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5 vragen aan 

Wat maakt tafeltennis zo leuk?
Els: ‘Het is gewoon een ontzettend leuk spelletje! 
Tafeltennis is een individuele sport, je traint met wie er op 
dat moment beschikbaar is. Je speelt tegen zowel mannen 
als vrouwen. Een competitieteam bestaat uit drie personen, 
dat kunnen zowel dames als heren zijn. Ik ben al lid sinds 
1965 en ik krijg er nog altijd geen genoeg van.’ 
Maria: ‘Tafeltennis is mogelijk op alle niveaus. Ieder kan 
het op zijn eigen manier spelen en je kunt het tot op 
hoge leeftijd blijven doen. Bovendien is het ook een 
sociaal gebeuren. We hebben een gezellige kantine waar 
we na af loop van een trainings- of competitieavond 
lekker kunnen napraten. Daarnaast organiseren we 
regelmatig activiteiten, zoals toernooien en uitjes. 
Jaarlijks gaan we met z’n allen een hele dag op pad. Zo 
leren we elkaar ook op een andere manier kennen.’
Els: ‘We hebben bijvoorbeeld een keer in Giethoorn 
gepunterd, in ’s-Hertogenbosch een speurtocht met 
mobiele telefoons gedaan en we hebben het 
Blotevoetenpad gelopen.’
  
Hoe staan jullie stil bij dit jubileumjaar?
Maria: ‘Eind mei organiseren we een extra uitje. Wat we 
gaan doen is nog een verrassing. En in september willen 
we een toernooi houden waar ook mensen van buiten de 
vereniging welkom zijn. We gaan daar nog uitgebreid 
reclame voor maken.’ 

Kunnen jullie nog nieuwe leden gebruiken?
Maria: ‘Jazeker! We zijn een kleine vereniging met 
momenteel 45 leden. Het is een gevarieerd gezelschap, 

Wie in Laren wil tafeltennissen, kan niet 
om TTV Laren heen. De vereniging 
ontstond in 2001 uit een fusie van de 
tafeltennisclubs Niké (opgericht in 1958) 
en Sukses (dat iets later ontstond). Dit 
jaar viert de club 60 jaar tafeltennis in 
Laren. We spreken erover met voorzitter 
Maria van den Brink en met Els de Haar, 
die al meer dan 50 jaar lid is.

Maria van den Brink en els de Haar

met mensen uit alle lagen van de bevolking. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom. We trainen op maandag- 
en woensdagavond vanaf 20.00 uur in de gymzaal van 
College de Brink. Aspirant-leden mogen altijd een 
maand gratis meetrainen. Een batje kun je bij ons lenen, 
wel moet je natuurlijk zelf sportkleding en -schoenen 
meebrengen. Aanmelden kan door een mailtje te sturen 
naar info@ttvlaren.nl.’ 

Wat hebben jullie zelf met Laren?
Els: ‘Ik ben een inboorling; hier geboren en getogen. 
Laren is veranderd in al die jaren, maar de hele wereld is 
veranderd. Het grootste nadeel vind ik dat er 
tegenwoordig zo enorm veel autoverkeer is in het dorp. 
Maar dat zie je overal. Alles bij elkaar genomen ben ik 
hier nog altijd bijzonder graag.’ 
Maria: ‘Ook ik woon hier al mijn hele leven. Laren is een 
heerlijk dorp. We zijn verwend met zoveel faciliteiten. 
Van sport tot cultuur, je kunt hier echt alle kanten op.’
 
Welke inwoner van Laren verdient een pluim?
Els: ‘Fok Bierlaagh, omdat hij een sociaal persoon is, die 
staat voor wat hij zegt.’
Maria: ‘Sean Bogaers, die zich met hart en ziel inzet voor 
de jongeren in Laren. Het is misschien niet altijd even 
zichtbaar, maar hij doet ontzettend goed werk.’

Kijk voor meer informatie over TTV Laren op 
www.ttvlaren.nl.
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16Val preventie

De eerste keer na de gemeenteraads-
verkiezingen een column schrijven is 
niet eenvoudig. Natuurlijk dank ik alle 
VVD-stemmers die ons toch weer drie 
zetels hebben bezorgd.

De raadsleden zijn inmiddels geïnstal-
leerd, maar de besprekingen voor een 
nieuw college lopen nog terwijl ik dit schrijf. Er is geen 
duidelijke aanwijzing aan wie Larens Behoud de voor-
keur zal geven. Bescheiden als wij zijn, wacht de VVD 
geduldig af. In ieder geval heeft de coalitie met LB en 
VVD negen zetels (van de vijftien) een ruime meerder-
heid. En omdat diezelfde coalitie in de vorige periode een 
daadkrachtig, sociaal en f inancieel gezond beleid heeft 
gevoerd, heb ik goede hoop dat we samen opnieuw aan de 
slag kunnen gaan!

Intussen gaat de verkoop tijdens de verbouwing natuur-
lijk gewoon door. Onder grote belangstelling houden we 
zeven bewonersbijeenkomsten over de aanpak water-
overlast. Steeds weer blijkt dat - als we de gelegenheid 
hebben uitleg te geven - de aanwezige inwoners over-
tuigd raken van de geplande aanpak. In mei/juni zal de 
raad haar definitieve oordeel vellen. 
De komende maanden staan ook in het teken van het 
nieuwe bestemmingplan Centrum. Een belangrijk 
onderwerp. Vandaar dat we besloten hebben om iedereen 
in het centrum via een brief uit te nodigen om acte de 
présence te geven. Het gaat om uw huis en om uw omge-
ving. Komen dus en laat uw stem horen.

De Provincie NH blijft intussen vasthouden aan haar 
verkeerde voornemen voor een fusie tussen Huizen, Bla-
ricum en Laren. De uitslag in deze drie gemeenten is 
overduidelijk: géén fusie. Als de formerende partijen dat 
ook helder en duidelijk in hun collegeprogramma’s 
opnemen, wordt de kans op een fusie een stuk kleiner. 
En dan zullen we niet tevergeefs de strijd zijn aange-
gaan. 

Ik wens u een mooie lente.
Ton Stam,

Wethouder
t.stam@laren.nl
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Wegwezen…!!!
Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tus-
sen de fractievoorzitters van de Larense partijen en bur-
gemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar 
eerste halfjaar als burgemeester.
Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk 
vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege ontevredenheid 
over haar functioneren: Ze is een prima burgemeester en 
uitstekend voorzitter van de raad en het college, scherp 
in haar analyses, pragmatisch en transparant. Terechte 
complimenten!
Maar wat zou ik haar graag zien vertrekken! Rinske 
Kruisinga is immers interim-burgemeester, en een vaca-
ture voor een nieuwe burgemeester wordt pas openge-
steld als de situatie rond de herindeling in het Gooi dui-
delijk is. De inwoners van Laren hebben er in de 
verkiezingen geen onduidelijkheid over laten bestaan: 
Laren moet zelfstandig blijven: de “zelfstandigen” groei-
den tot 13 van de 15 zetels, en de ”fusionisten“ zagen hun 
zeteltal gehalveerd.
De provincie heeft verdere stappen genomen om die 
fusie door te drijven, en ik verwacht niet dat het gebrek 
aan draagvlak, ook in Huizen en Blaricum, ze tot inkeer 
zal brengen.
Maar in de Hoeksche Waard, in Haren en in Landgraaf 
spelen soortgelijke situaties van gemeenten die op moe-
ten boksen tegen provincies die ze op willen zadelen met 
ongewenste fusies.
Het wordt tijd dat we gezamenlijk optrekken naar de 
Tweede en Eerste Kamer, en de Minister van Binnen-
landse Zaken voor een serieuze heroverweging van deze 
provinciale plannen.
Immers de Provincie beslist niet maar geeft slechts 
advies, waarbij Parlement en Minister gaan beslissen. 
Als datzelfde Parlement nu eens eerder overtuigd kan 
worden van de vele voordelen van 
zelfstandigheid en samenwer-
king boven het traditionele fusie-
denken, dan kunnen we ons heel 
wat moeite en kosten besparen. 
Sterker nog, dan hebben we weer 
gauw een nieuwe burgemeester!

Peter Calis, Larens Behoud

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

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
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Politiek

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

VVD voor Laren…
… dat was het VVD-thema tijdens de verkiezingen en 
daarmee heeft de VVD 3 zetels vastgehouden voor de 
komende jaren. Blij zijn wij daarmee en wij danken alle 
stemmers voor het vertrouwen van de afgelopen 4 jaar. 
De komende jaren gaan wij met de handen uit de 
opgestroopte mouwen weer hard werken aan het mooie 
Laren. VVD feliciteert Larens Behoud met de extra zetel. 
De samenwerking was goed en prettig. Liberaal Laren 
gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 
De onderhandelingen zijn in volle gang, waarbij Larens 
Behoud als eerste met de winnende partij heeft gepraat. 
Larens Behoud moet ervoor zorgen dat er een mooi 
coalitieprogramma komt, wat de komende jaren wordt 
uitgewerkt onder streng toezicht van de raadsleden in 
coalitie en oppositie. 
Raadsleden moeten kritisch zijn, zij zijn tenslotte de 
vooruitgeschoven inwoners. Raadsleden zitten er VOOR 
de inwoners en niet als ambtenaar van de gemeente! Ik 
ben blij met mijn 184 persoonlijke voorkeurstemmen. 
Dank aan alle inwoners die mij gesteund hebben om in 
het sociale domein weer te mogen meedenken en 
aanpassingen te doen waarbij één van mijn wensen, de 
stoep voor Johanneshove naar het dorp toe veranderen in 
een begaanbaar pad voor mensen die moeilijk ter been 
zijn. Dit gaat ten koste van een aantal bomen die langs 
dit pad staan, maar mensen gaan tenslotte vóór bomen 
als het om veiligheid gaat. Graag zie ik dat er meer kleine 
busjes gaan rijden in het dorp zodat mensen geen 3 
kwartier hoeven wachten na een bezoekje aan 
bijvoorbeeld de dokter of de tandarts om weer gehaald te 
worden. Het vrachtverkeer door het dorp zoveel mogelijk 
weren om het woongenot van mensen die in het dorp 
wonen te verbeteren. 
De hierboven genoemde wensen zie ik graag terug in het 
coalitieakkoord. De VVD heeft 
zeker een langer wensenlijstje. 
Als u dit stuk leest, dan weten wij 
meer en dan… 

Werk aan de winkel!
 

Désirée Niekus
 VVD Raadslid

21 maart was een dag waar wij lang naar uitgekeken 
hebben, de gemeenteraadsverkiezingen zouden 
duidelijkheid moeten scheppen hoe Laren de komende 
jaren bestuurd moet worden.
Onze verwachtingen waren hooggespannen en wisten 
dat de spoeling op links dun was. Tot aan de uitslag bleef 
het optimisme aanwezig, maar al snel bleek dat “ links” 
met lege handen zou blijven staan, een ontwikkeling en 
uitslag die door niemand verwacht was.
Helaas, het is niet anders en staat “ links” met lege 
handen. 
De teleurstelling is ondertussen weggespoeld en zijn wij 
ons aan het beraden hoe wij de komende 4 jaar het 
progressieve geluid handen en voeten gaan geven.
Samenwerking met Groen Links behoort zeker tot de 
mogelijkheden en ook willen wij  met de andere oppositie 
partijen om de tafel gaan zitten. 
Genoeg zaken om ons druk over te maken: sociale 
woningbouw, de wateroverlast, het sociale domein, de 
hulp aan de sportverenigingen, duurzaamheid, 
vergroening etc., etc..
Wilt u meehelpen om via de informele weg onze 
bestuurders te interesseren voor onze zaken dan bent u 
van harte welkom om mee te denken, stuur een mailtje 
naar c.bogaers@planet.nl 
Ook de komende jaren blijven wij ons voor u inzetten en 
namens heel de PvdA Laren wil ik iedereen bedanken 
voor hun steun.

Chris Bogaers, 
lijsttrekker PvdA Laren
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Nieuws in beeld

Filemon Wesselink beantwoordt in bibliotheek 
vragen over autisme

Inwoners beginnen actie voor spoorlijn 
langs Huizen, Laren en Eemnes

Al volop lente op verkiezingsmarkt 
bij GroenLinks

Blokker filmt Larense Gitte Spee 
over haar paasfiguurtjes

Vertrekkend PVDA-raadslid verrast 
griffie met afscheidspresentje

Fractie Liberaal Laren na succesvolle 
verkiezingen 4 man/vrouw sterk

Eline Bijl en Birk Schiphorst winnaars van regionale 
voorleeswedstrijd Read2Me!

12.500 euro voor Papageno Huis namens Zomerconcert

Eieren zoeken bij het Goois 
Natuurreservaat

Blaashal LMHC weer afgebroken



7

Larense zaken

Filemon Wesselink beantwoordt in bibliotheek 
vragen over autisme

Larense zaken 13 april 2018

Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

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

De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen op  
28 en 29 maart 2018 kunt u bekijken op www.laren.nl 
(Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > 
Besluitenlijst Raad).

De gemeenteraad vergadert onder voorbehoud op woens-
dag 25 april 2018 om 20.00 uur in het raadhuis (Eemnes-
serweg 19). Houd www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad 
> Raadsvergaderingen) in de gaten om te zien of de verga-
dering doorgaat en voor het inzien van de agenda en 
stukken.

