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5 vragen aan 

Heb je altijd al fotograaf willen worden?
‘Van jongs af aan ben ik al bezig met fotograferen. Als 
kind had ik zo’n “rits-rats-klik”-cameraatje waar ik 
altijd mee in de weer was en een fotografieopleiding was 
dan ook een logische stap. Ik ben analoog opgeleid aan de 
fotovakschool in Amsterdam. Wat me zo aanspreekt in 
de fotografie? Ik probeer iemand altijd te fotograferen 
zoals hij of zij écht is. Daarbij ga ik op zoek naar zijn of 
haar kracht. Bij de ene persoon is dat kwetsbaarheid, bij 
de ander creativiteit. Ieder mens is anders. Als dat terug 
te zien is in een foto, is mijn werk geslaagd. Bij 
bedrijfsfotografie is het natuurlijk een heel ander 
verhaal. Maar dat zie ik juist ook weer als uitdaging. Ik 
denk dat je jezelf als creatief mens nooit moet beperken 
tot datgene wat je hebt geleerd, maar dat je altijd breder 
moet kijken. Daarom ga ik deze zomer ook een workshop 
‘self ies maken’ begeleiden in het Papageno Huis. Het is 
iets totaal nieuws voor mij, waar ik enorm veel zin in 
heb!’
 
Vertel eens wat over je vrijwilligerswerk!
‘Acht maanden geleden werd ik gevraagd om bij radio 
6FM in Business alle gasten van het programma 6FM in 
Business te fotograferen en live views te maken. Dat is 
ontzettend leuk om te doen. Inmiddels kijken er zoveel 
mensen via Facebook naar een live uitzending van het 
programma! Daarnaast ben ik actief in het Brinkhuis. Ik 
heb er een tijd als betaalde kracht gewerkt in de foyer, 
tegenwoordig houd ik me als vrijwilliger bezig met de pr 
en social media. Ik zorg onder meer voor de berichten en 
foto’s op Facebook en Twitter.’

Al ruim twintig jaar zit fotografe Yvonne Verburg in het 
vak. Ze fotografeert niet alleen mensen - ‘De camera en 
mensen zijn mijn passie, die combinatie vind ik heel 
bijzonder’ - maar ook gebouwen legt ze regelmatig vast 
op de gevoelige plaat. Daarnaast is ze actief als 
vrijwilliger, onder meer bij het Brinkhuis en Radio 6FM 
in Business. 

Yvonne verburg

Iedereen is tegenwoordig fotograaf. 
Hoe kijk jij daar als professional tegenaan?
‘Iedereen kan fotograferen met de apparatuur die 
tegenwoordig op de markt is. Er zijn veel goede 
fotografen. Toch zie je op social media en Funda ook nog 
steeds veel slechte foto’s langskomen. Dat komt doordat 
veel mensen geen rekening houden met het licht, terwijl 
dat juist zo belangrijk is voor een goede foto. Aan de 
andere kant focussen sommige mensen zich juist teveel 
op de techniek. Dat zie ik soms ook bij studenten aan de 
fotoacademie. In een foto moet je vastleggen wat je hart 
voelt en wat je ogen zien. Juist daarmee creëer je je eigen 
stijl en kun je je als fotograaf onderscheiden.’

Laren?
‘Laren is voor mij het Brinkhuis; een ontzettend positieve 
plek met een zeer bijzondere geschiedenis die nog steeds 
voelbaar is in het gebouw. Het Brinkhuis is een 
smeltkroes van culturen, van arm en rijk, jong en oud. 
Iedereen kan er binnenlopen. Het Brinkhuis heeft alles 
en is er voor iedereen.’  

Welke inwoner van Laren verdient volgens 
jou een pluim?
‘Rolf Menist, die ik vier jaar geleden heb leren kennen 
toen hij als vrijwilliger samen met mij in de foyer van 
het Brinkhuis kwam werken. Hij heeft in zijn leven veel 
meegemaakt. Inmiddels zijn we goede vrienden. Als 
vrijwilliger in het Brinkhuis helpt Rolf in de foyer en bij 
de techniek. Muziek is zijn passie: hij praat er niet alleen 
graag over, hij kan ook prachtig zingen. Hij mag van mij 
best weleens in het zonnetje worden gezet!’
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Kom naar het afscheidsfeest
van burgemeester Elbert Roest.

Op vrijdag 1 september
vanaf 17.30 uur bij Singer Laren.

Een oproep
Burgemeester Elbert Roest heeft 
veel betekend voor ons dorp Laren. 
Als een echte burgervader stond hij 
midden in de gemeenschap. Alle 
inwoners konden bij hem terecht. 
Daarom dit keer op deze plaats 
geen column, maar een oproep:

Tijmen Smit
t.smit@Laren.nl
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Vertrek Elbert Roest en een 
waarnemend burgemeester voor Laren

Op 5 juli werd de Raad verrast door de aankondiging van 
Elbert Roest dat hij burgemeester zou worden van 
Bloemendaal. Elbert heeft sinds zijn aantreden in 2002 
veel betekend voor Laren. Hij heeft zich in die jaren 
vooral ontpopt als een ware burgervader die in 
crisissituaties adequaat optrad. Wij wensen hem het 
allerbeste in Bloemendaal! Op 28 augustus hebben de 
fractievoorzitters uit de Larense gemeenteraad een 
gesprek met de Commissaris der Koning Johan Remkes. 
Het gesprek gaat over het voorzien in de vacature die 
door het vertrek van Elbert Roest is ontstaan.
Het voornemen van de Commissaris is een waarnemend 
burgemeester te benoemen. Omdat het benoemen van 
een waarnemend burgemeester de bevoegdheid van de 
Commissaris is, is de invloed van de gemeenteraad 
beperkt. Er komt een waarnemend burgemeester omdat 
Laren middenin de herindelingsprocedure zit. Zaten we 
dat niet, dan hadden we een ‘gewone’ nieuwe burge-
meester gekregen met alle bijbehorende procedures. 
De gemeenteraad heeft de Commissaris gevraagd te 
wachten met het benoemen van een waarnemend burge-
meester totdat duidelijk is welke kant het met de zelf-
standigheid van Laren op gaat. Het profiel van een waar-
nemend burgemeester van een gemeente die zelfstandig 
blijft kan een andere zijn dan van een gemeente die gaat 
fuseren. Toch is de verwachting dat de Commissaris per 
1 september een waarnemend burgemeester zal benoe-
men om een burgemeesterloos tijdperk te voorkomen. 
Inmiddels loopt de spanning over het voorgenomen 
besluit over de herindelings procedure van Gedeputeerde 
Staten langzaam op. Het definitieve besluit wordt in 
november genomen, maar naar 
verwachting komt in september 
al een conceptbesluit. Na alle 
gepleegde inspanningen rest ons 
op dit moment niet anders dan 
afwachten.

Bart de Nie
Fractievoorzitter VVD

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

Politiek
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Kunnen we even praten? 

Deze zomer gaat de PvdA BEL (Blaricum, Eemnes en 
Laren) het verkiezingsprogramma voor de gemeente-
raadsverkiezingen in maart 2018 schrijven. Vanuit het 
sociaaldemocratische gedachtengoed kan dat deels 
samen, maar per gemeente moeten er speerpunten en 
aandachtspunten worden bepaald.

We kunnen het niet alleen
De PvdA is klein in de BEL-gemeenten. Vindt u dat het 
linkse geluid harder mag klinken en heeft u ideeën of 
aandachtspunten die een plek verdienen in ons 
verkiezingsprogramma, dan komen wij graag met u in 
gesprek!

Groen Links, Partij voor de Dieren, SP...
Ook als u lid bent van een andere partij, zijn wij 
benieuwd wat u vindt van ons werk en hoe wij ons 
programma zo kunnen inrichten dat het ook u 
aanspreekt of liever: recht doet aan breed gedragen 
progressieve idealen. Want wat ons betreft gaat het om 
het gezamenlijke doel, niet om de politieke kleur en het 
oormerkje. Ook voor samenwerking met andere partijen 
staan wij open. Met een mogelijke fusie van Laren met 
een andere gemeente in het vooruitzicht lijkt het ons 
belangrijk de progressieve krachten in Laren te 
bundelen. 

