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5 vragen aan 

Hoe ben je ertoe gekomen om 
kinderslaapcoach te worden?
‘Na de geboorte van onze dochter Julia, nu anderhalf jaar 
geleden, merkte ik hoe weinig bekend er is over het slaap-
gedrag van baby’s. Dat verbaasde me. Ik vroeg me af hoe 
het kwam dat de ene baby slaapt als een roos, terwijl de 
andere baby de hele nacht wakker is. Is dat een kwestie 
van geluk of spelen er andere factoren mee? In mijn zoek-
tocht naar de antwoorden ben ik verschillende boeken 
gaan lezen en gaan praten met experts. Zo kwam ik 
erachter dat je als ouder zelf ook veel kan doen om het 
slaapgedrag van je baby te bevorderen. Het onderwerp 
fascineerde me zo, dat ik een opleiding tot kinderslaap-
coach ben gaan volgen. Inmiddels heb ik de opleiding 
bijna afgerond en heb ik al veel ouders en baby’s kunnen 
helpen aan een betere nachtrust.’ 
  
Op welke manier help jij ouders?
‘Op mijn website slaaptipsvoorbaby’s.nl staan gratis arti-
kelen over het slaapgedrag van baby’s. Daar is ook een 
gratis digitale gids te downloaden met praktische tips 
om je baby te helpen met slapen. Ook op mijn Instagram-
account kun je allerlei gratis informatie vinden. Daar-
naast organiseer ik regelmatig webinars waarin een 
bepaald onderwerp centraal staat. Er sluiten dan soms 
wel 50 ouders aan. Ouders die meer hulp wensen, bied ik 
telefonische consults en off line coachingstrajecten. 
Samen bespreken we dan een bepaald probleem en ik geef 
tips waar ze actief mee aan de slag kunnen. Het motiveert 
mij enorm als ik later hoor dat mijn advies écht werkt.’ 

Kun je een paar slaaptips noemen waar 
baby’s vaak baat bij hebben?
‘Bij veel baby’s werkt een donkere kamer erg goed. In het 
donker maakt je baby melatonine aan, wat ervoor zorgt 

dat hij sneller in slaap valt. Verder moet je voorkomen dat 
je baby oververmoeid is, want daardoor kan hij vaak min-
der makkelijk in slaap komen. Aan de andere kant moet je 
je kindje ook niet te snel in bed leggen, want als hij niet 
moe is lukt het ook niet. Verdiep je in het ritme van je 
baby, dat is belangrijk. Verder slaapt de ene baby lekker 
met wat geluid om hem heen, terwijl de andere baby juist 
behoefte heeft aan stilte. Dat is echt een kwestie van je 
baby leren kennen. Ten slotte kan ook inbakeren helpen, 
zeker bij onrustige baby’s. Het kan je baby een geborgen 
en vertrouwd gevoel geven, net als toen hij veilig in de 
baarmoeder zat.’  

Wat hoop je te bereiken als slaapcoach?
‘Naast slaapcoach zie ik mijzelf als een ondernemer met 
een missie. Ik ben pas een paar maanden geleden gestart, 
maar ik merk duidelijk dat de nieuwe generatie ouders 
behoefte heeft aan informatie over het slaapgedrag van 
hun baby. Ik wil van mijn bedrijf een merk maken en 
zoveel mogelijk (aanstaande) ouders helpen. Zo verkoop 
ik inmiddels verschillende online slaapgidsen op mijn 
website en dat gaat hartstikke goed; elke dag als ik wak-
ker word heb ik er weer een stuk of 10 verkocht. Door deze 
slaapgidsen maak ik de beschikbare kennis én toeganke-
lijk voor iedereen, maar heb ik ook een extra verdienmo-
del gecreëerd”

Wat heb jij met Laren?
‘Vier jaar geleden zijn wij vanuit Amsterdam naar Laren 
verhuisd. Veel van onze vrienden waren al richting het 
Gooi getrokken en ik vond Laren altijd al een gezellig 
dorp. Je hebt hier alles: mooie winkels, heel veel horeca en 
de natuur is letterlijk om de hoek. Sinds ik moeder ben, 
zie ik ook hoeveel kinderfaciliteiten Laren heeft, waaron-
der diverse crèches, maar ook de ijsbaan op de Brink vind 
ik super. We wonen hier dan ook met zeer veel plezier.’ 
 

Waarom slapen sommige baby’s al kort na de geboorte de 
hele nacht door, en houden andere baby’s hun ouders soms 
maandenlang uit hun slaap? Kun je je kindje helpen bij 
het slapen? En zo ja, hoe dan? Veel jonge ouders hebben 
vragen over het slaapgedrag van hun baby, merkte 
Myrthe Stapper. Als kinderslaapcoach en oprichter van 
slaaptipsvoorbabys.nl wil zij ouders én kinderen helpen 
aan meer (nacht)rust. 

Myrthe Stapper
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Samen sterk 
We leven momenteel in een roerige 
tijd. We merken allemaal de effec-
ten van de landelijke maatregelen 
tegen het coronavirus. De scholen 
en de horeca zijn gesloten, evene-
menten geschrapt en we beperken 
zoveel mogelijk sociale contacten. 
Ik heb grote waardering voor het 
snelle en kordate optreden van al onze inwoners en orga-
nisaties die er samen voor zorgen dat de maatregelen 
snel opgevolgd worden. We werken echt samen om de 
verspreiding van het virus te beheersen.

Pas goed op elkaar
Dat we het contact met elkaar nu beperken, doen we om 
te voorkomen dat we elkaar besmetten. Dat wil niet zeg-
gen dat we er niet voor elkaar kunnen zijn. Juist nu moe-
ten we op elkaar passen. Onze ouderen, die extra kwets-
baar zijn en door de maatregelen eenzamer worden, 
kunnen onze hulp gebruiken. Even een tas boodschap-
pen meenemen voor de buurvrouw of een pannetje extra 
koken is iets wat we allemaal kunnen doen. En elkaar 
wat vaker bellen om te vragen of alles goed gaat is ook 
een kleine moeite.

De mensen die het moeten doen
De mensen die werken in de zorg hebben het nu extra 
druk. Dat geldt ook voor de mensen bij de politie, brand-
weer en andere belangrijke beroepsgroepen die waken 
over onze gezondheid en veiligheid. Laten we trots zijn 
op al onze hulpverleners die juist nu keihard werken. 
Ondanks alle beperkingen moet de samenleving blijven 
draaien. Dat geldt ook voor de gemeente. De BEL Combi-
natie blijft voor iedereen bereikbaar en beschikbaar. 
Weliswaar in aangepaste vorm. 

Laten we samen sterk zijn.

Nanning Mol
Burgemeester

17Hoe kom ik de coronatijd door

Larens Journaal
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EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

Het adres voor een 
Zegelring met familiewapen 

  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

Stilte 
Hoe een drukke agenda van een gemeenteraadslid in 
zeer korte tijd leeg loopt. Zeker als ik daar ook nog mijn 
werkafspraken bij optel. Dan gaat het nog harder. Maar 
telefoon, video call, skype, teams etc. zijn geduldig. 
Thuiswerken is een goede optie. In plaats van enkele 
keren per week nu de gehele week. In mijn werk valt alles 
(nog) niet helemaal stil maar het werk als gemeente-
raadslid voor dit moment wel, zo lijkt het. Alle bijeen-
komsten, commissievergaderingen en de gemeente-
raadsvergadering van 25 maart zijn geannuleerd. Dat 
stil vallen van ons werk is echter schijn want op de ach-
tergrond wordt er nu vooral door burgemeesters, crisis-
managers en ambtenaren betrokken bij de vitale onder-
delen van onze ambtelijke organisatie hard gewerkt. 

Een pluim voor hen en alle mensen die wel gewoon op de 
werkvloer moeten verschijnen om hun werk voor de 
medemens, cliënten of patiënten dagelijks te blijven 
doen. Maar ook eigen families en gezinnen hebben waar 
iemand al ziek is en zich nu terecht extra druk maken 
om hun gezondheid. Heel veel sterkte allemaal.