Nadat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage heeft gele-
gen, hebben burgemeester en wethouders op 27 maart 
2018 het wijzigingsplan ‘Caliskamp 3’ gewijzigd vastge-
steld. Het wijzigingsplan betreft een perceel op het 
bedrijventerrein Caliskamp aan de Caliskamp 3 in Laren. 
De bedrijfsactiviteiten aan de Caliskamp 3 zijn al eerder 
gestaakt. Het wijzigingsplan maakt de realisatie van 
zeven woningen mogelijk.

Bij de vaststelling van het plan zijn de volgende wijzi-
gingen doorgevoerd: 
In de begripsbepalingen is onder 1.37 gewijzigd dat het 
peil voor een gebouw de gemiddelde hoogte van het aan-
sluitende afgewerkte maaiveld plus 0.39 m1 is, en is op de 
verbeelding de goothoogte en nokhoogte verlaagd naar 
vijf en acht meter en is de bestaande matenregeling 
komen te vervallen.

Terinzagelegging
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt van 10 april tot en 
met 21 mei 2018 ter inzage bij de balie Vergunningen in 
het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. U kunt hier uitsluitend op afspraak terecht, tel. 
14 035. Ook kunt u het wijzigingsplan bekijken op  
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0417.WPCaliskamp3-Va01).

Beroep
Degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend, 
kunnen tegen het vastgestelde wijzigingsplan een 
beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Daarnaast kan iedereen een beroepschrift indie-
nen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan ten opzichte van het eerder ter inzage 
gelegde ontwerpwijzigingsplan zijn aangebracht. Tot 
slot kunnen belanghebbenden die kunnen aantonen dat 
zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een 
zienswijze kenbaar te maken een beroepschrift indie-
nen.

Overzicht besluiten 
raadsvergaderingen

Gemeenteraadsvergadering

Wijzigingsplan ‘Caliskamp 3’ 
vastgesteld

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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Voorlopige voorziening 
Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat de 
inwerkingtreding van het vastgestelde wijzigingsplan 
wordt opgeschort. Om de werking van het vaststellings-
besluit op te schorten, moet een voorlopige voorziening 
aangevraagd worden. Een verzoek hiertoe kan worden 
ingediend bij de voorzitter van voornoemde Afdeling 
bestuursrechtspraak.

Inwerkingtreding 
Het wijzigingsplan treedt in werking na af loop van de 
beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een 
beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is ingediend.

Geboorten
09-03-2018 Dexter Willem Rob de Roos
09-03-2018 Pepijn Henk Mark Smit
14-03-2018 Lexi Romee Erkamps
19-03-2018 Julius Laurens van Vuuren
22-03-2018 Feline Martine Mauritz

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

Op 29 maart is de nieuwe gemeenteraad van Laren geïn-
stalleerd. De raad bestaat uit vijftien raadsleden, met zes 
zetels voor Larens Behoud, vier zetels voor Liberaal 
Laren, drie zetels voor de VVD, één zetel voor het CDA en 
één zetel voor D66.

Larens Behoud
P.A.M. (Peter) Calis (fractievoorzitter)
K. (Karin) van Hunnik
S.W.G.A.M. (Sean) Bogaers
K. (Karel) Loeff
L.B.J. (Bart) Vos
J.W. (Wim) van der Zwaan

Liberaal Laren
J. (Jacqueline) Timmerman-Hamers (fractievoorzitter)
M.S.M. (Maria) Klingenberg-Klinkhamer

E.J. (Evert) de Jong
H.B. (Rik) Snoek

VVD
A.H.M. (Ton) Stam (fractievoorzitter)
J. (Johan) de Bondt
D.J.G. (Désirée) Niekus

CDA
H.J.W. (Erwin) van den Berg (fractievoorzitter)

D66
N.G.M. (Nico) Wegter (fractievoorzitter)

Op 28 maart 2018 ontving de heer B.C. de Nie een Konin-
klijke onderscheiding uit handen van burgemeester 
Rinske Kruisinga, ter gelegenheid van zijn afscheid als 
raadslid bij de gemeente Laren. Hij is benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. 

De heer De Nie is in 2002 beëdigd als raadslid voor de 
VVD in de gemeente Laren. Sindsdien heeft hij zich 
gedurende meerdere periodes ingezet als gemeente-
raadslid, in totaal dertien jaar. De heer De Nie was sinds 
2014 fractievoorzitter voor de VVD in Laren. 

Familieberichten

Nieuwe gemeenteraad Laren 
geïnstalleerd

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit Koninklijke onderscheiding 

voor de heer B.C. de Nie
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Larense zaken

Traditioneel waren het paasweekend de werken van 
tekenclub Hamdorff te bezichtigen in de Gooische Aca-
demie voor Beeldende Kunsten. Professionele en semi-
professionele Larense kunstenaars en illustratoren teke-
nen wekelijks naar model. Naast deze modeltekeningen 
bestond de paasexpositie uit schilderijen, aquarellen en 
beelden uit eigen oeuvre. Burgemeester Rinske Kruisin-
ga opende deze imposante tentoonstelling.

In Laren werd donderdagochtend 15 maart Boomfeest-
dag gevierd door leerlingen van groep zes van OBS De 
Ploeg. Zij plantten samen met wethouder Ton Stam een 
aantal bomen en vaste planten aan de Schapendrift in 
Laren. Ook strooiden zij bloemenmengsels uit. 

Tijdcapsule
Bij het planten van de bomen stopten de leerlingen een 
tijdcapsule in de grond. In de capsule zitten brieven 
waarin de kinderen beschrijven hoe ze denken dat de 
wereld er in de toekomst uitziet. 

Ook feest voor de bijen
Niet alleen met de bloemen, maar ook met de bomen en 
planten helpen we de bijen een handje om nectar en 
stuifmeel te verzamelen. Van half april tot en met sep-
tember staat er altijd wat in bloei. Vanaf het voorjaar 
ontluikt het bloemenmengsel en bloeien de sierappelbo-
men. En aan het eind van de zomer bloesemen de bijen-
bomen. In de periode daartussen staan er steeds andere 
vaste planten in bloei.

Het belang van de natuur
Het planten van bomen en lekker met je handen in de 
aarde wroeten is vaak een eerste natuurbeleving voor 
een kind. Imkers van VBBN Blaricum Laren (Vereniging 

tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland Laren-Blari-
cum) en een bomenexpert van Drielanden Bomen vertel-
den de kinderen daarom over het belang van de natuur.

Boompje voor de eigen tuin
Na af loop kregen de leerlingen, als dank voor hun hulp, 
allemaal een klein boompje mee. Om zelf thuis in de 
tuin te planten. Zo is Laren in één dag meer dan dertig 
bomen rijker. 

Hospitality ofwel gastvrijheid is een ware trend, maar 
het is veel meer dan dat. Ondernemers die hospitality op 
de juiste wijze inzetten, maken het verschil en veroveren 
de harten van hun klanten. Daarom organiseerde Bij-
zonder Laren zaterdag 24 maart in Singer Laren een col-
lege ontbijt over hospitality. Voor alle ondernemers in 
Laren. Naast Karoline Wiegerink, research professor 
hotelschool The Hague en directeur Platform voor 
Klantgericht Ondernemen, en Madelijne Kool, cabare-
tier en ervaringsdeskundige, onderstreepte ook burge-
meester Rinske Kruisinga het belang van hospitality.

Burgemeester Rinske Kruisinga opent 
paasexpositie van tekenclub Hamdorff 

Laren viert Boomfeestdag

College ontbijt over hospitality 
voor ondernemers in Laren
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welke zorg en ondersteuning is toegekend en wie dat 
levert. Ook is het mogelijk om digitaal een klacht over 
een aanbieder in te dienen. Onder de knop 
www.adviesinformatie.nl zijn alle mogelijkheden te 
ontdekken die er zijn voor onder andere ondersteuning 
voor mensen zelf of hun kinderen, bij zelfstandig thuis 
blijven wonen, meedoen en ontmoeten of op het gebied 
van werk en inkomsten.

V.l.n.r.: wethouder Ben Lüken, wethouder Leen van der 
Pols, wethouder Jan den Dunnen

Op 4 mei 2018 is de Nationale Herdenking op de Brink in 
Laren. De herdenking wordt voorafgegaan door een stille 
tocht vanaf de gedenksteen aan de Drift ter hoogte van 
de huisnummers 23 en 25. Als inwoner van Laren bent u, 
en ook uw kinderen, van harte welkom om deel te nemen 
aan de stille tocht. U hoeft zich hier niet voor aan te mel-
den. 

Om 19.18 uur houdt burgemeester Rinske Kruisinga op 
de Drift het openingswoord. De stille tocht begint om 
19.30 uur en voert via de Drift, Bij den Toren en 
Naarderstraat naar het monument op de Brink. Vanaf 
19.50 uur is daar de herdenking met een toespraak van 
burgemeester Rinske Kruisinga en aansluitend twee 
minuten stilte en de kranslegging.

Vlagprotocol 4 en 5 mei
Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok van 
18.00 uur tot zonsondergang (21.10 uur) als blijk van eer-
bied en respect voor de doden. De vlag die gebruikt 
wordt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. Op 5 
mei wordt de vlag in de top gehesen en hangt tussen 
zonsopgang (06.00 uur) en zonsondergang (21.11 uur). 
Ook dan wordt de oranje wimpel niet gebruikt. Meer 
richtlijnen voor het uithangen van de vlag vindt u op 
www.4en5mei.nl 

Met bevlogen coaching van wethouder Ton Stam (Laren) 
testte tweevoudig Olympisch kampioen en Blaricum-
mer Jochem Uytdehaage de vitaliteit van wethouders 
Liesbeth Boersen (Blaricum) en Jan den Dunnen (Eem-
nes). Al ‘schaatsend’ openden de wethouders dinsdag-
avond 13 maart de informatiebijeenkomst Verenigingen 
(weer) vitaal!

Hoe worden de (sport)verenigingen weer vitaal? En wat 
is er voor nodig om dat zo te houden? In De Hilt kregen 
bestuurders en leden van (sport)verenigingen in de BEL-
gemeenten een inspirerende presentatie van Jochem 
Uytdehaage. Maar ook andere geïnteresseerden werk-
zaam in de sport of op het gebied van bewegen waren 
aanwezig. Ze werden voorgesteld aan de beweegcoaches 
en kregen uitleg over Jongeren op Gezond Gewicht 
(JOGG). Aan thematafels wisselden deelnemers uitge-
breid met elkaar van gedachten over hét onderwerp van 
de avond: verenigingen (weer) vitaal! 

V.l.n.r.: Jochem Uytdehaage, wethouder Ton Stam, 
wethouder Liesbeth Boersen, wethouder Jan den Dunnen

Het boekje ‘Wat nodig is…’ en de vernieuwde website Het 
Digitaal Sociaal Plein (www.digitaalsociaalpleinhbel.nl) 
zijn dinsdag 13 maart vol trots gepresenteerd door wet-
houders Ben Lüken (Blaricum), Jan den Dunnen (Eem-
nes), Leen van der Pols (Laren), Janny Bakker (Huizen) en 
Marianne Verhage (Huizen).

Het boekje, met als ondertitel ‘De SpiegelTeam-methode 
in het Sociaal Domein’, beschrijft de bijzondere werk-
wijze van de HBEL-gemeenten. De vernieuwde website 
van het Digitaal Sociaal Plein heeft veel verschillende 
functies. Zo kunnen bezoekers in één oogopslag zien 

Verenigingen (weer) vitaal!

Boek over bijzondere werkwijze HBEL-
gemeenten en lancering nieuwe website

Nationale Herdenking 4 mei
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Tiende BEL-Veteranendag

Larense zaken 13 april 2018

Op woensdag 9 mei organiseert de gemeente Eemnes, 
mede namens de gemeenten Blaricum en Laren, voor de 
tiende keer de jaarlijkse Veteranendag voor alle vetera-
nen die in Blaricum, Eemnes en Laren wonen. De bijeen-
komst wordt gehouden in ‘De Wel’ (Rutgers van Rozen-
burglaan 1 in Eemnes). De ontvangst is vanaf 09.45 uur. 
Om 10.15 uur start het off iciële programma.

Deze Veteranendag staat in het teken van herdenken en 
bewustwording. Dit doen we samen met Eemnesser 
basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht. In het 
voorjaar hebben de leerlingen een stukje geschiedenis 
uit de Tweede Wereldoorlog meebeleefd aan de hand van 
het project ‘De klas van ‘45’. Veteranen en schooljeugd 
staan samen stil bij wat oorlog met je doet en herdenken 
de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het 
vrijheidsmonument aan het Plantsoen in Eemnes. 

Het doel van de Veteranendag is het tonen van waardering 
voor de inzet tijdens oorlogs- en vredesmissies. Ook biedt 
de bijeenkomst een goede gelegenheid om contacten te leg-
gen of te hernieuwen en herinneringen op te halen.

Uitnodiging
Alle veteranen uit Blaricum, Eemnes en Laren die inge-
schreven staan bij het Veteraneninstituut hebben een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen. Bent u een vete-
raan in een van de BEL-gemeenten, maar staat u niet 
ingeschreven bij het Veteraneninstituut? Ook dan kunt 
u zich aanmelden: u bent van harte welkom!
De Veteranendag is overigens niet alleen voor de militai-
ren die zijn ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog of 
daarna in voormalig Nederlands-Indië, Korea of Nieuw-
Guinea. De bijeenkomst is ook voor personeel van het 
voormalig Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 
(KNIL) en het vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de 
Tweede Wereldoorlog. Wij ontvangen graag ook alle jon-
ge veteranen die hebben deelgenomen aan een van de 
vele vredesmissies in internationaal verband, zoals in 
Libanon, Cambodja, voormalig Joegoslavië, Irak, Afgha-
nistan en Mali.