Ter inspiratie: de PvdA heeft zich de afgelopen jaren 
ingezet voor onderwerpen als sociale woningbouw, 
duurzaamheid, huisvesting statushouders, behoud van 
groen, goede ruimtelijke ordening en versterking van de 
BEL-samenwerking.

Verder praten? 
Neem gerust contact met ons op.

Marcus van den Brink 
PvdA-Laren
MarcusvandenBrink@ziggo.nl
06 53 88 59 78

Mag ik me even voorstellen

Sean William Bogaers, 28 jaar oud en opgegroeid in 
Laren. Toen ik 19 jaar was ben ik door Leo Janssen 
gevraagd voor Larens Behoud, de dorpspartij van Laren. 
Ik was redelijk verbaasd, en vroeg hem: “Waarom ik?” 
Hij zei: “Je valt op, je hebt een bekende naam in Laren, je 
opa was minister en je komt op voor de jongeren. 
Daarmee voeg je iets toe voor het dorp.” 

Ik voelde me vereerd en omdat ik al van jongs af aan 
interesse in politiek heb, besloot ik het aanbod te 
accepteren. Na de laatste jaren in de steunfractie en 
proberend te begrijpen waar het allemaal over gaat in de 
Larense politiek, kwam het trieste nieuws over het 
overlijden van een van de meest prominente Laarders, 
Ernst Wortel (r.i.p). Als volgende op de kieslijst van 
Larens Behoud, werd ik nu tot mijn schrik gevraagd voor 
de raad. Hoe zou ik ooit op de plaats van Ernst Wortel 
kunnen gaan zitten? De man die ik al ken als politicus 
sinds ik als klein dreumesje door Laren waggelde. 

Na gesprekken met mijn dierbaren werd het mij 
duidelijk dat ik de schoenen van Ernst niet kan en niet 
hoef te vullen. Ik ben ooit gevraagd bij Larens Behoud 
om een ander geluid te laten horen binnen de partij, nu 
komt de tijd om dat geluid niet exclusief binnen de 
partij te houden maar om het naar buiten te brengen en 
te kijken hoe we het in Laren nog meer kunnen laten 
bloeien, voor iedereen! Dat is waar ik mij de komende 
tijd mee bezig ga houden. Er zal vast een leercurve aan 
zitten maar daar ben ik klaar voor. Let’s do it!  

Sean Bogaers
Larens Behoud
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Nieuws in beeld

Conny de Wit bij afscheid als coördinator bruidjes 
Sint Jansprocessie in de bloemetjes gezet

150 'VW-brilletjes' en 'ovaaltjes' te kijk op Kermisterrein

Afvalbakparade op het Zevenend Bettie de Groot schrijft zomerserie voor 
blad  Privé over Gooische vrouwen Bettie Bruin's olifantenreservaat

Een lekker ijsje bij op het bankje bij 
Visatelier  op de Rijt Het dorp is op vakantie

Brandweerman Ron de Schouwer het 'haasje' na ruim 25 jaar 
trouwe dienst vrijwillige brandweer Laren

Bestuur GroenLinks Huizen-Laren-Blaricum 
weer op volle sterkte

Hamdorff Eten & Drinken 10 jaar!
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Het college van burgemeester en wethouders van Laren 
maakt bekend dat het Milieujaarverslag 2016 en de 
jaarrapportage 2016 van de Omgevingsdienst Flevoland 
& Gooi en Vechtstreek op 30 mei 2017 zijn vastgesteld. 

In het milieujaarverslag en de jaarrapportage is gerap-
porteerd over de activiteiten en projecten die in 2016 zijn 
uitgevoerd. Beide stukken liggen ter inzage bij het loket 
Bouwen en Wonen in het BEL-kantoor in Eemnes. U 
kunt hier uitsluitend op afspraak terecht (tel. 14 035). Of 
kijk op www.laren.nl

Op 27 juni 2017 heeft het college van burgemeester en 
wethouders van Laren de geluidsbelastingkaart 2016 
vastgesteld. Op deze kaart is te zien bij welke woningen 
in de gemeente sprake is van geluidbelasting, geluid-
hinder en slaapverstoring door verkeerslawaai.

Met het vaststellen van de geluidsbelastingkaart wordt 
invulling gegeven aan de eisen uit de Wet geluidhinder. 
Deze eisen vloeien voort uit de Europese Richtlijn 
omgevingslawaai. 

U kunt de geluidsbelastingkaart bekijken via een 
interactieve website (zie www.laren.nl > Wegen en groen 
> Geluidskaart). Met navigatiemogelijkheden zoals 
verplaatsen, in- en uitzoomen en zoeken op adresniveau 
ziet u per locatie de geluidsituatie.

Actieplan
Op basis van de geluidsbelastingkaart stelt de gemeente 
een actieplan op voor de aanpak van de geluidknelpunten. 
Dit plan wordt in 2018 door het college vastgesteld.

In verband met het evenement Lekker Laren op Plein 
1945, wordt de weekmarkt op vrijdag 25 augustus 2017 
verplaatst. U kunt de markt dan vinden op de Brink, 
vanaf de Sint Jansbasiliek en De Rijt tot aan de Torenlaan.

Larense zaken

Conny de Wit bij afscheid als coördinator bruidjes 
Sint Jansprocessie in de bloemetjes gezet

Larense zaken 18 augustus 2017

Milieujaarverslag en 
jaarrapportage OFGV 2016

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 
hier voor aanmelden.

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

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

Geboorte
12-07-2017 Mingus Huppes
12-07-2017 Yenthe Ruth van Wageningen
13-07-2017 Charlie Robina Wesselink
16-07-2017 Jonathan Oliver Bob Hissink
01-08-2017 Mees Martinus Cornelis Duinhoven

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

Overzicht besluiten 
raadsvergadering

Familieberichten

Geluidsbelastingkaart 2016 
vastgesteld

Verplaatsing weekmarkt vanwege 
Lekker Laren



De Syrische Naya Aljoudi is door haar school Laar & Berg 
geëerd met de Most Valuable Student Award. Een aula vol 
medeleerlingen keek woensdagochtend 19 juli 2017 toe 
hoe de Laarder wethouder Leen van der Pols de award aan 
Naya uitreikte via… FaceTime!

Een voorbeeld
Volgens Eva Goossens, afdelingsmanager van jaar drie/
vier op het Laar & Berg, verdient Naya de award voor haar 
bijdrage aan de (school)gemeenschap. Goossens: “Om 
iedereen, en vooral haarzelf, te laten realiseren dat Naya 
niet alleen voor de school, maar voor Laren, Nederland 
én de wereld een prachtmens is. En een voorbeeld voor 
anderen.”

Verhuizen
Op het moment van de uitreiking kon Naya hier zelf 
helaas niet bij aanwezig zijn. Ze heeft onlangs asiel 
gekregen en was woensdagochtend aan het verhuizen. 
Naya, zichtbaar onder de indruk, vond het heel bijzonder 
dat de wethouder haar via FaceTime de award uitreikte.

Veiligheidsmonitor 2017 gaat van start
Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen twaalf 
maanden slachtoffer geweest van een misdrijf ? Hoe 
tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de 
vragen die in het kader van Veiligheidsmonitor worden 
gesteld aan inwoners van de gemeente Laren. 

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar crimi-
naliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden 
van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op 
gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het 

gemeentelijk onderzoek begint rond 24 augustus 2017; 
de resultaten worden in maart 2018 verwacht.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit jaarlijks 
terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren 
van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in 
opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uit-
nodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in 
te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer 
dan driehonderd Nederlandse gemeenten uitgevoerd.

Meer informatie over de veiligheidsmonitor vindt u op  
www.veiligheidsmonitor.nl Daarnaast kunt u contact opne-
men met team Veiligheid via veiligheid@belcombinatie.nl  
of 14 035.