Het sociaal, maatschappelijk en cultureel leven heeft het 
hard te verduren. Maar veiligheid en gezondheid gaan 
voor alles. Hulde aan die initiatieven die ontplooid wor-
den om de medemens die ondersteuning en hulp nodig 
heeft te helpen. Sterkte allemaal in de komende weken. 
Contact via telefoon 06-13356669 of mail kan natuurlijk 
altijd: e.vandenberg@laren.nl of r.winkel@laren.nl 

Hartelijke groet,

Erwin van den Berg, 
gemeenteraadslid CDA
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Politiek

Larens Winkelgebied 2.0
Het is bekend dat onze gemeente Laren een gewild dorp 
is om te winkelen, terrasjes te pakken en te slenteren. 
Iedereen is welkom en iedereen moet dat zo veilig als 
mogelijk kunnen doen.

Is het dan niet een goed idee om, gelijk in ons omrin-
gende gemeenten, in het centrum  een wandelgebied te 
gaan ontwikkelen waar helemaal geen verkeer is of ver-
keer te gast is? Gestart kan worden met de Nieuweweg 
die zich daar uitstekend voor leent en wel op het gedeelte 
tussen de Brink en Klaaskampen. 
Dit geeft mogelijkheden voor uitstallingen, bankjes, ter-
rasjes, zodat winkeliers en publiek elkander vindt in een 
veilige omgeving. Geen auto’s op zoek naar parkeerplaat-
sen en daarbij zorgend voor opstoppingen en daar tus-
sendoor laverend f ietsers en bromfietsers.

Vele gemeenten zijn ons voorgegaan en aanvankelijk met 
niet al te veel enthousiasme van de betrokken winkeliers 
maar na verloop van tijd wil men niet anders meer, blijkt 
achteraf. Een bijkomend voordeel kan zijn dat organisa-
tie van een braderie of kleine markt eenvoudig te realise-
ren is.

Parkeerruimte genoeg in de nabijheid en laden en lossen 
met bevoorrading is te regelen met urenopenstelling 
dus waarom niet eens een proef van een jaar met bijvoor-
beeld afsluiting voor alle verkeer op bepaalde dagen of 
dagdelen? Samen met Bijzonder Laren
komt er dan wellicht een nieuwe aantrekkelijke winkel-
straat in ons dorp, Larens Winkelgebied 2.0.

D66 Laren
Andreas Grunwald

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

Sociaal isolement en LATAX
We leven in onzekere tijden. De wereld is piepend en 
krakend tot stilstand gekomen, hopelijk leest u dit in 
goede gezondheid. ‘Sociale onthouding’ is het 
toverwoord om verdere besmetting te voorkomen. Dat is 
naast verstandig ook vervelend en voor de meesten van 
ons tijdelijk. Maar dat geldt niet voor iedereen. Want 
voor de kwetsbaren in ons dorp geldt die isolatie altijd, 
tenzij er betrouwbaar, veilig vervoer aanwezig is.
Er is de laatste tijd veel te doen over ons WMO-vervoer. 
De krantenkop “Laren zegt contract met Latax op” viel 
als een bom op onze deurmat. Ook wij raadsleden 
werden pas achteraf geïnformeerd. 
We hadden het 26 jaar zo goed geregeld. Lokaal 
taxivervoer, met bekende   chauffeurs, altijd op tijd in 
een sociale context. Zo zorgzaam wil en kun je als klein 
dorp zijn, dicht bij de burger en ‘meer dan netjes’. We 
kozen hier dan ook altijd bewust voor, ook als dit duurder 
uitviel dan regio-vervoer. 
Wij zijn geschokt over dit plotselinge besluit en zitten, 
net als u, met vele vragen.
Waarom koos het college voor onpersoonlijke 
grootschaligheid? Waarom is niet alles uit de kast 
gehaald om dit, ook aanbestedingstechnisch, te laten 
voortbestaan? Mijn gevoel zegt me dat er nog steeds 
mogelijkheden zijn, maar je moet het wel willen. 
Hiervoor zijn we toch zelfstandig gebleven? Volgens ons 
is de weg van de minste weerstand gekozen. Volgens de 
krant was het aanbestedingsverhaal immers al jaren 
bekend!  Of was het makkelijker en wellicht goedkoper 
om het WMO-vervoer regionaal, commercieel uit te 
besteden?

Op al die vragen hopen we in april een antwoord te 
krijgen.

Een ding staat voor ons als een 
paal boven water. Wij vinden dat 
alles maar dan ook alles uit de 
kast gehaald moet worden om dit 
besluit terug te draaien. 
 

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren
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Nieuws in beeld

Bijzondere cadeau- en geschenkwinkel Sancta Maria stopt per 
oktober-november

BEL-gemeenten en SIGHT tekenen contract beheer 
onderhoud buitenruimte

Judith Noordzij  houdt lezing over 
afscheid uit domineesambt

Bart Moeyaert betovert publiek Brandweer Laren rukt gelukkig voor niets uit 
vanwege 112-melding‘kinderfietsje langs vijver

Prachtige bijdrage Postcode Loterij voor 
Gooise natuur

Regioburgemeesters in hoogste paraatheid 
coronacrisisbeheersing

Bertwin Duurland ziet Abraham

S.O.L.L. jubileert
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Bijzondere cadeau- en geschenkwinkel Sancta Maria stopt per 
oktober-november

Brandweer Laren rukt gelukkig voor niets uit 
vanwege 112-melding‘kinderfietsje langs vijver

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

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

•   Jagersweg 6, 1251 ZR, bouwen van een erker aan de 
voorzijde, ingekomen 29 februari 2020

•   Mendes da Costalaan 17, 1251 NN, plaatsen van een 
dak kapel en vervangen van het kozijn, ingekomen  
2 maart 2020

•  Vreedenburgh 20, 1251 SJ, plaatsen van een erfaf-
scheiding, ingekomen 3 maart 2020

•  Langsakker D 1272, 1251 GB, verbouwen van de 
schuur, ingekomen 2 maart 2020

•  Eemnesserweg 92, 1251 NE, verbouwen van de 
woning, ingekomen 4 maart 2020

•  Eemnesserweg 33, 1251 NB, vellen van 1 boom, 
ingekomen 9 maart 2020

•  Melkweg 39, 1251 PP, plaatsen van een dakkapel, 
ingekomen 10 maart 2020

15 maart 2020NIEUWE
CORONAVIRUS
COVID-19

Eet- en drink-
gelegenheden, 
bijvoorbeeld cafés, 
restaurants, bars en 
co�eeshops. 

Sport- en �tness-
clubs, bijvoorbeeld 
sportverenigingen, 
zwembaden en 
sportscholen. 

Sauna’s, bijvoorbeeld 
spa’s en wellness-
centra.  

Seksgerelateerde 
bedrijven, bijvoor-
beeld prostitutie, 
seksclubs en escort-
diensten. 

Deze maatregel geldt voor de volgende sectoren: 

18+

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) in Nederland
Maatregelen voor ondernemingen 

en verenigingen

Voor meer informatie: 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel naar 0800-1351

Het RIVM adviseert de 
overheid bij de bestrijding 
van het nieuwe coronavirus.

Houd gepaste afstand 
(1,5 meter) en vermijd 
grote groepen (+100)

Werk thuis 
als het kan

Blijf thuis Beperk (sociale) 
contacten

De volgende maatregelen blijven van kracht:

Heb je geen klachten? Heb je (milde)
verkoudheidsklachten?

Eet- en drinkgelegenheden, sport- en �tnessclubs, sauna’s en seksgerelateerde bedrijven in 
Nederland sluiten van 16 maart tot en met maandag 6 april. 

Maatregelen vanwege coronavirus

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen
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Actuele informatie en maatregelen 
over het coronavirus vindt u op 
www.laren.nl En kijk op de 
websites van het RIVM
en van de Rijksoverheid. 

U kunt ook bellen met het 
landelijke informatienummer 
0800 - 1351. 