Aanmelden en meer informatie
Veteranen die geen uitnodiging hebben ontvangen, 
kunnen zich tot uiterlijk woensdag 25 april aanmelden 
via het bestuurssecretariaat van Eemnes. Dat kan per 
e-mail: bestuurssecretariaat@eemnes.nl, of telefonisch: 
035 - 751 33 35. Hier kunt u ook terecht voor meer infor-
matie over de Veteranendag.

 
In juni, de maand voor de amateurkunst, doet Laren 
samen met andere gemeenten in de regio Gooi- en Vecht-
streek mee aan het landelijke festival ‘iktoon’. Een 
maand lang biedt dit culturele evenement een podium 
aan alle amateurkunstenaars. 

Veel inwoners van Laren beoefenen actief een kunst-
vorm. Voor hun plezier of om zich verder te ontwikkelen. 
Het iktoon-festival is een mooie gelegenheid voor zowel 
inwoners als publiek om op een laagdrempelige manier 
kennis te maken met de diversiteit aan amateurkunst.

Bent u amateurkunstenaar en wilt u meedoen aan 
iktoon?
Als u wilt laten zien wat voor kunst u maakt of als u een 
evenement in juni organiseert, meld dit dan uiterlijk 10 
mei bij Nina van Gelder via n.vangelder@regiogv.nl 
Alle iktoon-activiteiten komen op de website  
www.iktoongooivecht.nl die half mei wordt gelanceerd.

Neem deel aan de spetterende slotavond op 29 juni 
De maand wordt afgesloten met een slotavond vol optre-
dens op vrijdag 29 juni. Wilt u of uw vereniging deze 
avond bijvoorbeeld een dansvoorstelling of een muzi-
kaal optreden geven, een stukje uit een musical of een 
korte toneelvoorstelling opvoeren? Geef dit dan door aan 
Nina van Gelder via n.vangelder@regiogv.nl

BEL Art expositie: doet u mee?
De BEL Art Kunstcommissie organiseert in het kader van 
iktoon een hieraan gekoppelde BEL Art expositie van  
31 mei tot 27 juni in het BEL-kantoor aan de Zuidersingel 5 
in Eemnes. Bent u beeldend amateurkunstenaar, woont 
u in Blaricum, Eemnes of Laren en wilt u met een schil-
derij of beeld exposeren in het BEL-kantoor? U kunt zich 
vóór 15 mei aanmelden bij Kees Kerkhof, via 
kees.kerkhof@belcombinatie.nl Vermeld hierbij uw con-
tactgegevens en een korte beschrijving van het kunst-
werk waarmee u wilt exposeren. Er zijn maar een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar; vol is vol!

Krijgt mijn kind 
voldoende rust?

Heeft jouw kind het ook zo druk? Maandag voetballen, 
dinsdag en woensdag naar de naschoolse opvang, don-

Iktoon: wat toont u in juni?

Vraag van de maand
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derdag naar muziekles en vrijdag naar de vaste speelaf-
spraak. Veel kinderen hebben een volle agenda en weinig 
vrije tijd om even te niksen. Daarnaast zijn er zoveel 
leuke activiteiten waar ze het liefst allemaal aan mee 
willen doen. Natuurlijk zijn er veel kinderen die dit aan-
kunnen en die duidelijk hun grens kunnen aangeven. 
Maar er zijn ook kinderen die het liefst de hele dag in de 
weer zijn en zelf geen innerlijke rem hebben. Deze kin-
deren hebben hun ouders nodig om rustmomenten in 
het dagelijkse leven in te passen.

Kinderen hebben de tijd nodig om hun dagelijkse 
indrukken te verwerken. Alleen al op een schooldag doet 
een kind ontzettend veel ervaringen en indrukken op. 
Als het te druk is dan kunnen kinderen moe, prikkel-
baar, huilerig en/of druk zijn.

Hoe is dat bij jouw kind?
Maakt je kind een vermoeide indruk of zie je bozer 
gedrag dan dat je gewend bent? Dan is rust inbouwen 
misschien een goede actie. Dat kun je doen door:
•  regelmaat en voorspelbaarheid in jullie dagritme te 

brengen. Dat maakt het voor je kind overzichtelijk en 
duidelijk. Houd momenten open om even niets te 
doen. Bijvoorbeeld op zondagochtend een paar uur 
lekker in pyjama lopen.

•  grenzen te stellen: vooral voor jonge kinderen is het 
vermoeiend om de hele dag zelf te beslissen over wat 
er gaat gebeuren. Een vastgestelde planning en regels 
kunnen voor sommige kinderen rustgevend werken.

•  te bekijken of je kind voldoende slaapt. Veel kinderen 
slapen korter dan ze nodig hebben. Volgens deskun-
digen hebben kinderen in de basisschoolleeftijd zo’n 
negen tot elf uur slaap nodig. Hier lees je meer over 
slaaptijden en slaapuren die je kind nodig heeft: 
www.slaapnodig.nl/hoelang.html 

•  een avond- en bedritueel te maken zonder computer-
spelletjes of tv kijken. Het is slim om kinderen niet 
meer bloot te stellen aan te veel prikkels. Samen een 
boekje lezen voor het slapen gaan of de dag doorne-
men is een rustige afsluiting van de dag. Voor jonge 
kinderen is het ook heel rustgevend om samen te 
kletsen in bad.

•  een middag geen afspraakjes te maken, maar lekker 
na school naar huis en samen knutselen, een spelletje 
spelen of gewoon even niets doen.

Heb je vragen over druk, moe of prikkelbaar gedrag van 
je kind? Vraag je je af waar het vandaan kan komen? Stel 
gerust een vraag aan de gezins- en opvoedcoaches! Lees 
meer op www.jggv.nl

Gemeentediensten
De gemeentediensten zijn in mei op de onderstaande 
dagen gesloten.
•  Donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag
•  Vrijdag 11 mei: Brugdag (een vrije dag tussen een 

bestaande feestdag en het weekend)
•  Maandag 21 mei: Tweede Pinksterdag 
Ook is telefoonnummer 14 035 niet bereikbaar. Op ove-
rige dagen zijn wij geopend op de gebruikelijke tijden.

Sociaal Wijkteam Laren
Het Sociaal Wijkteam Laren is in verband met Hemel-
vaartsdag op donderdag 10 mei niet bereikbaar en 
houdt geen inloopspreekuur. 

Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL
Inwoners van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren 
kunnen bij het Advies- en informatiepunt sociaal 
domein HBEL terecht met alle vragen over zorg, wel-
zijn, kinderen, jeugd(hulp), werk en inkomen. Vanwe-
ge de feestdagen is het Advies- en informatiepunt 
sociaal domein HBEL in mei niet bereikbaar op:

• Donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag
•  Vrijdag 11 mei: Brugdag (een vrije dag tussen een 

bestaande feestdag en het weekend)
•  Maandag 21 mei: Tweede Pinksterdag 

Vanwege de feestdagen zamelt de GAD uw huishoude-
lijk afval in mei op andere dagen in. In plaats van op:

•  Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) wordt uw 
huishoudelijk afval op woensdag 9 mei opgehaald. 

•  Maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) wordt uw 
huishoudelijk afval op dinsdag 22 mei opgehaald.

Afvalinzameling rond 
feestdagen

Sluiting op feestdagen
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Nieuws in beeld

Kiwani’s Gooise wielerkarvaan toetert erop los

Lange rij voor uitverkochte Matthäus Passion met King’s 
College Choir in Sint Jansbasiliek

Larense Noor Suttorp skiet Nederland naar 
2e plaats Kids Trophy in Oostenrijk

Leerlingen College de Brink krijgen 
voorlichting over cyberpesten 

Succesvol Paasconcert Sint Jans Schola Leerlingen stedelijk gymnasium op 
interview bij Historische Kring Laren

Historische overwinning Larens 
Behoud 6 zetels

Ingrid Hentenaar neemt na 8 jaar 
afscheid van Raad

Instortende kraanbaan geslaagde 
1 april-grap Noud Bijvoet

GroenLinks doneert huur en inboedel campagnepand aan 
Stichting Vier het Leven 
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Bel of bezoek ons op 15 minuten van het Gooi.
vandepas@vanderloeff.nl  |  www.vanderloeff.nl

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

Nederland vs buitenland 
Voor iedereen die vanaf 1 januari 2018 trouwt of een 
geregistreerd partnerschap aangaat, geldt een geheel 
nieuwe wet die het gezamenlijk vermogen regelt. 
Hierdoor lijkt ons nieuwe recht meer op regels die in 
het buitenland gelden. Het gegeven dat er meer 
(echt)paren zijn met verschillende nationaliteit was 
een van de redenen voor de aanpassing. Nederland 
liep altijd erg uit de pas met zijn versie van de  
gemeenschap van goederen. Die ‘oude’ versie blijft 
wel gelden voor iedereen die vóór 1 januari 2018 is 
gehuwd of een geregistreerd partnerschap aanging 
en dus ook bij de meeste scheidingen in de komende 
jaren. De ‘oude’ wet leidt regelmatig tot regelingen, 
die men oneerlijk vindt en waarop buitenlanders 
niet bedacht zijn. Een voorbeeld: Rob, een Neder-
lander, had een ton gekregen van zijn ouders voor de 
aankoop van een huis voor zijn jonge gezin. Zijn  
ouders hadden op aanraden van de notaris een uit-
sluitingsclausule opgenomen in de schenkingsakte. 
Daarmee bleef de ton voor Rob privé en viel niet in 
de gemeenschap. Hij houdt dus recht op teruggave 
van die ton. Zijn Zwitserse vrouw Beate had een er-
fenis gekregen van haar vader van ook een ton. Haar 
vader had geen testament en dus geen uitsluitings-
clausule gemaakt. Die ton viel volgens ons recht wel 
in de gemeenschap en Beate houdt dus slechts recht 
op de helft en haar man op de andere helft. Beates 
vader kon in het Zwitserse recht niet eens een uit-
sluitingsclausule maken en volgens Zwitsers recht 
was de erfenis juist wel geheel privé eigendom van 
Beate. Het Nederlandse recht doorkruist dit. Dat 
voelt oneerlijk. De Nederlandse rechtspraak toont 
de afgelopen tijd steeds meer begrip daarvoor en er 
zijn uitspraken die het buitenlandse recht toch laten 
prevaleren, zodat de ton van Beate ook privé blijft. 
Waren Rob en Beate in 2018 getrouwd, dan was de 
ton voor ieder van hen gewoon privé gebleven. k
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Het betreft de Collectie Nardinc van Els en wijlen Jaap 
Blokker. Voor de privéverzameling wordt een nieuwe 
vleugel gebouwd achter de orangerie van het museum. 
Collectie Nardinc omvat werk van schilders als Jan 
Sluijters, Leo Gestel, Kees van Dongen, Charley Toorop en 
Carel Willink. Sluijters is met 41 werken in de 
verzameling vertegenwoordigd en vormt de rode draad. 

Het zwaartepunt van het museum komt door de 
uitbreiding te liggen bij (de aanloop naar) het 
modernisme.

Singer Laren heeft net een ingrijpende verbouwing van 
het theater achter de rug en ziet zich nu opnieuw 
gebogen over de tekentafel. Een architect moet nog 
gevonden worden. Het is de verwachting dat de nieuwe 
vleugel eind 2020 voltooid is. Met de schenking wil Els 
Blokker haar liefde voor de kunst met anderen delen.

Miljoenenschenking Els Blokker aan Singer Laren
Laren heeft een unieke en omvangrijke schenking gekregen van ruim honderd schilderijen met 
topstukken uit het modernisme.

Herdenking bij Monument voor Joodse kinderen
Donderdag 19 april wordt tussen 16.00 uur en 18.00 uur 
stilgestaan bij het Monument voor de Joodse kinderen in 
Laren. Het is alweer een jaar geleden dat het Monument 
voor de Joodse Kinderen op initiatief van documentaire-
maakster Ineke Hilhorst door de Larense bevolking, vele 
particulieren en leerlingen van de scholengemeenschap 
Laar & Berg werd omarmd en is opgericht.

Het monument herdenkt de 48 kinderen en 4 staf leden 
van de Berg-Stichting die zijn vermoord tijdens de Holo-
caust. Ook directeur Jan Reitsema, die vele kinderen 
redde, wordt herdacht. Bij het monument, een corten-
stalen sculptuur van de beeldhouwer Lon Pennock, ligt 
een plaquette waarin de namen van de vermoorde kin-
deren en hun begeleiders zijn gegraveerd zodat zij nooit 
zullen worden vergeten en om de jeugd van nu te infor-
meren over de afschuwelijke gevolgen van de Holocaust.

Van 1909 tot 1965 was in Laren – op de plaats waar nu de 
scholengemeenschap Laar & Berg staat –  de Berg-Stich-
ting gevestigd. Voor de oorlog een instelling voor uit 
huis geplaatste Joodse kinderen. Na de oorlog een tehuis 
voor Joodse weeskinderen. 

De jaarlijkse herdenking is geadopteerd door leerlingen 
van Laar & Berg. Zij zullen ook voorgaan tijdens de 
plechtigheid op het Reitsemaplantsoen aan de Langsak-
ker in Laren. Wie aanwezig wil zijn bij de bijeenkomst 
die begint om 16.00 uur in Laar & Berg, kan zich aanmel-
den via de website www.monumentbergstichting.nl.
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Van Trouwzaal naar Vergaderzaal 
Nu ik in 2018 precies 35 jaren actief ben op gebied 
van huwelijksvoltrekkingen zowel binnen als bui-
ten Laren, constateer ik dat er behoorlijk wat ver-
anderd is in die tijd en of veranderingen altijd ver-
beteringen zijn, dat laat ik graag aan de lezers over. 