De gemeente Laren organiseert op vrijdag 8 september 
2017 samen met Versa Welzijn de jaarlijkse vrij-
willigersavond. Deze begint om 20.00 uur in het 
Brinkhuis, Brink 29 in Laren. Iedereen in Laren die 
vrijwilligerswerk doet, is van harte uitgenodigd. 

De gemeente bedankt op deze avond alle vrijwilligers uit 
het dorp en toont haar waardering voor de fantastische 
inzet die zij bieden om van Laren dit mooie dorp te 
maken waar we trots op zijn.

Het belooft een leuke, gezellige avond te worden. Na het 
welkomstwoord van wethouder Leen van der Pols, is er 
een gevarieerd programma met voldoende gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten en bij te praten. En natuurlijk 
verhogen een drankje en heerlijke versnaperingen de 
gezelligheid nog eens.

Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs 
gesteld. U kunt dit doen door een e-mail te sturen  
naar VTHBEL@versawelzijn.nl met daarin vermeld de 
naam van de vrijwilligersorganisatie en de namen  
van de vrijwilliger(s)/uw naam. Voor vragen kunt u 
terecht bij Anneke Bijleveld via het telefoonnummer  
06 - 49 37 71 71 of door een e-mail te sturen naar  
abijleveld@versawelzijn.nl 

Larense zaken 18 augustus 20178

Hoe veilig is onze gemeente?

Vrijwilligersavond

Wethouder Laren reikt award 
uit aan leerlinge uit Syrië
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Op zaterdag 23 september 
2017 wordt de nationale 
Burendag georganiseerd. 
Het jaarlijks, terugkerende 
feest dat u samen met uw 
buren en de buurt kunt vie-
ren.

Het doel van Burendag is om mensen dichter bij elkaar 
te brengen. Het Oranje Fonds stelt ieder jaar een bedrag 
beschikbaar voor buurten of buurtorganisaties met 
goede ideeën die ze met en voor de buurt willen 
oppakken. U kunt een bijdrage tot € 400,- aanvragen als 
u Burendag viert op 23 september.

Op www.burendag.nl vindt u alle voorwaarden en het 
aanvraagformulier.

Eenzaamheid aanpakken doe je samen. Daarom 
organiseert de gemeente Laren samen met Coalitie Erbij, 
het Brinkhuis, Vivium Zorggroep, Versa Welzijn en de 
bibliotheek het Kom Erbij Festival Laren 2017. Vanaf 25 
september 2017 zijn er bijna twee weken lang tal van 
leuke activiteiten in Laren. Voor jong en oud. Niet alleen 
gezellige uitjes, maar bij uitstek gelegenheid om nieuwe 
mensen te ontmoeten. 

Het festival is in navolging op de werkconferentie 
Eenzaamheid en Verbinden, die eerder dit jaar gehouden 
werd. Het heeft tot doel om het thema eenzaamheid in 
Laren (en omgeving) voor een langere tijd op de agenda te 
zetten; om eenzaamheid te signaleren, bespreekbaar te 
maken, aan te pakken en inwoners met elkaar te verbinden.

U leest alles over het Kom Erbij Festival Laren 2017 in  
de volgende editie van het Larens Journaal (d.d.  
15 september).

Wilt u een bijdrage leveren aan de veiligheid in uw  
eigen wijk, maar weet u niet hoe u dit kunt doen?  
Doe mee aan de clinic Observeren en Signaleren  
op 12 oktober 2017, georganiseerd door politie en 
gemeente!

Clinic 
Tijdens de clinic leert u een verdachte situatie te 
herkennen. En de politie en de gemeente geven u meer 
informatie over de middelen die zij inzetten om de 
criminaliteit in uw wijk terug te dringen. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:
• ondersteunen van de politie;
• een verdachte situatie herkennen;
• signalementen omschrijven en onthouden;
• wanneer moet ik de politie bellen; 
• wat wordt er met de meldingen bij de politie gedaan.

Voor wie
U krijgt tips en informatie over hoe u kunt bijdragen aan 
de veiligheid in uw woonomgeving. De clinic is dan ook 
voor iedereen die geïnteresseerd is!

Tijd en locatie
U bent welkom op donderdag 12 oktober 2017 van 19.30 
uur tot 21.30 uur in de raadzaal in het gemeentehuis van 
Eemnes, Zuidersingel 5. 

Aanmelden en meer informatie
Wilt u deelnemen? Stuur dan vóór 9 oktober een e-mail 
naar veiligheid@belcombinatie.nl onder vermelding 
van ‘Clinic Observeren en Signaleren’. Het aantal plaat-
sen is beperkt dus meld u snel aan! Heeft u nog vragen? 
Mail dan ook naar veiligheid@belcombinatie.nl, of  
bel 14 035.

Wij zien u graag op 12 oktober!
Larense zaken 18 augustus 2017

Larense zaken

Kom Erbij Festival Laren 2017

Idee voor Burendag?

Open dag 

Laren Raadhuis - 
10.00 - 12.00 uur

LaRen  
in vROegeRe tijden

johanneshove - 19.00 - 21.00 uur

WandeLen  
met vincent

Brinkhuis - 10.00 - 12.00 uur

aanschuifdineR  
samen eten,  

samen pRaten
johanneshove - 17.00 -18.30 uur

WORkshOp  
vOOR Bpv’s OveR  

eenzaamheid
Ons genoegen - 19.30 uur

WORkshOp  
vOOR vRijWiLLigeRs  
OveR eenzaamheid

malbak - 9.00 uur

Opening,  
fiLm, schaak simuLtaan, 

caBaRet, quiz
in en om het Brinkhuis/Bieb-19.00 uur

WORkshOp  
digitaaL cOntact 

(Whatsapp en maiL)
Brinkhuis - 13.30 uur

eten  
met veRhaLen
Ons genoegen - 

18.00 - 20.00 uur

LeeskRing  
(OndeR vOORBehOud)

Bibliotheek - 10.00 - 12.00 uur

fiLm ventOux  
aLLeen vOOR mannen en 

OveR vRiendschap
Brinkhuis - 19.30  uur

Weekendcafé  
en LaagdRempeLige  

dementiezORg
stichtse hof - 13.00 - 16.00  uur 

26 septemBeR

27 septemBeR

29 septemBeR

3 OktOBeR

4 OktOBeR

12 OktOBeR

25 septemBeR

27 septemBeR

28 septemBeR

2 OktOBeR

3 OktOBeR

8 OktOBeR

OntmOetings- 
avOnd vOOR en met  

manteLzORgeRs
Bibliotheek - 19.30 uur

WORkshOp  
LaaggeLetteRdheid

Bibliotheek - 10.00 - 12.00 uur

kOken  
Om te veRBinden  
en gezeLLigheid

Belle folie - 16.00 uur

WORkshOp  
vOOR vRijWiLLigeRs  
OveR eenzaamheid

Blaercom - 9.00 - 12.00 uur

smaRtLappen  
zingen en dansen

Brinkhuis - 19.30 - 22.30 uur

kOken met 
status(hOudeRs)

huis papageno - 14.00 uur

26 septemBeR

28 septemBeR

1 OktOBeR

3 OktOBeR

5 OktOBeR

15 OktOBeR

vOOR meeR infORmatie: WWW.LaRen.nL

12 oktober: 
clinic Observeren en Signaleren



Wilt u een wijktheatervoorstelling organiseren? Of met 
uw straat een andere straat uitdagen voor een 
straatvoetbaltoernooi? En kunt u daar een f inanciële 
bijdrage van de gemeente goed bij gebruiken? Dan komt 
uw initiatief misschien in aanmerking voor de regeling 
‘Inwonersinitiatieven’*. Het kan van alles zijn, zolang 
uw buurt of wijk er maar socialer, gezelliger of zorgzamer 
door wordt. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een 
buurtcamping, het organiseren van activiteiten voor de 
jeugd of voor de ouderen in de wijk, zoals een zeskamp, 
een straatspeeldag of het initiëren van burenhulp. 