Het algemene nummer van GGD 
Gooi en Vechtstreek is beschikbaar 
voor specif ieke medische vragen 
waarop u via bovenstaande routes 
geen antwoord krijgt: 035 - 692 64 
00. Dit nummer is bereikbaar op 
werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. 
De GGD bepaalt per weekend op 
welke tijdstippen het nummer 
bereikbaar is op zaterdag en 
zondag. Deze informatie is te 
vinden via het liveblog van de 
GGD.
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•  Kerklaan 6, 1251 JT, wijzigen van de gevel, ingeko-
men 12 maart 2020

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

•  Van Beeverlaan 13, 1251 ES, vellen van 1 boom, 
verzonden 27 februari 2020

•  Sint Janstraat 65, 1251 LC, realiseren van een inrit, 
verzonden 3 maart 2020

•  Rijksweg-West 16, 1251 CK, realiseren van een inrit, 
toegangspoort en kappen van 2 bomen, verzonden  
4 maart 2020

•  Lantentijmen 10, 1251 RG, plaatsen van een uitbouw 
aan een woning, verzonden 4 maart 2020

•  Herdersweg 2A, 1251 ER, vellen van 2 bomen (herplant-
plicht), verzonden 5 maart 2020

•  Krommepad 21, 1251 HP, vellen van 1 boom (herplant-
plicht), verzonden 9 maart 2020

•  Mendes da Costalaan 17, 1251 NN, plaatsen van een 
dakkapel en vervangen van het kozijn, verzonden  
11 maart 2020

•  Schapendrift 61, 1251 XE, vergroten van de woning, 
verzonden 5 maart 2020

•  De Rijt 6A, 1251 JM, verbouwen van de woning, 
verzonden 13 maart 2020

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

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage 
bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indie-
nen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.

Zwerfafval staat met stip op nummer één als het gaat om 
grootste ergernissen van Nederlanders. Daarom stellen 

de BEL-gemeenten kosteloos een zwerfafvalaanhanger 
met gereedschap ter beschikking.

Hierin zitten onder andere vegers, schoffels, vuilknij-
pers, snoeischaren, afvalzakken, veiligheidsvestjes, 
werkhandschoenen, een kruiwagen, pionnen en zelfs 
een EHBO-koffer. Maar ook spullen om kleine klusjes in 
de wijk mee op te knappen, zoals voor het rechtzetten 
van paaltjes of borden.

Aanhanger reserveren
Iedere wijkraad, buurtvereniging, school of inwoner kan 
de aanhanger reserveren. U kunt daarvoor bellen met de 
werf beheerder, via 14 035. De aanhanger haalt u op bij de 
gemeentewerf, Zuidersingel 2 in Eemnes.

Op dinsdag 3 maart zijn mevrouw Onose en mevrouw 
Leon in het raadhuis van Laren genaturaliseerd.
Mevrouw Onose komt uit Roemenië en woont sinds 2000 
in Nederland. Mevrouw Leon is af komstig uit de Ver-
enigde Staten van Amerika en woont hier sinds 2013.

Mevrouw Onose en mevrouw Leon 
krijgen Nederlandse nationaliteit

Leen gratis de 
zwerfafvalaanhanger

Verleende 
omgevingsvergunningen 
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Het Sociaal Wijkteam Laren is op maandag 13 april 
(Tweede Paasdag) telefonisch niet bereikbaar.
Het wijkteam is er voor buurtbewoners die zich zorgen 
maken over zichzelf of iemand anders en een signaal 
daarover dicht in de buurt kwijt willen.

Bij het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL 
kunt u terecht voor al uw vragen over zorg en welzijn, 
werk en inkomen en jeugd(hulp). Op de aankomende 
feestdagen is het advies- en informatiepunt gesloten:

Loket Huizen:
•  Dinsdag 5 mei: Bevrijdingsdag

Loket Eemnes:
•  Donderdag 21 mei: Hemelvaartsdag

Loket Laren:
•  Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag
•  Vrijdag 22 mei: Brugdag

Telefonisch niet bereikbaar: 
•  Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag
•  Maandag 13 april: Tweede Paasdag 
•  Maandag 27 april: Koningsdag
•  Dinsdag 5 mei: Bevrijdingsdag
•  Donderdag 21 mei: Hemelvaartsdag 
•  Vrijdag 22 mei: Brugdag (een vrije dag tussen een 

bestaande feestdag en het weekend)
•  Maandag 1 juni: Tweede Pinksterdag

Verder is het advies- en informatiepunt gewoon 
op de reguliere werktijden bereikbaar:
•  Telefonisch via: 035 - 528 12 47. Op werkdagen van 

08.30 tot 17.00 uur. Op vrijdagen tot 16.00 uur.
•  Via e-mail: hbel@sociaalplein.info 

U krijgt binnen 48 uur een reactie op uw bericht.
•  Wilt u een gesprek aanvragen met een consulent? 

Dat kan via het contactformulier op de website 
www.adviesinformatie.nl U kunt ook telefonisch of 
aan het loket een gesprek aanvragen.

Op maandag 30 maart wordt de Oosterengweg in Hilver-
sum afgesloten voor alle verkeer. De provincie Noord-
Holland gaat aan de slag met het bouwen van een spoor-
wegonderdoorgang voor auto- en f ietsverkeer. Als gevolg 
hiervan kan het zijn dat de N525 in Laren drukker is dan 
u gewend bent.
Automobilisten wordt geadviseerd de rondweg A1/A27 te 
nemen om in en uit Hilversum te komen. De afsluiting 
voor snelverkeer duurt volgens planning tot oktober 2021.

Aanleiding: een hoogwaardige busverbinding
De provincie Noord-Holland vindt dat iedereen die in ’t 
Gooi woont of werkt op tijd en f ilevrij moet kunnen rei-
zen. Daarom wordt er tussen Huizen en Hilversum een 
hoogwaardige busverbinding aangelegd. De snelbus van 
R-net gaat in 2022 rijden. De bus stopt straks ook in Bla-
ricum én bij de op- en afrit van de A27 op de grens van 
Eemnes en Laren. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.hovintgooi.nl Of 
neem contact op met de provincie Noord-Holland via 
e-mail servicepunt@noord-holland.nl of telefoon-
nummer 0800 - 0200 600. 

Het BEL-kantoor is in april op de onderstaande 
dagen gesloten.
•  Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag
•  Maandag 13 april: Tweede Paasdag 
•  Maandag 27 april: Koningsdag
Ook is telefoonnummer 14 035 niet bereikbaar. Op overige 
dagen zijn wij geopend op de gebruikelijke tijden.

Afsluiting Oosterengweg 
Hilversum

Sluitingsdagen 
gemeentediensten in april

Sluitingsdagen Advies- en infor-
matiepunt sociaal domein HBEL

Bereikbaarheid Sociaal 
Wijkteam Laren in april
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Het is altijd verstandig om aandacht te besteden aan de 
veiligheid in en om de eigen woning. Daarom biedt het 
CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veilig-
heid) een gratis woningscan aan. De woningscan helpt 
om woninginbraak tegen te gaan. Tijdens het bezoek 
krijgt de bewoner direct tips wat zelf te doen is om de 
veiligheid in en om de woning te vergroten. De adviezen 
worden ook vastgelegd in een rapport dat na af loop 
beschikbaar komt. Er kunnen maximaal vijftig gratis 
scans worden aangeboden.

Geïnteresseerd in de gratis woningscan? Wees er dan 
snel bij en neem contact op met veiligheid@belcombina-
tie.nl Geef daarbij uw naam, adres, plaatsnaam, e-mail-
adres en telefoonnummer door, zodat het CCV contact 
met u kan opnemen. Aanmelden kan tot 3 april.
 

Losse stoeptegel, overhangend groen of straatverlichting 
stuk? Als u het meldt dan herstellen wij het. U kunt uw 
melding doen via www.laren.nl (Wegen en groen > 
Melding openbare ruimte). Geeft u hierbij aan wat er aan 
de hand is, de exacte locatie en indien van toepassing het 
nummer van de lantaarnpaal. Heeft u deze gegevens 
niet, meld het dan telefonisch via 14 035. Het meldpunt 
is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 
08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Het kunstwerk ‘Laren van weleer’ wordt op dit moment 
hersteld door de broers Pim en Kees Snoeij. Op hun werk-
plaats aan de Molenweg gaf wethouder Karin van Hun-
nik 11 maart het startsein (zie foto op pagina 11).