Waren vroeger de gemeentehuizen de wettelijke aange-
wezen locaties met ieder hun eigen inrichting en char-
me, in de loop der jaren worden op verzoek de meest bij-
zondere locaties tot “huis der gemeente” benoemd 
waardoor men daar kan trouwen. Dit is een landelijke 
trend, maar ik beperkt mij uiteraard nu tot Laren. Vooraf 
even enkele regels die voor huwelijksvoltrekkingen gel-
den en waarvan het niet slecht is die ook eens te weten.

Bij mijn start van mijn hobby (het voltrekken der huwe-
lijken) in 1983 kende men in Laren een  “klasse-systeem” 
voor huwelijken, 1e klas, 2e of 3e klasse met verschillende 
tarieven. De tariefverschillen uitten zich in wel of geen 
uitgerolde loper, wel of geen boeket op de tafel in de 
trouwzaal en wel of geen paraplu (die door de bode werd 
vastgehouden) bij regen. Op zaterdag trouwen was kost-
baarder dan op maandag t/m vrijdag en mensen die in 
Laren wilden trouwen, maar niet in Laren woonden, 
moesten voor zo’n zaterdag nog dieper in de buidel te tas-
ten. Daarnaast was en is er (wettelijk verplicht) een dag 
en tijdstip waarop bruidsparen gratis kunnen trouwen. 

Het gemeentehuis van Laren aan de Eemnesserweg 19 
kende destijds een statige en pittoresk ingerichte trouw-
zaal op de begane grond die men via de hoofdingang 
(met statige houten deuren) kon betreden. De inrichting 
bestond uit barokachtige (vergulde) stoeltjes met stoffen 



17

Van Trouwzaal naar Vergaderzaal 
bekleding en de huwelijksvoltrekker/ster stond achter 
een antiek bureau (zie foto).  In de lade van dit bureau een 
platenspeler (met de hand bediend) voor muziek tijdens 
de ceremonie.
In de loop der jaren werden faciliteiten als een geluidsin-
stallatie (geplaatst in de vensterbank) en een airco toege-
voegd en werden de stoelen vervangen door nieuwe 
(eveneens antiek ogende) stoelen. Alles wellicht kneute-
rig maar wel sfeervol en in stijl.

Tja en dan komt de BEL in zicht en besluit de gemeente 
Laren het gemeentehuis aan de Eemnesserweg 19 op te 
splitsen in een unit voor gemeentelijk gebruik (raadszaal 
en werkkamers burgemeester en wethouders) en een unit 
voor verhuur aan derden (gezondheidscentrum). Uit oog-
punt van financiën en efficiëntie misschien heel goed,  
maar wat betekent dit voor trouwlustigen in Laren?
Trouwlustigen komen nu binnen via een ingang (glazen 
schuifdeuren) achter het hoofdgebouw (noem het geksche-
rend maar de zij-ingang) en via het trappenhuis dienen 
bruidspaar en gasten de trouw-(raads-)zaal te bereiken.

Een vergaderzaal, modern en strak van inrichting met 
dimbare lichtelementen, wordt voor ieder huwelijk 
omgebouwd. Men demonteert de ronde vergaderunit en 
plaatst een katheder voor de huwelijksvoltrekker/ster en 
voor het bruidspaar een 2-sits hocker. Voor bezoekers (al 
naar gelang het aantal)  enkele rijen moderne strakke 
stoelen (publieke tribune bij raadsvergaderingen). Een 
moderne geïntegreerde geluidinstallatie kan door de 
bode bediend worden. Kortom een sfeerloze en strakke 
multifunctionele zaal. Of het nu door deze modernise-
ring komt zal ongewis blijven maar wel is duidelijk te 
merken dat heden ten dage bruidsparen meer en meer 
vragen om buiten het gemeentehuis te mogen trouwen 
op een door hen gekozen locatie. 

En zo trouwt een Babs dus inmiddels overal trouwlustigen, 
van ééngezinswoning tot villa en van tuin tot zwembad of 
speeltuin en clubhuis,  zolang de gemeente de gekozen 
locatie maar heeft aangewezen tot “huis der gemeente”.

Wat niet is gewijzigd, dat is de regelgeving omtrent de 
huwelijksvoltrekkingen zelf. 
Men dient nog steeds volmondig “Ja” te zeggen, de 
huwelijksvoltrekker dient vervolgens wettelijke uit-
spraak van bevestiging uit te spreken en de trouwakte 
dient ondertekend te worden. 

Ter verduidelijking daarover nog even het volgende.
Huwelijksvoltrekkingen voor De Wet (Burgerlijk Wet-
boek) moeten verricht worden door een door de gemeen-
teraad benoemde en door de rechtbank beëdigde Ambte-
naar der Burgerlijke Stand (afgekort ABS), dat is een 
ambtenaar die in dagelijkse dienst is bij een gemeente. 
Om uiteenlopende reden kan een gemeente een Buiten-
gewoon Ambtenaar der Burgerlijke Stand (afgekort Babs) 
benoemen. Zo’n Babs is iemand die hetzij eenmalig, het-
zij voor een aantal jaren, door een gemeente wordt 
benoemd met slechts die ene taak, namelijk het voltrek-
ken van huwelijken.  Andere taken van de burgerlijke 
stand, zoals behandelen van aangiften van huwelijk, 
geboorten, overlijden e.d. mag deze Babs niet doen.

Het zijn van “Babs”  is altijd gezien als een soort van “ere-
functie” die voorbehouden was aan “notabelen” binnen 
een gemeente. Heden ten dage is dit duidelijk anders en 
kan iedereen (die aan de wettelijke eisen voldoet) 
benoemd worden, zie maar hoeveel mensen uit de show-
wereld zich hiervoor aanmelden en graag (tegen beta-
ling) deze taak op zich nemen. Overigens niet vergeten 
te vermelden dat een Kerkelijke inzegening (of religieu-
ze activiteit) pas mag plaatsvinden nadat het wettelijk 
huwelijk tot stand is gekomen.

Dan natuurlijk nog die ene altijd weer gestelde vraag, 
mag je NEE zeggen wanneer het Jawoord wordt 
gevraagd? NEE, dat mag dus absoluut niet en wettelijk is 
de huwelijksvoltrekker/ster verplicht de ceremonie dan 
te stoppen omdat één der partijen met NEE-zeggen dan 
aangeeft niet volmondig achter uiterste wil om te trou-
wen te staan. 

Trouwen is leuk en ik blijf het nog steeds een leuke hob-
by vinden.

Paul van der Maas te Laren. 
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Voorkom vallen, 
beweeg!
Zo luidde de titel van het symposium en de 
campagne georganiseerd door de GGD in 2016. 
Het is en blijft ook nu een belangrijk thema.

Elk jaar belanden helaas 99.000 ouderen op de eerste 
hulp door vallen. Elke 5 minuten valt er een ouder 
iemand in Nederland. Er zijn veel redenen om te pro-
beren hier iets aan te doen. Indien u meerdere keren 
bent gevallen afgelopen jaar of als u moeite hebt met 
bewegen of lopen heeft u een verhoogd valrisico.

Wat kunt u nu zelf doen om vallen te voorkomen en 
wat is bewezen werkzaam?

•  Houd uw vitamine D op peil
Vrouwen vanaf 50 jaar en mannen vanaf 70 jaar wordt 
geadviseerd extra vitamine D te slikken. Ook al bent 
u veel buiten, uw lichaam kan op een gegeven 
moment niet voldoende vitamine D meer aanmaken. 
Vitamine D is naast voldoende calciumintake van 
belang om sterke botten te houden. Vitamine D is 
verkrijgbaar bij drogist, apotheek of huisarts.

•  Blijf actief
Beweeg en doe aan balans- en spierkrachttraining. 
Als u daar moeite mee heeft, kunt u dat in groepsver-
band doen of via de fysiotherapeut.

•  Laat uw ogen en oren controleren
•  Laat  medicatie controleren door huisarts/ apotheek
Bij mensen die meer dan vijf verschillende medicijnen 
per dag gebruiken en die boven de 75 jaar zijn vindt over-
leg plaats tussen huisarts en apotheker. U kunt altijd zelf 
bij de huisarts en apotheek een gesprek aanvragen over 
uw medicatie.

•  Maak het huis veilig
Denk aan het verwijderen van losliggende kleedjes en 
het aanbrengen van steunen in badkamer en toilet.

• Draag stevige schoenen
•  Span spieren aan bij opstaan. Ga eerst even rustig op 

de rand van het bed of stoel zitten voordat u opstaat.

Als u hier aan kunt werken, kunnen we een aantal 
valpartijen in de toekomst vermijden.

Namens de valpreventiewerkgroep Laren,

Gaby te Braak, huisarts

 Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Medewerker fossielengroep Geologisch 
Museum Hofland
De bezigheden van de fossielengroep kunnen ruwweg 
worden opgedeeld in vier activiteiten: Het beheer van 
de collectie (identif iceren, registreren, fotograferen en 
indelen van de fossielen in de collectie, en het verwer-
ken van de nieuwe schenkingen), het prepareren en res-
taureren van fossielen (binnenkort komt hiervoor een 
werkplek in het atelier), het gebruik van de fossielen 
voor tentoonstellingen en het gebruik van de fossielen 
voor onderwijsdoeleinden. Werktijden: In teamverband 
en naar eigen idee / overleg in te vullen. Contactper-
soon: Dick Borger van Geologisch Museum Hof land te 
Laren, tel. 035-6234631 (privé), 035-5382520 (museum) of 
vrijwilligers@geologischmuseumhof land.nl.

Gastheer/-vrouw foyer Brinkhuis
Je ondersteunt in de foyer in de ochtend of namiddag 
(lichte horecawerkzaamheden). Je werkt samen met een 
vaste horecamedewerker. Werktijden: van 9.00 tot 12.00 
uur of van 15.00 tot 18.00 uur. Contactpersoon: Elise 
Robers van Hart van Laren, tel. 035-7513991 of vrijwilli-
ger@hartvanlaren.nl.

Vrijwilliger wandelclub Rosa Spier Huis 
Elke woensdagochtend tussen 09.30 en 12.00 uur wan-
delt een groepje vrijwilligers met onze bewoners. Deze 
bewoners zijn over het algemeen immobiel en zitten 
hierdoor veelal in een rolstoel. Voor deze wandelclub 
zijn wij op zoek naar nieuwe begeleiders. Ben jij geïnte-
resseerd om vrijwilliger te worden in een creatieve en 
inspirerende werkomgeving? Contactpersoon: Martijn 
Derrix van Rosa Spier Huis te Laren, tel. 035 5386797 of  
m.derrix@rosaspierhuis.nl.

Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum 
is te bezoeken op:
dinsdag van 10.00 – 12.00 uur, 
Het Raadhuis, Eemnesserweg 19
dinsdag van 14.00 – 15.00 uur, 
Blaercom, Schoolstraat 3
donderdag van 13.30 – 15.30 uur, 
De Malbak, Wetering 122
tel. 035- 7504149 e-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl



Het doek is gevallen 
voor Wereldwinkel Laren
Op zaterdag 14 april is het zover: Wereldwinkel Laren sluit haar deuren. 

Geschiedenis
Wereldwinkel Laren heeft ruim 45 jaar bestaan. In de 
beginperiode werd gestart met verkoop vanuit een 
caravan op de markt. Maar ruim 40 jaar was de winkel 
gevestigd in de voormalige f ietsenstalling van de 
basiliek. Tegen een symbolische huur van eerst 1 gulden 
en later 1 euro per jaar hebben zij daar vele jaren gezeten. 

Afscheid
Voor de medewerkers van Laren wordt er op 20 april een 
afscheidsfeestje georganiseerd. De lege winkel wordt 
gezellig aangekleed en er zijn hapjes en drankjes. Op 
deze manier willen we een lange periode afsluiten, 
benadrukt voorzitter Hanny Meulenkamp. We zijn het 
parochiebestuur dankbaar dat we zo lang gebruik 
mochten maken van deze ruimte, maar vinden het ook 
jammer dat er nu na zoveel jaar een einde aan komt. De 
medewerkers hadden het hier enorm naar de zin, 
ondanks dat het een winkel was zonder voorzieningen. 
Geen water en geen toilet. Maar dat maakte de 
saamhorigheid misschien wel des te groter.

Gift
De Wereldwinkel Laren heeft in haar bestaan een mooi 
reservebedrag kunnen opbouwen. Mede door deze 
reserve is de Wereldwinkel Eemnes ontstaan. Nu de 
Wereldwinkel Laren haar deuren sluit, heeft het bestuur 
van de Wereldwinkel Laren Eemnes besloten dat  een 
deel van deze reserve naar twee goede doelen gaat. 
Tijdens het afscheidsfeest van 20 april zal de voorzitter 
twee cheques van elk € 2500,-overhandigen. De eerste 
cheque gaat naar de stichting Watoto Samburu, www.
watotosamburu.nl.  Dit is een klein ontwikkelingsproject 
in Kenia, waarbij Marianne  en Hans Houtkamp uit 
Laren bij betrokken zijn. Het doel van de stichting is om 
op zeer directe wijze bij te dragen aan verbetering van de 
toekomst van de kinderen van de Samburu. 
Het tweede goede doel dat geld ontvangt is de stichting 
Zulu Aid www.zuluaid.nl, werkzaam in Kwazulu Natal, 
(Zuid Afrika) die ervoor zorgt dat mensen die leven met 
HIV en Aids en/of mensen waarvan de familieleden 
besmet zijn met het HIV virus, toegang krijgen tot zorg, 
preventie, behandeling, scholing en ondersteuning. 
Het uitreiken van de cheques zal op vrijdag 20 april 

omstreeks 17.30 uur plaatsvinden in de voormalige 
Wereldwinkel Laren.