Kijk op www.laren.nl (Zorg > Subsidies > Een goed idee 
voor uw wijk of buurt) voor meer informatie en het doen 
van een aanvraag.

* Straat- en buurtfeesten en buurtbarbecues zijn van deze 
regeling uitgesloten.

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

@Gem_Laren

www.facebook.com/gemeente.Laren 

‘Welke afspraken maak ik met mijn puber over 
gamen?’
Gamen is onder veel pu—
bers, vooral bij jongens, 
razend populair. Wat maakt 
gamen zo aantrekkelijk? In de virtuele wereld is alles 
veel heftiger en sneller dan in het echte leven. Voor 
pubers die op zoek zijn naar spanning, is gamen dan ook 
erg leuk. Bovendien leren ze ervan. Ze experimenteren in 
de virtuele wereld met allerlei emoties, zoals spanning 
en angst, ze kunnen bepalen wat er gebeurt en ze kun-
nen steeds beter in de game worden. 

Aan de andere kant kan een game je zo in beslag nemen, 
dat het een gemakkelijke manier is om te vluchten uit de 
wereld van alledag. Als je ziet dat een puber deze neiging 
heeft en daarmee in de problemen dreigt te komen, is het 
als ouders of opvoeders belangrijk om in actie te komen.

Van pubers kun je niet verwachten dat ze zelf de 
discipline hebben om gamegedrag te veranderen of te 
begrenzen. Ze hebben hier hulp bij nodig. Maak samen 
heldere, concrete afspraken over het gamen. Hoe vaak, 
wanneer en welke games mogen er gespeeld worden? 
Controleer de naleving van deze regels en stel 
beperkingen in als ze worden overtreden.

Het kan helpen om je wat meer te verdiepen in de games die 
pubers spelen. Als je snapt waarom ze gamen zo leuk vinden 
en hoe dat alle besef van tijd kan doen vergeten, kun je beter 
het gesprek aangaan. Speel eens mee! Geniet van wat ze 
beleven op internet en heb oor voor hun verhalen.

De volgende signalen kunnen aangeven dat het gamen 
meer is geworden dan gewoon ontspanning. Je kind:
• heeft een slecht humeur als hij/zij niet kan gamen;
• verwaarloost structureel het huiswerk;
• liegt over huiswerk en cijfers;
• verliest interesse in vriendschappen;
• komt steeds minder buiten en/of sport steeds minder.

Als je je zorgen maakt over het gamegedrag van je kind, of 
je herkent één van deze signalen, dan is het goed om hulp 
en advies te zoeken. Je kunt contact opnemen met je huis-
arts, het Centrum voor Jeugd en Gezin of de jeugdverpleeg-
kundige of jeugdarts van de jeugdgezondheidszorg ver-
bonden aan de school van je kind. Op de website www.
gameninfo.nl kun je controleren of het gamegedrag van je 
puber in de gevarenzone zit en lees je waar je terechtkunt 
voor hulp. Op www.mediaopvoeding.nl lees je veel 
achtergrond informatie en tips voor mediagebruik. 
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CJG Vraag van de maand

wecycle.nl/inleveren

Naar het
scheidingsstation?

Een goed initiatief voor uw 
wijk of buurt?

Gemeente Laren op 
Twitter en Facebook

Inleveractie kleine, elektrische 
apparaten op scheidingsstations



Voor het hele dorp
Bijna is het zover; op zondag 10 september 2017 is de officiële opening van het gloednieuwe 
Singer Laren. Iedereen kan dan komen kijken hoe schitterend het nieuwe theater en de 
nieuwe entree voor het museum, theater en beeldentuin zijn geworden. Het wordt groots 
gevierd, met onder andere twee optredens van Edsilia Rombley en de bigband van het 
Conservatorium Amsterdam, aangeboden door Laren Jazz.

De opening van het nieuwe Singer Laren vindt plaats tijdens het drie 
dagen durende Dorpsfeest. Dat is geen toeval. Singer Laren is er voor 
iedereen. Het is een gebeurtenis die we met het hele dorp willen vieren. 
Door het te combineren met de jaarlijkse Vrijwilligersavond, de Nationale 
Monumentendag (met activiteiten georganiseerd door de Historische 
Kring) én de Inmarkt creëren we een hechtere verbinding. Letterlijk; nu 
de Inmarkt op de Naarderstraat gehouden wordt én met de bijzondere 
parade die bezoekers naar Singer Laren lokt. Figuurlijk; door bezoekers, 
van jong tot oud, met elkaar in contact te brengen. Om te laten zien wat 
Laren allemaal te bieden heeft en samen te genieten van goede muziek. 
Maar ook om onze vrijwilligers – die van onschatbare waarde voor onze 
samenleving zijn – in het zonnetje te zetten.

Ik kijk ernaar uit, want het belooft een 
onvergetelijk feest te worden. 
U bent er toch zeker ook bij?

Tijmen Smit
Wethouder Laren
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Feest met Le Bocque 
“Het belooft weer een spektakel te worden!”

Lekker eten en drinken in een festivalachtige setting, 
muziek, entertainment en vooral veel gezelligheid. Dat 
is wat Stichting Le Bocque te bieden heeft op de zaterdag 
en de zondag tijdens Dorpsfeest Laren. 

Stichting Le Bocque bestaat uit een groep van circa vijf-
tien met elkaar bevriende vrijwilligers; allen inwoners 
en ondernemers uit Laren. Samen organiseren zij sociale 
en culturele evenementen voor inwoners van ‘hun’ dorp. 
De opbrengsten gaan naar een goed doel.

Waar? Kleine Brink
Zaterdag van 12.00 uur tot 00.00 uur
Zondag van 13.00 uur tot 20.00 uur 

Wegafsluitingen
Voor een goed verloop van het Dorpsfeest 
zijn op zaterdag 9 september en zondag 10 
september enkele wegen en parkeerplaatsen 
afgesloten voor verkeer. 

Brink
Het gedeelte van de Brink voor de poffertjeskraam is 
vanaf zaterdag 9 september 12.00 uur tot zondag 10 sep-
tember 20.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Kleine Brink
De parkeerplaatsen voor het Brinkhuis zijn afgesloten 
vanaf zaterdag 9 september 07.00 uur tot zondag 10 sep-
tember 23.00 uur. Het parkeergedeelte voor de Sint Jans-
basiliek blijft wel vrij deze periode.

Naarderstraat
Het gedeelte tussen De Schout en het Oosterend is afgeslo-
ten voor al het verkeer op zondag 10 september van 07.00 
uur tot 19.00 uur. Er is een omleidingsroute aangegeven.

Van het kruispunt tot aan Singer geldt een parkeerver-
bod vanaf zaterdag 9 september om 18.00 uur tot zondag 
10 september 19.00 uur.

Larense zaken 18 augustus 2017

Wethouder Stam opent vernieuwde Naarderstraat
De gemeente heeft de gehele buitenruimte rondom Singer 
Laren vernieuwd. De planning van de werkzaamheden in de 
buitenruimte is daarbij helemaal afgestemd op die bij het 
theater. Omwonenden zijn betrokken bij de plannen. 

De vernieuwing van de Naarder-
straat is een belangrijk onderdeel 
van de herinrichting van de buiten-
ruimte rondom het Singercomplex. 
De straat is f link aangepakt. De weg 
is opnieuw ingericht met onder 
andere een f ietsstrook en een nieuwe 
bushalte. Ook de beplanting is in de 
vernieuwing meegenomen. Verder 
zijn alle putten in de straat aange-
sloten op ondergrondse ‘infiltratie-
voorzieningen’. Dat laatste geldt 
voor het hele gebied; op meerdere 
plekken zijn ondergrondse maatre-
gelen getroffen tegen wateroverlast 
bij hevige regenval.

Wethouder Ton Stam is ongeloof lijk 
trots op het mooie resultaat en zal de 
Naarderstraat symbolisch ‘openen’ 
op zondag 10 september 2017 om 
14.30 uur op het podium bij de 
Johanneskerk.