Afvalinzameling rond 
feestdagen

Vanwege de feestdagen zamelt de GAD uw GFT- en 
restafval op andere dagen in. Dit gaat door in de 
avonduren.
•  Maandag 13 april (Tweede Paasdag) wordt  

dinsdag 14 april
•  Maandag 27 april (Koningsdag) wordt  

dinsdag 28 april
•  Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) wordt  

woensdag 6 mei
•   Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) wordt 

woensdag 20 mei
•  Maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) wordt 

dinsdag 2 juni

De eerste vragenlijst via het inwonerspanel van Laren 
gaat over kunst en cultuur in Laren. Onze gemeente 
heeft van alles te bieden aan kunst en cultuur. Een rijk 
verenigingsleven, creatieve centra, musea, kunst- en 
culturele manifestaties, ons cultureel erfgoed, de biblio-
theek en kunstwerken. Samen maken ze het ‘Kunste-
naarsdorp Laren’. 

Via het inwonerspanel willen we weten hoe inwoners de 
kunst en cultuur beleven en of er suggesties zijn om het 
aanbod aantrekkelijker en toegankelijker te maken. En, 
hoe versterken we onze identiteit en verweven we kunst 
en cultuur sterker in onze samenleving en omgeving? 
Daarvoor horen we graag de mening van alle inwoners. 
De uitkomsten gebruiken we als input voor de nieuwe 
Kunst en Cultuurnota. 

Geen lid van het inwonerspanel? Geen probleem! 
Deze eerste vragenlijst van het inwonerspanel is ook via 
deze link in te vullen: www.laren.nl/kc Doe vooral mee, 
wij zijn benieuwd naar uw mening! Invullen kan tot 
6 april.

Gratis woningscan voor 
inbraakveilige woning

Meld ‘t en de gemeente herstelt ‘t

Praat mee over kunst en 
cultuur in Laren

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

Twitter: @Gem_Laren en op 
Facebook: www.facebook.com/gemeente.laren

Gemeente Laren op 
Twitter en Facebook

Restauratie kunstwerk 
‘Laren van weleer’

  

Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035
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Vader Cees Snoeij maakte het metalen ornament in 1971. Het hing tot halverwege 2018 aan een buitenmuur van 
Albert Heijn aan de Sint Janstraat. De winkel besloot het te verwijderen, waarna kunst(e)maker Hans van Deuren het 
in stukken gezaagde werk redde. Op 24 mei wordt het gerestaureerde kunstwerk onthuld in de hertenkamp.

Woensdag 11 maart werd mevrouw Pierson (99) uit Laren verrast door wethouder Peter Calis en GNR-terreinbeheer-
der Ben Blessing. Zij mocht de nieuwe bankjes op de Laarder Eng off icieel in gebruik nemen.

Hiermee vervulden gemeente Laren en het Goois Natuur Reservaat haar wens voor een stevig bankje op het 
kruispunt Veerweg-Schuilkerkpad. Daar heeft zij haar rustmoment tijdens haar dagelijkse wandeling. 
De oude bankjes waren niet meer in goede staat. De gemeente nam de kosten voor haar rekening en het GNR 
zorgde voor de mankracht.

Mevrouw Pierson blij met nieuwe bankjes Laarder Eng
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Nieuws in beeld

Genieten van de voorjaarszon

Burgemeester en wethouder huldigen zaalkampioenen

Veel bezorgde telefoontjes naar 
Callcenter GGD Gooi en Vechtstreek

Weer een volle Mauvevijver Bridge-happening in Laren

Hemmy Wong neemt buiten aan tafel de 
bestellingen op

Transdev blijft openbaar busvervoer 
verzorgen in Gooi en Vechtstreken

Veel belangstelling bij De Groene Afslag voor documentaire

Wethouder an Hunnik bezoekt repaircafé 
in Johanneshove

Start bouw sociale huurwoningen op plek voormalige Janshuis
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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.

 

Kans

Ongekend is mijn synoniem voor Covid 19. Hoe is het 

mogelijk dat een ieder in deze welvaartsmaatschappij 

getroffen wordt. Van jong tot oud, arm tot rijk en iede-

re laag van de maatschappij. Het virus kent geen 

onderscheid, hooguit in de fysieke kwetsbaarheid van 

de mens. Dus zijn we allen weer min of meer gelijk en 

is er dus een kans om onzekerheden en of trots over-

boord te gooien. De maatregelen legt voor velen een 

sociaal isolement op, zoals de premier het heeft 

gezegd. En ik zou zeggen doe wat meer uw best, kijk 

naar uw naasten, bel of schrijf een brief/kaartje. Kun-

nen we de oudere generatie helpen met het doen van 

een boodschapje. Ik ben voor, in deze tijd die nog lang 

zal duren hebben we allen de kans om elkaar op een 

ander wijze te leren kennen. En nee, natuurlijk niet 

gezellig bij elkaar op de thee. Er zijn op internet al vele 

lokale platforms waarbij buren hun diensten belange-

loos ter beschikking stellen. Het helpen kan zijn 

iemand toegang te verschaffen tot zo’n buurtapp. Of 

gewoon door naar elkaar om te kijken. In deze onze-

kere en onbekende tijd dient iedereen zijn verant-

woordelijkheid te nemen ofwel de verplichting ervoor 

te zorgen dat datgene goed verloopt dat aan jouw zorg 

is toevertrouwd.

Laten we allen onze kans een sociaal maatschappelij-

ke verantwoording dragen, help en troost elkaar daar 

waar nodig. Voor ons zal de dienstverlening ook tijde-

lijk veranderen, wij kunnen u altijd telefonisch of via 

een videoverbinding te woord staan. Vreemd genoeg 

is dit een van de weinig keren dat ik niet goed weet af 

te sluiten. Derhalve hef ik het glas, half vol en u het 

allerbeste en tot snel. 

De allerbeste wensen, Marjolein, Paul en Maureen.

Uit het archief van de Historische kring Laren – 27
Door Bep (G.L.) De Boer

1920 (100 jaar geleden)

Maandag middag 13 maart, rond drie uur reed een 
volgeladen vrachtwagen van de vrachtrijder De 
Graaf, de bode op Blaricum en Hilversum, de 
Naarderstraat in. Ter hoogte waar nu Restaurant 
Italiaanse Pizzeria ‘l Elifante Bianco is, wilde de 
voerman omkeren. Of de draai nu te kort genomen 
werd is niet helemaal duidelijk, maar bij die 
manoeuvre sloeg de wagen om waarbij het paard 
onder de wagen kwam te liggen, op de rails van de 
Gooische stoomtram. De hele inhoud van de wagen 
kwam op straat terecht. Direct schoten wat 
omstanders toe om te helpen. Het paard lag een hele 
tijd stil onder de wagen. Eindelijk slaagde men er in 
om de leeggehaalde wagen overeind te beuren en 
het paard uit zijn benarde positie te bevrijden. De 
bomen van ’t lamoen waren gebroken. De gebroeders 
Distelblom stelden een wagen ter beschikking, 
waarop de goederen werden overgeladen. Er was ook 
een kist met glaswerk bij de lading die veel schade 
had opgelopen. Het verkeer was een poos gestremd, 
maar kon nu weer doorgang vinden. Het paard bleef 
gelukkig ongedeerd maar voor de bode liep deze reis 
ongelukkig af wanneer hij straks de schade zou 
moeten vergoeden door dit ongeluk.

Bron: Het Larensch Nieuwsblad 1920.