Wereldwinkel Eemnes
De wereldwinkel Laren Eemnes blijft voortbestaan met 
haar winkel in Eemnes. Deze winkel is gevestigd naast 
de Kringloopwinkel op de Zuidersingel 6. Voor fairtrade 
cadeauartikelen kunt u daar terecht. Maar natuurlijk is 
daar ook de eerlijke koff ie en thee verkrijgbaar. Evenals 
het grote assortiment van de (h)eerlijke Tony Chocolonely 
chocolade. Wij hopen onze klanten uit Laren te mogen 
begroeten in de Wereldwinkel in Eemnes, zodat wij de 
Fairtrade gedachte kunnen voortzetten zodat mensen in 
ontwikkelingslanden ook een beter bestaan kunnen 
opbouwen.

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

Zeer druk bezocht verkiezingsdebat door 
Politiek Café 't Gooi het gooi in Brinkhuis

Rotary Laren-Blaricum trakteert senioren op Paasbrunch

Leo Janssen druk in de weer als 
informateur

Nieuw front voor Poffertjeskraam 
Corn. de Haan

Papageno Huis kleurt blauw tijdens 
autismeweek

Riek Langen 40 jaar vrijwilliger bij 
Reumafonds Laren

Wiet de Boer vertelt over Laren van 
toen in Ons Genoegen

Joke's Boog Boutique 45 jaar in de Smederij

Palmpaasstokken na afloop van 
Eucharistieviering in basiliek

SV Laren ‘99 stevent af op 
kampioenschap
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Zeer druk bezocht verkiezingsdebat door 
Politiek Café 't Gooi het gooi in Brinkhuis

Filmagenda Brinkhuis 
18-04-2018  Maudie 14.30 uur 
18-04-2018  Les Fantomes d’Ismaël 19.30 uur
25-04-2018  14.30 uur geen f ilm ivm Symposium. 
25-04-2018  Vele Hemels boven de Zevende 19.30 uur
02-05-2018  Vele Hemels boven de Zevende 14.30 uur
02-05-2018  Hampstead 19.30 uur 
09-05-2018  Hampstead 14.30 uur 
09-05-2018  Borg/ McEnroe 19.30 uur
16-05-2018  Before the Flood 14.30 uur 
16-05-2018  C’est la vie 19.30 uur
23-05-2018  C’est la vie 14.30 uur 
23-05-2018  Loving Vincent 19.30 uur
30-05-2018  Loving Vincent 14.30 uur 
30-05-2018  The Party 19.30 uur 

Entree: 5,- Euro 
Graag online reserveren via www.hartvanlaren.nl. 
Indien u hier niet uitkomt dan kunt u op de dag van de 
voorstelling – vanaf een uur voor het begin van de voorstelling 
– uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen.

Tante Agaath…
Wie heeft (lees: wil) er niet een lieve tante, oude 
buurvrouw of verre achternicht die waar je wat sui-
ker (lees: geld) kunt lenen. In vroeger tijd spaarde 
men eerst een kapitaal voordat je een huis kon 
kopen. Ging je inwonen bij ouders, of die bij die lie-
ve tante of bij die verre achternicht, voordat je 
samen- als getrouwd- stel een eigen huis kon kopen. 
Kreeg men kinderen, moest de vrouw stoppen met 
werken en thuis voor de kinderen zorgen. De tijden 
zijn veranderd- maar zijn ze ten goede veranderd? 
Onlangs is uit een onderzoek naar voren gekomen 
dat de tussen de 59% en 65% van de starters in de 
leeftijd van 20 tot 35 jaar aankloppen bij ouders om 
extra geld te lenen. Hiertoe zijn verschillende 
mogelijkheden. Ouders kunnen bijspringen in de 
vorm van een lening of een schenking. De voor-
waarden van schenkingen zijn op dit moment fis-
caal aantrekkelijk. De best passende vorm is af han-
kelijk van de individuele situatie. Laat je daarom 
goed informeren. Starters zien de toekomst wel 
somber in. 53% Twijfelt of zij ooit een huis kunnen 
kopen omdat de huizenprijzen stijgen. Daarnaast 
heeft 50 procent hierover twijfels  omdat de hypo-
theekregels zijn aangescherpt. Eenmaal in het bezit 
van een huis groeit het vertrouwen. Van de starters 
die de afgelopen vijf jaar een huis kochten, twijfelt 
nog maar 26 % of zij door de stijgende huizenprijzen 
in de toekomst een ander huis kunnen kopen. 
Daarnaast is 29% onzeker hierover vanwege de aan-
gescherpte hypotheekregels. Uit het onderzoek 
blijkt ook dat 46% procent van de mensen denkt dat 
de kosten koper meegefinancierd kunnen worden 
in de hypotheeklening. Helaas is dit sinds het begin 
van dit jaar niet meer mogelijk en moeten de kosten 
koper uit eigen middelen betaald worden. Het is 
zorgwekkend dat bijna de helft van de starters dit 
niet weet. Zij komen onnodig voor vervelende 
financiële verrassingen te staan.

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

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

Vrijdag 20 april 
Mid Live Music: een gezellige 
avond met Rolf Menist
20.15 uur – Foyer Brinkhuis
Gratis
Een avond meezingen, lekker swingen op de dansvloer of alleen 
luisteren en genieten, ook als je niet meer zo piepjong bent. 
Verzoeknummers kunnen worden aangevraagd en er mag 
gedanst en gesjanst worden. Een hapje en drankje is weer aan de 
bar verkrijgbaar. 

Zondag 22 april
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis €  6,50
Stella Zake (viool) en Santa Zake (piano).

Zondag 22 april 
Hopper – Internationaal Danstheater & 
Doelen Ensemble
15.00 uur – Singer Laren
€  29,50 | Singer supporters €  27, 00 | 
Museumkaarthouders €  24,50
Na de eerste samenwerking in het dansconcert 
Silent Songs in vorig seizoen, maken het 
Doelen Ensemble uit Rotterdam samen met 
het Internationaal Danstheater een voorstelling met als 
uitgangspunt het werk van schilder Edward Hopper.

Maandag 23 april 
Scharrelconcert
17.00-18.30 uur – Theater aan de Brink
Bram Rutten en Veronique Hofman zijn er weer voor hun 
scharrelconcert op de maandagnamiddag. Beter kun je de week 
niet beginnen: een sfeervol, gratis concertje. Veronique zingt en 
Bram begeleidt haar op de piano. Online reserveren is mogelijk.

Maandag 23 april 
De God van de Slachting
Theatergroep Het Volk
20.15 uur – Rosa Spier Huis
Twee echtparen komen bijeen om een verklaring voor de 
schadeverzekering op te stellen: de zoon van het ene stel heeft 
‘gewapend’ met een stok de zoon van het andere paar twee 
tanden uitgeslagen. Gaandeweg blijken woorden de laagjes 
vernis van de beschaving grondig af te schuren, tot er alleen een 
(verbaal) slagveld overblijft.

TheaTeragenda
Zaterdag 14 april
Jazzconcert IKS
15.30 uur – Papageno Huis
€  6,50
De soulvolle popband IKS bestaat uit 
vijf jonge jazzmuzikanten. Door de bijzondere 
combinatie van drie stemmen, bas en gitaar creëren ze 
een eigen warme sound. De band speelt eigen werk 
waarin ze de liefde voor pop en R&B combineren met 
hun jazz-roots. Ook maken ze smaakvolle 
arrangementen van hun favoriete nummers met vaak 
een humoristisch tintje. 

Zondag 15 april
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€  6,50
Ana Prazeres (klarinet), Hadewych van Gent (cello) en 
Mattias Spee (piano).

Dinsdag 17 april 
Heppie de Peppie – Roué Verveer
20.15 uur – Singer Laren
€  25,00 | Singer supporters  
€  22,50
Roué Verveer behoort tot de grote 
jongens in cabaretland. Zijn gloednieuwe show belooft 
weer op-en-top Roué te worden: een stortvloed aan 
hilariteit, scherpe grappen, slimme improvisaties en 
zelfspot.

Woensdag 18 april 
Dansen met de vijand
Truus te Selle, e.a.
20.15 uur – Singer Laren
€  29,50 | Singer supporters  
€  27,00 
Dit aangrijpende stuk is gebaseerd op het succesvolle 
boek ‘Tante Roosje’ van Paul Glaser, dat de hele wereld 
overging en door de Washington Post werd omschreven 
als “een onontkoombaar verhaal over dapperheid en 
overlevingskracht”.
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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

Dinsdag 24 april 
Fleurine & Friends (USA) 
20.15 uur – Theater aan de Brink
€  18,00
Fleurine is één van de succesvolste 
exportproducten van de Nederlandse vocale 
jazz. De in New York woonachtige zangeres – 
echtgenote van de Amerikaanse pianist Brad Mehldau – brak in 
1994 door met haar optreden op het North Sea Jazz Festival. Ze 
richt zich vooral op Braziliaanse jazz, waarbij haar fluweelzachte 
stem prachtig tot zijn recht komt. Meer info en tickets: www.
fleurine.com.

Zondag 29 april
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€  6,50
Richard He (piano).

Zondag 29 april 
The New String Trio
15.30 uur – Rosa Spier Huis
The New String Trio, het strijktrio van het 
Koninklijk Conservatorium, dat al diverse 
prijzen in de wacht heeft gesleept, bestaat uit 
violiste Eva de Vries, altviolist Joosep Ahun en 
cellist Aleix Sala Ribere. 

Vrijdag 4 mei 
Wie de f*** is oom Jo 
Carolien van den Berg
21.00 uur – Singer Laren
€  22,00 | Singer supporters € 19,50
Carolien gaat op zoektocht naar het bijzondere overlevingsverhaal 
van haar vader. Hij wordt als zeventienjarige in november 1942 
opgepakt bij een razzia, samen met 360 andere Joodse 
werknemers en hun familieleden van de confectiefabriek 
Hollandia-Kattenburg.

Zondag 6 mei
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€  6,50
Luc Geraats (tuba) en Eadaoin Copeland (piano).

Zondag 13 mei
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€  6,50
Moederdag: Kindervoorstelling Katinka van Driezum.

Maandag 14 mei 
Rodion Trio – ‘Muziek als 
medicijn’
20.15 uur – Rosa Spier Huis
Het Rodion Trio bestaat uit 
klarinet, saxofoon en piano. Dat 
lijkt een beperkte bezetting, omdat er nauwelijks 
composities voor zijn geschreven. Maar juist dat gegeven 
heeft het Rodion Trio omgedraaid door eigen 
arrangementen te maken.  

Zondag 20 mei
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€  6,50
Vivianne Cheng (piano).

Zondag 27 mei
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€  6,50
Sara Balasch Lozano (viol), Violeta González Tomas (cello) 
en Maria Lopez Belarte (piano).

Kaarten voor theater- en filmvoorstellingen in het 
Brinkhuis: online via het ticketformulier op www.
hartvanlaren.nl. Indien u hier niet uitkomt dan kunt u 
op de dag van de voorstelling – vanaf een uur voor het 
begin van de voorstelling – uw kaartje(s) via 
pinbetaling aan de balie kopen. 

Kaarten voor concerten in het Papageno Huis: 
Reserveren via reserveren@stichtingpapageno.nl of 
rechtstreeks op www.papageno.nl. Betalen alleen met 
PIN!

Voorstelling of concert in het Rosa Spier Huis: 
Donateurs en bezoekers zijn van harte welkom. Voor 
niet-donateurs wordt een vrijwillige bijdrage in de 
kosten op prijs gesteld.  
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Koningsdag kan niet zonder vrijwilligers
LAREN - Op vrijdag 27 april viert Koning Willem-Alexander dit jaar zijn verjaardag samen met Koningin Maxima en zijn drie 
dochters in Groningen. In Laren organiseert het Oranjecomité ter ere van de verjaardag van de Koning een feestelijke programma. 

In Laren is het programma traditioneel. Te beginnen 
met een aubade bij de Prinsemarij, een toespraak 

van de burgemeester en felicitaties aan de jarige 
Koning. Als altijd klinken de muzikale klanken van 
de Muziekvereniging Sint Jan en waarvan de 
burgemeester beschermvrouwe is. Samen zingen 
wij het eerste en zesde couplet van ons volkslied het 
Wilhelmus. Aansluitend vindt het ringsteken plaats 
op de Brink voor de Sint Jansbasiliek.

De PIEKKISMARKT is dan al een paar uur aan de 
gang. Tegenwoordig verzamelen de eerste kinderen en 
ouders zich al vanaf 6 uur. In die vroege ochtenduren 
is Laren nog donker en het is altijd een bijzondere 
sfeer met al die drukte. Dit jaar is de PIEKKISMARKT 
voor de kinderen alléén op het Kermisterrein. 

De Larense BRADERIE staat goed aangeschreven 
en is dit jaar voor het eerst weer als vanouds dwars 
door het hele dorp heen. Vanaf het Zevenend tot 
aan de kruising Burgemeester Van Nispen tot 
Sevenaerstraat slingert de braderie zich door het 
centrum heen. 

