de gemeente 
geen leges verschuldigd als u maatregelen neemt om uw 
huis te verduurzamen. In andere gemeenten heeft dit al 
tot grote successen geleid. Hopelijk gebeurt dat ook in 
Laren. 

>> vervolg p. 4

15Winter Wonderland 2017

Concert

dirigent Jacob Slagter
solist Ludian Schaling

Amsterdamhet Orkest

20-21Theater agenda
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Laren zal altijd Laren blijven!
De spanning steeg afgelopen weken. Als 
je sommigen moest geloven sliepen ze 
zelfs slecht. Woensdag 8 november rond 
het middaguur kwam via de griffier de 

brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland per 
mail binnen. Gauw de passage over Laren opzoeken. Klip 
en klaar. Fusie Laren, Blaricum en Huizen. Het ei is 
gelegd. In de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 heeft 
het CDA nog volop ingezet op zelfstandigheid maar toen 
al wel opgemerkt dat dit over vier of acht jaar anders zou 
kunnen liggen. Het duurde geen vier jaar maar slechts 
een ruim jaar en de provincie confronteerde Laren en de 
andere gemeenten met een bestuurskrachtonderzoek en 
daarna de arhi-procedure. Bestuur, fractie, commissiele-
den en wethouder van het CDA kwamen na rijp beraad in 
meerderheid tot de conclusie dat, als het dan toch moest 
gebeuren, een herindeling naar één gemeente de beste 
optie voor Laren zou zijn. Het is nog niet zover gekomen. 
Wel heeft dit perspectief in de afgelopen maanden in 
meerdere gemeenteraden steeds meer waardering gekre-
gen. De gemeenteraad van Laren heeft gekozen voor een 
aanpak waarbij, tot op het allerlaatst toe, is ingezet op 
zelfstandigheid van Laren. Het is niet gelukt. De provin-
cie heeft doorgepakt en kiest als tussenstation één 
gemeente Laren, Blaricum en Huizen. Tussenstation 
inderdaad, want op termijn ziet de provincie één gemeen-
te Gooi en Vecht als beste oplossing voor onze regio. Leuk 
is het niet, want niemand wil verantwoordelijk zijn voor 
het opheffen van de eigen gemeente maar het CDA is blij 
dat er nu duidelijkheid is. Als CDA hebben wij een groot 
vertrouwen in de kracht van de Larense gemeenschap en 
het CDA wil nu de kroonjuwelen van ons dorp benoemen 
en veiligstellen voor de toekomst. In een extra gemeente-
raadsvergadering van donderdag 9 november jl. heeft het 
CDA samen met Liberaal Laren, PvdA, Larens Behoud, en 
VVD nog wel een motie ingediend waarin Gedeputeerde 
Staten wordt gevraagd om een betere argumentatie voor 
hun keuze. Intussen zetten wij het gesprek met Blari-
cum, Huizen en Gedeputeerde Staten voort én gaan aan 
de slag om de herindeling con-
creet te maken. 
Een nieuwe toekomst breekt aan 
maar Laren zal altijd Laren blij-
ven. Laren bent U! 
Hartelijke groet,

Erwin van den Berg, 
fractievoorzitter

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

>> vervolg p. 3

2. Objectgebonden financiering: 
U hoeft uw spaargeld niet te gebruiken voor het verduur-
zamen van uw huis… maar u laat de gemeente dat voor u 
doen. Hoe dat werkt? U verduurzaamt uw woning zonder 
investeringskosten vooraf en zonder financieringsbottle-
necks of restschuldrisico’s. Jaarlijks betaalt u de gemeen-
te een bedrag dat lager is dan het bedrag dat u voorheen 
aan uw energierekening betaalde. U gaat er dus financi-
eel maandelijks op vooruit en dankzij de investering 
stijgt de waarde van uw huis. Mocht u tussentijds verhui-
zen, dan is dat geen probleem. Uw ‘lening’ gaat over op de 
volgende bewoner. 

Over beide maatregelen hoort u binnenkort meer. Het 
college legt de maatregelen in november voor aan de 
gemeenteraad. Wij hopen dat ze hiermee instemmen. En 
dat u doet zoals hopelijk uw buurman doet: de bestaande 
woningvoorraad op de toekomst voorbereiden. 

Tijmen Smit
Wethouder Klimaat, Milieu en Duurzaamheid. 



5

To be or not to be...
Normaliter zou deze blog gaan over de megalomane 
plannen van een hotel op onze historische Brink aan de 
Torenlaan nr. 1.  Weer zo’n plan van de VVD-wethouder 
waar niemand, behalve de projectontwikkelaar, beter 
van zal worden. Verkeerde plek aan de Brink, veel te hoog 
(4 verdiepingen), te groot waardoor 2 cultuurhistorische 
panden zullen moeten verdwijnen en de verkeerschaos 
naar de stoplichten toe zal nog erger worden. En het is 
nog maar de vraag of dit ‘hotel zonder horeca’ geen ver-
kapte appartementenbouw is, want die zijn binnen dit 
plan toegestaan…
Het college heeft tegen dit plan al ‘ ja’ gezegd: hopelijk 
laat de gemeenteraad zijn gezonde verstand en histo-
risch besef wél spreken, want met zulke Larense vrien-
den heb je geen Huizer fusie meer nodig om je centrum 
te laten slopen. Dat brengt ons op het besluit van de Pro-
vincie: men zet de fusieplannen gewoon door, terwijl ze 
geen andere argumenten kunnen aandragen dan dat dit 
altijd het plan is geweest en met een regeerakkoord 
zwaaien dat nog niet eens door de kamer is. Dat Laren, 
Blaricum en Huizen op verzoek van Noord-Holland 
gezamenlijk een goed onderbouwd voorstel hebben 
ingediend, wordt nonchalant met een paar zinnen naar 
de prullenbak verwezen. Over dit ondemocratisch regen-
teske besluit zonder draagvlak bij bevolking en bestuur, 
gaat de gemeente Laren opheldering vragen. 
Niet dat we nog de illusie hebben dat hiermee de fusie-
plannen kunnen worden gestopt, want dan hadden we 
aan het begin van het proces als drie gelijkwaardige BEL-
gemeenten naar de Provincie Utrecht moeten gaan, 
zoals Liberaal Laren destijds meermalen in de raad heeft 
voorgesteld. De getekende uitnodiging daartoe van de 
CvK Utrecht hadden zowel Laren als Blaricum in huis. 
Maar het minste dat wij nu van de Provincie Noord-Hol-
land kunnen eisen, is dat er valide wordt gereageerd op 
de inspanning die de HBEL-
gemeenten hebben geleverd rich-
ting NH om tot een oplossing te 
komen voor de bestuurlijke 
vraagstukken van deze regio.   

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren

Leve de gemeente “Stad en Lande”
College van Burgemeester en Wethouders van Laren 
toonde zich “teleurgesteld” toen vorige week het bericht 
van de Provincie Noord-Holland binnenkwam dat haar 
voorstel was afgewezen. Waar ging het om? B&W hadden 
voorgesteld de fusie van Laren met de buurgemeenten te 
vermijden door een zogenaamde ”lichte gemeenschap-
pelijke regeling” in het leven te roepen. Hiermee zouden 
de wethouders van Huizen, Blaricum en Laren in geza-
menlijkheid namens de drie gemeenten in regionaal 
verband optreden. Dit ten goede van regionale besluit-
vorming omdat dan een aantal lokale bevoegdheden 
wordt overgedragen aan een aan te wijzen portefeuille-
houder.
Klinkt mooi, maar zo concludeert Haarlem terecht, vol-
strekt onvoldoende om regionaal werkelijk potten te bre-
ken, terwijl de democratie de dupe wordt omdat de 
gemeenteraden op afstand worden gezet.
Jammer voor het College, maar wel het logische gevolg 
van het feit dat B&W hoe dan ook blijft vasthouden aan 
behoud van volledige zelfstandigheid van ons dorp, ten 
koste van werkelijke bestuurlijke vernieuwing, het vin-
den van wegen om de problemen die de gemeentegrens 
overschrijden - verkeer, milieu, werkgelegenheid etc. -  
nu eindelijk samen aan te pakken. De conclusie van de 
Provincie is duidelijk: fusie van Laren met Blaricum en 
Huizen. Een logische stap maar, wat D66 betreft, is daar-
mee de kous beslist niet af. Een werkelijk definitieve 
oplossing moet verder gaan: volledige integratie van alle 
gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek, daar moeten we 
naar toe en wel op afzienbare termijn. In de regio blijkt 
hiervoor ondertussen ook opvallend veel steun. Daarbij 
geldt voor ons wel een strikte voorwaarde: geen opscha-
ling zonder afschaling, d.w.z. samenvoegen in 1 gemeen-
te (bv. Stad en Lande) uitstekend, mits gepaard aan een 
goed ontwikkeld kernenbeleid. De identiteit, de cultuur, 
het gezicht van de toekomstige 
kernen verdient gekoesterd te 
worden. Laren moet immers Laren 
blijven.

Nico Wegter
D66 Laren

nwegter@gmail.com

Politiek

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

GNR houdt workshop Natuurfotografie

Bezoek aan Dickenstheater

Aftrap jubileumjaar 
Wandelvierdaagse Het Gooi

Antoinetty van den Brink vertelt egendes 
van Laren in groep 4 Binckhorst Sint Jan

Boekpresentatie ‘Erfgooiers 
geportretteerd’ door Anton Kos

Halloween in Schaapskooi Hollands herfstweertje bij Mauve op 
expo Mooiste Modernisten

Expo 15 markante Laarders gefotografeerd door Ineke 
Vaasen en Yvonne Verburg

Gemütlich... en mooie opbrengst bij  opening hockeyhal 
met Blaashalle Fest 2

Hartje winter bij Rivièra Maison 
tijdens Koopzondag begin november
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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 wet-
ten) bekendgemaakt. Wilt u bericht ontvangen van 
de bekendmakingen via e-mail of app? Via 
www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich hiervoor 
aanmelden.

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

De besluitenlijst van de raadsvergadering op 1 
november 2017 kunt u bekijken op www.laren.nl 
(Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > 
Besluitenlijst Raad).

De Commissie R&I vergadert dinsdag 21 november 2017 
om 20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De ver-
gadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aan-
melden bij de commissiegriffier. Onderstaande agenda 
geeft een samenvatting weer van de geagendeerde onder-
werpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 

commissie R&I d.d. 17 oktober 2017
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeen-

schappelijke Regelingen
•  Aankoop Crailo 
•  Bestuursopdracht ‘Verzoek realisatie hotel’

De Commissie M&F vergadert donderdag 23 november 
2017 om 20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De 
vergadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf 
aanmelden bij de commissiegriffier. Onderstaande agen-
da geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergaderin-

gen commissie M&F d.d. 18 en 19 oktober 2017
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeen-

schappelijke Regelingen
•  Preventie- en handhavingsplan alcohol jeugd 

Gooi- en Vechtstreek 2017-2020 
• Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2020 
• Inkoopbeleid
• Krediet duurzaamheidsmaatregelen Hart van Laren 
• Legesverordening 2018 
• Belastingverordeningen 2018 
•  Teruggave afvalstoffenheffing 2018 aan inwoners 

Laren

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

Overzicht besluiten 
raadsvergadering

Vergadering Commissie 
Ruimte en Infrastructuur 

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën 

Evenement bij 
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
Abonneer je op de e-mailservice of download de app
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De gemeenteraad vergadert woensdag 29 november 2017 
om 20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De ver-
gadering is openbaar. Onderstaande agenda geeft een 
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Afscheid raadslid M.N.M. van den Brink (PvdA)
•  Toelating en beëdiging raadslid C.P.P.A. Bogaers 

(PvdA) 
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
•  Vaststelling notulen van de openbare raadsvergade-

ringen d.d. 1 en 9 november 2017
• * Bestuursopdracht ‘Verzoek realisatie hotel’ 
•  * Preventie- en handhavingsplan alcohol jeugd Gooi- 

en Vechtstreek 2017-2020 
• * Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2020
• Inkoopbeleid
• Krediet duurzaamheidsmaatregelen Hart van Laren 
• Legesverordening 2018 
• Belastingverordeningen 2018 
•  Teruggave afvalstoffenheffing 2018 aan inwoners 

Laren 
U heeft spreekrecht bij de onderwerpen waar een * voor 
staat. Er is maximaal twee minuten spreektijd per per-
soon, voorafgaand aan de behandeling van het onder-
werp door de raad. Als u van dit spreekrecht wilt 
gebruikmaken, meldt u dit dan vóór aanvang van de ver-
gadering bij griff ier Corry Holtslag: 035 - 751 34 52 of 
C.Holtslag@laren.nl Graag hierbij uw naam, adres, tele-
foonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken 
vermelden. 

Geboorten
06-10-2017 Sake Friso Runne
08-10-2017 Lana Halilovic
12-10-2017 Elena Randshuizen
18-10-2017 Annemijn Catharina Anna van Santen
22-10-2017 Sofie Anne Makker
30-10-2017 David Niels Jan Litjens
31-10-2017 Jack Joachim Lips

Huwelijken/partnerschappen
25-10-2017  Wilhelm Adalbert Claus Fischer en  

Yvonne van der Horst

Zondag 29 oktober 2017 reikte burgemeester Rinske 
Kruisinga de erepenning van de gemeente Laren uit aan 
mevrouw M.A.M. (Micky) Adriaansens. Zij kreeg de ere-
penning voor haar bijzondere verdiensten voor de hoc-
keysport. De penning werd uitgereikt ter gelegenheid 
van het afscheid van mevrouw Adriaansens als voorzit-
ter van de Larensche Mixed Hockey Club (LMHC).