Op 22 december 2016 openden Ton Stam (wethouder Laren) en Evert van Os 
(directeur Singer Laren) het parkeerterrein, met daaronder een waterberging, 
aan de Hein Keverweg. Dit was een eerste stap in de gebiedsreconstructie 
rondom Singer Laren.
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Nieuws in beeld

Kleurrijk eindejaarfeest OBS De Ploeg

Jaarprogramma Primair Onderwijs gepresenteerd Musical Binckhorst-Sint Jan in nieuw Singertheater

Nico Wegter opnieuw gekozen tot 
lijstrekker D66

Nieuwe brand store van kunstenares 
Hanneke Setz op Naarderstraat

Onderzoek wijst uit dat Laarders het 
laatst in huwelijksbootje stappen

Historische Kring m.i.v. 21 september 
ook op donderdagavond open Hutten bouwen weer één groot feest

Landschapsarchitect Piet Oudolf 
schildert met planten daktuin Singer

Juf Annemieke Vetter van de Larense Montessorischool 
neemt afscheid



Meer dan culinair genieten
Lekker Laren gaat in eerste instantie om culinair 
genieten, maar is tevens de gezellige ontmoetingsplek 
voor jong en oud. Een plek waar je heerlijk kunt eten, 
proeven & beleven. Waar je elkaar tegenkomt, waar er 
van alles voor kinderen te doen is en waar bezoekers 
kunnen genieten van entertainment. Kortom, Lekker 
Laren staat ook dit jaar weer op de kaart! Niet alleen de 
gerechten zijn tijdens Lekker Laren tot in de puntjes 
verzorgd, het festival zet alles in werking voor een totale 
beleving. 
Lekker Laren denkt ook aan de miniatuur f ijnproevers. 
Pure Toddlers & Up zorgt dat ze zich niet zullen vervelen 
met de Kidsclub. Kinderen werken mee aan diverse 
knutselactiviteiten, hebben een Meet & Greet met een 
special guest, poseren in een wild photobooth of 
decoreren koekjes terwijl ze hapjes verorberen.  Vanaf 
het parkeerterrein pendelen luxe auto’s naar het 
festivalterrein. Voor het ritje naar huis is de BOB-service 
van Your Private Driver in te schakelen of er kan gebruikt 
gemaakt worden van de Valet Parking.

Prachtige setting
Lekker Laren wordt georganiseerd in een mooie, groene 
ambiance. Het evenement vindt plaats op Plein 1945 te 
Laren, midden in het centrum van het unieke dorp. De 
deelnemende restaurants en andere culinaire partners 
staan in een mooie setting, verspreid over het 
festivalterrein. ’s Avonds wordt het terrein op feeërieke 
wijze uitgelicht. 

Lekker Laren prikkelt 
alle zintuigen 
Van donderdag 24 t/m zondag 27 augustus 2017 vindt de vierde 
editie van Lekker Laren plaats. Het culinaire evenement in de 
parel van ’t Gooi, waar de nadruk ligt op culinair genieten en het 
prikkelen van alle zintuigen. De menu’s van het festival zijn 
weer indrukwekkend. 12 deelnemende restaurants vertonen 
hun gastronomische kunsten.
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HET PROGRAMMA
Lekker Laren heeft ook dit jaar weer een mooi en afwisselend programma.

Lekker Laren amusetour
donderdag 24 augustus
Een tocht langs de deelnemende toprestaurants. 12 
culinaire hoogstandjes, begeleid door mooie wijnen. 
Smaakvolle combinaties voor de echte f ijnproevers onder 
ons. Zorgvuldig samengesteld door chef-koks en 
sommeliers.
De amuses van de deelnemende restaurants van Lekker 
Laren zijn heuse smaaksensaties. Samen met een 
verfijnde Gooische slok en bijpassend entertainment is 
deze dag helemaal compleet. Een moment om 
gezamenlijk met familie, vrienden of collega’s het glas te 
heffen, om vervolgens te genieten van ons culinaire 
aanbod.

Lekker Laren vrijmibo
vrijdag 25 augustus
Fijnproevers duiken vrijdag in de bruisende wereld van 
de “vrijdagmiddagborrel”. Een moment om gezamenlijk 
met familie, vrienden of collega’s het glas te heffen. De 
VrijMiBo van Lekker Laren is een mooi startpunt, om 
vervolgens te genieten van het culinaire aanbod. Perfecte 
combinatie van wijn en spijs, de ingrediënten die nodig 
zijn om deze dag compleet te maken.

Lekker Laren happy saturday
zaterdag 26 augustus
Lekker Laren grijpt op zaterdag terug naar haar 
oorsprong; het concert van Sonny’s Inc., die inmiddels 
gezien wordt als dé entertainmentband van Laren en 
omstreken. Lekker Laren staat garant voor culinair 
genieten, maar Sonny’s Inc. laat ons vooral ook muzikaal 
genieten.

Lekker Laren family sunday
zondag 27 augustus
Zondag prikt iedere generatie een vorkje mee op Lekker 
Laren. Deze dag staat in het teken van familie. Een 
belangrijk element van Lekker Laren is dat het 
evenement voor iedereen iets te bieden heeft. De 
kinderen worden naar hartenlust vermaakt. Kinderen 
blij, papa en mama blij, daar doen we het voor!

Tickets
Entreetickets voor Lekker Laren zijn online 
verkrijgbaar vanaf € 7,50 op www.lekkerlaren.nl. 
Meer informatie over Lekker Laren, kijk op 
www.lekkerlaren.nl.
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 Uw WONING ook op deze lijst?  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  

TE KOOP: TORENLAAN 7 BLARICUM 

TE KOOP: DE KUIL 3 LAREN 

VERKOCHT: ‘s-GRAVENWAARDE 2  LREN 

NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM 

VERKOCHT: EEMNESSERWEG 6  LAREN 

Marleen Verspoor ontwikkelde 
het Nalatenschapsdossier en 
werkt als (levens)executeur 
door heel Nederland.

tel. 035 5313432 | info@viaverspoor.nl

Momenteel werk ik in een nalatenschap waar de 
overledene, een voormalig wetenschapper,  al haar 
privé-post, werkcorrespondentie plus alle werk 
gerelateerde papieren sinds haar studententijd heeft 
bewaard. Bij elkaar bijna zo’n 60 jaar aan papier denk 
ik! Ook tref ik, naast de gedichten die zij schreef, 
uitgebreide verslagen aan die zij maakte naar 
aanleiding van doktersbezoeken en therapieën die zij 
jarenlang onderging. 
In haar huis zijn drie overvolle archiefkamers en in de 
andere kamers, waaronder haar slaapkamer, lijkt het 
wel een bibliotheek. En alles, echt alles moet uitgezocht 
worden want tussen de vele boeken die zij legateert en 
geschriften die zij bewaarde tref ik de nodige foto’s en 
teksten aan die daar niet horen. Veel verslagen zijn zo 
persoonlijk dat ik ze niet naar de reguliere 
papiercontainer wil brengen. En in de archiefkasten 
tref ik ook nog voor 1000 Euro aan guldenbiljetten een 
en potten vol met munten uit de hele wereld.
Inmiddels ben ik klaar op de begane grond en in de 
archiefkamer op de 1e etage, zo’n 85 verhuisdozen 
verder met uitgeselecteerde papieren en kan ik uit de 
aangetroffen zaken een aantal conclusies treffen. Deze 
mevrouw heeft een leven lang geworsteld met papier 
en met structuur in haar administratie. Daarnaast 
heeft zij alle voor haar belangrijke papieren weer terug 
in de envelop gestopt (wat vreselijk onnodig en zo veel 
werk voor haar en voor mij) of in zo’n dun 
verpakkingsplastic gefrommeld waar sommige 
tijdschriften in worden verzonden. 
Het wordt tijd voor de mobiele papiervernietiger want 
ik wil nog wel kunnen lopen door het huis en ik wil 
zeker weten dat alle persoonlijke informatie direct 
vernietigd wordt. Dan komt de rest van het huis. Ik 
ben deze zomer dus nog wel even zoet. Aan het einde 
van de rit ga ik met al het alle guldenbiljetten naar de 
Nederlandse Bank om die om te wisselen in Euro’s en 
naar het geldwisselkantoor voor het Belgische 
papiergeld. De oude munten gaan naar de muntenactie.
nl. Zo krijgt alles opnieuw een bestemming en dat ik 
geheel in de lijn waarin mevrouw heeft geleefd.