In deze Oranje Krant bijzondere aandacht voor de 
jubilerende Jan de Wit. Dit jaar is het vijftig jaar 
geleden dat de Feestweek nieuwe stijl ontstond 
en Jan was daar als jongeman bij. Dit jaar ook 
bijzondere aandacht voor onze Larense EHBO. 
Voorzitter Mark Wilbrink van de Larense afdeling 
vertelt over het belang van zijn EHBO-organisatie 
voor ons dorp.

Afgelopen jaar ontviel ons oud-voorzitter Ernst 
Wortel. Zeer onverwacht en maar enkele weken 
na de viering van Koningsdag. We missen hem 
nog iedere dag. Ter nagedachtenis van deze 
markante Laarder die heel veel voor ons dorp 
heeft betekend, is er door kunstenares Marjolein 
Schiffers een wisseltrofee voor de winnares van 
het cabrio-ringsteken ontworpen. Elders in deze 
Feestweekkrant kan u daarover meer lezen. 

Het Oranjecomité dankt alle vrijwilligers en 
organisatoren van activiteiten. Zonder hen zou dit 
alles niet mogelijk zijn. Extra hulp is echter zeer 
welkom. 

Op Koningsdag zelf 
kunnen we zeker wel 
20  mensen  e x t ra 
gebruiken. Vooral in de 
vroege ochtend bij de 
PIEKKIESMARKT maar 
ook gedurende de dag 
op de BRADERIE is 
extra hulp noodzakelijk. 
Op de avond voor Koningsdag kunnen wij u hulp 
ook gebruiken. Wij verzamelen om 19.30 uur in de 
poffertjeskraam en gaan dan hekken klaar zetten 
en grijze containers in het dorp plaatsen. Lukt het 
dit jaar niet deze vrijwilligers te vinden dan komt de 
organisatie van Koningsdag volgend jaar in gevaar. 
Ik hoop op vele aanmeldingen; 
hjwvandenberg@gmail.com

Rest mij u een fijne Koningsdag en Fietsenrally te 
wensen en tot ziens, ergens in ons mooie dorp,

Erwin van den Berg, voorzitter 

 Oranje Krant

LAREN

ZONDAG 29 APRIL
11.00 uur   FIETSENRALLY,  

Start vanaf de Poffertjeskraam  

Corn.de Haan, Brink

VRIJDAG 4 MEI  
19.00 uur  STILLE TOCHT, Drift

20.00 uur   DODENHERDENKING,  

bij het monument op de Brink

ZONDAG 6 MEI  
14.30 uur  HERDENKINSCONCERT,  

Ontmoetingskerk, Kerklaan

OP HET KERMISTERREIN STAAT ER IN 
DE MAAND APRIL VOOR ONZE KLEINE 
DORPS BEWONERS DE DRAAIMOLEN.

VRIJDAG 27 APRIL (KONINGSDAG)
6.00 uur  PIEKKIESMARKT, Kermisterrein (Plein 

1945)  afgelopen 13.00 uur

9.00 uur  BRADERIE,  
Zevenend, Sint Janstraat tot Eemnesserweg 
en Brink vanaf Poffertjeskraam Corn,  
De Haan tot Burgemeester Van Nispen tot 
Sevenaerstraat

9.00 uur  KUNSTMARKT, Brink ter hoogte van Brinkhuis

10.00 uur  MUZIEKVERENIGING SINT JAN,  

bordes Prinsemarij, Sint Janstraat

10.30 uur   FELICITATIE Z.M. DE KONING,  

bordes Prinsemarij, Sint Janstraat 

10.40 uur  RINGSTEKEN MET RIJTUIGEN EN SJEZEN*, 

Brink

12.15 uur   ORANJEBORREL 

12.45 uur  DRUM- EN SHOWBAND MCC, Brink 

13.00 uur  ENTERTAINMENT VOOR JONG & OUD, 

Plein 1945

13.15 uur  RINGSTEKEN MET CABRIO’S*, Brink

14.00 uur  DRUM- EN SHOWBAND MCC, Brink

14.15 uur  RINGSTEKEN MET HARLEY’S*, Brink

14.45 uur  MANNENKOOR DE SPEUIT, Brink

15.00 uur  HERMES HOUSE BAND, Plein 1945

15.15 uur  RINGSTEKEN MET SCOOTERS*, Brink  

(onder voorbehoud)

17.00 uur  EINDE BRADERIE EN KUNSTMARKT

*  Aanmeldenvoor ringsteek onderdelen ½ uur  
voor aanvang bij de jurywagen

Programma 2018
WILHELMUS
Het eerste en zesde couplet 
van het Wilhelmus:

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van Duitse bloed
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood
een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd
de Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd

Mijn schild ende betrouwen
zijt gij, o God mijn Heer
op U zo wil ik bouwen
verlaat mij nimmer meer
dat ik doch vroom mag blijven
uw dienaar t’aller stond
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt
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Programma 2018 Oranje Comité laren

Op Koningsdag presenteert Stichting Le Bocque vanaf 13.00 uur geheel gratis entertainment voor 
jong & oud. Voor de kinderen is er gratis limonade, een springkussen en zij kunnen veilig spelen op 
het plein dat tot 20.00 uur is afgezet. Voor de ouders zal er muzikale ondersteuning zijn van 
diverse DJ’s en als klapper op de vuurpijl vanaf 15.00 uur de Hermes House Band.
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Het afgelopen schooljaar hebben de eindexamenleerlin-
gen van havo 5 en vwo 6 van het vak beeldende vorming 
van het Laar & Berg zich met enthousiasme gestort op 
het eindexamenthema: ‘Voorbeeldig, Imitatio, Variatio 
en Aemulatio’. Een selectie van de eindresultaten wordt 
nog t/m 28 april in de expositieruimte van het Brinkhuis 
getoond. Organisatie: Catherine Klaren, docente Beel-
dende Vorming Laar & Berg. Entree: gratis.

In de foyer van het Brinkhuis zijn t/m 12 mei beelden van 
kunstenares Erica Wesseling te zien. Zes beelden met als 
thema beweging. De vormen van hout nemen op een 
dynamische manier de ruimte in. Open atelier Pavil-
joensweg 6 Laren, 10 –17 uur: 30 maart, 6, 13, 29, 27 april, 
11 mei. Kijk ook op www.ericawesseling.nl.

Op zaterdag 14 april vindt 
de tweede Independent 
Bookstore Day in Neder-
land plaats. Die dag vieren 
we de boekwinkel en de 
lezer. Met speciale uitga-
ven in gelimiteerde opla-
gen, prachtige optredens 
van schrijvers en dichters 
en bijzondere activiteiten. 

Bij De Larense Boekhandel treden Philip Dröge, Marieke 
Lucas Rijneveld en Vivian Reijs op. Om 13.00 uur geeft 
Philip Dröge een lezing over zijn boek Pelgrim, om 14.30 
uur vertelt Marieke Lucas Rijneveld over haar boek ‘De 
avond is ongemak’ en vanaf 16.00 uur kunt u in gesprek 
raken met Vivian Reijs over haar werk, haar passie en 
haar boek ‘Gezonder met Viv’. Ook kunt u door een haar-
zelf gemaakte smoothie proeven. Bijna tweehonderd 
boekhandels, verspreid over het hele land, doen mee aan 
Bookstore Day. Zij ontvangen die dag ruim honderd 
schrijvers en dichters. Er zijn ook talloze speciale uitga-
ven die alleen op deze dag te koop zijn. Het gaat om bijna 
zeventig  exclusieve publicaties, gesigneerde exemplaren 
en scherp in prijs verlaagde boeken. Maar, let op, deze 
boeken en aanbiedingen zijn alleen op Bookstore Day, op 
14  april dus, te koop. Kijk op www.larenseboekhandel.nl 
of www.bookstoreday.nl voor alle speciale uitgaven en 
activiteiten in de buurt.

Eindexamenexpositie Laar & Berg

Beelden Erica Wesseling

Independent Bookstore Day 

Op 14 april organiseert 
De Gooische Muziek-
school van 13.00 tot 21.30 
uur de Dag van de Muziek 
in Theater Concordia aan 
de Graaf Wichmanlaan 46 
te Bussum. Hier kunnen 

belangstellenden komen kijken, luisteren en informe-
ren naar wat de muziekschool allemaal doet. Tijdens 
deze dag treden ongeveer tien ensembles op en zijn er 
docenten aanwezig om instrumenten te laten zien. Voor 
wie wil kan er een gratis les gepland worden in de week 
erna. De proef lesweek (16 t/m 21 april) biedt jong en oud 
de gelegenheid om op een passend moment een of meer-
dere instrumenten te proberen. De les is gratis en de 
muziekschool zorgt voor het instrument. Omdat de 
school dit voor het eerst doet is de organisatie heel 
benieuwd naar de belangstelling voor dit initiatief. De 
gratis proef lessen zijn te volgen op alle locaties van de 
muziekschool, te weten Bussum, Laren, Eemnes, Mui-
derberg, Huizen en Weesp.  Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen voor een afspraak 035-6936596 of info@
degooischemuziekschool.nl. Meer informatie: www.
degooischemuziekchool.nl.

De Collectie Singer weer-
spiegelt de ziel en per-
soonlijkheid van dit 
Amerikaanse verzame-
laarsechtpaar. Zondag 15 
april om 15.00 uur houdt 
Anne van Lienden hier 
een lezing over. U komt 
deze middag alles te 
weten over de geschiedenis van de verzameling van de 
Singers. Wanneer, waar en hoe is deze tot stand geko-
men? En wie adviseerden de Singers bij hun aankopen? 
Sinds de opening van het nieuwe theater is ook villa De 
Wilde Zwanen weer open voor publiek. De schitterende 
Tiffanylamp hangt weer op dezelfde plaats als bij de Sin-
gers thuis in 1911. De lezing vindt plaats in de theater-
zaal van Singer Laren. Prijs € 19,00, Singer Supporters 
betalen € 8,00 en museumkaarthouders € 11,00 (inclu-
sief museumbezoek). Kaarten via kassa@singerlaren.nl 
of online via singerlaren.nl.

Proef lesweek muziekschool 

Lezing: Kunst bij Singer Thuis

Activiteiten
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wetenschap, en hoort dus niet op de universiteit thuis. 
Geloof en rede sluiten elkaar principieel uit als het om 
verwerven van verif ieerbare en falsif ieerbare kennis 
gaat.” Cors Visser is o.a. bestuursvoorzitter van de Evan-
gelische Hogeschool in Amersfoort en lid van een ortho-
doxe kerk. Hij schrijft: “Kerken en wetenschap, dat is een 
lastige combinatie. We weten ons vaak geen houding te 
geven ten opzichte van allerlei wetenschappelijke uit-
spraken. Tegelijkertijd zijn er praktische mogelijkheden 
en vooral een houding om daar iets aan te doen. Kern-
woorden daarbij zijn: nieuwsgierigheid en verwonde-
ring.” Bert van Dam zal het debat in goede banen leiden, 
waarbij uiteraard de inbreng van de aanwezigen zeer 
welkom is. De lezing vindt plaats in het Brinkhuis en 
duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Prijs: € 10 (leden), € 12,50 
(niet-leden). Kaarten zijn verkrijgbaar via bliotheekhlb.
nl en het humanistischverbond.nl.

In de Raadszaal in Eemnes kunnen 
bezoekers donderdag 19 april 
genieten van een lunchconcert. 
Met zijn basklarinet brengt Frans 
Moussault onder de naam Muso 
leven tot stilte en stilte tot leven. 
De muziek is beïnvloed door de 
Shakuhachi-Zen traditie en cre-
eert een eigen poëtische muzikale 

wereld. Brian Pollard, oud-solofagottist van het Konink-
lijk Concertgebouw Orkest zei over de muziek van Muso: 
“In de muziek van Muso horen we ongrijpbare klanken 
en kleuren samenkomen telkens veranderend zonder 
begin of einde. We horen stilte in al zijn wonderbaarlijk-
heid, ontzagwekkend-
heid en diepte. We 
horen bewegingen ver-
rijzen en terugtreden 
als de golven van de zee. 
Vanaf de zijkant kun-
nen we luisteren en 
zien in en over de dieptes van perceptie, impressie en 
gedachte.” Het concert begint om 12.30 uur. Belangstel-
lenden kunnen vanaf 12.00 uur terecht voor een broodje 
en koffie, dit is inbegrepen in de toegangsprijs van 10 
euro. Reserveren is niet nodig, maar kan wel via 035-
5380827 of www.scarbomusica.nl.

Donderdag 19 april geven Margriet de Jong en wijkagent 
Remco Wessels tijdens het Parkinson Café een toelich-
ting over “het aftroggelen” van geld en/of waardevolle 
artikelen bij mensen (vaak ouderen) door vrienden, 

Lunchconcert Muso 

Parkinson Café

Praktisch spiritueel coach en engelentherapeut Lisette-
Anne Volker geeft maandag 16 april in het Brinkhuis een 
lezing over de maan en haar energie. In deze lezing ver-
telt zij over hoe de maankracht werkt en hoe je deze spe-
cif iek kunt inzetten om jouw leven en/of jouw bedrijf 
gericht te sturen. Stop met je afvragen waarom jouw 
acties de ene keer wel en de andere keer niet werken. Volg 
de natuurlijke cyclus van de maan en merk het verschil 
in je leven en je bedrijf. De lezing begint om 20.00 uur en 
duurt tot 21.30 uur. Investering: € 27,- bij online boeken, 
€ 30,- aan de deur. Toegangskaarten zijn te boeken via 
info@lisetteanne.com of www.lisetteanne.com  of 035-
773 11 50.