Mevrouw Adriaansens (geboren op 1 maart 1964 in Schie-
dam en woont in Blaricum) werd in juli 2012 voorzitter 
van LMHC, op een zeer moeilijk moment in het bestaan 
van de hockeyclub. Bestuurlijk en f inancieel waren er 
grote knelpunten die tot onrust bij de leden zorgden. 
Door haar ‘bindende’ persoonlijkheid bracht zij partijen 
samen en werden verschillen in standpunten overbrugd. 
Mevrouw Adriaansens wist de onrust uitstekend om te 
buigen tot de huidige status van LMHC: een familieclub 
die ook topsport hoog in het vaandel heeft staan. 

Hockey voor iedereen
Onder leiding van mevrouw Adriaansens werden breed-
te- en tophockey verder gecombineerd en geïntegreerd. 
LMHC werd een vereniging voor alle bevolkingskringen. 
Mevrouw Adriaansens speelde in op de veranderende 
behoeften van leden, ouders van leden en sponsoren. 
Zodoende groeide het aanzien van de club en werd het 
ledenaantal van 1500 bereikt (zo’n duizend jeugd- en 
vijf honderd seniorenleden). 

Geconcludeerd kan worden dat mevrouw Adriaansens 
met succes de kar getrokken heeft om LMHC uit het dal 
te halen en te maken tot een hockeyclub met een belang-
rijke sportieve, sociale en bindende rol in de Laarder 
gemeenschap. 

Familieberichten

Erepenning voor mevrouw 
M.A.M. Adriaansens Gemeenteraadsvergadering 
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Larense zaken

Donderdag 19 oktober 2017 nam Hanny Meulenkamp 
afscheid als voorzitter van de Commissie voor de gemeen-
telijke erepenning. Wethouder Tijmen Smit nam van de 
gelegenheid gebruik mevrouw Meulenkamp in het zon-
netje te zetten en haar te bedanken voor haar inzet.

Mevrouw Meulenkamp 
was sinds 2008 voorzit-
ter. In die periode is zij 
betrokken geweest bij de 
voordracht van vijftien 
personen voor de verle-
ning van een erepen-
ning en daarnaast ook 
nog voor drie instellin-
gen. Hanny Meulen-

kamp geeft het stokje als voorzitter door aan Marc Vos.

De bladeren vallen en liggen alweer in grote hoeveelhe-
den op straat. Onze medewerkers van de Buitendienst 
van de BEL Combinatie zijn al een tijdje op bescheiden 
schaal bezig met het opruimen hiervan. Tussen 13 
november en 22 december vindt het grote werk plaats in 
de vorm van de jaarlijkse bladcampagne. Wij vegen dan 
hoofdroutes en f ietspaden definitief schoon. Goed om te 
weten: in sommige bermen laten wij het blad liggen als 
natuurlijke bemesting.

Route
Tijdens de bladcampagne rijden wij de volgende route: 
•  13 t/m 17 november (week 46): Naarderstraat, De 

Sparren, Hein Keverweg, Burgemeester van Nispen-
straat, Hilversumseweg, Houtweg, Hoef loo, Sint 
Janstraat en zijstraten van deze wegen en Bomen-
brink.

•  20 t/m 24 november (week 47): Ooghout, Schuil-
kerkpad, Jordaan, Eemnesserweg, Kerklaan, Ruiter-
weg, Zevenend, Lingenskamp en zijstraten van deze 
wegen.

•  27 november t/m 1 december (week 48): Toren-
laan, Centrumgebied, Wally Moesweg, Veldweg, 
Tafelbergweg, Leemzeulder, Drift, Lange Wijnen, 
Pruisenbergen, Werkdroger en zijstraten van deze 
wegen.

•  4 t/m 8 december (week 49): Jan Hamdorff laan, 
Gooiergracht, Schapendrift, Melkweg, Kloosterweg, 
Postiljon en zijstraten van deze wegen.

•  11 t/m 15 december (week 50): Vredelaan, Langsak-
ker, Diepenbrocklaan, Hoog Hoef loo, Grintbank en 
zijstraten van deze wegen.

•  18 t/m 22 december (week 51): Uitloop werkzaam-
heden

Afvoerputten en kolken
Ondanks de inzet van onze medewerkers kunnen 
afvoerputten en kolken af en toe verstopt raken. U kunt 
een handje helpen door het blad hier weg te scheppen. 
Zijn er na de bladcampagne nog steeds verstopte kolken 
of afvoerputten dan kunt u dit melden via de website 
www.laren.nl (bij ‘Regel het online, Melding’) of telefo-
nisch bij het Klant Contact Centrum via telefoonnum-
mer 14 035.

Uw bladafval
U kunt uw bladafval natuurlijk in uw GFT-container 
kwijt. Grote hoeveelheden kunt u aanbieden bij de 
gemeentewerf, Zuidersingel 2 in Eemnes. Deze is 
geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 08.00 tot 15.30 
uur en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Composteren 
op uw eigen composthoop is ook een prima oplossing 
voor uw overtollige blad. Of laat het in de borders liggen: 
de bladeren beschermen uw (vaste) planten tegen win-
terse kou en bieden dieren schuilgelegenheid. Verwijder 
echter wel het blad van uw gazon, want het blad kan uw 
gras verstikken. 

Hanny Meulenkamp zwaait af

Bladcampagne gestart op 
13 november
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Gladheidbestrijding

Larense collegeleden ontbijten 
op De Binckhorst-St. Jan

Het jaarlijkse burgemeestersontbijt tijdens de week van 
het Nationaal Schoolontbijt had dit jaar in Laren een 
ander tintje. In plaats van een ontbijt met een groep in 
het raadhuis ontbeten alle collegeleden op basisschool 
De Binckhorst-St. Jan. 

Dit alles ter gelegenheid van jubilerend leerkracht Jacky 
van Bekhoven. Zij vierde namelijk dat zij maar liefst 
veertig jaar in het onderwijs zit. Reden voor de school om 
mevrouw Van Bekhoven eens extra in het zonnetje te 
zetten. De school was omgetoverd tot een Bed & Break-
fast. Mevrouw Van Bekhoven runt namelijk, naast haar 
werkzaamheden als leerkracht, in haar woonplaats Bus-
sum een Bed & Breakfast. 

Mevrouw Van Bekhoven werd in haar woonplaats opge-
haald met paard en wagen. Na ontvangst door directeur 
Marline Schaapheder en de collegeleden ging het Natio-
naal Schoolontbijt van start. Burgemeester Rinske Krui-
singa ontbeet in groep 7a, de groep van jubilerend leer-
kracht Van Bekhoven.

Tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt ontbij-
ten zo’n 550.000 kinderen op zo’n drieduizend basisscho-
len samen gezond.

 

De gemeente Laren is er klaar voor om de komende 
maanden gladheid te voorkomen en te bestrijden. 
Alle informatie over onze gladheidbestrijding vindt 
u op www.laren.nl (Inwoners > Wegen en groen > 
Gladheidsbestrijding). Via @Gem-Laren op Twitter 
blijft u op de hoogte van de strooiacties.

Laren staat bekend om haar grote hagen, smalle kronke-
lige straten en het groen in overvloed. Maar takken en 
hagen die te ver over de openbare weg hangen kunnen 
voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen.

Niemand wil dat er onoverzichtelijke situaties ontstaan 
voor schoolgaande kinderen en f ietsers. Dat voetgangers 
met een kinderwagen of rollator hinder ondervinden 
van overhangende takken. Of dat in de winter strooiwa-
gens op sommige plaatsen moeite hebben om zonder 
problemen de gladheid te bestrijden. 

Onder het motto ‘Houd het groen binnen de perken’ 
vraagt de gemeente Laren daarom aandacht voor het 
snoeien van overhangend groen. Wilt u er meer over 
weten of heeft u behoefte aan snoeitips? Kijk dan op 
www.laren.nl (Projecten > Houd het groen binnen de 
perken) of volg de Facebookpagina van de gemeente 
Laren.

Houd het groen binnen 
de perken

Wethouder Ton Stam vraagt inwoners van Laren om 
overhangend groen te (laten) snoeien. 
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Met trillende handen aan de keukentafel zitten, omdat 
je partner bijna thuiskomt. Of jezelf onzichtbaar opstel-
len, zodat je ouders geen aanleiding hebben om wéér 
boos op je te worden. Jaarlijks zijn naar schatting een 
miljoen volwassenen en kinderen slachtoffer van geweld 
in huiselijke kring. Daarmee is het één van de meest 
voorkomende vormen van geweld in Nederland. Slacht-
offers en plegers vinden het vaak moeilijk om erover te 
praten of hulp te zoeken. Daarom besteden wij tijdens de 
Week zonder Geweld, van 20 tot en met 26 november 2017, 
aandacht aan dit onderwerp. Want bijna altijd is hulp 
van buiten nodig om mishandeling te stoppen.  

Dit was echt de laatste klap
De 36-jarige Pieter vertelt: “Ik vind het achteraf moeilijk 
te begrijpen dat ik zo ver ben gegaan. Ik ben niet zo’n 
prater en uitte mijn emoties door te schreeuwen. Het 
werd steeds erger en tijdens een woedeaanval sloeg ik 
mijn vriendin zelfs. Ik schaamde me kapot en beloofde 
dat het nooit meer zou gebeuren. Maar ik kon mij niet 
aan mijn belofte houden. Mijn dochter werd steeds ang-
stiger en haalde slechtere cijfers op school. Toen de juf 
ons hier op aansprak, besefte ik dat mijn woede-uitbar-
stingen niet vanzelf stoppen. Ik moest hulp zoeken om 
te voorkomen dat het volledig zou escaleren. De lerares 
wees mij op Veilig Thuis, het Advies- en Meldpunt Hui-
selijk Geweld en Kindermishandeling. Met lood in mijn 
schoenen heb ik ‘s avonds de telefoon gepakt. Inmiddels 
gaat het met hulp van buiten weer vrij goed met ons. Ik 
heb natuurlijk nog wel eens woorden met mijn vriendin, 
maar ik ga niet meer door het lint. En zeker niet waar 
mijn dochter bij is.”

Veilig Thuis
Wilt u advies en hulp voor iemand anders en/of voor 
uzelf ? Praat erover met iemand die u vertrouwt, zoals 
een familielid, vriend of de huisarts. Of bel met Veilig 
Thuis. U kunt er 24/7 terecht via het gratis telefoonnum-
mer 0800 - 2000. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en 
oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kinder-
mishandeling. U kunt voor hulp en ondersteuning ook 
contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin 
via 035 - 692 63 87.

Kom in actie als u geweld in 
huiselijke kring vermoedt! 

Geweld in huiselijke kring is één van de meest 
omvangrijke geweldsvormen in onze samenleving. 
Meer dan 45 procent van de bevolking wordt ooit 
slachtoffer van huiselijk geweld en 119.000 kinderen 
zijn jaarlijks slachtoffer.

Er zijn verschillende vormen van geweld in huiselij-
ke kring, bijvoorbeeld:
• kindermishandeling
• (ex-)partnergeweld 
• ouderenmishandeling
• oudermishandeling
• eergerelateerd geweld en genitale verminking

Het komt voor in alle sociaaleconomische klassen en 
binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving.

Daar maak je je toch sterk voor?EEN VEILIG THUIS

Bel gerust voor hulp en advies 0800 2000 of kijk op www.vooreenveiligthuis.nl

Huiselijkgeweld_stoptnooitvanzelf_420x594_A2.indd   1 20-11-14   16:52
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‘Hoe stimuleer ik mijn 
puber om gezond te eten?’ 
Sommige pubers hebben pro-
blemen met het beheersen van hun dieet en gewicht. Ze 
vinden zichzelf bijvoorbeeld te dik en willen er graag 
uitzien als een fotomodel, waardoor ze te weinig gaan 
eten. Voor anderen is het lastig om verleidingen te weer-
staan: zij eten te veel ongezonde dingen.

Praat met je puber over verleidingen die hij/zij tegen-
komt of over ongezonde eetgewoontes. Probeer er achter 
te komen waarom je puber bijvoorbeeld niet ontbijt of 
een energiedrankje drinkt. Luister en geef je kind de 
ruimte zijn/haar mening te geven zonder gelijk een oor-
deel te hebben. Benoem en erken die mening, toon 
begrip en zoek samen naar een oplossing. 
In de pubertijd maakt je kind een grote ontwikkeling 
door. Zijn/haar dagritme verandert, bijvoorbeeld door 
verandering van schooltijden en sporttrainingen. Pubers 
gaan later slapen en kunnen ’s ochtends moeilijker 
opstaan. Ze groeien f link. Dat alles kost energie. Gezon-
de voeding is daarom belangrijk. Daarnaast wordt je 
kind zelfstandiger en gaat eigen keuzes maken, mede 
beïnvloed door de groep waar hij/zij bij wil horen, de 
media en reclame. Daarbij horen ook keuzes in het voe-
dingspatroon.
In deze stappen naar zelfstandigheid lijkt het soms dat 
je puber zich niets meer van je aantrekt, maar uit onder-
zoek blijkt dat ouders wel degelijk invloed hebben op de 
keuzes van pubers. Je kind leert het meest van wat je zelf 
laat zien en minder van wat je zegt.