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

Een kind kan procederen

Voor het voeren van een familierechtprocedure bij 
de rechtbank heb je een advocaat nodig. Maar een 
kind dat zijn belangen op waarde kan schatten mag 
over een beperkt aantal zaken zélf een procedure 
starten. Het kind kan de rechter in een brief vragen 
om bijvoorbeeld een omgangsregeling vast te stel-
len of te beëindigen.  
Dat minderjarigen, soms zelfs jonger dan 12 jaar, dit 
kunnen doen, is heel bijzonder. Toch gebeurt het 
regelmatig. En de rechter neemt het ook volstrekt 
serieus. Niet iedere rechtbank behandelt deze zaken 
op dezelfde manier, maar normaliter wordt eerst de 
brief beoordeeld en dan bekeken hoe er een vervolg 
op wordt gegeven. De kinderen kunnen daarna 
worden opgeroepen en er kan een ‘gewone’ proce-
dure op volgen, waarbij ook een zitting volgt. Daar 
zijn dan ook de ouders en eventuele professionals 
bij, zoals een bijzonder curator, nadat die ook met 
de kinderen heeft gesproken.
Het is voor de kinderen best een spannende zaak. 
Ze verwachten vaak eigenlijk niet dat er zo serieus 
naar hen wordt geluisterd. Het is natuurlijk niet zo 
dat ze altijd hun zin krijgen. Maar in een zaak die ik 
een aantal jaren geleden meemaakte, kregen de kin-
deren helemaal gelijk. Ze hadden al lange tijd een 
grote aversie tegen de bezoeken aan hun vader, die 
hen nooit goed behandelde. Toen hij hen ook nog 
eens toestemming weigerde voor een reis ter gele-
genheid van hun moeders 50ste verjaardag, was de 
maat vol. Ze vroegen en kregen de beëindiging van 
de omgangsregeling. Vaker gaat het gelukkig om 
herstel van omgang met de andere ouder of zelfs 
met grootouders, als die een bijzondere rol in hun 
leven hebben.  k

Column Clasien_71X220mm_maart2020.indd   1 10-03-2020   15:50:59

BEL  VRIJBLIJVEND  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

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

GRATIS 
WAARDEBEPALING 

Naam : _______________________ 

Adres : _______________________ 

Postcode : ____________________ 

Plaats: _______________________ 

E-mail :_______________________ 

Telefoon :_____________________ 

Wij zijn   

verhuisd naar   

Zevenend 33A 
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Nieuws in beeld

Ook brandweerman Walter van den Akker werd 50

Ineke Vaasen bedankt voor zoveel jaren organiseren 
(H)Artgalerij in Brinkhuis

Gezellig vriendschapsconcert MCC Next Hamsteren zorgt voor lege schappen HOV aanleg dendert voort

IJsaward voor Jacques Vos Nieuwe trainers  ‘t Laer 
stellen zich voor

Jan Bon (85) de laatste boer van laren

Een laatste rondje bij 't Bonte Paard

Gitte Spee en Kim Lian met Dierendorpjeop 9 maandenbeurs
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TheaTeragenda

Alle voorstellingen tot 
6 april zijn in verband 
met de maatregelen 

tegen de verdere 
verspreiding van het 

coronavirus komen te 
vervallen.
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Hoe kom ik de coronatijd door
Het hele sociale leven komt tot stilstand. Hoe kom je de tijd thuis door?  
Hierbij wat tips met dingen die je kunt doen om er toch iets van te maken.

Lezen. Natuurlijk, want lezen is áltijd goed. Maar mis-
schien is het juist nú wel het moment om helemaal te 
verdwijnen in een dikke roman. Of wat dacht je ervan 
om eens wat essays of korte verhalen te lezen? Hoe lang 
geleden is het dat je een dichtbundel hebt opgepakt? 
Luisterbieb. De Online Bibliotheek heeft een geweldige 
actie bedacht nu hun filialen gedwongen gesloten zijn: 
de audioboeken in de Luisterbieb app zijn gratis te 
beluisteren! Download de app (ook gratis) en kies de 
titels uit die je interessant vindt. De Luisterbieb app is 
voor iedereen. Ook als je geen lid van de bibliotheek bent, 
mag je boeken luisteren. Echter, als je wél lid bent dan 
kun je bij alle boeken. Ben je geen lid, dan kun je slechts 
bij een selectie.
Podcasts luisteren. Zet je koptelefoon op (dit is sowieso 
f ijn voor als je niet in je eentje thuis bent en je soms een 
momentje privacy nodig hebt,) en ga even lekker een 
uurtje op je bank liggen met een podcast. Het is ont-
spannend en je leert er iets van. Het aanbod is erg groot!
Spelletjes spelen. Dit is natuurlijk het leukste als je 
níet alleen thuis zit, maar zelfs dan kan het. Je kan  op 
afstand, via Skype of Google Hang-out met elkaar spel-
letjes spelen. Ook zijn er diverse app’s in de Appstore te 
vinden.  
Yoga. Want dat kan je ook doen zonder naar de yoga-
school te gaan. Rol je matje uit, start een Youtube video, 
bijvoorbeeld van Yoga With Adrienne, en begin! Ook f ijn 
voor het slapen gaan.
Fotograferen Pak je oude spiegelref lex camera er weer 
eens bij en maak wat foto’s in en om huis. Het zijn de 
simpele alledaagse taferelen die we misschien maar wei-
nig vastleggen, maar die we later maar wat graag terug 
zouden zien.
Koken. Raap alles bij elkaar wat je nog in huis hebt en 
sla je kookboeken open. Kies een paar lekkere gerechten 
die je de komende dagen kunt maken. koken uit een 
kookboek is echt te leuk om niet te doen en nu is er tijd 
voor.
Blijf in beweging. Dat kan buiten – wandelen kan wél 
(op rustige plekken) en is f ijn. Ook kun je buiten lekker 
wat bewegingsoefeningen doen …alles om soepel te blij-
ven en energie te houden!

Plantverzorging. Het lijkt me een mooi moment om je 
planten wat extra aandacht te geven. Stof ze af, geef ze 
water, pot ze om (als je daarvoor de juiste dingen in huis 
hebt,) besproei en bemest ze en praat lief tegen ze.
Online classes. Ik zie dat er allemaal ondernemers 
super creatief zijn en online allerlei cursussen en work-
shops aanbieden. Die kun je dus gewoon vanuit je luie 
stoel volgen. Dat is toch te gek!
Series kijken. Ik grijp dit soort momenten altijd dank-
baar aan om een beetje te series te kijken die ik altijd al 
had willen zien, maar er geen tijd voor had. 
Facetimen met vrienden en familie. Fysiek afspre-
ken is nu even geen goed idee, maar het is natuurlijk wel 
gezellig om elkaar nog een beetje te blijven zien af en 
toe. Plan Skype-dates in (of gebruik Facetime of Google 
Hang Out) en klets gezellig bij. 
Knutselen.  Gewoon wat in het wilde weg.’ Bijvoorbeeld 
een beetje scheuren, plakken, kleuren, knippen en glit-
teren. Het is gewoon f ijn om te doen, het hoeft helemaal 
niet mooi te worden.
Tuinieren. Schrobben, harken, onkruid wieden, steen-
tjes rapen.  Of je balkon lenteklaar maken. 
Klusjes. Er is altijd wat te doen; Ontkalken van de water-
koker, ramen lappen of het schoonmaken van de oven. 
Werkplek opruimen. Misschien ben je het niet gewend 
om vanuit huis te werken en zit je de komende weken 
noodgedwongen aan een geïmproviseerde werkplek. 
Maak er een f ijne en nette plek van. 

Hoe maak je het leuk voor jezelf?
Wissel minder spannende taken (voornamelijk de huis-
houdelijke taken en de werkdingen) af met dingen die leuk 
zijn om te doen. Het helpt enorm om er een beetje struc-
tuur in te houden, anders worden de dagen eindeloos.

Zorg goed voor jezelf en anderen! Denk aan elkaar, niet 
alleen aan jezelf 
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Brinkhuis filmagenda april 2020

Woensdag 8 april  14:30 De Lief hebbers
Woensdag 8 april  19:30 Fisherman’s friends
Donderdag 9 april  14:30 Downton Abby
Dinsdag 14 april  14:30 Sorry we missed you
Woensdag 15 april  14:30 Parasite
Woensdag 15 april  19:30 Downton Abbey
Donderdag 16 april  14:30 Sorry, we missed you
Dinsdag 21 april  14:30 De Lief hebbers
Woensdag 22 april  14:30 Fisherman’s friends
Woensdag 22 april  19:00 Boek & Film avond: 
    Colette met Harry Peters
Donderdag 23 april  14:30 De Lief hebbers
Dinsdag 28 april  19:30 75 jaar vrijheid
Woensdag 29 april  14:30 75 jaar vrijheid 
Woensdag 29 april  19:30 75 jaar vrijheid
Donderdag 30 april 19:30 75 jaar vrijheid
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. 