Kleindiervereniging Sport & 
Genoegen Midden-Neder-
land organiseert op dinsdag 
17 april een informatie-
avond over sierduiven. Twee 
grote namen uit sierduiven-
land verlenen hun mede-

werking aan deze avond. De eerste is de secretaris van de 
Nederlandse Bond van Sierduiven Han Voerman. Hij 
deelt de bezoekers in zijn brede kennis en kunde en gro-
te ervaring op het gebied van duiven. Ook aanwezig is 
top-keurmeester Fred van Apeldoorn. Op de hem beken-
de wijze zal hij in smakelijk Haags elke meegebrachte 
duif bespreken. Hoe vliegen ze, wat zijn de eigenschap-
pen, wat is het beste eten of hoe brengen ze de jongen 
groot? Lief hebbers en fokkers mogen één dier per ras 
meenemen zodat er een grote diversiteit te zien zal zijn. 
Het programma start om 20.00 uur. Bezoekers die om 
19.45 uur of eerder aanwezig zijn, hebben de gelegenheid 
onder het genot van een kop koffie met elkaar kennis te 
maken en zo kan de avond op tijd starten. De bijeen-
komst vindt plaats in het clubgebouw van de Sport & 
Genoegen aan de Jan van Galenstraat 35 in Huizen. De 
entree is gratis. Aanmelden: 06 - 244 80 717 Mees Brasser.

Het Humanistisch Verbond 
en de bibliotheek Huizen-
Laren-Blaricum organiseren 
op dinsdagavond 17 april 
een levendig debat over het 
verband tussen religie en wetenschap. Overtuigd vrij-
denker en atheïst Anton van Hooff gaat deze avond in 
discussie met godsdienstsocioloog Cors Visser. Anton 
van Hooff was docent klassieke geschiedenis aan de uni-
versiteit van Nijmegen. Hij schrijft: “Theologie is geen 

Lezing: De maan en haar energie

Informatieve sierduiven-avond

Debat over religie en wetenschap



Versa Welzijn en Dynamic Arts 
organiseren op vrijdag 20 april 
‘Bende van Talenten’. Kinderen en 
jongeren van 10 tot 18 jaar kunnen 
deze dag tussen 16.00 en 19.00 uur 
in De Scheper aan de Kerklaan 29 
diverse creatieve workshops vol-
gen, zoals diskjockey spelen, teke-
nen, rap en dans. De workshops 
worden gegeven door jonge arties-

ten. Door deze workshops willen de organisatoren een 
werkelijke bijdrage leveren aan de (kunst)educatie van 
kinderen. Daarnaast wil Dynamic arts jonge artiesten 
de kans geven hun talenten te laten zien, hun passie over 
te brengen en de jeugd te inspireren. Prijs: € 5,00 per 
workshop. Wees er snel bij, want het aantal plekken is 
beperkt! Inschrijven een meer informatie: kijk op www.
dynamicarts.nl of mail naar gena@dynamicarts.nl.

Op 21 april is er weer een brocante-rommelmarkt op 
Mauvezand 26. De verkoop start om 11.00 uur. Ook dit 
jaar is het doel een gezellig samenzijn voor eenieder die 
daar belangstelling voor heeft. Koffie en oliebollen wor-
den zolang de voorraad strekt gratis gepresenteerd. Wilt 
u zelf ook wat verkopen? Bel dan even met Tiny Duur-
land (06-23624515). Tip: Neem zelf een tafeltje mee voor 
het neerzetten van de spulletjes.

Locatie14 presenteert Art 
& Cars, een bijzondere 
tentoonstelling voor 
iedereen met een liefde 
voor kunst en/of bijzon-
dere (klassieke) auto’s. Op 
21 en 22 april opent de 
multifunctionele eventlocatie in Hilversum haar deuren 
van 11.00 uur tot 17.00 uur voor publiek. Het hart van 
Locatie14, een prachtige showroom, staat dit weekend 
volledig in het teken van kunst en auto’s. Er zijn kunst-
werken van kunstenaars uit binnen- en buitenland te 
bewonderen, alsmede een selectie buitengewone, prach-
tige klassieke en moderne auto’s. Alle tentoongestelde 
kunstwerken en een selectie van de auto’s zijn te koop. 
Daarnaast wordt er speciaal voor dit event een wijnbar 
ingericht met diverse topwijnen van over de hele wereld, 
welke tegen betaling per glas of f les te bestellen zijn. 
Adres: Franciscusweg 14, 1216 SK in Hilversum. Toegang 
tot het evenement is gratis. Meer informatie is te vinden 
op www.artandcars.nl.

Creatieve workshops bij Dynamic Arts

Brocante-rommelmarkt

Art & Cars

familie of onbekenden aan de deur. Na af loop is er gele-
genheid tot het stellen van vragen. De bijeenkomst 
wordt ook deze keer afgesloten met de mogelijkheid 
elkaar te spreken onder het genot van een drankje. De 
zaal opent om 14.00 uur, waar u de informatietafel van 
de Parkinson Vereniging kunt bezoeken. Koffie en thee 
staan voor u klaar. Toegang: gratis. Adres: Amaris Theo-
dotion, Werkdroger 1, 1251CM Laren (Ridderzaal) Meer 
info: www.parkinsoncafelaren.nl

Donderdag 19 april 
opent om 17.00 uur de 
veelzijdige BEL Art-
tentoonstelling van 
Ans van Horssen-
Medema, Rineke 
Wartena en Ria van 
der Mik in het BEL 

Kantoor. Als kind al raakte Ans van Horssen-Medema 
gefascineerd door foto’s die haar vader met zijn boxje 
maakte. Op haar 17e kocht zij zelf voor 25 gulden een 
camera en sindsdien is fotografie haar passie. Van 1956 
tot ‘61 volgde Ans de avondopleiding Publiciteit bij Aca-
demie Artibus. Daar leerde zij o.a. over camera- en Doka-
technieken. Na haar opleiding heeft zij tot 1998 zelf haar 
f ilmpjes ontwikkeld en vergrotingen (tot 50x70) geprint, 
altijd zwart-wit. De laatste jaren fotografeert Ans digi-
taal. Vooral lijnen en structuren blijven haar boeien. 
Rineke Wartena vertrok in 2000 een week naar Frankrijk 
om te schilderen op muziek en zij werd daardoor gegre-
pen. Bij schilderen op muziek gaat het erom of je in staat 
bent bepaalde vermogens naar believen in- of uit te scha-
kelen. Een hele kunst! Het is een kwestie van “Niet den-
ken, gewoon DOEN, Niet kijken waar het op lijkt, dat 
leidt maar af. Laat de kwast dansen op het ritme van de 
muziek. Laat je verrassen!” Ria van der Mik begon 25 jaar 
geleden met glas te werken. Boeiend vindt zij vooral de 
combinatie van het creatief bezig zijn met het ambachte-
lijke. Naast glas-in-loodramen in opdracht maakt zij ook 
wandobjecten naar eigen ontwerp en lampen en maskers 
in de Tiffany-techniek. Ria werkt graag samen met ande-
re kunstenaars. Een voorbeeld van die samenwerking 
zijn de keramische vogels die vervaardigd zijn door Mar-
greet Bruins te Baarn, maar waarvan de vleugels van glas 
door Ria zijn gemaakt. Bij de Venetiaanse maskers werkt 
zij samen met steenhouwer Ruud van de Vliet uit 
Utrecht, die de sokkels heeft ontworpen. Ria is ook 
gespecialiseerd in het restaureren van glas-in-loodra-
men. De tentoonstelling is nog tot en met 29 mei te zien 
tijdens kantooruren in het BEL Kantoor (Gemeentehuis), 
Zuidersingel 5 in Eemnes. 

Een samenspel van kunsten
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Rob van Schalkwijk en Myriam 
Wijgman zijn een kunstenaars-
duo uit Eemnes. Ze volgen 
samen de kunstacademie oplei-
ding ArtEZ-Upgraders in Art in 
Arnhem. Al werkend ontdekten 
ze dat ze elkaar goed aanvullen. 
Ze werken veel met druktech-
nieken. Laag over laag over laag; 
bij sommige werken zijn dat wel 

15 lagen. Het uitgangspunt van de meeste werken is een 
3D-object, waarbij ze een verta-
ling maken naar het platte 
vlak. Soms wordt ook de andere 
volgorde gehanteerd en dan 
werken ze vanuit het platte vlak 
naar bijvoorbeeld bronssculp-
turen. Een selectie van de wer-
ken is van 28 april t/m 26 mei te 
zien in de (h)Artgalerij van het 
Brinkhuis.

Praktisch spiritueel coach 
en engelentherapeut Liset-
te-Anne Volker geeft maan-
dag 30 april in het Brinkhuis 
een workshop Engelenkaar-
ten leggen. Leg jij graag 
kaarten? Wil je het echt 
goed doen? Wil jij leren hoe 
met kaarten om te gaan? 

Wil jij verschillende kaartleggingen leren? Wil jij per-
soonlijk door Lisette-Anne je derde oog geopend krijgen 
(zoals Doreen Virtue dat persoonlijk bij haar deed)? Dan 
is deze eendaagse workshop waarin je praktisch kaarten 
leert leggen iets voor jou. De workshop begint om 14.00 
uur en duurt tot 21.00 uur. Investering: € 197,- bij een 
persoon. Kom je met z’n tweeën, dan betaal je € 333,-. Je 
kunt je plekje boeken via info@lisetteanne.com of www.
lisetteanne.com  of 035-773 11 50.

Alice August de Meijer exposeert 
van 2 t/m 13 mei in Galerie Gijsel-
man. De kunstenares noemt haar 
werk ‘textile art’, omdat het 
kunst met textiel, olieverf en 
garen is. Op hoogwaardige stof-
fen schildert zij met olieverf met 
gebruik van zelfgetekende en 

Expositie MyR

Workshop Engelenkaarten leggen

Expositie Alice Textile Art

Op uitnodiging van de Filosofische Leeskring Blaricum 
verrijkt Paul Schnabel op zondag 22 april het Filosofisch 
Café met een interessante lezing over het stadse dorp, het 
beste van twee werelden. Jan Greven zal de lezing inleiden.  
Paul Schnabel is Eerste Kamerlid, socioloog en hoogleraar 
aan de faculteit Geesteswetenschappen te Utrecht. Van 
1998 tot 2013 was hij directeur bij het Sociaal Cultureel 
Planbureau (SCP). Al voor zijn benoeming als universiteits-
hoogleraar was hij hoogleraar Sociaal en Cultureel Beleid 
aan de Universiteit Utrecht. Schnabel was onder andere 
decaan van de Netherlands School of Public Health, hoog-
leraar Klinische Psychologie in Utrecht en hoofd onderzoek 
van het Nederlands Centrum Geestelijke Gezondheids-
zorg. Eerder studeerde Schnabel Sociologie in Utrecht en 
Bielefeld, en promoveerde in Rotterdam. Daarnaast is  
Schnabel lid van vele adviescommissies en actief als colum-
nist in onder meer NRC Handelsblad en het Financieele 
Dagblad. De sociale wetenschappen zijn bij uitstek verbon-
den met maatschappelijke (beleids-)vraagstukken op het 
gebied van onder meer (geestelijke) gezondheidszorg, 
arbeidsmarkt, milieu, wonen, politiek en burgerschap. De 
lezing duurt van 14.30 – 16.00 uur. Toegang is gratis, maar 
wel graag reserveren via www.bibliotheekhlb.nl. De Blae-
rcom bevindt zich aan de Schoolstraat 3 te Blaricum.

Filosofisch Café: lezing Paul Schnabel
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concert zijn die dag vanaf 14.00 uur verkrijgbaar aan de 
kerk. Na af loop is er een deurcollecte. Voor meer infor-
matie kunt u bellen met Stichting Koormuziek Laren:  
06 1 222 95 40.

Volleybalvereniging 
The Smashers orga-
niseert op Hemel-
vaartsdag donder-
dag 10 mei voor de 
37e keer op de vel-
den van sportver-
eniging SV LAREN 

‘99 aan de locatie Laarder Engh, Schuilkerkpad te Laren 
het 37e Recreatief Volleybal Toernooi. Met de organisatie 
van dit toernooi wil de volleybalvereniging het spelen 
van volleybal promoten en de deelnemers laten genieten 
van een gezellige en sportieve dag. Op deze dag kan 
iedereen het volleybalspel beoefenen, zich heerlijk uitle-
ven op het volleybalveld en er een ontspannen en gezel-
lige dag van maken. Ook voor de kinderen worden aller-
lei leuke dingen georganiseerd. Voor jeugdteams (12 - 15 
jaar) wordt een aparte poule samengesteld. Deskundige 
leiding zal hiervoor aanwezig zijn. Ook zal een mini-
clinic worden gegeven voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Voor de meest originele naam en de fraaiste/gekste out-
fit stellen de organisatoren leuke prijzen beschikbaar. 
Een deskundige jury kiest de winnaars. Het toernooi 
staat open voor recreanten (geen competitieteams) in 
diverse categorieën: 
gemengd, mannen, 
vrouwen en jeugd (van-
af 12 jr.). Men kan 
inschrijven per straat, 
familie, vriendenclub, 
buurt, school, bedrijf, 
gezin, vereniging, enz. 
De teams worden ingedeeld in groepen van 5 à 6 teams. 
Iedere poule is van ongeveer gelijke sterkte en kent een 
winnaar.  Het recreatieve karakter is het belangrijkste 
ingrediënt van dit gezellige toernooi. Het is daarom van 
belang dat men nauwkeurig het inschrijfformulier 
invult. De toernooiorganisatie kan dan de poules zoveel 
mogelijk op gelijke sterkte formeren. Ieder team dient, 
naast het bedenken van een originele naam, ook een 
scheidsrechter te leveren. De prijsuitreiking is om  
€ 17.00 uur in de kantine (bij mooi weer op het buiten-
terras) van het clubgebouw. De prijs voor een deelne-
mend team bedraagt € 20,-. Jeugdteams mogen gratis 
deelnemen. Meer informatie en inschrijven: 
www.smashers.nl.