Hoe steun je je kind bij het maken van goede keuzes?
•  Geef het goede voorbeeld; eet zelf gezond.
•  Ontbijt samen aan tafel, ook op schooldagen.
•  Als jij gewoon boterhammen meeneemt naar je werk 

dan neemt je puber waarschijnlijk ook eerder boter-
hammen mee en hoeft hij/zij niet elke dag iets in de 
kantine te kopen. 

•  Roep niet voortdurend dat snoep en snacks zo slecht 
zijn. Laat zien dat het oké is, zolang je er niet te veel 
van eet.

•  Laat zien dat je gezond kunt ‘snacken’, bijvoorbeeld 
met rauwkost en een (yoghurt) dipsausje.

•   Kijk samen naar het etiket van een energiedrankje. 
Zo wordt je kind bewust van wat er allemaal in zit.

•  Maak de maaltijden gezellig. Eet aan tafel en beperk 
af leidingen zoals televisie en mobiele telefoon. Zo 
heb je aandacht voor je eten en voor elkaar.

•  Als het niet lukt om iedere dag samen te eten, plan 
dan in wanneer dat wel lukt. Maak een weekschema, 
zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Misschien 
kun je wel samen koken of wil je puber zelf een keer 
koken.

Heb je vragen over de eetgewoontes van je puber dan kun 
je die altijd stellen aan de jeugdverpleegkundige van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin, of binnen lopen bij het 
CJG. Je bent van harte welkom.

Er is steeds meer aandacht voor het voorkomen van 
geweld op en rondom sportwedstrijden. Een gevolg 
daarvan is het succesvolle convenant ‘Sportiviteit en 
Respect’ dat inmiddels ondertekend is door een groot 
deel van de voetbalclubs in de regio ’t Gooi. Zo ook SV 
Eemnes en SV Laren.

“Een prachtige samenwerking”
René Verhoeven (bestuurslid Jeugd van SV Eemnes) is blij 
met het convenant: “We zijn gestart met het convenant 
om geweld te voorkomen en ongewenst gedrag bespreek-
baar te maken. De gemeente, de KNVB en de voetbal-
clubs trekken daarin samen op. Dat is een prachtige 
samenwerking. Een goed voorbeeld hiervan is de ver-
trouwenscontactpersoon die we binnen onze club heb-
ben aangesteld. Zij is een eerste aanspreekpunt binnen 
onze vereniging. Ze rapporteert niet aan het bestuur, 
maar gaat met een probleem direct naar de politie en/of 
de gemeente. Naast het verplichten van een Verklaring 
Omtrent Gedrag proberen we daarmee te zorgen voor 
een zo veilig mogelijke vereniging.”

Fairplay
André Resing van SV Laren’99 sluit zich daarbij aan: “Ook 
bij SV Laren is het voor onze vrijwilligers verplicht om 
een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. En ook bij 
ons loopt inmiddels een vertrouwenscontactpersoon 
rond. Wij hechten daarnaast veel waarde aan een actief 
fairplay beleid. Ons uitgangspunt is dat fairplay altijd 
begint bij jezelf. Daarnaast hebben we een systeem 
waarbij de scheidsrechters punten geven aan de verschil-
lende teams. Op basis daarvan zien we welke teams goed 
en welke teams minder goed omgaan met fairplay. Een 
ander goed voorbeeld is dat we nu op bestuurlijk niveau 
snel schakelen tussen de voetbalverenigingen. Samen 
met de andere verenigingen binnen het convenant blij-
ven we scherp op het voorkomen van geweld en ook de 
KNVB zet daar steeds beter op in.”

Voetbal zonder geweld

CJG Vraag van de maand



13Larense zaken 6 februari 2015

Nieuws in beeld

Open dag Scouting Raboes groot success

Peter Calis van Larens Behoud lucht zijn hart bij Radio 6FM 
over de voorgenomen fusie Prinsenbal De Onafhankelijke Laren

Oprichting BPV De PLoeg
Raad Laren vol vraagtekens over besluit 
provincie

Sfeervol recital in Papageno Huis voor 
Vrienden van Laren Klassiek

Les feuilles mortes op de Brink Monopoly ‘t Gooi gelanceerd
Nieuwe muur-aquarel van 
Henni Haselaar voor Singer Laren

Kersverse waarnemend burgemeester Rinske Kruisinga slaat 
eerste fust aan tijdens Oktoberfest
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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.

Samen alles delen ?
Weinig wetten worden zo vaak gewijzigd als die  
rond het scheidingsrecht. Onvermijdelijk, omdat  
de maatschappelijke ontwikkelingen veranderen. Op 
1 januari 2018 verandert het huwelijksvermogens-
recht weer: de aloude gemeenschap van goederen zal 
daardoor langzaam verdwijnen. Dat was een simpel  
systeem waarmee Nederland bijna uniek was in de  
wereld. Trouw je dit jaar nog, dan zal het nog van toe-
passing zijn en blijven: je deelt al het inkomen, al het 
vermogen en alle schulden, ook als je die voor je  
huwelijk al had. Alleen als je vermogen erft of een 
schenking ontvangt die in het testament of de 
 schenkingsakte expliciet is uitgesloten, blijft dat er 
buiten. Trouw je na 1 januari 2018 zonder eerst bij de 
notaris huwelijksvoorwaarden te hebben opgesteld, 
dan geldt de nieuwe gemeenschap van goederen. 
 Alles wat je vóór je huwelijk privé al had – dus ook 
een schuld – blijft privé. Erfenissen en schenkingen 
blijven voortaan altijd privé. Was je voor je huwelijk 
al samen eigenaar van bijvoorbeeld een huis, dan  
valt dat wel in de nieuwe gemeenschap. Bij een 
 geregistreerd partnerschap geldt hetzelfde. Als je het 
belangrijk vindt om privévermogen ook privé te 
houden, dan moet je wel een goede administratie  
bijhouden. Dat zal met het nieuwe systeem vaker  
nodig zijn dan nu. Gebeurt dat niet en is bij overlijden 
of scheiding niet meer te achterhalen en te bewijzen 
wat privé is, dan zal het aanwezige vermogen allemaal 
als gezamenlijk vermogen beschouwd worden en 
50/50 verdeeld worden. Zorg ervoor dat je goed  
bijhoudt wat er privé van de rekening betaald wordt. 
Het kan namelijk best ingewikkeld worden. Een 
voorbeeld: heb je de auto voor meer dan de helft met 
privégeld betaald, dan wordt die auto voor 100% 
 privé-eigendom. Maar wie realiseert zich dat? Bel ons 
voor een beoordeling van de regels die in jouw geval 
van toepassing zijn.  k

Column Clasien_71X220mm_nov2017.ad.indd   1 06-11-2017   14:29:09

 Vacatures 
vrijwilligerswerk 

•  Onderhouden website en Facebookpagina
U zorgt dat de inhoud van de website up-to-date is en 
plaatst artikelen op website en Facebook. De website is 
gemaakt in Joomla, enige kennis daarvan is een pré. Er 
kan echter ondersteuning worden gegeven door de bou-
wer. De artikelen worden u door het bestuur aange-
reikt. Daarnaast verstuurt u maandelijks een nieuws-
brief. Tevens houdt u het daarbij behorende 
e-mailbestand bij. Werktijden: 2 uur per week van 
november t/m juni met een piek in de maand juni van 4 
uur per week. U werkt vanuit huis. Contactpersoon: 
Frans Majoor van Stichting Wandelvierdaagse het Gooi 
tel. 0634822566 of fransmajoor@ziggo.nl.

•  Chauffeur Rollybus
U vervoert personen die niet zelfstandig met het open-
baar vervoer kunnen reizen en heeft affiniteit met deze 
kwetsbare doelgroep. Contactpersoon: Bandi Sebök van 
Stichting Rolstoelbus ‘t Gooi tel. 06 54251478 of mail naar 
b.b.sebok@tele2.nl.

•  Licht- en geluidstechnicus
In het Brinkhuis worden diverse theater- en f ilmavon-
den georganiseerd. U verzorgt de techniek tijdens deze 
avonden, zodat de voorstellingen en presentaties geheel 
tot hun recht komen in de sfeervolle kapel. U maakt 
onderdeel uit van de techniekwerkgroep. Werktijden: 
Dinsdag of woensdag van 09.00 - 12.00 uur. Werkadres: 
Laren. Contactpersoon: Elise Robers van Hart van Laren 
tel. 035-7513991 of vrijwilliger@hartvanlaren.nl.

•  Informatie-uurtje over vrijwilligerswerk 
op dinsdag 19 december

Iedere derde dinsdag van de maand van 10.00 – 11.00 uur 
bent u welkom op het informatie-uurtje over vrijwilli-
gerswerk. Het informatie-uurtje vindt plaats bij Versa 
Vrijwilligerscentrale in het Raadhuis, Eemnesserweg 
19 te Laren. Na af loop van dit uurtje kunt u direct 
bemiddeld worden naar het vrijwilligerswerk van uw 
keuze als u dit wenst. U kunt zich aanmelden via vcla-
renblaricum@versawelzijn.nl of 035-7504149.

Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is te 
bezoeken op:
Dinsdag van 10.00 – 12.00 uur, Het Raadhuis, Eemnes-
serweg 19



Larens Journaal

Net als verleden jaar wordt Laren weer extra bijzonder 
tijdens een van de belangrijkste periodes in het jaar, 
namelijk de decembermaand. In de afgelopen weken is 
ID Light druk in de weer geweest om de sfeerverlichting 
in ons dorp aan te brengen. Ondertussen brandt de ver-
lichting in het hele centrum. 
Na Sinterklaas worden door het dorp heen kerstbomen 
in de winkelstraten geplaatst. De kerstbomen zijn dit 
jaar in het wit versierd. Op vrijdag 8 december is het 
weer Lichtjesavond. In de straten van de deelnemende 
winkeliers gaat de straatverlichting tussen 18:00 – 22:00 
uur uit! In de Coeswaerde komen verlichte drijvende bol-
len en de winkelstraten worden met fakkels en waxine-
lichtjes versierd. De winkeliers zorgen ervoor dat hun 
zaken zo sfeervol mogelijk, met het thema Winter Won-
derland Laren in gedachte, zijn ingericht.
Overige geplande activiteiten tijdens Lichtjesavond zijn:
•  Opening Lichtjesavond door de burgemeester van 

Laren mevrouw Rinske Kruisinga bij de Willhelmi-
naboom bij de Coeswaerde

•  Koren en sfeervolle verlichting in de Sint Jan Basiliek 
en de Johanneskerk

•  Dickens theater op de P.C. van de Brinkweg
•  Levende kerststal op de Nieuweweg
•  Zingende kerstboom op het grasveld bij de Coes-

waerde bij de Wilhelminaboom
•  Glühwein en warme chocolademelk op verschillende 

plekken in Laren
•  Singer theater in kerstsfeer

Over het Dickens theater:
Een kijkje in het unieke Dickenstheater van Laren.
Charles Dickens en Kerst horen bij elkaar. Op 8 december 
is er vanaf 18.00 uur weer een kans om te zien waar 
Charles Dickens-vertolker Aad Kok, tijdens voorstellin-
gen, die beroemde optredens van Dickens in de vorm van 
solotoneel tot leven brengt. Dán worden de verhalen 
begeleid door illustraties op glasplaten via de Magic 
Lantern, de toverlantaarn. 

Op Lichtjesavond geeft regisseur/lantaarnist Else Flim 
vanaf 18.30 uur op het hele en halve uur een korte voor-
stelling. Daarvoor worden per keer 30 gratis kaartjes uit-
gereikt. De wachtenden voor de volgende voorstelling 
kunnen in de voortuin bij Eetcaravan KOK een (warm) 
drankje en een hapje kopen. 
Tot 20.00 uur zijn er voorstellingen voor kinderen met 
begeleiders. Van 20.00 tot 22.00 uur volgt: Een reis door 
Amerika.

P.C. van den Brinkweg 11, Laren 
www.dickenstheater.nl
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sv Laren ’99 en Fairplay
Dit seizoen besteedt sv 
Laren extra aandacht aan 
Sportiviteit en Respect. Te 
veel zien we op en langs de 
velden ongewenst gedrag in 
Nederland. En ook in Laren 
kan dit gebeuren en daarbij 
geldt dat voorkomen beter is dan genezen. 
Dit seizoen is er een nog meer actief beleid hierin. 
Alle sv Laren-jeugdteams strijden mee om de Fairplay 
bokaal, waarvoor de scheidsrechters de thuisteams 
beoordelen op sportiviteit jegens elkaar, tegenstander 
en scheidsrechter. Maar ook het gedrag van 
toeschouwers wordt mee beoordeeld.
Periodiek doen we ook ludieke acties als de komende 2 
weken waarbij de spelers van onze eigenteams en de 
bezoekers lolly’s krijgen uitgedeeld met spreuken als 
“Houd het f ijn langs de lijn”, “Alleen de coach coacht” 
en “De scheidsrechter beslist”.