Een tsunami 
aan papier



Larens Journaal
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Nieuws in beeld

Zelfgemaakte,  of verzamelde kunst van medewerker 
Brinkhuis aan de kunstmuur van de (h)Artgalerij

Sprookjesachtig zomerfeest op Montessorischool Winnaars Mini-Elephant parade van Jumbo

Wolllifantje Wordt Crailo post-fossiele woonwijk? Vrijspraak diefstal garnalen door 
medewerker in Brink 20

Sean Bogaers, nieuw gemeente-
raadslid voor Larens Behoud

Solotentoonstelling Larense Greetje 
Majoor-Rijerse  in Waterliniemuseum

Wethouder van der Pols reikt award 
uit aan leerlinge Naya Aljoudi uit Syrie

Tekenworkshop bij Larense boekhandel met Harmen van 
Straten



Vrijwilligersavond
Op vrijdag 8 september biedt de gemeente Laren de 
jaarlijkse vrijwilligersavond aan, om de vrijwilligers uit 
het dorp te bedanken voor hun inzet. Alle vrijwilligers 
van Laren zijn van harte welkom. De avond wordt 
gehouden in het Brinkhuis, Brink 29 te Laren. Het 
programma begint om 20.00 uur, maar u bent vanaf 
19.30 uur welkom. Het belooft een gezellige avond te 
worden met een afwisselend programma. 
Daarna is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek 
te gaan onder het genot van een hapje en een drankje. De 
avond wordt georganiseerd door Versa Welzijn en Anneke 
Bijleveld is de coördinator (06-49377171/ abijleveld@
versawelzijn.nl). Wilt u de avond bijwonen? Graag 
aanmelden via VTHBEL@versawelzijn.nl.

Open Monumentendag
Open Monumentendag 2017, 9 september, staat in het 
teken van het thema Boeren, burgers en buitenlui. In 
dat kader organiseert de Historische Kring Laren samen 
met de Historische Kringen Blaricum en Eemnes een 
f ietstocht door de BEL-gemeenten. Ontdek het oudste 
dorp van het Gooi en maak kennis met Larense verborgen 
schatten. 
Villa de Wilde Zwanen (Oude Drift 1) - het hart van 
Singer Laren - kan worden bezocht van 11.00 tot 17.00 
uur. In de beeldentuin kunt u genieten van een kopje 
koff ie of thee en op vertoon van de f ietsroute krijgt u 
daar een Larense dennenkoek bij. De toegang tot Singer 
Laren is gratis; voor een bezoek aan het museum gelden 
reguliere prijzen.
De Sint Jansbasiliek is open en te bewonderen van 11.00 
tot 16.30 uur.
De Larense korenmolen (Molenweg 4)  is open van 11.00 
tot 17.00 uur.
In de Johanneskerk (Bij den Toren) is het de laatste dag 
van de tentoonstelling over de Berg-Stichting, die u 

kunt bezoeken van 11.00 tot 16.00 uur. Van 12.00 tot 13.00 
uur speelt Klaas de Haan, beiaardier van Laren op het 
carillon. Van 15.00 tot 16.00 uur geeft organist Joost 
Veerman een orgelconcert. 
Boerderij de Lindenhoeve aan de Burg. Van Nispenstraat 
29 is van 10.00 tot 16.00 te bezoeken. Het stalgedeelte 
herbergt de Historische Kring Laren, waar een tentoon-
stelling is over erfgooiers.  
De f ietsroute is kosteloos af te halen in de Lindenhoeve, 
waar koff ie en thee voor u klaar staat. 

Informatiemarkt met podium
optredens voor jong en oud!

Deze markt markeert de start van het culturele, 
sportieve en recreatieve seizoen van Laren. Meer dan 
dertig Larense/Gooise verenigingen en organisaties 
presenteren zich van 13.00 tot 16.30 uur op de 
activiteitenmarkt met een stand, een optreden of een 
activiteit. De markt zal verspreid staan langs een leuke 
route door het dorp. Zo zijn er presentaties rondom de 
Coesweerd, de vijver op de Brink, op het grasveld bij de 
Johanneskerk (Naarderstraat) en zijn er kramen en 
activiteiten in en bij Singer Laren. 

Op www.inmarktlaren.nl vindt u het hele programma.

Dorpsfeest 9 t/m 10 september
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Larens JournaalHet Brinkhuis viert lustrum met bijzondere tentoonstelling 

“Eclatant Feest” 
Het Brinkhuis viert dit jaar haar eerste lustrum en dat 
willen we graag vieren met onze bezoekers. Tijdens het 
dorpsfeest op zondag 10 september doen we daarom iets 
speciaals voor de inwoners van Laren met onder meer een 
feestelijke tentoonstelling in onze (h)Artgalerij met het 
thema ‘Eclatant Feest’. Feest je met ons mee? 
In vijf jaar tijd is het Brinkhuis, ‘het Hart van Laren’, uit-
gegroeid tot een bruisende culturele ontmoetingsplek! 
Wat Hotel Hamdorff was in de vorige eeuw wordt lang-
zaam maar zeker overgenomen door het Brinkhuis. Om 
dit te vieren hebben we kunstenaars uitgenodigd om een 
eigentijds kunstwerk te maken met een knipoog naar de 
f lamboyante tijden in Hamdorff en met een eerbetoon 
aan de feestgeschiedenis van ons kunstenaarsdorp. 
Het resultaat is een fraaie collectie van schilderijen, 
foto’s, tekeningen, keramiek en beeldhouwwerk van 35 
kunstenaars, allemaal met het thema ‘Feest in het Dorp’  
De  kunstenaars brengen met deze eigentijdse kunst een 
eerbetoon aan de f lamboyante geschiedenis van ons 
kunstenaarsdorp.

De tentoonstelling wordt om 15:00 uur off icieel geopend;   
de kunstwerken zijn tot 25 september in de kloostertuin, 
de foyer en op de expositiewand te zien.

Programma Brinkhuis zondag 10 september 2017:
Wat is er nog meer te doen op deze Feestdag. 
Er komt een mascotte met een verrukkelijk kunstwerk, 
er is muziek van het Larense koor de Speuit, en kunt je 
een foto laten maken in een Larens tafereel. 
Daarnaast kunt je een kijkje komen nemen of genieten 
van het terras in de kloostertuin. In de foyer serveren wij 
een feestelijke lustrum special. 
Graag nodigen wij iedereen uit om deze feestelijke dag 
met ons te vieren. Het Brinkhuis is de hele middag 
geopend.

Het dorpsfeest wordt mede georganiseerd door Hart van 
Laren, Singer Laren, Bijzonder Laren, Versa Welzijn en de 
Historische Kring Laren.
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ZONDAG 10 SEPTEMBER: 
FEESTELIJKE OPENING THEATER 
SINGER LAREN MET EDSILIA 
ROMBLEY
Tijdens het dorpsfeest op zondag 10 september nodigt 
Singer Laren alle bewoners van Laren uit om de opening 
van het nieuwe theater en de nieuwe entree voor het 
museum, theater en beeldentuin te vieren. Een feest dat 
gevierd wordt met twee optredens van Edsilia Rombley 
en de bigband van het Conservatorium Amsterdam 
aangeboden door Laren Jazz. Met in het voorprogramma 
een optreden van toneelgezelschap De Papegaai. En dat 
is niet alles: een feestelijke parade brengt u van de Brink 
naar het nieuwe Singer Laren en kinderboekenschrijver 
Gitte Spee leest voor uit haar nieuwe boek. 