Nieuw boek 
over Laren in 
de tweede 
wereldoorlog

Ineke Hilhorst en Teun Koetsier uit Laren hebben een 
nieuw boek geschreven over de Tweede Wereldoorlog, 
‘Het dorp, de oorlog, de mensen. Het eerste exemplaar 
van het boek wordt 24 april om 11.00 uur in het 
voormalige Rabobankgebouw uitgereikt door 
burgemeester Nanning Mol. De presentatie is voor 
iedereen toegankelijk. 
‘Het dorp, de oorlog, de mensen’ portretteert een 
aantal tijdens de Tweede Wereldoorlog in Laren 
wonende mensen en de keuzes die ze maken. Als 
Hitler de macht heeft gegrepen en ons land 
binnenvalt, moet er na de bezetting een houding 
worden bepaald. Ben je voor of tegen de moffen, ga je 
in het verzet of kijk je lijdzaam toe. Een principiële 
houding aannemen of opportunistisch handelen? 
‘Goed’, ‘fout’ of ‘grijs’? Meer over boek en presentatie 
in het volgende nummer.

Vanwege het coronavirus zijn alle films tot  
6 april gecanceld. Raadpleeg voor de voorstellin-
gen na 6 april de website van Hart van Laren om 
te kijken of de film daadwerkelijk plaatsvindt.

Voedselbank vraagt vrijwilligers
Regelmatig organiseert de voedselbank winkelacties 
om houdbare producten in te zamelen. Om de klanten 
van een gevarieerd voedselpakket te voorzien met eten 
voor drie dagen per week zijn deze producten hard 
nodig. Tijdens de winkelacties wordt aan de klanten 
van de supermarkt gevraagd om een of meer producten 
te kopen die nodig zijn en deze af te geven bij het in de 
winkel aanwezige inzamelpunt. Zo worden de 
voorraden van deze producten op peil gehouden. Deze 
winkelacties worden meestal gehouden op vrijdag of 
zaterdag. Helaas zijn er niet altijd voldoende 
vrijwilligers om tijdens deze inzamelacties te helpen. 
De voedselbank is dan ook op zoek naar mensen die af 
en toe deze dagen willen helpen tijdens een shift van 
drie uur. De acties vinden plaats in o.a. Baarn, 
Blaricum, Laren, Hilversum, Huizen en Soest. Heeft u 
tijd en wilt u ons hierbij helpen? Neem dan contact op 
met het team Winkelacties per telefoon 035-533 97 75 
of mail ( winkelacties@voedselbankgooi.nl).

● Elektrotechnische- en verlichtingsinstallaties
● Data-netwerken en cai-installaties
● Brandmeld-, beveiligingsinstallaties en verlichting
● Domotica voor huis- en gebouwautomatisering
● Zonnepanelen
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Bewustwording
U heeft ongetwijfeld de berichten gelezen over het 
nieuwe uitstallingsbeleid dat de gemeente samen met 
Bijzonder Laren en ons team heeft vastgesteld. Dit houdt 
in dat er regels zijn gemaakt waardoor ons dorp voor 
iedereen, die te voet gaat, prettig begaanbaar wordt. 
Deze regels gelden voor iedereen en dus ook voor de 
winkeliers die ons met hun uitstallingen wil-len 
verleiden om in hun winkel te komen kopen.

Het is even wennen voor iedereen want “we hebben het 
al zolang gedaan, zoals we het nu doen en we willen het 
graag zo houden.” Helaas schrijdt de tijd voort en wordt 
het verkeer steeds drukker en bedreigender voor de 
voetganger al dan niet minder valide of lopend met 
buggy’s of kinderwagens. De tijden zijn veranderd. Het 
kan dus niet blijven “zoals het altijd was”. Dat is alleen 
in liedjes zo.

Ons team is heel erg blij met het beleid zoals dit thans is 
vastgelegd door de gemeente. Ik-zelf ben niet 
gehandicapt maar loop sinds ik deel uitmaak van het 
TTL met andere ogen door het dorp. Ik kan u aanraden 
dit ook een keer te doen en dan zult u waarschijnlijk 
meer begrip krijgen voor het feit dat het college deze 
beslissing heeft moeten nemen.

En het is de bedoeling dat dit beleid ook gehandhaafd 
wordt en ook dat is misschien iets waar we aan moeten 
wennen. We namen het nooit zo nauw en in ons dorp is 
het algauw ons kent ons, waardoor nog weleens iets op 
zijn beloop werd gelaten. Helaas is ook die tijd voor-bij!

Wanneer iedereen zich meer bewust wordt van zijn 
medemens en daar ook rekening mee wil houden dan 
houden we het prettige dorp dat wij allemaal zo op prijs 
stellen. 
Heus, het kan ook met regels heel gezellig blijven.
Denk met ons mee hoe we dit gaan bereiken. Het begin 
is er en nu nog de uitvoering en ver-andering van 
instelling.

Namens het ToegankelijkheidsTeam Laren
Carla Los-Vlasman

 Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Koffie schenken en ondersteunen met de 
activiteit bij Amaris Theodotion
Op de woensdagochtend koff ie schenken op een vaste 
afdeling en samen met de welzijnsmedewerkster een 
activiteit aanbieden aan de bewoners. 09.30 uur - 12.00 
uur. Contactpersoon: Karin van Rumt, k.vanrumt@
amaris.nl

Wandelen bij Amaris Theodotion
Veel bewoners van Amaris Theodotion willen ontzet-
tend graag naar buiten toe maar hebben zelf niemand 
in de omgeving die hier tijd voor heeft, ook de zorg 
komt er niet altijd aan toe. Wij zijn op zoek naar vrijwil-
ligers die het leuk vinden om een stukje te wandelen 
met een bewoner. Gekoppeld aan een bewoner als ma-
tje maar kan ook roulerend, gekoppeld aan een afdeling 
en steeds met een andere bewoner naar buiten toe. 
Werktijden: elk moment. Contactpersoon: Karin van 
Rumt, k.vanrumt@amaris.nl

Bezoek bij Amaris Theodotion
Dhr. is ontzettend alleen en wil graag naar buiten toe, 
praatje maken, samen iets drinken, kortom hij is hard 
op zoek naar aanspraak en gezelligheid. De middagen 
duren erg lang voor meneer; vooral tussen 14.00 uur - 
16.00 uur zou het f ijn zijn als er iemand een uurtje langs 
wil komen. Contactpersoon: Karin van Rumt, k.van-
rumt@amaris.nl

Vrijwilligerscentrale 
Blaricum, Eemnes & Laren
locatie: Het Raadhuis
adres: Eemnesserweg 19 Laren, 
dinsdag 10.00 – 12.00 uur 
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Versa Welzijn organiseert 
op 7 april een workshop 
Paasdecoratie maken. Er 
is een voorbeelddecoratie 
aanwezig tijdens de 
workshop en er wordt 
uitleg gegeven hoe deze 
te maken. Na een kopje 

koff ie of thee gaat u aan de slag met het verse groen om 
uw eigen creatie te maken. De workshops worden geor-
ganiseerd op de dinsdagochtend van 10 uur tot 12 uur in 
de serre van het muziekcentrum Schering en Inslag. De 
vrijwilligsters van Versa Welzijn zorgen voor de materia-
len, koff ie/thee en waar nodig bieden zij een helpende 
hand. Kosten per workshop 12,50 euro incl. materiaal, 
koff ie of thee met lekkers. Graag vooraf aanmelden bij 
Nelly Bleijenberg via 06-30801299 of blei2707@planet.nl.