2 blije teams van sv Laren ’99 en Eemnes onder 
de 9 jaar met hun lolly’s.

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              Oproep:

Mitchell van den Berg zit in de examenklas van HAVO 
5 van het ATC in Hilversum.Voor zijn profielwerkstuk 
heeft hij gekozen voor het onderwerp:  Zijn de 
middenklasse woningen nog wel betaalbaar in Laren 
? Hiervoor heeft hij een online enquete gemaakt met 
10 vragen wat ongeveer 2 minuten kost om in te 
vullen :  Hier is de link naar de anonieme enquete:
https://nl.surveymonkey.com/r/WQPCWY9 
Hij zou het fantastisch vinden nog wat extra response 
te mogen ontvangen.

Kern met Pit
Door mee te doen met Kern met 
Pit krijgen ambitieuze buurtbewoners de kans 
hun droom binnen één jaar te realiseren. En als dit 
lukt, krijgen ze het predicaat Kern met Pit én 1.000 
euro.
 
Wat voor soort projecten kunnen meedoen? Denk 
bijvoorbeeld aan buurtmoestuinen, speeltuintjes, 
natuurroutes, tafeltje-dekje-initiatieven of een groots 
dorpstoneelstuk. Alles kan, als het de directe omgeving 
maar een positieve impuls geeft. Iedereen met een goed 
idee kan zich tot 31 oktober inschrijven via www.
kernmetpit.nl. Komt het plan door de selectie? Dan opent 
dat serieus deuren bij gemeenten en andere organisaties. 
Bovendien krijgt de bewonersgroep een eigen adviseur, 
die klaarstaat met tips, advies en een netwerk. Gratis en 
voor niets! Alsof dat niet genoeg is, kunnen Kern met 
Pitters zich ook nog gratis inschrijven voor interessante 
workshops over bijvoorbeeld crowdfunding, vloggen en 
het maken van een plan van aanpak. Meedoen met Kern 
met Pit verzekert ambitieuze buurten van alle hulp die 
nodig is om hun droom te realiseren.



17

Laren Literair brengt Publicatie 
‘De Larense zomerspelen van 1907’

Kunstenaars brachten aan het eind van de 19e eeuw 
grote veranderingen teweeg in het arme boerendorp 
Laren. Er verrezen rietgedekte villa’s en een luxueus 
hotel, waar de gasten uit binnen- en buitenland 
hoogstaand vertier werd geboden. Er speelden strijkjes 
en dansorkesten, er werden voordrachten gehouden. 
Laren werd een mondaine uitgaansplaats waar men van 
heinde en ver in avondkleding toestroomde. In 1905 liet 
de eigenaar van het hotel, Jan Hamdorff, een zaal 
aanbouwen waar de schilders hun werk konden 
exposeren. In 1906 organiseerde hij er voor het eerst de 
Larense Zomerspelen. In 1907 is er een legendarisch 
geworden opvoering gegeven van het middeleeuwse 
toneelstuk Elckerlyc. Dat heeft de aanzet gegeven tot de 
lang uitgebleven vernieuwing van het Nederlandse 
toneel. Willem Royaards en Eduard Verkade hebben in 
Laren een doorbraak gemaakt, waardoor Nederland als 
toneelland eindelijk internationaal meetelde. Deze 
sensationele gebeurtenis, wat eraan vooraf ging en wat 
erop volgde, wordt in het door Mathilde van der Hoeven 
vormgegeven boekje beschreven.  Het wordt uitgegeven 
door Stichting Uitgeverij Noord-Holland i.s.m. Leo 
Janssen produkties  ISBN 97 89082 258837  en kost € 14,95.

Het eerste exemplaar zal worden uitgereikt aan de 
kleindochter van de acteur Eduard Verkade mevrouw Els 
Jimkes-Verkade  en de wethouders Ton Stam en Tijmen 
Smit van de gemeente Laren op zaterdagmorgen 18 
november om 11.00 uur in de Larense boekhandel aan de 
Naarderstraat 9 in Laren.

www.viaverspoor.nl • 035 531 34 32

Nalatenschapsdossier &  
Boedelbegeleiding

Verstand van (nabestaanden) zaken, 
gevoel voor mensen

ViaVerspoor_LarensJournaalt_71x52mm_Laren_versie3.indd   1 01-02-13   16:14

De Stichting Laren Literair, die de geschiedenis bestudeert en beschrijft van Laren en Blaricum
brengt een derde publicatie De Larense Zomerspelen van 1907 .

‘De Larense Zomerspelen van 1907’ is geschreven door 
drs. Margriet de Koning Gans en mogelijk gemaakt door 
subsidiëring van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de 
Coen Teulings Stichting. 
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De kogel is door de kerk

De vorige column was wellicht iets scherp geschreven 

over de woonvisie van Laren. En (maar) één betrokken 

persoon binnen de raad en deze heeft om opheldering 

gevraagd. Het gesprek wat volgde was vriendelijk, 

open, constructief en over en weer en zeer verhelde-

rend. Wat afgelopen week ook verhelderend was; de 

bekendmaking dat de provincie wil dat Laren, Blari-

cum en Huizen moeten fuseren. Vele voorstanders 

maar nog meer tegenstanders. “Men” heeft tijd gehad 

om zelf met initiatieven te komen, maar net als in een 

kleuterklas, de juf of meester beslist uiteindelijk. Na 

gemiauw, gemopper, bezwaren, zuchten, kreunen en 

steunen, gaat de karavaan vast door. We benieuwd wat 

de nieuwe naam wordt; er zullen hierover de nodige 

weddenschappen worden gesloten en er wordt vast en 

zeker een prijs uitgereikt aan diegene die de naam ver-

zint.  De WOZ waarden worden voor 2018 ook (weer) 

f link verhoogd. Dit jaar stegen ze al met 3,3% tov 2016. 

De huidige gemiddelde WOZ-waarde is 216 duizend 

euro per woning. Amsterdam spande de kroon met 

een woningwaardegroei van bijna 15 procent in het 

afgelopen jaar. De gemiddelde WOZ-waarde steeg 

daar van € 253.000 per woning (2016) naar € 290.000,-

- per woning (2017). Dat is ruim 11 procent boven het 

hoogste niveau van 2010. Ook in de gemeente Utrecht 

en de gemeenten rond Amsterdam nam de gemiddel-

de woningwaarde fors toe. De provincie Groningen 

heeft met € 157.000,-- per woning de laagste gemid-

delde WOZ-waarde. Om maar een voorproefje op de 

toekomst te nemen heb ik de verschillende grondsla-

gen (voor 2017) op een rijtje gezet: Gemeente Huizen; 

een grondslag van 0,0580%, gemeente Laren een 

grondslag van 0,1147%, gemeente Blaricum een grond-

slag 0,131532%. Ben benieuwd welke grondslag u het 

liefste op uw WOZ aanslag terugleest…. wellicht heeft 

dit invloed op de uiteindelijke naam van de toekom-

stig te vormen gemeente.

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

Pracht stemmen en hemelse 
muziek tijdens Weihnachtsoratorium 
in Sint Jansbasiliek

Geen mooiere muziek om Kerstmis in te luiden dan 
het imposante  en beroemde meesterwerk, het 
Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach. 
Direct bij de eerste paukenslagen en trompetgeschal 
voelt en hoort u het al:  het is groot feest vanwege  een 
bijzondere geboorte! Prachtige aria’s, recitatieven en 
hemelse koren  vertellen het Bijbelse kerstverhaal vol 
engelen, herders en de aanbidding van de drie 
koningen: kleurrijk en briljant op muziek gezet door 
– volgens velen -  de grootste componist van klassieke 
muziek aller tijden 

Woensdagavond 13 december om 20.00 uur is het 
zover in de Sint Jansbasiliek. Onder leiding van de 
internationaal gerenommeerde dirigent Ed 
Spanjaard brengt de Stichting Laren Klassiek in een 
eigen productie een keur van meer dan talentvolle 
Nederlandse solisten zoals Selma Harkink  sopraan, 
Dave ten Kate countertenor , André Post tenor  en 
Wybe-Pier Cnossen bariton. De solisten en het 
Holland Concertkoor worden begeleid door Camerata 
Particolare en Wybe Kooijmans orgel.  

Tickets
Tickets kunt u bestellen via de Nationale Theater 
Kassa 0900 – 9203.
De toegangskaarten kosten € 59,50 (eerste rang) en 
€ 49,50 (tweede rang), inclusief programmaboekje, 
pauzedrankje en € 2,50 administratie-kosten. 
Voor meer informatie: www.larenklassiek.nl
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Nieuws in beeld

Voor laatste keer Sint Maarten aan de deur bij 
oud-burgemeester

Bloeiende mosterdplantjes op de Eng

Slijterij-wijnhandel van Huystee 
stopt er mee

Sheryll de Valk (Golden River) in finale 
Gastvrijheidprijs Hennessy Succesvolle Erfgooierswandeling

Tarcisiushof bijna klaar Wethouder Leen van der Pols bij High 
Wine op Dag van de Mantelzorg

Voor Gerrit Bogaers is tijd van zwijgen nu voorbij

Stichting Monument voor de Joodse Kinderen geeft 
herinneringsboekje uit.

Voorstudie ‘Oogstmaand’ Hart Nibbrig 
terecht
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Vrijdag 17 november
Cabaretier 
Fabian Franciscus– VLAFEEST
20.15 uur - Theater aan de Brink
€ 15,00
Een zeer humoristische cabaretvoor-
stelling van en over Fabian Franciscus, 
waarin hij vertelt hoe autisme zijn leven beïnvloedt en hoe 
hij zich ondanks bizarre situaties toch gewoon staande 
weet te houden in de maatschappij. O ja, ook zal er natuur-
lijk over vla worden gesproken. 

Zondag 19 november 
100e Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 | aansluitende lunch ook € 5,00
Maya Fridman - cello

Vrijdag 24 november 
Een gezellige avond met Rolf 
Menist - Mid-Live Music Club 
20.00 uur - Theater aan de Brink
€ 5,00 
Rolf Menist is terug met zijn Mid-Live 
Music Club: een avond vol dans, zang en gezelligheid spe-
ciaal voor de 40-plussers onder ons. Onder het genot van 
een drankje kan men samen met leeftijd- en dorpsgeno-
ten genieten van herkenbare livemuziek. 

Zondag 26 november 
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 | aansluitende lunch ook € 5,00
Cameron Shahbazi - zang, Eadaoin Copeland – piano

Donderdag 30 november 
In de schaduw van Toon Hermans 
Herman van Hove, e.a.
20.15 uur – Singer Theater
€ 29,50 | Singer Supporters 
€ 27,00
Herman van Hove vertelt over zijn 
wonderlijke belevenissen als laatste 
manager en vriend van Toon Hermans. Lissa Meyvis zingt 
met haar fijne en breekbare stem de liedjes van Hermans 
nieuw en jong leven in.

Vrijdag 1 december 
Nieuwe familie – Sanne Vogel
20.15 uur – Singer Theater
€  32,00 | Singer Supporters € 29,50
Een documentaire-voorstelling over ver-
schillen en overeenkomsten. Over vriend-
schap, liefde, onbegrip en het missen van 
iedereen die je kwijtraakt.

Zaterdag 2 december 
Brief aan mijn dochter – Abdelkader 
Benali & Lavinia Meijer
20.15 uur – Singer Theater
€ 32,00 | Singer Supporters € 29,50
Benali schrijft zijn dochter een brief en pro-
beert zo de wereld waarin zij geboren zal 
worden te duiden. Harpiste Lavinia vult hem 
muzikaal aan én vertelt haar eigen, 
bijzondere verhaal over adoptie.

Zondag 3 december 
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 | aansluitende lunch ook € 5,00
Lisette Carlebur - viool,Victor Baena – piano

Woensdag 6 december 
Koffers – Freek de Jonge
20.15 uur – Singer Theater
€ 27,50 | Singer Supporters € 25,00
Freek de Jonge kruipt in de huid van de 
legendarische discjockey/presentator Dries 
Draaisma. Nog één keer mag Dries zijn kunsten vertonen in een 
show die ruim 40 jaar onder de titel Koffers de ether in ging.

Vrijdag 8 december 
Lichtjesavond
Van 18.30 - 22.00 uur, elk hele en halve 
uur – Dickenstheater
Op Lichtjesavond geeft regisseur/lanternist 
Else Flim vanaf 18.30 uur op het hele en halve 
uur een korte voorstelling. Daarvoor worden 
per keer 30 gratis kaartjes uitgereikt. 
Tot 20.00 uur zijn er voorstellingen voor kinderen met begelei-
ders. Vanaf 20.00 uur volgt: Een reis door Amerika.

TheaTeragenda
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TheaTeragenda

* Kaarten voor de Papageno Koffieconcerten en Papageno Unplugged zijn te bestellen via tzaaltje@stichtingpapageno.nl.
* Kaarten voor Singer: via kassa@singerlaren.nl of online via singerlaren.nl
* Kaarten voor theater- en filmvoorstellingen in het Brinkhuis: online via het ticketformulier op www.hartvanlaren.nl.