Volleybaltoernooi The Smashers

-gesneden f iguren. Details en contouren worden gete-
kend met naald en garens, duizenden steekjes per werk. 
Haar werk is zeer gedetailleerd, met eigen stijl en warme 
uitstraling. Natuur, mooie locaties en seizoenen inspire-
ren haar. Een strand met paarden, een tuin of korenveld 
met vlammend rode klaprozen. Een stilleven met bloe-
men en gras, of een park met duiven. Vaak romantisch en 
heel decoratief. ‘Mijn jarenlange ervaring heeft steeds 
meer inzicht in de mogelijkheden en technische kennis 
opgeleverd,’ aldus Alice. ‘De werken veranderen, zoals 
het leven ook steeds verandert. Alhoewel het hard wer-
ken is en zeer arbeidsintensief, doe ik dit werk met hart 
en ziel. Elk kunstwerk is weer een nieuw spannend avon-
tuur.’ Gijselman Kunstexposities bevindt zich aan Drift 
6 (nabij Singer Museum) te Laren; de expositie is geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer op www.alicetexti-
leart.nl. 

Op 4 mei herdenken wij de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en andere militaire missies. We staan ook 
stil bij het overlijden van onze familieleden, vrienden en 
kennissen. Op Bevrijdingsdag vieren wij in alle toonaar-
den de betekenis van vrede en vrijheid. Voor de Stichting 
Koormuziek Laren zijn deze thema’s een inspiratiebron 
voor een bijzonder concert, waarbij u van harte welkom 
bent. Op 6 mei om 14.30 uur opent de Ontmoetingskerk 
aan de Kerklaan in Laren voor u de deuren en wacht u 
een veelzijdig zondagmiddagconcert. Het vocaal ensem-
ble ‘Puur’ o.l.v. Paul Snoek treedt op, met achter de vleu-
gel Annemieke Jussen. Soliste is de sopraan Rosemary 
Carlton- Willis. De harp wordt bespeeld door Beate 
Loonstra. De koor- en solostukken tijdens het concert 
zijn gekozen rond het thema herdenken en vieren. Naast 
muziek die ons troost en helpt bij het verwerken is er ook 
feestelijke muziek te horen om het leven, de vrede en de 
bevrijding te vieren. Het concert wordt besloten met 
songs die bekend werden door Vera Lynn (de sweetheart 
of the forces). Ook de concertbezoekers kunnen in deze 
medley hun stem laten horen. Gratis kaarten voor het 

Herdenkingsconcert
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Slechts weinig mensen weten dat 
Giorgio Vasari in zijn beroemde 
boek De Levens van de meest pro-
minente schilders, beeldhouwers 
en architecten ook vrouwelijke 
kunstenaars heeft genoemd. In de 
Nederlandse vertaling zijn ze 
nooit opgenomen. Toch is Vasari 

heel enthousiast over Suor Plautilla Nelli uit Florence, 
Properzia De’Rossi uit Bologna en Sofonisba Anguissola 
uit Cremona. Deze drie vrouwen waren dan ook over heel 
Europa bekend in de 16e eeuw. Tijd om hun oeuvre eens 
nader te beschouwen. Tijdens deze lezing op zondag 13 
mei om 15.00 uur in Singer Laren zal kunsthistorica drs. 
Karin Haanappel u meenemen naar de renaissance en 
deze getalenteerde vrouwen, die ten onrechte in de ver-
getelheid zijn geraakt, voor het voetlicht plaatsen. De 
lezing vindt plaats in de theaterzaal. Prijs € 19,00, Singer 
Supporters betalen € 8,00 en museumkaarthouders  
€ 11,00 (inclusief museumbezoek). Kaarten via 
kassa@singerlaren.nl of online via singerlaren.nl.

Lezing: Vrouwelijke kunstenaars uit de 
Italiaanse renaissance. Vanaf 14 mei start Han-

neke Jager weer een 
cyclus van 5 lessen waar-
bij deelnemers stap voor 
stap hun eigen tuin leren 
ontwerpen. De eerste les 
vindt buiten plaats. Er 

wordt getoond hoe je je eigen tuin kunt inventariseren 
en daarna volgt een rondje door de buurt. ‘Het is altijd 
weer erg leuk en leerzaam om de verschillende keuzes te 
zien die mensen maken en wat dat doet met een tuin en/
of huis,’ vertelt Hanneke enthousiast. De tweede les 
wordt besteed aan het op schaal tekenen van je tuin en 
het maken van een vlekkenplan. De lessen daarna ga je 
een daadwerkelijk ontwerp op schaal maken met de 
beplanting in groepen ingetekend. Gedurende alle les-
sen begeleidt Hanneke de deelnemers door het geven van 
adviezen en het beantwoorden van vragen. Zij heeft 
bovendien een schat aan boeken en tijdschriften voor 
het opdoen van inspiratie. De workshop start op maan-
dagavond 14 mei van 19.30 tot 21.30 uur. De overige data 
zijn dinsdag 22 mei (vanwege Pinksteren), maandag 28 
mei, 4 en 11 juni.  De kosten bedragen 195 euro inclusief 
materiaalgebruik en koffie/thee. Hanneke werkt in klei-
ne groepjes om zo veel mogelijk persoonlijke aandacht te 
kunnen geven, met minimaal 3 en maximaal 6 deelne-
mers. De workshop wordt gegeven op de Zijtak 52 in 
Laren. Kijk voor m eer informatie op cottagetuinen.nl of 
bel naar 06-46764959. 

De inschrijving voor de 13e editie van het Larense Dorps-
diner is gestart. Het diner vindt dit jaar plaats op zondag 
10 juni. Gekozen is dit keer voor een andere locatie: de 
schilderachtige nieuwe tuin van Singer Laren. Er is 
plaats voor 450 gasten en het aantal reserveringen gaat 
hard! Kaarten voor deelname kosten € 44,50 per couvert. 
Voor het eerst organiseert de Rotary ook een loterij. Door 
loten te kopen kunnen de deelnemers exclusieve prijzen 
winnen. Met de deelname aan het diner en de loterij dra-
gen de gasten rechtstreeks bij aan een van de tien projec-
ten van lokale goede doelen waarvoor de Rotary in totaal 
minimaal 25.000 euro wil ophalen. Naast toegang tot het 
Dorpsdiner kunnen de deelnemers met hun toegangsbe-
wijs van dinsdag 5 juni tot en met zondagmiddag 10 juni 
gratis de nieuwe tentoonstelling “Geschilderde tuinen” 
in Singer Laren bezoeken. Aanmeldingen voor het 
Dorpsdiner en loten worden verkocht via de website 
www.dorpsdiner.nl.

Workshop Tuinontwerpen

Kaartverkoop Dorpsdiner gestart

UNIEKE TROUWKAARTEN

GRATIS EERSTE PROEFDRUK VOLLEDIG AANPASBAAR

WWW.KAARTMIX.NL

KAARTMIX.NL
GEBOORTEKAARTEN TROUWKAARTEN
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26 april SV Laren: Klaverjasavond, vanaf 19.30 uur
27 april  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00 uur
28 april t/m 26 mei Brinkhuis: Expositie MyR
29 april Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
29 april Rosa Spier Huis: The New String Trio, 15.30 uur
30 april  Brinkhuis: Workshop Engelenkaarten leggen, 

14.00-21.00 uur
2 mei  Brinkhuis: Film ‘Vele Hemels boven de Zevende’, 

14.30 uur
2 mei Brinkhuis: Film ‘Hampstead, 19.30 uur
2 t/m 13 mei    Galerie Gijselman: Expositie Alice Textile Art, 

11.00-17.00 uur
3 mei Brinkhuis: Brei-haakcafé, 10.00-12.00 uur
4 mei  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00 uur
4 mei Singer Laren: Wie de f*** is oom Jo, 21.00 uur
6 mei Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
6 mei  Ontmoetingskerk: Herdenkingsconcert, 14.30 uur
7 mei Johanneshove: Creatieve middag, 14.00 uur
9 mei Brinkhuis: Film ‘Hampstead’, 14.30 uur
9 mei Brinkhuis: Film ‘Borg/ McEnroe’, 19.30 uur
10 mei SV Laren: Volleybaltoernooi The Smashers
11 mei  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00 uur
13 mei Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
13 mei  Singer Laren: Lezing ‘Vrouwelijke kunstenaars uit 

de Italiaanse renaissance’, 15.00 uur
14 mei  Rosa Spier Huis: Rodion Trio – Muziek als medicijn, 

20.15 uur
Vanaf 14 mei Cottage Tuinen: Workshop Tuinontwerpen
16 mei Brinkhuis: Film ‘Before the Flood’, 14.30 uur
16 mei Brinkhuis: Film ‘C’est la vie’, 19.30 uur
18 mei  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00 uur
20 mei Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
23 mei Brinkhuis: Film ‘C’est la vie’, 14.30 uur
23 mei Brinkhuis: Film ‘Loving Vincent’, 19.30 uur
25 mei  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00 uur
26 en 27 mei  Atelierroute Laren
27 mei Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
28 mei Johanneshove: Creatieve middag, 14.00 uur
30 mei Brinkhuis: Film ‘Loving Vincent’, 14.30 uur
30 mei Brinkhuis: Film ‘The Party’, 19.30 uur

Agenda
t/m 28 april Brinkhuis: Eindexamenexpositie Laar & Berg
t/m 12 mei Brinkhuis: Expositie beelden Erica Wesseling
13 april  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00 uur
13 april Brinkhuis: Gooise Talentenavond, 20.15 uur
14 april  Larense Boekhandel: Independent Bookstore Day, 

vanaf 13.00 uur
14 april Papageno Huis: Jazzconcert IKS, 15.30 uur
15 april Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
15 april  Geologisch Museum Hof land: Lezing Jelle Reumer, 

14.00 uur
15 april  Singer Laren: Lezing ‘Kunst bij Singer Thuis’, 15.00 uur
15 april t/m 10 juni  Rosa Spier Huis: tentoonstelling Eric de 

Nie, schilderijen en aquarellen, 
dagelijks 10.00-16.00 uur

15 april t/m 10 juni  Rosa Spier Huis: tentoonstelling Berend 
Bodenkamp, ruimtelijk werk, dagelijks 
10.00-16.00 uur

16 april  Brinkhuis: Lezing ‘De maan en haar energie’, 20.00 
uur

16 t/m 21 april    Gooische Muziekschool: Poref lesweek
17 april  Brinkhuis: Debat over religie en wetenschap, 20.00 

uur
17 april  Singer Laren: Heppie de Peppie-Roué Verveer, 20.15 

uur
18 april Brinkhuis: Film ‘Maudie’, 14.30 uur
18 april  Brinkhuis: Film ‘Les Fantomes d’Ismaël’, 19.30 uur
18 april Singer Laren: Danssen met de vijand, 20.15 uur
19 april Raadszaal Eemnes: Lunchconcert Muso, 12.00 uur
19 april Amaris Theodotion: Parkinson Café, 14.00 uur
19 april  BEL Kantoor Eemnes: opening BEL Art-

tentoonstelling, 17.00 uur
19 april t/m 29 mei  BEL Art-tentoonstelling ‘Een 

samenspel van kunsten’
20 april  Brinkhuis: APK-keuring voor uw pc/laptop, 

10.00-12.00 uur
20 april  De Scheper: Creatieve workshops Dynamic Arts, 

16.00-19.00 uur
20 april  Brinkhuis: Mid Live Music - Rolf Menist, 20.15 uur
21 april Mauvezand 16: Brocante-rommelmarkt, 11.00 uur
22 april Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
22 april  De Blaercom: Filosofisch Café, lezing Paul 

Schnabel, 14.30 uur
22 april  Singer Laren: Hopper – Internationaal Danstheater 

& Doelen Ensemble, 15.00 uur
23 april Johanneshove: Creatieve middag, 14.00 uur
23 april  Johanneshove, SeniorWeb: start workshop 

Genealogie, 3 dagdelen, 14.00 – 16.00 uur
23 april  Theater aan de Brink: Scharrelconcert, 17.00-18.30 uur
23 april  Rosa Spier Huis: Theatergroep Het Volk – De God 

van de Slachting, 20.15 uur
24 april  Theater aan de Brink: Fleurine & Friends, 20.15 uur
25 april  Brinkhuis: Film ‘Vele Hemels boven de Zevende’, 

19.30 uur

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
243 2 mei vrij. 11-05 en za. 12-05
244 6 juni vrij. 15-06 en za. 16-06 
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

De Gouden Makelaar 
 

 
 

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
2 mei 2018

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

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

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

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, Eemnes
Di. t/m vr. van 08.00 - 15.30 uur
Alle maandagen gesloten
Telefoon: 14 035

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

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

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

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