LAREN JAZZ TRAKTEERT
Het optreden van Laren Jazz wordt aangeboden door 
Laren Jazz. In totaal zijn er 800 kaarten beschikbaar. 
Wilt u in aanmerking komen voor kaarten en als eerste 
genieten in het gloednieuwe theater? Ga dan naar voor 
dinsdag 29 augustus naar www.larenjazz.nl, vul het 
formulier in maak kans op twee gratis kaarten. De 
kaarten worden verloot onder alle aanmeldingen. De 
winnaars ontvangen op donderdag 31 augustus bericht 
per mail. De winnaars worden geacht de kaarten tussen 
vrijdag 1 september en dinsdag 5 september op te halen 
bij de kassa van Singer Laren. 

GITTE SPEE
De Larense kinderboekenauteur en illustrator Gitte Spee 
schreef speciaal voor Singer Laren een kinderboek. 
Samen met muziekvereniging St. Jan Laren leest ze voor 
in de beeldentuin van Singer Laren en neemt ze de 
kinderen mee in de avonturen van de ‘Singer huiskat’. 

MUSEUM
Het museum is op zaterdag 9 september en zondag 10 
september voor alle inwoners van Laren gratis toegankelijk. 
Bezoekers kunnen genieten van de tentoonstellingen 
Cuban Art Now en Meesters van de Oriënt. 
“Het nieuwe Singer Laren is voor iedereen en dat moet 
natuurlijk met het hele dorp gevierd worden! Ik verheug 
me enorm op het dorpsfeest met een optreden van 
Edsilia Rombley in ons nieuwe theater. “Evert van Os, 
algemeen directeur Singer Laren 

Stichting Le Bocque
Stichting Le Bocque, die u waarschijnlijk nog wel kent 
van Lekker Laren 2016, zal zaterdag en zondag op het 
plein voor het Brinkhuis haar bijdrage leveren aan het 
dorpsfeest Laren. Naast de vertrouwde gezelligheid bij 
Le Bocque zal er entertainment zijn voor jong en oud 
alsmede een gevarieerd assortiment aan eten en drank 
in een festival setting. Ook zal er aandacht worden 
gevraagd voor het goede doel. Stichting Le Bocque heeft 
als doelstelling het organiseren van sociale en culturele 
evenementen voor de inwoners van Laren. Het belooft 
weer een mooi spektakel te worden met op zaterdagavond 
en zondagmiddag zeer bijzondere artiesten!

BOERENBURGERS
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van de gezamenlijke Historische Kringen

Zaterdag 9 september 2017
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Vrijdag 8 september
19.30 – 21.30  Vrijwilligersavond in het Brinkhuis georganiseerd door Versa Welzijn
20.00 – 24.00  Live muziek in het Bonte Paard

Zaterdag 9 september
Open monumentendag*
10.00 – 16.00  Tentoonstelling Erfgooiers in boerderij de Lindenhoeve
11.00 – 16.00  Tentoonstelling over de Berg-stichting in de Johanneskerk
11.00 – 16.30  Sint Jansbasiliek
11.00 – 17.00  Villa de Wilde Zwanen
11.00 – 17.00  De Larense korenmolen
12.00 – 13.00  Klaas de Haan, beiaardier van Laren, speelt op het carillon in de Johanneskerk
15.00 –  16.00  Organist Joost Veerman geeft een orgelconcert in de Johannes kerk

12.00 –  24.00  Le Bocque op kleine Brink
19.00 – 23.00  Live muziek bij het Bonte Paard
22.00 – 23.00   Live optreden op kleine Brink bij Le Bocque

Zondag 10 september
Feestelijke opening Singer
12.30   Start feestelijke parade - De Brink
13.00 – 14.00   Optreden Edsilia Rombley (aangeboden door Laren Jazz) met Toneelgezelschap De Papegaai in 

het voorprogramma I - theaterzaal
14.15 – 14.45  Gitte Spee I - buitenpodium beeldentuin
14.30   Start feestelijke parade - De Brink
15.00 – 16.00    Optreden Edsilia Rombley (aangeboden door Laren Jazz) met Toneelgezelschap De  Papegaai in 

het voorprogramma II - theaterzaal
16.15 – 16.45  Gitte Spee II - buitenpodium beeldentuin

13.00 – 17.00  Koopzondag
13.00 – 16.30  Informatiemarkt met podiumoptredens voor jong en oud
13.00 – 20.00  Le Bocque op kleine Brink
14.00   Live radio opname bij Nick Vollebregt
15.00   Viering lustrum met bijzondere tentoonstelling “Eclatant Feest” in het Brinkhuis
16.00   Live optreden Y-combo bij Nick Vollebregt
17.00 – 18.00  Live optreden op kleine Brink bij Le Bocque

* Bij boerderij de Lindenhoeve is een gratis f ietsroute langs alle monumenten op te halen 

PROGRAMMA

Dorpsfeest 9 t/m 10 september
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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.

Un divorcio, por favor
Internationale relaties komen steeds meer voor en 
scheidingen dus ook. Een internationale scheiding 
is een extra lastige situatie, zeker als men kinderen 
heeft en de wens om terug te verhuizen naar het 
land van herkomst een rol speelt. Daarnaast hebben 
verschillende landen en culturen andere regels en 
oplossingen dan wij in ons Nederlandse recht ken-
nen. Welke regels hebben voorrang? Aan welke 
rechter leggen we eventuele conflicten voor en wie 
kan een scheiding uitspreken? Kunnen alle vraag-
stukken door de rechter in hetzelfde land worden 
beoordeeld? Welk recht is van toepassing op ieder 
van de verschillende onderdelen van de scheiding? 
Wordt de rechterlijke beslissing erkend in een ander 
land en kan die zo nodig ook tenuitvoergelegd  
worden in een ander land? De regels hierover  
verschillen van land tot land. Al bestaan er in de  
EU en door verdragen met landen buiten de EU 
internationale afspraken, dat maakt het nog niet  
overzichtelijk. Het bestaan van internationale  
verdragen betekent helaas ook dat een groot deel 
van de wereld nog steeds niét is aangesloten bij de 
verdragen. 
Het eerste advies van een Nederlandse familierecht-
advocaat zal meestal zijn om te proberen er in over-
leg uit te komen. Door samen naar een mediator te 
gaan of door overleg met de hulp van een eigen  
advocaat. Zelf onderhandelen om tot een oplossing 
te komen, leidt ook tot een veel betere acceptatie 
van de uitkomsten door de beide ex-partners en 
voorkomt dat men eindeloos blijft procederen.  
Geven en nemen (maar vooral geven) is en blijft 
moeilijk in deze situatie, maar er in overleg uit  
komen heeft heel veel voordelen. Het leidt eerder 
tot duidelijkheid, minder stress, minder emotionele 
schade en – last but not least – minder kosten.  
Ons kantoor kan daarbij helpen. k

Column Clasien_71X220mm_aug2017.indd   1 07-08-2017   15:18:39

De jeugd is de toekomst, als 
hun creativiteit volledig benut 
wordt zal de toekomst nog veel 
mooier zijn!

Heb jij bruikbare spullen die te 
mooi zijn om weg te gooien? 
Breng ze dan naar Dynamic Arts 
zodat de creativiteit van de
jongeren benut wordt! 

Wij zoeken: Teken- en schilderspullen, houten 
panelen (deuren, tafel bladen etc.), instru-
menten, computers, sfeerlampen, grote 
speakers, microfoons, beamer, work-out 
gear, springtouwen, dansvloer, judo-matten, 
hoepels, ballen, een bus (voor creatieve uitjes 
met de jongeren)

Donaties: NL51 INGB 0007083691 
t.n.v. Dynamic Arts

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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Thema: Positie van kinderen in Nederland

Sprekers: Marc Dullaert en prof. dr. Herman Pleij

Nederland is sterk gedaald op de KidsRights-index, een
wereldwijde ranglijst die de naleving van de rechten van
het kind weergeeft. De index wordt samengesteld onder
leiding van prof. mr. dr. Karin Arts van de Erasmus 
Universiteit.