Vrijdag 8 december 
Desalniettemin – Theo Nijland
20.15 uur – Singer Theater
€ 25,00 | Singer Supporters € 22,50
In alle eenvoud, gezeten aan de vleugel, weet 
Theo Nijland elke keer de zaal met zijn liedjes te 
betoveren. In zijn nieuwe repertoire bezingt hij 
de weerslag van maatschappelijke gebeurtenis-
sen op ons kleine mensen.

Vrijdag 8 december 
Theaterconcert Claudia y Monito 
20.15 uur - Theater aan de Brink
€ 15,00
Het prachtige duo Claudia en Monito brengen 
een gepassioneerd programma genaamd ‘Arpa-
mor’: een akoestisch concert met zang, gitaar en de Paraguayaanse 
harp. Het repertoire bestaat uit een verfijnde selectie van muziek en 
Spaanstalige liederen uit het Latijns-Amerikaanse continent. 

Zondag 10 en 17 december
Kerstvoorstellingen
14.00 uur – Dickens Theater 
€ 15,00
Kerstvoorstellingen met het kerstverhaal ‘De ontvoering van Gabriël 
Grub’, winterse kou via de toverlantaarn en na de pauze is het, zoals 
ieder jaar, tijd voor Charles Dickens’ Scrooge in ‘A Christmas Carol’.
Reserveren via: dickens@ziggo.nl of 035-8872376

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

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

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

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

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

Filmagenda Brinkhuis 
22 november t/m 6 december 2017

22-11  Hidden figures 14.30 uur
22-11  Dancer 19.30 uur 
29-11  Dancer 14.30 uur
29-11  Retour en Bourgogne 19.30 uur
06-12  Retour en Bourgogne 14.30 uur
06-12  Viceroy’s House 19.30 uur

Entree: € 5,- Reserveren via: www.hartvanlaren.nl. 



In de (h)Artgalerij van het 
Brinkhuis is tot 9 december een 
expositie te zien met foto’s van 
vrijwilligers Yvonne Verburg en 
Ineke Vaasen. Zij maakten 
onder de naam Y&I Pictures 
portretten van vijftien enthou-
siaste inwoners van Laren. Deze 
“markante Laarders” hebben 
een bijzondere staat van dienst 

met een kleine of grote bijdrage aan de Larense gemeen-
schap. De entree is gratis. 

Het Papageno Huis is 
gestart met een horeca-
opleiding waarmee jon-
geren in de leer zijn 
voor een erkend horeca-
diploma. Elke maandag 
is hun lesdag en bezoe-
kers zijn van harte welkom om te komen lunchen zodat 
de jongeren het geleerde in de praktijk kunnen oefenen. 
Vanaf 12.30 uur is het restaurant geopend en kunt u 
terecht voor een heerlijke twee-gangen lunch met een 
kopje koff ie toe. De chef heeft samen met de leerlingen 
het menu bepaald, er is geen keuze mogelijk maar met 
dieetwensen wordt rekening gehouden. Reserveren: in 
verband met de opleiding is reserveren noodzakelijk, er 
zijn op maandag maximaal twintig plaatsen in het res-
taurant beschikbaar. Via horeca@stichtingpapageno.nl 
of 035 8884303. Prijs: € 11,75 pp.

Steeds vaker wordt in het 
dagelijks leven naar het 
internet verwezen.  De 
overheid, de banken, zorg-
verleners en andere dienst-
verleners bieden hun dien-

sten via internet aan. SeniorWeb Laren-Blaricum staat 
deze maand in het teken van het nuttig en plezierig 
gebruik maken van het internet. In de workshops 
“Omgaan met de digitale overheid”, “Veilig internetban-

Foto-Expositie ‘Markante Laarders’

Luncht u gezellig mee? 

Kunt u de weg vinden op internet?

Activiteiten

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

www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  

TE KOOP: OOSTEREND 6  LAREN 

TE KOOP: KLOOSTER 34 LAREN 

TE KOOP: ROODZWENK 10  EEMNES 

NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM 

TE KOOP: ZEVENENDERDRIFT 50 LARN 
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Haar dochter 
Karin de Boer 
erft het talent 
van haar moe-
der en volgt een 
opleiding foto-
grafie aan de 
Rietveld Acade-
mie in Amster-

dam. Na haar opleiding volgen nog cursussen in de 
schilderkunst. Vrijwel al het werk van Karin is geënt op 
het expressionisme: kunstenaars als Van Dongen, Sluij-
ters en Bonnard. Met name de combinatie van, soms 
wilde, kleuren spreekt haar bijzonder aan. De basis van 
haar werken is vaak een eigen gemaakte foto, met als 
doelstelling hier later misschien en schilderij van te 
maken. Zij schildert vrijwel uitsluitend met olieverf, 
omdat zij dit mooier vindt om mee te werken. Onder-
werpen die haar fascineren zijn: portretten, paarden en 
de oude haven van Eemnes. Sara’s kleinzoon Rein Roe-
lofsz ontwerpt meubels en is tegenwoordig begonnen 
met het maken en ontwerpen van ringen. Ook van hem 
zijn werken in de tentoonstelling opgenomen. De ten-
toonstelling is te bezichtigen tot en met 9 januari tij-
dens kantooruren van het BEL-Kantoor (Gemeentehuis) 
aan de Zuidersingel 5 in Eemnes.

Op 18 november geeft 
‘het Orkest’ uit Amster-
dam in het Muziekcen-
trum van de Omroep in 
Hilversum een fantas-
tisch concert. Onder de 
inspirerende leiding van 
dirigent Jacob Slagter 
worden werken van 
Smetana, Mozart en 
Tsjaikovski ten gehore 
gebracht. Ludian Scha-
ling uit de eigen gelede-
ren zal soleren in het concert dat Mozart schreef voor de 
fagot. Daarnaast wordt ook het melancholische Vy€ehrad 
van Smetena gespeeld. Als hoofdwerk staat de 5e van 
Tsjaikovski op het programma. Direct na de eerste uit-
voeringen was de componist ervan overtuigd dat het een 
mislukking was geworden. Zo’n 130 jaar later denken wij 
daar toch anders over.... Komt u ook luisteren? Het con-
cert in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum 
begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 18 euro, CJP/65+ 16 
euro en zijn te verkrijgen aan de zaal of te bestellen via 
de website van ‘het Orkest’: www.hetorkest.nl.

Concert

dirigent Jacob Slagter
solist Ludian Schaling

Amsterdamhet Orkest

Concert ‘het Orkest’

kieren” en “Veilig online winkelen” maken de vrijwilli-
gers van SeniorWeb Laren-Blaricum u vertrouwd met 
deze diensten.  Behalve tot diensten geeft het internet 
toegang tot een schat aan informatie over de meest uit-
eenlopende zaken: handel in tweedehands spullen 
(Marktplaats), reizen, webwinkels, evenementen in de 
buurt (Gooiagenda), om een paar te noemen. Het inter-
net gebruiken is niet alleen nuttig, het kan ook verras-
send zijn! Bijvoorbeeld bij onderzoek naar uw stamboom 
in de workshop “Genealogie”. Wij gaan er bij deze work-
shops vanuit dat u de basisbediening van computer, 
tablet of smartphone beheerst. In de workshop “Video-
bewerking” leert u uw eigen video’s samen te stellen. Uw 
vakantieherinneringen vastleggen in een fotoboek leert 
u in de workshop “Fotoboek maken”.  Geïnteresseerd? 
Kijk voor meer informatie op onze website www.senior-
weblarennh.nl, daar kunt u zich ook direct aanmelden 
voor een workshop of bel ons op 0646175271. Als u deel-
neemt aan een van onze workshops en geen lid bent van 
SeniorWeb, ontvangt u t.g.v. het 20-jarig bestaan een jaar 
gratis lidmaatschap t.w.v. € 30 van SeniorWeb. Vragen? 
Neem contact met ons op via info@seniorweblarennh.nl 
of bel ons op 0646175271, of bij de PCHelpdesk in het 
Brinkhuis. Cursuslocatie: Johanneshove, Eemnesserweg 
42, Laren.

Heeft u vragen over of proble-
men met uw iPad? Kom dan 
op vrijdagochtend naar de PC 
Helpdesk BEL in Het Brink-
huis in Laren. Een team van 
deskundige vrijwilligers 

staat van 10.00 tot 12.00 uur klaar om uw vragen te 
beantwoorden. U betaalt € 3,00 per bezoek ongeacht het 
aantal vragen dat u heeft. Meer informatie? Kijk dan op 
www.pchelpdeskbel.nl.

In sommige families stroomt het kunstenaarsbloed door 
de aders. Iedereen kent het voorbeeld van de familie 
Toorop (Jan, Charley en haar zoon Edgar Fernhout) maar 
ook in onze eigen regio zijn er dergelijke artistieke fami-
lies te vinden. Van één zo’n familie is er vanaf 16 novem-
ber een tentoonstelling te zien op het BEL-kantoor in 
Eemnes.  De artistieke familiegeschiedenis begint in het 
voormalig Nederlands-Indië waar Sara Raaff opgroeit. 
Haar vader is rechter en stimuleert zijn drie kinderen 
hun hart te volgen. Voor Sara betekent dat tekenen en 
schilderen. Ze verhuist naar Amsterdam waar ze in de 
artistieke kringen terecht komt en in 1937 trouwt met 
een handelaar in schilderijen uit de zeventiende eeuw.  

Special Friday voor iPad-gebruikers

Bel Art in teken van kunstenaarsfamilie 
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Op vrijdag 24 november geeft 
kunstenaar Dineke Soer in Singer 
een schilderworkshop met het 
thema ‘Herhaling werkt’. De 
bloemstillevens uit de tentoon-
stelling ‘Mooiste modernisten’ 
van Leo Gestel en Jan Sluijters zijn 

de inspiratie van deze workshop. Er wordt gewerkt met 
acrylverf, alle materialen zijn aanwezig in het atelier. De 
kosten voor de workshop zijn € 15,00. Meer informatie 
en aanmelden kan via receptie@singerlaren.nl (aanmel-
den is verplicht).

Op zaterdag 25 november komt 
Sint Nicolaas en zijn gevolg weer 
naar Laren. Hij zal ontvangen 
worden door de burgemeester op 
het bordes van de ‘Prinsemarij’. 
Voorafgegaan door de Muziek en 
Showband M.C.C. zal hij rond 
14.00 uur aankomen bij het bordes van de ‘Prinsemarij’. 
Daar zal hij welkom worden geheten door de burgemees-
ter  en de kinderen. Daarna zal Sint Nicolaas een korte 
rondgang door het centrum maken.

Op zondag 26 novem-
ber organiseert FIX 
Entertainment voor 
de tweede keer ‘Het 
Grote Sinterklaas-
feest’ in de Klaas Bout 

Hal in Laren. Dit jaar met maar liefst 2 grote shows: om 
12.30 en om 16.00 uur. Niemand minder dan Buurman en 
Buurman én Het Zandkasteel aan Zee bezoeken dit keer 
het feest. Ook Stronkeltje en Fonkeltje van Speelpark 
Oud Valkeveen en Wally de Walrus van het Dolfinarium 
komen langs.  Voor de show kunnen kinderen het paard 
van Sinterklaas ontmoeten en wordt er gratis limonade 
uitgedeeld. Na de show is er een Meet en Greet en kun-
nen kinderen met al hun favoriete helden op de foto. Ook 
krijgt ieder kind een Goodiebag mee naar huis, als 
cadeau van de Sint.  De kaartverkoop is al in volle gang. 
Meer infor www.sinterklaasfeestlaren.nl.

Rond 1900 is er sprake van zogenaamde “Tweede Gouden 
Eeuw” op het gebied van de Nederlandse kunst. Naar 
aanleiding van de tentoonstelling over het Hollands 
modernisme van die tijd brengt Singer-museumdirec-

Schilderworkshop voor volwassenen

Sinterklaas intocht

Het Grote Sinterklaasfeest 

Lezing over de ‘Mooiste modernisten’

Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS 
Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te 
zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclero-
se. MS is een chronische ziekte van het centrale zenuw-
stelsel. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen 
MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De eer-
ste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen 
het 20e en 40e levensjaar en het is de meest invaliderende 
ziekte onder jonge mensen in Nederland. Veelvoorko-
mende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten, 
krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen 
en gevoelsstoornissen. Over de ziekte MS is nog veel 
onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS 
veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met 
de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS 
Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. 
Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. Iede-
re donatie –groot of klein– is welkom! De collectant van 
het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan de collecte-
bus met het oranje vlinderlogo. Collectant gemist? Ga 
naar www.mscollecte.nl en doneer online om alsnog een 
donatie te doen. Het is ook mogelijk om een donatie over 
te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms 
STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig € 2. Aanmelden 
als collectant kan ook nog steeds! Meld je aan via de web-
site www.mscollecte.nl of bel met het Nationaal MS 
Fonds op (010) 591 98 39.