4-SeizoenenWorkshop: Paasdecoratie

Jong van geest en zin om te 
dansen? Kom dan op dinsdag 7 
april naar Dansen op de Brink, 
een dansavond speciaal voor 
jongere ouderen in het Brink-
huis. Dans en zing mee op 
heerlijke herkenbare live 
muziek van de sixties tot nu! 
De Larense zanger Rolf Menist 
reist met u door de tijd, met 
nieuw repertoire, af en toe een 
verzoekje, Duitse slagers, Franse Chansons, Nederlands- 
en Engelstalige muziek. Tijd: 20.15 tot 22.00 uur. Entree 
gratis.

SYZYGY - Voorstelling over het menselijk lichaam en de 
ziel Bent u al naar de tentoonstelling Spiegel van de ziel. 
Toorop tot Mondriaan geweest? Op donderdag 9 april 
staat er namelijk een bijzondere voorstelling in het Sin-
ger Theater, waarvan het gedachtegoed mooi aansluit bij 
de huidige tentoonstelling in het museum. Jakop Ahl-
bom creëert met SYZYGY een magische belevenis vol 
beelden die nog lang op het netvlies blijven hangen. Hij 
kruipt dicht op de huid om een blik te werpen op ons 
lichaam. Hoe hebben cultuur en media invloed op ons 
zelf beeld? Kunnen we omgaan met verandering? Hoe 
ver gaat maakbaarheid en wat is schoonheid eigenlijk? Is 
dit gebaseerd op het lichaam of bevindt dit zich dieper, 
in zoiets als de menselijke ziel?Vier vrouwelijke perfor-
mers spelen een spannend spel met surrealisme en 
transformatie in een poëtische trip langs werkelijkheid 
en illusie. Kunnen we ánders kijken? Bekijken we na 
af loop ons eigen lichaam en dat van een ander met een 
nieuwe blik? Wanneer? Donderdag 9 april om 20.15 uur.  
Prijs? Regulier tarief  € 29,50 | Singer supporters/Bank-
Giro Loterij VIP-kaart € 27,00. Ga voor meer informatie 
en het bestellen van kaarten naar singerlaren.nl/SYZY-
GY.

Donderdag 16 april 
organiseert praktisch 
spiritueel expert Liset-
te-Anne Volker weer een 
Engelen Healing Avond 
in het Brinkhuis. Een 
avond van 1,5 uur met 
een engelenhealing. 
Breng je wensen in en 
laat de engelen de healing voor jou inzetten. Dit is voor 

Dansen op de Brink

SYZYGY

Engelen Healing Avond

Activiteiten
Vanwege het coronavirus zijn alle activiteiten 
tot 6 april gecanceld. Raadpleeg voor de 
activiteiten na 6 april de website van de 
desbetreffende organisatie om te kijken of de 
activiteit daadwerkelijk plaatsvindt.
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jou wanneer je een heerlijke avond voor je zelf wilt. In 
een f ijne en veilige omgeving. Om aan jezelf te werken 
en je zelfgenezend vermogen met behulp van engelen-
energie. Bij binnenkomst krijg je een papiertje, waarop 
je je healingswensen schrijft. Je hoeft je naam er niet op 
te zetten. Lisette-Anne leest de verzoeken en start samen 
met de engelen de healing.  Na 16 april is er ook nog een 
avond gepland op donderdag 14 mei. Inloop vanaf 19.30 
uur, ontvangst met kopje thee. De bijeenkomst start om 
20.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Wil je gebruik 
maken van de vroegboekkorting, zorg dan dat je boeking 
en betaling uiterlijk 2 weken van tevoren binnen zijn. Je 
betaalt dan geen € 20,00 maar slechts € 15,55.  Mail naar 
info@lisetteanne.com of kijk op www.lisetteanne.com 
bij Agenda.

 Op maandag 20 april van 
10:00 tot 17:00 uur geeft 
Nathalie Parmentier van 
Homeopathie Laren een 
lezing. Wat kunt u doen met 
homeopathie, zalf jes, plan-
ten en natuurlijke produc-
ten bij kleine ongelukken, 
sportblessuren of andere 
klachten? Hoe kunt u zo 
snel mogelijk herstellen – 
ook bij voorbeeld bij botbreuk, verrijking of peesontste-
king? We bespreken: Schaafwonden, blauwe plekken, 
verstuiking, zenuwpijn na een val of ongeluk; Peesont-
steking, spierpijn, hoofdletsel, kneuzing aan het hoofd, 
ernstige val, schrik, whiplash, botbreuk; Wonden door 
scherpe voorwerpen die snel geïnfecteerd kunnen wor-
den; Rugpijn na optillen of verkeerde beweging; Zonne-
brand en lichte brandwonden; Insectensteek (preventief 
of behandeling); Beten door andere giftige insecten; 
Schrik en ongelukken; Botbreuk en andere sportblessu-
res; Verkoudheid, griep en andere infectieziekten; (mid-
denoor)ontsteking; Examenvrees, bang voor een belang-
rijk afspraak of een behandeling; Begeleiding van een 
operatie of tandarts behandeling; Buikpijn na eten van 
schaaldieren, bedorven voedsel, medicijn of bij een 
infectie; Blaasontsteking en candida-infectie. Graag van 
tevoren aanmelden op klassiekehomeopathie@xs4all.nl. 
Min. 4 en max. 8 deelnemers - kosten 100 euro p.p. incl. 
homeopathische middelen. Zalven en voedingssupple-
menten kunt u zelf bestellen of na de training met kor-
ting bestellen. Betaling bij inschrijving. Tot een week 
van tevoren kunt u zich gratis afmelden.

Lezing EHBO met homeopathie en 
natuurlijke producten

De avondvierdaagse wordt van 
dinsdag 12 mei tot en met vrijdag 
15 mei gehouden.  Deelnemers 
kunnen kiezen voor twee verschil-
lende afstanden: 5 kilometer of 10 
kilometer.  De startlocatie is op 
het terrein van SV Laren ’99, 
Schuilkerkpad 2 in Laren.  De 
starttijden zijn voor de 10 kilome-
ter om 18.30 uur en voor de 5 kilometer om 18.45 uur. De 
organisatie heeft nieuwe routes gemaakt en er zijn weer 
vele vrijwilligers die mee willen helpen bij de organisa-
tie. Tijdens het defilé op vrijdag 15 mei wordt er om 20.00 
uur gestart vanaf de Kerklaan in Laren. Hierbij krijgen 
wij medewerking van muziekkorpsen. Het defilé wordt 
gehouden tussen de poffertjeskraam en de Bruna. De 
voorinschrijving is op maandag 23 maart van 19.00 tot 
20.30 uur in de kantine van SV Laren ’99. Ook is het moge-
lijk om digitaal in te schrijven via www.avondvierdaag-
se-laren.nl. Het inschrijfgeld bij voorinschrijving tot en 
met 23 maart 2020 bedraagt € 5,50. Van 24 maart tot en 
met 12 mei bedraagt het inschrijfgeld € 7,50.

Avondvierdaagse 2020
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Agenda

t/m 23 mrt Rosa Spier Huis: Expositie Cees Kortlang
t/m 14 april  BEL-Kantoor Eemnes: Vitrine-expositie 

Gonnie en Peter van Hofslot
t/m 10 mei  Singer Laren: Tentoonstelling ‘Spiegel van 

de ziel. Toorop tot Mondriaan’
20 mrt  Theater aan de Brink: Ole Guapa van Malando!
22 mrt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
22 mrt  Brinkhuis: Pianofestival De Gooische 

Muziekschool, 12.00-16.30 uur
24 mrt Tafelberg Blaricum: Mattheus Ontbijt, 07.00 uur
24 mrt Film aan de Brink: Instinct, 19.30 uur
25 mrt  Film aan de Brink: Portrait de la jeune fille en feu
25 mrt  Johanneskerk: Lezing WIN-WIN werk en gezin, 

20.00-22.00 uur
25 mrt  Singer Theater: Alles in de Hens – Marcel 

Hensema, 20.15 uur
26 mrt  Film aan de Brink: A rainy day in New York, 14.30 uur
26 mrt  Brinkhuis: Vrouwenmethumor en visitekaartjes, 