Op donderdag 23 november om 20.30 uur houdt alge-
meen directeur Evert van Os van Singer Laren een lezing 
bij de Sociëteit Jan Hamdorff, Drift 2 te Laren. De lezing 
gaat over de historie van Singer Laren en de totstandko-
ming van de recente ingrijpende renovatie van het Sin-
ger Theater. Het bestuur van de sociëteit nodigt naast 
de eigen leden ook andere belangstellenden hierbij van 
harte uit! Sociëteit Jan Hamdorff dankt haar ontstaan 
en identiteit aan “Het Kroegje” van het toenmalige 
Hotel Hamdorff, de plek waar deze in 1959 werd opge-
richt. De sociëteit beschikt over een eigen gebouw met 
bar, stamtafel, biljart en kenmerkt zich als een echte 
vriendenclub van mannen waarvan velen hun maat-
schappelijke carrière achter de rug hebben en sommi-
gen nog werkzaam zijn. Naast een vaste wekelijkse soci-
eteitsavond op donderdag zijn er activiteiten als bridge, 
biljart, golf, schaken, debating en culturele of sportieve 
uitstapjes. Bent u geïnteresseerd in de lezing en/of wilt 
u kennis maken met de sociëteit? Meld u zich dan aan 
bij de secretaris (e-mail: 
secretaris@societeithamdorff.nl).

Maak je sterk tegen MS

Lezing Evert van Os bij de Sociëteit Jan 
Hamdorff
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bachelor klassiek gitaar bij Lex 
Eisenhardt. In juni 2015 studeerde 
ze cum laude af. Daarnaast heeft 
ze masterclasses gehad van onder 
andere Jason Vieaux, Oman 
Kaminsky Lara en Judicaël Perroy 
en volgde ze meerdere lessen bij 
f lamencogitarist Eric Vaarzon 
Morel. In 2016 won ze de prijs voor beste Albert Heijn 
deelnemer bij het Twents gitaar festival. Noortje ver-
volgt haar studie met een master gitaar aan het Conser-
vatorium van Amsterdam bij Johannes Möller. Tijdens 
haar studie begon Noortje met het geven van gitaarles-
sen en doet dat met veel plezier. In 2016 is ze daarnaast 
afgestudeerd aan de bachelor docent muziek, waardoor 
ze ook actief is op het gebied van muziekeducatie. In 
december studeert zij af voor haar master en om extra 
ervaring op te doen geeft zij een try-out in het Rosa Spier 
Huis. Zij speelt dan onder andere een fuga van Bach, een 
romantisch stuk van de Nederlandse, 19e eeuwse compo-
nist Craeyvanger, en zuid-Amerikaanse werken o.a. 
Piazzolla. Het concert begint om 15.30 uur. Meer infor-
matie: www.rosaspierhuis.nl.

Albert Heijn in Laren organiseert 
woensdagmiddag 29 november 
voor het derde achtereenvolgende 
jaar een leuke activiteit voor kin-
deren: chocoladeletters versieren. 
Vorig jaar deden er zeker 80 kinde-
ren mee met het versieren en het 
opeten van hun eigen chocolade-
letter. Albert Heijn wil er dit jaar 

weer net zo groot feest van maken. Kinderen zijn van 
harte welkom om gezellig een half uurtje te komen 
knutselen in de winkel, terwijl hun ouders intussen de 
tijd hebben om boodschappen te doen. U kunt uw 
kind(eren) voor de volgende tijdvakken opgeven: 14:00-
14:30, 14:30-15:00, 15:00-15:30, 15:30-16:00, 16:00-16:30 of 
16:30-17:00. Hoe werkt het? Stuur voor 27 november een 
mail naar Sinterklaas.ahlaren@hotmail.com. Geef hier-
bij uw naam, telefoonnummer, naam van uw kind, leef-
tijd van uw kind, allergieën van uw kind en het tijdstip 
waarop uw kind zou kunnen komen. U krijgt een beves-
tigingsmail met het tijdvak waarop uw kind welkom is.

Ineens was er dat moment. Je bent mantelzorger: voor je 
kind, partner, vader of moeder, andere familieleden of 
iemand die je kent. Als mantelzorger geef je veel aan 
degene voor wie je zorgt. Dat kan f ijn zijn, zwaar zijn, 

Chocoladeletters versieren bij Albert Heijn

‘Mantelzorg, wat betekent dat voor mij?!’

teur Jan Rudolph de Lorm 
op zaterdag 26 november 
de nieuwe stromingen in 
de Nederlandse schilder-
kunst over het voetlicht. 
Tijdens de lezing komen 
respectievelijk aan bod: De Haagse en Amsterdamse 
school, de Larense kunstenaarskolonie, pointillisme, 
luminisme, kubisme, de Bergense school, de Ploeg en de 
Stijl. De lezing verdiept de tentoonstelling Mooiste 
modernisten waarin schilderijen worden getoond van 
onder meer Jozef Israëls, Anton Mauve, Jan en Charley 
Toorop, Jan Sluijters, Leo Gestel, Hendrik Werkman, Jan 
Wiegers en Bart van der Leck. De lezing start om 15.00 
uur. Prijs: € 19,00, Singer Supporters € 8,00, Museum-
kaarthouders € 11,00 (Inclusief museumbezoek).

Zaterdag 26 november 
tussen 12.00 en 16.00 uur 
kunnen kinderen Sinter-
klaassurprises maken in 
het Singer Atelier. Deze 
activiteit is voor kinderen 
vanaf ca. 4 jaar en is gra-

tis op vertoon van een geldig Singer-entreebewijs (kin-
deren t/m 12 jaar gratis).

Het is de jubilerende muziekvereniging St. Jan gelukt 
om een topartiest te strikken voor haar jubileumcon-
cert. Niemand minder dan de rising star Tommie Chris-
tiaan zal het concert op zondag 26 november extra glans 
geven. Tommie is bij een groot publiek bekend van zijn 
hoofdrol in de musical Zorro, voornamelijk dankzij het 
voorafgaande tv-programma Op Zoek Naar Zorro. Dit 
seizoen deelt hij de hoofdrol van Emilio Estefan samen 
met Jim Bakkum in On Your Feet!.  Ondanks zijn drukke 
programma komt Tommie naar het vernieuwde Singer, 
om samen met het orkest van de Muziekvereniging een 
spetterend concert te geven. Jubileumconcert Muziek-
verenging St. Jan: op naar 100! Zondag 26 november om 
14.30 uur in Singer Laren. Vragen of meer informatie? Bel 
naar 06-53493153 of mail naar info@stjanlaren.nl.

Op zondag 26 november verwelkomt het Rosa Spier Huis 
de klassiek gitariste Noortje Vredeveld. Noortje Vrede-
veld (1993) begon op haar 8e met gitaarles bij Marijke 
Rodriguez-Mell in Leusden. Na ook bij andere docenten 
lessen te hebben gevolgd, kwam ze in 2011 op het Conser-
vatorium van Amsterdam terecht. Hier volgde ze haar 

Open Atelier voor kinderen 

Concert St. Jan met Tommie Christiaan 

Try-out concert gitariste Noortje Vredeveld

Op vrijdag 24 november geeft 
kunstenaar Dineke Soer in Singer 
een schilderworkshop met het 
thema ‘Herhaling werkt’. De 
bloemstillevens uit de tentoon-
stelling ‘Mooiste modernisten’ 
van Leo Gestel en Jan Sluijters zijn 

de inspiratie van deze workshop. Er wordt gewerkt met 
acrylverf, alle materialen zijn aanwezig in het atelier. De 
kosten voor de workshop zijn € 15,00. Meer informatie 
en aanmelden kan via receptie@singerlaren.nl (aanmel-
den is verplicht).

Op zaterdag 25 november komt 
Sint Nicolaas en zijn gevolg weer 
naar Laren. Hij zal ontvangen 
worden door de burgemeester op 
het bordes van de ‘Prinsemarij’. 
Voorafgegaan door de Muziek en 
Showband M.C.C. zal hij rond 
14.00 uur aankomen bij het bordes van de ‘Prinsemarij’. 
Daar zal hij welkom worden geheten door de burgemees-
ter  en de kinderen. Daarna zal Sint Nicolaas een korte 
rondgang door het centrum maken.

Op zondag 26 novem-
ber organiseert FIX 
Entertainment voor 
de tweede keer ‘Het 
Grote Sinterklaas-
feest’ in de Klaas Bout 

Hal in Laren. Dit jaar met maar liefst 2 grote shows: om 
12.30 en om 16.00 uur. Niemand minder dan Buurman en 
Buurman én Het Zandkasteel aan Zee bezoeken dit keer 
het feest. Ook Stronkeltje en Fonkeltje van Speelpark 
Oud Valkeveen en Wally de Walrus van het Dolfinarium 
komen langs.  Voor de show kunnen kinderen het paard 
van Sinterklaas ontmoeten en wordt er gratis limonade 
uitgedeeld. Na de show is er een Meet en Greet en kun-
nen kinderen met al hun favoriete helden op de foto. Ook 
krijgt ieder kind een Goodiebag mee naar huis, als 
cadeau van de Sint.  De kaartverkoop is al in volle gang. 
Meer infor www.sinterklaasfeestlaren.nl.

Rond 1900 is er sprake van zogenaamde “Tweede Gouden 
Eeuw” op het gebied van de Nederlandse kunst. Naar 
aanleiding van de tentoonstelling over het Hollands 
modernisme van die tijd brengt Singer-museumdirec-

Schilderworkshop voor volwassenen

Sinterklaas intocht

Het Grote Sinterklaasfeest 

Lezing over de ‘Mooiste modernisten’
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kunt u aanschuiven, vooraf aanmelden is niet nodig. 
Donderdag 7 december is het eerstvolgend breihaakcafé, 
komt u ook? Contactpersoon: Nelly Bleijenberg 
06-30801299

Charles Dickens en Kerst horen bij elkaar. Tijdens de eer-
ste Lichtjesavond van vorig jaar kwamen meer dan 250 
bezoekers naar het kleine Dickenstheater. Helaas moes-
ten velen worden teleurgesteld want bij iedere voorstel-
ling waren alle stoelen bezet. Op 8 december is er weer 
een kans om te zien waar Charles Dickens-vertolker Aad 
Kok, tijdens voorstellingen, die beroemde optredens van 
Dickens in de vorm van solotoneel tot leven brengt. Dán 
worden de verhalen begeleid door illustraties op glaspla-
ten via de Magic Lantern, de toverlantaarn. Op Lichtjes-
avond geeft regisseur/lanternist Else Flim vanaf 18.30 
uur op het hele en halve uur een korte voorstelling. 
Daarvoor worden per keer 30 gratis kaartjes uitgereikt.  
De wachtenden voor de volgende voorstelling kunnen in 
de voortuin bij Eetcaravan KOK een drankje en een hapje 
kopen.  Tot 20.00 uur zijn er voorstellingen voor kinderen 
met begeleiders. Van 20.00 tot 22.00 uur volgt: Een reis 
door Amerika. Adres Dickenstheater: P.C. van den Brink-
weg 11, Laren. www.dickenstheater.nl.

Op vrijdag 8 december is iedereen vanaf 18.30 uur van 
harte welkom voor de Lichtjesavond in Singer Laren. 
Vanaf dat tijdstip zijn kinderen van harte uitgenodigd 
om onder de Tiffanylamp in villa De Wilde Zwanen hun 
eigen (Tiffany)lampje te maken. De villa en de nieuwe 
foyer is ook de plek om heerlijk te borrelen. Er staan 
glühwein en lekkere hapjes voor u klaar.  De museum-
winkel houdt een grote magazijnuitverkoop en verkoopt 
daarnaast de prachtigste kerstartikelen. Van 19.00 tot 
19.20 uur kunt u plaatsnemen op het podium van het 
nieuwe theater. Achter onze vleugel zingt Theo Nijland 
mooie aantal persoonlijke liedjes en geeft hij u een 
inkijkje in zijn optreden later die avond. Het museum 
kan bezocht worden om 20.00 en 20.30 uur met een gratis 
instaprondleiding door de tentoonstelling Mooiste 

Lichtjesavond in het Dickenstheater

Lichtjesavond in Singer 

maar is ook heel bijzonder. Om de zorg goed vol te hou-
den, is het van belang duidelijk aan te geven wat jij en 
degene(n) voor wie je zorgt nodig hebben. Waar zijn jul-
lie écht bij geholpen? Wil je daarover in gesprek met 
andere mantelzorgers en ervaringen delen? Dan ben je 
van harte welkom om mee te doen aan de dialoog die 
Versa Welzijn op donderdag 30 november organiseert in 
het Brinkhuis in Laren. Het delen van ervaringen 
gebeurt in de vorm van de Waarderende Dialoog, onder 
leiding van ervaren gespreksbegeleiders van Zorg Veran-
dert. De inloop is vanaf 19.00 uur, de dialoog van 19.30-
21.00 uur. Deelname is kosteloos.  Aanmelden kan door 
vóór 20 november een e-mail te sturen naar: cresing@
versawelzijn.nl (Sociaal Werker) onder vermelding van: 
dialoog op 30 november. Bellen kan ook, naar 06-31995656. 
Elke mantelzorger is welkom!

Onvergetelijk Singer is een 
bijzondere rondleiding 
voor mensen met demen-
tie en hun mantelzorgers. 
Tijdens dit programma 
staat het genieten van 
kunst centraal. Eigen 
observaties, verhalen en ervaringen worden gedeeld, 
waardoor de kunstwerken met elkaar tot leven worden 
gebracht. De rondleider helpt hierbij door vragen te stel-
len en creatieve opdrachten uit te voeren. Elke maand is 
er een ander thema. Reserveren is noodzakelijk via recep-
tie@singerlaren.nl. Data: iedere eerste vrijdag van de 
maand. De eerstvolgende Onvergetelijk Singer vindt dus 
plaats op vrijdag 1 december. Tijd: 14.30 - 16.00 uur.

De eerste vrijdag van de 
maand is de foyer van het 
Brinkhuis een Kunstcafé; 
een ontmoetingsplaats 
waar kunstenaars, arties-

ten en lief hebbers van kunst met elkaar in gesprek 
komen over exposities, theater, muziek en literatuur. 
Het eerstvolgende Kunstcafé is op vrijdag 1 december, 
van 19.30 tot 22.00 uur. Entree: gratis

Sinds november handwerken de dames van het brei-
haakcafé weer als vanouds in de foyer van het Brinkhuis. 
Breien, haken, quilten, ideeën uitwisselen, inspiratie 
opdoen of iets nieuws willen leren, het kan allemaal! 
Elke eerste donderdag van de maand vanaf 10.00 uur 

Onvergetelijk Singer

Kunstcafé Laren

Andere locatie voor Breihaakcafé



Zaterdag 9 en zondag 10 
december is de jaarlijkse ten-
toonstelling van Postduiven-
vereniging ‘De Zwaluw’ in 
haar clubgebouw ‘de Duiven-
til’, Heideveldweg 9. Door de 
leden worden ongeveer 200 
duiven ingebracht, welke 

zullen strijden om de felbegeerde wisselcup. De duiven 
worden in 4 klassen ingedeeld: Oude en Jonge Doffers en 
Oude en Jonge Duivinnen.  De Top Tien van de Fondclub 
Gooi en Eemland zullen de tentoonstelling opluisteren. 
Na de keuring op zaterdagochtend is de tentoonstelling 
te bezoeken op zaterdag vanaf 19.00 uur en op zondag 
vanaf 12.00 uur. De prijsuitreiking voor de beste duiven 
is zaterdag om 21.00 uur. Ter dekking van de kosten zal 
op beide dagen het Rad van Avontuur draaien met vele te 
winnen vleesprijzen.  Zondagmiddag om 16.00 uur: Ver-
koop bonnen van geschonken jonge duiven door promi-
nente lief hebbers en om 16.15 uur is de huldiging van de 
Top Tien van het afgelopen seizoen. Vanaf 18.00 uur gaan 
de tentoongestelde duiven weer huiswaarts. Toegang 
gratis, meer info bij voorzitter R. Heesen 06-22325361.

Zondag 10 december om 
15.30 uur wordt in het Rosa 
Spier Huis weer een nieu-
we tentoonstelling feeste-
lijk geopend. Tijdens deze 
tentoonstelling, die nog 
tot en met 4 februari is te 
bezichtigen, is het werk 
van de twee zusters Barbara de Clercq en Clara Brink-
greve te bewonderen. Barbara de Clercq legt zich als 
beeldhouwer vooral toe op de verbeelding van het dier. 
Als oudste dochter van het beeldhouwersechtpaar 

Tentoonstelling Postduivenvereniging 
‘De Zwaluw’

Opening tentoonstelling Barbara de Clercq 
en Clara Brinkgreve

modernisten. Eén van onze ervaren rondleiders neemt u 
mee op reis naar de zogenoemde tweede gouden eeuw 
met een hele speciale museale lichtjesrondleiding. Let 
op: er is beperkt plek dus kom op tijd. Vanwege het bij-
zonder karakter van deze rondleidingen is het niet 
mogelijk om het museum op eigen gelegenheid te bezoe-
ken. Om 20.15 uur begint de theatervoorstelling ‘Desal-
niettemin’ van Theo Nijland. “Een absoluut hoogtepunt 
in de Nederlandse kleinkunst”, kopte de Volkskrant en 
gaf het optreden 4 sterren. Kijk voor meer informatie en 
het bestellen van kaartjes op www.singerlaren.nl. Om 
22.30 uur sluiten de deuren.  

In het Papageno Huis in 
Laren is van 9 t/m 17 
december een verrassende 
groepstentoonstelling te 
zien, georganiseerd door 
Galerie Bianca Landgraaf. 
Recente schilderijen en 

beelden van hedendaagse kunstenaars kan men bezichti-
gen in de concertzaal van het Papageno Huis. Sinds Bianca 
Landgraaf de deuren van haar galerie aan de Zomertuin 
sloot, is dit de eerste keer dat zij terug is in Laren. Bianca, 
die vanaf 1972 actief is als galeriehoudster in Laren en Bla-
ricum, is zonder ‘fysieke’ galerieruimte in 2013 een nieuwe 
richting ingeslagen. De galerie neemt alleen deel aan ver-
schillende Nederlandse kunstbeurzen. Daarnaast organi-
seert zij atelierbezoeken om geïnteresseerden de kans te 
geven kunstenaars in hun eigen omgeving te ontmoeten. 
Het Papageno Huis biedt haar de geschikte mogelijkheid 
om een keur van kunstwerken te exposeren in een sfeer-
volle aantrekkelijke ruimte. Schilderijen worden geëxpo-
seerd van: George de Decker, Anneke Elhorst, Ineke Hofsté, 
Mirian Jacobs, Gérard Redoulès en Nora Tholhuijsen. In 
een persoonlijk handschrift vertalen velen van hen impres-
sies uit de natuur tot poëtische sfeerbeelden op doek. Gale-
rie Bianca Landgraaf toont beelden van Jan de Graaf, Peter 
Hiemstra, Le Thi Hien, Gerard Höweler, Annette Jalilova, 
Thomas Junghans, Gerrit Langedijk, Herman Muys, Moni-
que Muylaert, Mieke Pontier en Hans Rikken. De beelden 
laten een grote verscheidenheid zien in stijlen en behande-
ling van materialen, o.a. glas, keramiek, brons, steen en 
marmer. Een deel van de opbrengst van deze verkoopten-
toonstelling zal ten goede komen aan Stichting Papageno 
en Stichting Papageno Huis. Openingstijden expositie: 9 
december t/m 17 december 2017 11.00 – 18.00 uur; 11 en 12 
december en de avonden op afspraak. Zondag 10 en 17 
december om 13.00 - 18.00 uur i.v.m. het Papageno Koffie-
concert.

Expositie Galerie Bianca Landgraaf in 
Papageno Huis
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bezinning op de Kersttijd. 
Kerstmuziek en kerstwoorden 
zullen in f ilosofisch en histo-
risch perspectief worden 
geplaatst. Ds. Jan Rinzema zal 
spreken over de f ilosofie achter 
de ‘God wordt mens’-gedachte, 

n.a.v. Plato, Aristoteles en het Johannes-evangelie. Waar-
om is het kerstverhaal zo’n wereldbeeld-schokkend ver-
haal? We gaan het horen n.a.v. voorbeelden uit de 
geschiedenis en f ilosofie. Ds. Rinzema zal kort en boei-
end hierover spreken. Muziekhistoricus Joop van Velzen 
zal spreken over bekende kerst-hymnes, kerst-hits en 
Carols. Waar komen ze vandaan? Hoe hebben ze in de 
loop der eeuwen gestalte gekregen? Muziekvoorbeelden 
laat hij horen. Muzikale achtergronden, parallellen en 
lands-tradities worden u verduidelijkt. Drs. Van Velzen 
is groot muziekdeskundige, een boeiend verteller, heeft 
over muziek diverse boeken geschreven, doceert en geeft 
vele lezingen in den lande.  Jan Rinzema, schrijver en 
theoloog is Bachkenner en theoloog. Hij is ook bekend 
als digi-dominee. Via internet verzorgt hij wekelijks 
hedendaagse Bezielende Bijbelse Bezinning (zie www.
preekvandeweek.com). De kosten voor dit zeer uitgebrei-
de ontbijt en de twee lezingen zijn 19,50 ‘all-in’. Kaarten 
kunt u bestellen via www.vriendenpreek.nl. Of het 
bedrag direct overmaken via NL 28 ABNA 045 602 0918 
ten name van Stichting Preek van de Week, Blaricum. 
Meer informatie op 06 – 549 63 464.

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

Scrooge 1844 – Een nieuw kerstverhaal
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Brinkgreve-Kunst was ze van jongs af aan vertrouwd 
met materialen als klei, steen en gips. Vaak zat ze in 
Artis om naar de dieren te kijken en ze te tekenen. Na 
een studie Spaans koos ze toch voor de beeldhouwkunst. 
Ze volgde enige tijd lessen aan de Vrije Akademie in Den 
Haag. In de beelden van Barbara de Clercq is zowel het 
dier op zich het onderwerp als het dier als onderdeel van 
een groep. Door de herhaling van nekken, poten en lij-
ven krijgen de groepen van eenden of struisen een 
bepaalde dynamiek. Hoe verschillend de dieren ook zijn, 
haar werk heeft een aantal karakteristieken en een her-
kenbaar handschrift. De structuur van de huid van de 
beelden is een belangrijk aspect. Door de ruwe, soms 
schematische benadering ontstaat een wollig of pluizig 
effect. Hoewel het materiaal brons is, noodt het tot aan-
raken en aaien. Haar zus Clara Brinkgreve (tekenaar, 
etser) verbeeldt in summiere, krachtige lijnen haar 
onderwerpen, die zij vindt in een herkenbare wereld. 
Vooral landschappen, bloemen en dieren inspireren 
haar. Opgeleid als historica, heeft Clara Brinkgreve ook 
altijd getekend. Lessen van verschillende kunstenaars 
hebben haar hierin mede gevormd. Gedurende vele jaren 
werkte ze als samensteller van historische tentoonstel-
lingen bij diverse musea. Ook heeft ze een aantal publi-
caties op haar naam staan, waarin – ook hier – het beeld 
meestal een dragend element is. In de afgelopen jaren 
heeft zij zich meer op haar beeldend werk toegelegd. In 
de tekeningen hanteert zij meestal een rietpen, soms 
een penseel. Favoriet materiaal is bruine en zwarte inkt, 
een enkele keer aangevuld met kleur. Haar zwierige 
tekenhand is ook duidelijk herkenbaar in de etsen die zij 
maakt, waarbij deze techniek zijn eigen specif ieke 
mogelijkheden en uitstraling toevoegt.

Deze voorstellingen op zondag 10 en zondag 17 december 
om 14.00 uur beginnen met het kerstverhaal ‘De ontvoe-
ring van Gabriël Grub’. Hierbij worden bijzondere tover-
lantaarnplaten getoond met illustraties van Thomas 
Nast, de tekenaar van de verkiezingscampagne van pre-
sident Lincoln. Door het Kerstintermezzo met de tover-
lantaarn voelt men de winterse kou. Na de pauze is het, 
zoals ieder jaar, tijd voor het meesterwerk van Charles 
Dickens, ‘A Christmas Carol’. Plaatsen € 15,00 (inclusief 
koff ie/thee in de pauze) reserveren via: dickens@ziggo.
nl of 035-8872376.

Dinsdag 19 december a.s. van 07.00 – 09.00 uur organi-
seert Stichting www.Preekvandeweek.com in restaurant 
Mauve aan de Brink te Laren het Kerst Filosofie- en 
Muziekontbijt. Dit ontbijt is bedoeld als verdiepende 

Kerstvoorstellingen in het Dickenstheater     

Kerst Filosofie- en Muziekontbijt

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
238 29-nov  vrij. 08-12 en za. 09-12 
239 3 jan  vrij. 12-01 en za. 13-01
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 Agenda
t/m 9 dec.  (h)Artgalerij Brinkhuis: Foto-expositie 

‘Markante Laarders’
t/m 9 jan.  BEL-kantoor: Bel Art in teken van 

kunstenaarsfamilie
17 nov. Brinkhuis: Hatha Yoga, 9.00-12.00 uur
17 nov. Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
17 nov.  Brinkhuis: Special Friday voor iPad-gebruikers, 

10.00-12.00 uur
17 nov. Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
17 nov. Brinkhuis: 50+ leest voor aan peuters, 11.00-11.30 uur
17 nov. Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur
17 nov.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen, 

13.30-15.30 uur
17 nov.  Brinkhuis: Tekenen en schilderen voor kinderen 

van 7-12 jaar, 16.15-17.30 uur
17 nov.  Schering&Inslag: RTL Talent Academy, 17.30-19.00 uur
17 nov.  Brinkhuis: Fabian Franciscus - VLAFEEST, 

20.15-22.00 uur
17 nov. Brinkhuis: Ken uw Klassieken! Plato, 10.00-11.30 uur
18 nov.  Larense Boekhandel: Uitreiking 1ste exemplaar ‘De 

larense zomerspelen van 1907, 10.00 uur
19 nov. Papageno Huis: koffieconcert, 11.30 uur
19 nov.  Brinkhuis: Catheleyne Everwijn-van Erp over De 

ontbrekende schakel naar een mooier, gelukkiger en 
gezonder leven, 19.30-21.30 uur

19 nov. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur 29

19 nov. Brinkhuis: KarakterZ, 16.30-18.30 uur
19 nov. Brinkhuis: Dance Aerobics, 19.00-20.30 uur
19 nov.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen, 

19.30-21.30 uur
19 nov. Raadhuis Laren: Yoga is nu! 11.00-12.00 uur
19 nov.  Brinkhuis: inloop-bridge voor gevorderden, 