19.00 uur
29 mrt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
29 mrt  Singer Theater: Jenny Reynaerts – Lezing: 

dromen en idealen, 15.00 uur
30 mrt  Homeopathie Laren: Lezing ‘Help! Mijn kind kan 

moeilijk leren, kan zich moeilijk concentreren en 
haalt slechte cijfers!’, 14.00-15.30 uur

1 apr Film aan de Brink: Downtown Abbey, 14.30 uur
1 apr Film aan de Brink: Sorry, we missed you, 19.30 uur
1 apr  Johanneskerk: Lezing Ronit Palache over Ischa 

Meijer, 20.00-22.00 uur
2 apr  Johanneshove: Start cursus SeniorWeb ‘Genealogie’ 

in 3 donderdagochtenden, 9.30-11.30 uur
2 apr Film aan de Brink: Parasite, 14.30 uur
2 apr  Singer Theater: Lebbis – De bovengrens II, 20.15 uur
2 apr  Theater aan de Brink: A Touch of Engels, 20.00 uur
3 apr  Singer Theater: Toneelgroep Maastricht 

– Jungfrau, 20.15 uur
4 apr  Bibliotheek Laren: Schrijversontmoeting met 

Judith Visser, 13.30-15.30 uur
4 apr  Theater aan de Brink: Femme Façade, 20.15 uur
4 apr   Repair Café wordt gehouden in zorgcentrum 

Johanneshove te Laren. (Openingstijden van 10.00 
uur tot 13.00 uur. Na 12.00 uur worden geen 
reparaties meer aangenomen.)

5 apr  Groepstocht Stichting Wandelvierdaagse Het 
Gooi, start vanaf SV Laren, 9.30 uur

5 apr Papageno Huis: Appeltaartconcert, 11.30 uur
5 apr  De Schoter Eemnes: Rouwcafé Gooi en Eemland, 

13.30-16.30 uur
5 apr  Sint Jansbasliek: Matthäus Passion met het Choir 

of Clare College Cambridge o.l.v. Graham Ross, 
14.30-18.00 uur

5 apr  Singer Theater: Julika Marijn – Dat 
onverwoestbare in mij, 15.00 uur

Dorpsdiner Laren na veertien jaar gestopt
Na 14 succesvolle edities stoppen we ermee. Deze 
zomer is er geen Dorpsdiner op de Brink in Laren. 
Door het wegvallen van enkele grote sponsors bleek 
het onverantwoord om nog een keer dit grootse evene-
ment te organiseren. De toegangsprijs voor deelne-
mers zou te hoog worden. De laatste jaren bleek het 
iedere keer moeilijker om het f inanciële plaatje rond 
te krijgen en ook nog voldoende over te houden voor 
goede doelen.
Rotaryclub Laren-Blaricum bedankt alle vrijwilligers, 
deelnemers, College aan de Brink, sponsors en dorps-
genoten voor hun medewerking en enthousiasme.
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LDDaar sta je dan
‘Corona’, het lijkt zo’n leu-
ke naam maar niets is 
minder waar. Meer dan 
100 kerkgangers bijeen? 
Niet aan beginnen! Wat 
doe je dan als predikant? 
Je verzorgt vanuit je eigen 
kerkzaal gewoon je eigen 
uitzending via de kerk-
omroep. Daarvan kunnen 
alle gemeenteleden ge-
bruik maken. Vooraf zijn 
ze natuurlijk op de hoogte 
gebracht.
Ds. Job de Bruijn heeft op 
deze manier op zondagmorgen 15 maart om 10.00 uur 
een zeer actuele overdenking gehouden; een overden-
king over dat wat dit virus met mensen doet. Tevens 
afgestudeerd aan het conservatorium op piano en 
zang, verzorgde theoloog De Bruijn de muziek voor 
deze overdenking zelf.  
Maar daar sta je dan; in je eentje midden in die grote 
zaal waar er wel 250 in kunnen. Hij is benieuwd naar 
het aantal luisteraars. Voor hen die het niet lukte, de 
kerkomroep bleek even overbelast te zijn, is de tekst 
beschikbaar op de website van de Protestantse 
Gemeente Laren-Eemnes (PGLE). En als het door de 
overheid geadviseerde gedrag in deze periode wordt 
gevolgd, dan is er alle tijd om de overdenking van Job 
op ons gemak tot ons te nemen.   

 

ds Job de Bruijn in de 
Ontmoetingskerk in Laren
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Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
282 08-04-2020 vrij. 17-04 en za. 18-04
284   06-05-2020  vrij. 15-05 en za. 16-05
286   03-06-2020  vrij. 12-06 en za. 13-06

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

PC Helpdesk BEL, Brinkhuis, iedere werkdag van 
10.00-12.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

7 apr  Muziekcentrum Schering en Inslag: 
4-SeizoenenWorkshop Paasdecoratie maken, 
10.00-12.00 uur

7 apr Brinkhuis: Dansen op de Brink, 20.15-22.00 uur
8 apr Film aan de Brink: De Lief hebbers, 14.30 uur
8 apr Film aan de Brink: Fisherman’s friends, 19.30 uur
8 apr  Volksuniversiteit Het Gooi: Breitner en Israels; 

vriendschap en rivaliteit, Lezing 19.30-21.30 uur
9 apr  Johanneshove: Start cursus SeniorWeb 

‘Wachtwoorden beheren’ in 2 
donderdagmiddagen, 14.00-16.00 uur

9 apr Film aan de Brink: Downtown Abbey, 14.30 uur
9 apr Singer Theater: SYZYGY, 20.15 uur
10 apr  Volksuniversiteit Het Gooi: De Klassieken; 

Homero’s Odyssee, 3 lessen 10.00-11.30 uur
12 apr Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
14 apr  Film aan de Brink: Sorry, we missed you, 14.30 

uur
14 apr  Theater aan de Brink: De poes met witte vleugels 

en de man – Edo Douma, 20.15 uur
15 apr Film aan de Brink: Parasite, 14.30 uur
15 apr Film aan de Brink: Downtown Abbey, 19.30 uur
16 apr  Volksuniversiteit Het Gooi: Holistisch Tekenen, 

Workshop 9.30-12.00 uur
16 apr  Film aan de Brink: Sorry, we missed you, 14.30 

uur
16 apr  Brinkhuis: Engelen Healing Avond, 20.00-21.30 

uur
19 apr Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
20 apr  Homeopathie Laren: Lezing EHBO met 

homeopathie en natuurlijke producten, 
10.00-17.00 uur

21 apr Film aan de Brink: De Lief hebbers, 14.30 uur
21 apr  Volksuniversiteit Het Gooi: 75 Jaar Vrijheid, 

Lezing 19.30-21.30 uur
22 apr Film aan de Brink: Fisherman’s friends, 14.30 uur
22 apr  Film aan de Brink: Boek & Filmavond - Colette 

met Harry Peters, 19.00 uur
22 apr Film aan de Brink: De Lief hebbers, 14.30 uur
23 apr Theater aan de Brink: Jan Rot O ja!, 20.15 uur
26 apr Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
28 apr Film aan de Brink: 75 jaar vrijheid, 19.30 uur
29 apr Film aan de Brink: 75 jaar vrijheid, 14.30 uur
29 apr Film aan de Brink: 75 jaar vrijheid, 19.30 uur
30 apr Film aan de Brink: 75 jaar vrijheid, 19.30 uur
3 mei Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
12 t/m 15 mei Avondvierdaagse
14 mei  Brinkhuis: Engelen Healing Avond, 20.00-21.30 uur
26 jun Eilandje nabij Rust Wat: Papageno Zomerconcert

Vanwege het coronavirus zijn alle activiteiten 
tot 6 april gecanceld. Raadpleeg voor de activi-
teiten na 6 april de website van de desbetref-
fende organisatie om te kijken of de activiteit 
daadwerkelijk plaatsvindt.
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
8 april 2020

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

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

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

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

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

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

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

Cover: Hamsteren zorgt voor lege schappen

De Gouden Makelaar 
 

Wij zijn verhuisd, nieuw adres ZEVENEND 33A Laren (naast apotheek Zevenend) 