13.30-17.30 uur
20 nov. Brinkhuis: Dance Aerobics, 9.00-10.30 uur
20 nov. Brinkhuis: Keramiek, 9.30-12.00 uur
20 nov. Brinkhuis: Levensverhaal schrijven, 11.00-12.00 uur
20 nov. Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 11.30-12.30 uur
20 nov. Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30 uur
20 nov.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 

van 5 tot 7 jaar, 16.45-18.00 uur
20 nov. Brinkhuis: Dance Aerobics, 19.00-20.30 uur
20 nov. Schering&Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
20 nov.  Johanneshove: ‘Samen creatief ’-middag, 14.00-16.00 

uur 
20 nov.  Johanneshove: SeniorWeb Laren-Blaricum - start 

workshop Genealogie, 14.00-16.00 uur (3 dagdelen)
20 t/m 25 nov Collecteweek Nationaal MS Fonds
22 nov.  Johanneshove: SeniorWeb Laren-Blaricum - start 

workshop Veilig internetbankieren, 9.30-11.30 uur, 
Johanneshove (2 dagdelen)

22 nov.  Brinkhuis: Film aan de Brink, Hidden figures, 
14.30-16.40 uur



30

 

30

28 nov. Brinkhuis: Keramiek, 9.30-12.00 uur
28 nov. Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 11.30-12.30 uur
28 nov. Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30 uur
28 nov.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 

van 5 tot 7 jaar, 16.45-18.00 uur
28 nov. Brinkhuis: Dance Aerobics, 19.00-20.30 uur
28 nov. Schering&Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
28 nov.  Johanneshove: SeniorWeb Laren-Blaricum - start 

workshop Fotoboek maken (Windows PC), 
14.00-16.00 uur (3 dagdelen)

29 nov. Albert Heijn: Chocoladeletters versieren
29 nov. Brinkhuis: Film aan de Brink, Dancer, 14.30  uur
29 nov.  Brinkhuis: Film aan de Brink, Retour en Bourgogne, 

19.30-21.25 uur
29 nov. Raadhuis Laren: Moeder & Kind Yoga, 9.00-9.45 uur
29 nov. Brinkhuis: Alliance Française, 9.30-11.00 uur
29 nov. Brinkhuis: Ballet, 9.30-11.00 uur
29 nov.  Brinkhuis: Beeldjes maken was/brons, 10.00-12.30 uur
29 nov. Brinkhuis: inloopatelier, 13.00-14.30 uur
29 nov.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 

van 7 tot 10 jaar, 15.00 -16.15 uur
29 nov.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 

van 10 tot 14 jaar, 16.30-17.45 uur
29 nov. Brinkhuis: Tai Chi Chuan, 19.00-22.00 uur
30 nov. Brinkhuis: Koffieochtend inloop, 10.00-11.30 uur
30 nov.  Johanneshove: SeniorWeb Laren-Blaricum - start 

workshop kennismaken met iPad en iPhone, 
9.30-11.30 uur (3 dagdelen)

30 nov. Brinkhuis: Dialoog ‘Mantelzorg’, 19.30-21.00 uur
30 nov. SV Laren: Klaverjasavond, vanaf 19.30 uur
30 nov.  Singer Theater: In de schaduw van Toon Hermans, 

20.15 uur
30 nov. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
30 nov. Schering&Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
30 nov. Brinkhuis: Tarotkaarten lezen, 13.30-17.00 uur
30 nov.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen, 

13.30-15.30 uur
30 nov.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 

van 7 tot 10 jaar, 16.15-17.30 uur
30 nov.  Brinkhuis: De relatie tussen mode en kunst, 

20.00-22.00 uur
1 dec.  Brinkhuis: Special Friday voor iPad-gebruikers, 

10.00-12.00 uur
1 dec. Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
1 dec. Singer Laren: Onvergetelijk Singer, 14.30-16.00 uur
1 dec. Brinkhuis: Kunstcafé Laren, 19.30-22.00 uur
1 dec. Singer Theater: Nieuwe familie, 20.15 uur
1 dec. Brinkhuis: Hatha Yoga, 9.00-12.00 uur
1 dec. Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
1 dec. Brinkhuis: 50+ leest voor aan peuters, 11.00-11.30 uur
1 dec. Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur
1 dec.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen, 

13.30-15.30 uur
1 dec. Schering&Inslag: RTL Talent Academy, 17.30-19.00 uur
1 dec.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 

van 7 tot 12 jaar, 16.15-17.30 uur
2 dec. Singer Theater: Brief aan mijn dochter, 20.15 uur

22 nov.  Brinkhuis: Film aan de Brink, Dancer, 19.30-21.00 uur
22 nov. Raadhuis Laren: Moeder & Kind Yoga, 9.00-9.45 uur
22 nov. Brinkhuis: Alliance Française, 9.30-11.00 uur
22 nov. Brinkhuis: Ballet, 9.30-11.00 uur
22 nov.  Brinkhuis: Beeldjes maken in was/brons, 10.00-12.30 

uur
22 nov. Brinkhuis: inloopatelier, 13.00-14.30 uur
22 nov.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 

van 7 tot 10 jaar, 15.00 -16.15 uur
22 nov.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 

van 10 tot 14 jaar, 16.30-17.45 uur
22 nov. Brinkhuis: Tai Chi Chuan, 19.00-22.00 uur
23 nov. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
23 nov. Schering&Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
23 nov. Brinkhuis: Tarotkaarten lezen, 13.30-17.00 uur
23 nov.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen, 

13.30-15.30 uur
23 nov.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 

van 7 tot 10 jaar, 16.15-17.30 uur
23 nov. Brinkhuis: Koffieochtend inloop, 10.00-11.30 uur
23 nov.  Sociëteit Jan Hamdorff: Lezing Evert van Os, 20.30 uur
24 nov. Brinkhuis: Dance Aerobics, 9.00-10.30 uur
24 nov. Brinkhuis: Hatha Yoga, 9.00-12.00 uur
24 nov. Brinkhuis: Ken uw Klassieken! Plato, 10.00-11.30 uur
24 nov. Brinkhuis: 50+ leest voor aan peuters, 11.00-11.30 uur
24 nov. Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur
24 nov.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen, 

13.30-15.30 uur
24 nov.  Schering&Inslag: RTL Talent Academy, 17.30-19.00 

uur
24 nov.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 

van 7 tot 12 jaar, 16.15-17.30 uur
24 nov.  Brinkhuis: Special Friday voor iPad-gebruikers, 

10.00-12.00 uur
24 nov. Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
24 nov. Singer Laren: Schilderworkshop voor volwassenen
24 nov.  Brinkhuis: Gezellige avond met Rolf Menist, 20.00 uur
25 nov.  Prinsemarij: Sinterklaas intocht 14.00 uur
26 nov. Papageno Huis: koffieconcert, 11.30 uur
26 nov.  Klaas Bout Hal: Het Grote Sinterklaasfeest, 12.30 en 

16.00 uur
26 nov.  Singer Laren: Jubileumconcert St. Jan met Tommie 

Christiaan, 14.30 uur
26 nov.  Singer Laren: Open Atelier voor kinderen, 12.00 en 

16.00 uur
26 nov.  Singer Laren: Lezing ‘Mooiste modernisten’, 15.00 uur
26 nov.  Rosa Spier Huis: Try-out concert Noortje Vredeveld, 

15.30 uur
27 nov. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
27 nov. Raadhuis Laren: Yoga is nu! 11.00-12.00 uur
27 nov.  Brinkhuis: inloop-bridge voor gevorderden, 

13.30-17.30 uur
27 nov. Brinkhuis: Dance Aerobics, 19.00-20.30 uur
27 nov. Brinkhuis: KarakterZ, 16.30-18.30 uur
27 nov.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen, 

19.30-21.30 uur
28 nov. Brinkhuis: Dance Aerobics, 9.00-10.30 uur
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3 dec. Papageno Huis: koffieconcert, 11.30 uur
4 dec.  Johanneshove: ‘Samen creatief ’-middag, 14.00-16.00 uur
4 dec.  Johanneshove: SeniorWeb Laren-Blaricum - start 

workshop Adresbeheer en etiketten maken, 
14.00-16.00 uur (2 dagdelen)

4 dec. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
4 dec. Brinkhuis: KarakterZ, 16.30-18.30 uur
4 dec. Brinkhuis: Dance Aerobics, 19.00-20.30 uur
4 dec.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen, 

19.30-21.30 uur
4 dec.  Brinkhuis: inloop-bridge voor gevorderden, 

13.30-17.30 uur
5 dec. Brinkhuis: Dance Aerobics, 9.00-10.30 uur
5 dec. Brinkhuis: Keramiek, 9.30-12.00 uur
5 dec. Brinkhuis: Levensverhaal schrijven, 11.00-12.00 uur
5 dec. Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 11.30-12.30 uur
5 dec. Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30 uur
5 dec.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 

van 5 tot 7 jaar, 16.45-18.00 uur
5 dec. Brinkhuis: Dance Aerobics, 19.00-20.30 uur
5 dec. Schering&Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
6 dec.  Brinkhuis: Film aan de Brink, Retour en Bourgogne, 

14.30-16.25 uur
6 dec.  Brinkhuis: Film aan de Brink, Viceroy’s House, 

19.30-21.20 uur
6 dec. Raadhuis Laren: Moeder & Kind Yoga, 9.00-9.45 uur
6 dec. Brinkhuis: Alliance Française, 9.30-11.00 uur
6 dec. Brinkhuis: Ballet, 9.30-11.00 uur
6 dec.  Brinkhuis: Beeldjes maken in was/brons, 10.00-12.30 

uur
6 dec. Brinkhuis: inloopatelier, 13.00-14.30 uur
6 dec.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 

van 7 tot 10 jaar, 15.00 -16.15 uur
6 dec.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 

van 10 tot 14 jaar, 16.30-17.45 uur
6 dec. Brinkhuis: Tai Chi Chuan, 19.00-22.00 uur
6 dec. Singer Theater: Koffers-Freek de Jonge, 20.15 uur
7 dec. Brinkhuis: Koffieochtend inloop, 10.00-11.30 uur
7 dec. Brinkhuis: Brei-haakcafé, 10.00-12.00 uur
7 dec. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
7 dec. Schering&Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
7 dec. Brinkhuis: Tarotkaarten lezen, 13.30-17.00 uur
7 dec.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen, 

13.30-15.30 uur
7 dec.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 

van 7 tot 10 jaar, 16.15-17.30 uur
8 dec.  Brinkhuis: Special Friday voor iPad-gebruikers, 

10.00-12.00 uur
8 dec. Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
8 dec. Dickens Theater: Lichtjesavond vanaf 18.30 uur
8 dec. Singer Laren: Lichtjesavond vanaf 18.30 uur
8 dec. Singer Theater: Desalniettemin-Theo Nijland, 20.15 uur
8 dec.  Brinkhuis: Theaterconcert Claudia y Monito, 20.15 uur
8 dec. Brinkhuis: Hatha Yoga, 9.00-12.00 uur
8 dec. Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
8 dec. Brinkhuis: 50+ leest voor aan peuters, 11.00-11.30 uur
8 dec. Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur

8 dec.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen, 
13.30-15.30 uur

8 dec.  Schering&Inslag: RTL Talent Academy, 17.30-19.00 uur
8 dec.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 

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

Postduivenvereniging ‘De Zwaluw’
9 t/m 17 dec.  Papageno Huis: Expositie Galerie Bianca 

Landgraaf
10 dec.  Groepswandeling Wandelvierdaagse ’t Gooi (16 km), 

uiterlijk 09.15 uur aanwezig bij SV Laren
10 dec. Papageno Huis: koffieconcert, 11.30 uur
10 dec. Dickenstheater: Kerstvoorstelling, 14.00 uur
10 dec.  Rosa Spier Huis: Opening tentoonstelling Barbara 

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

Brinkgreve, tekeningen en techniek, 
dagelijks 10.00-16.00 uur

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

11 dec.  Rosa Spier Huis: Frans Maas – Ze zijn me vergeten, 
20.15 uur

13 dec. Sint Jansbasiliek: Weihnachtsoratorium, 20.00 uur
17 dec. Dickenstheater: Kerstvoorstelling, 14.00 uur
18 dec. Rosa Spier Huis: Ruysdael Kwartet, 20.15 uur
19 dec.  Restaurant Mauve: Kerst Filosofie- en 

Muziekontbijt, 7.00-9.00 uur
21 dec.  Brinkhuis: Scrooge 1844 – Een nieuw kerstverhaal, 

16.00 en 20.00 uur

MAKKELIJK AANPASBAARBIJZONDERE KERSTKAARTEN

KAARTMIX.NL
GEBOORTEKAARTEN TROUWKAARTEN

KERSTKAARTMIX.NL
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl
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Raadhuis
Eemnesserweg 19, Laren
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@laren.nl
Website: www.laren.nl

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

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, Eemnes
Di. t/m vr. van 08.00 - 15.30 uur
Za van 09.00 - 12.00 uur
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Telefoon: 14 035

Meldpunt Openbare Ruimte
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Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl
E-mail: sociaalwijkteam@laren.nl
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Ma. do. 09.00 - 12.30 uur
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In noodgevallen: 112
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Groene Gerritsweg 2, 1251 JL Laren
Telefoon: 035 - 53 122 53
Preventienummer: 035 - 53 150 53, 
e-mail: info@brandweergooivecht.nl
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