Marc Dullaert, oud-kinderombudsman, geeft in een
dynamische voordracht een verklaring voor het wegzakken
van Nederland op de index.
Hij zal met de zaal in discussie gaan over de manier
waarop we weer de weg omhoog kunnen vinden op de
ranglijst.

Prof. Pleij zal zijn visie geven op de ontwikkeling van de 
positie van kinderen in Nederland door de jaren heen. 
Hij weet inzicht te geven in de historische achtergrond van de 
huidige maatschappij en van wat wij als ‘typisch Nederlands’ 
beschouwen.

De themamiddag is toegankelijk voor iedereen, dus niet
alleen voor Kiwanis. De toegang is gratis.

De organisatie is in handen van Kiwanis Club Laren in het
kader van het landelijk Kiwanis-congres dat in het 
Singertheater plaatsvindt.

UITNODIGING Kiwanis-themamiddag

Martien van der Meer
Gouverneur Kiwanis Nederland

Bert Harenberg   
Secretaris Kiwanis Club Laren 
06 5335 2736
bert@mediavision.nl 
(reserveren)

Bijzondere uitvoering 
pergolesi’s stabat mater 
in Sint Jansbasiliek 
Op woensdag 27 september 2017 wordt in de  
Sint Jansbasiliek van Laren naast muziek van 
Vivaldi het beroemde Stabat Mater van Pergolesi  
uit gevoerd door countertenor Maarten Engeltjes, 
één van de meest gevraagde countertenoren ter 
wereld,  de Britse sopraan Rosemary Joshua, het 
barok ensemble PRJCT Amsterdam o.l.v. de 
vermaarde violist Riccardo Minasi , winnaar van 
de International Opera Award 2016, en viervoudig 
winnaar van Echo Klassik. 
  

Het concert dat wordt georganiseerd door de Stichting 
Laren Klassiek begint om  20 uur. Het Stabat Mater wordt 
ingeleid door de auteur van het in 20 landen vertaalde 
boek Schaduwkind van te beluisteren. P.F. Thomése, 
winnaar van de AKO Literatuurprijs. Het boek gaat over 
de impact van het sterven van zijn eigen kind en daarmee 
wordt het thema dit Stabat Mater-concert uit de 
achttiende eeuw gehaald en tijdloos gemaakt. 

Tickets
Tickets voor deze unieke uitvoering van het Stabat  
Mater van Pergolesi kunt u bestellen via de Nationale 
Theater Kassa 0900 – 9203. De toegangskaarten  
kosten € 59,50 (eerste rang) en € 49,50 (tweede rang), 
inclusief programmaboekje, pauzedrankje en € 2,50 
administratie- kosten. 
Voor meer informatie: www.larenklassiek.nl

Kiwanis
themamiddag

Singer-theater
Laren

Noord-Holland

16 sept 
2017
15:00

Prof. 
dr. Herman PleijMarc Dullaert

Positie van kinderen
in Nederland
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Meer
Heeft u een heerlijke vakantie gehad aan een fijn 
meer, rivier of zee? Of bent u de bergen in geweest 
of bent u Noordelijk gegaan en heeft u de fjorden 
bekeken?  Weet u wat de definitie van een “meer “ 
is? “Een door water omringend stuk land”.  De 
bekendste meren zijn denk ik het IJsselmeer, 
natuurlijk dichtbij het Gooimeer en verder weg 
het Gardameer en het Comomeer.  Het meervoud 
van “meer’ is “meren” maar de huidige mens wil 
veelal het enkelvoud. Als kind wilde je meer snoep, 
knikkers, doelpunten als de ander. Als puber wil je 
meer chips, meer vriendinnetjes en heb je altijd 
meer huiswerk dan de ander. Als jong volwassene 
wil je meer pk’s, meer merkkleding, meer intern 
geheugen in je mobiele telefoon.  Als volwassene 
wil je meer grond, meer “vrienden”, meer vakantie 
en meer op je loonstrook.  Als huiseigenaar die zijn 
huis wil verkopen wil men in deze tijd veelal  meer 
opbrengst generen dan je van je expert te horen 
krijgt. Zo heb je vorig jaar een huis gekocht voor 
iets minder €  500.000,-- k.k. en wil je het in deze 
tijd voor ruim € 125.000,-- méér verkopen. (zonder 
grote investeringen te hebben gedaan)  Hoogst 
waarschijnlijk gaat dit ook nog  lukken, omdat de 
schaarste op de woningmarkt in Laren nu zeker 
oploopt. Er staan nog “maar” 145 woningen/
appartementen te koop. In de woningmarktcrisis 
hebben er ook wel eens 400 woningen te koop 
gestaan. Bij onderhandelingen bemerken we als 
makelaar ook geregeld dat de koper of verkoper 
ook ineens “meer” wil hebben. De koper wil 
“meer” grond, roerende zaken of een snellere ople-
vering. De verkoper wil de hoofdprijs voor  2e 
hands  roerende goederen (verkleurde gordijnen, 
oude grasmaaier, scheve kledingkast of half bak-
ken trampoline). Wij, als makelaar zouden graag 
meer nieuwbouw woningen / appartementen 
gebouwd zien worden in Laren. Meer zo zie je 
maar weer, een ieder van ons wil “meer” J

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

Zondag 20 augustus  
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 (aansluitende koffie-concertlunch: € 5,00) 
Lisette Carlebur - viool, Xenia Evers - piano

Zondag 27 augustus 
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur – Papageno Huis
€  5,00 
(aansluitende koffie-concertlunch: €  5,00) 
Amke te Wies - cello, Angela Excaurazia - cello

Zondag 10 september 
Weet je nog wel…
15.30 uur – Rosa Spier Huis 
Maaike Widdershoven, Tony Neef en Ruud Bos vormen een 
hartverwarmend trio dat het publiek met hun voorstelling 
een onvergetelijke middag bezorgt. Een ode aan het 
Nederlandse cultuurgoed met tijdloze liedjes en verhalen uit 
hun rijke beroepsleven. 

Maandag 25 september
Immanuel van IJzerlooij (cello) en Daniël Kramer 
(piano)
20.15 uur – Rosa Spier Huis
Cellist Immanuel van IJzerlooij treedt op met pianist Daniël 
Kramer. Ze spelen het romantische cellorepertoire en delen 
deze muziek graag met het publiek. Op het programma: 
Beethoven (12 variationen, op.66 & cellosonate, op.69) en 
Chopin (cellosonate, op.65).

* Kaarten voor de Papageno Koffieconcerten zijn te reserveren via tzaaltje@stichtingpapageno.nl.  

G.A.D. en dienstverlening
Was de GAD niet ooit opgericht om 
dienstverlenend op eff iciënte wijze het 
afval voor onze omgeving te gaan rege-
len? Thans lijkt deze Gewestelijke organi-
satie haar doel behoorlijk voorbij te schie-
ten en sterker nog, mensen bijna te 
motiveren tot “burgerlijke ongehoor-
zaamheid”.
Scheiden van afval in Nederland? Een ongeorganiseerde 
bende? 
In delen van Nederland geen scheiding, in delen mag je 
scheiden en in bepaalde streken moet je scheiden. 
Wie het echt weet waarom, waar, wanneer, hoe en waar-
toe mag het zeggen.
In Gooi en Vechtstreek is het wel helemaal raak en lijkt 
het of de ingenieurs vanachter hun bureau alleen maar 
denken op papier en de praktijk vergeten. Los nog van de 
bakkenvariatie in de straten is er een ophaalschema 
waarbij men snel geneigd is te denken: “Bekijk het 
maar”. Ongetwijfeld komt er binnen enige tijd het idee 
om aan ieder huishouden nog een glasbak te verstrekken 
en dus zit ieder huis dan met 5 containers voor, naast of 
achter het huis. Wel f ijn voor de welstandscommissies 
want beoordeling van gevels hoeft niet meer omdat alles 
toch al door afvalcontainers ontsierd wordt.
De GAD is aardig op weg om een papieren denkorganisa-
tie te worden in plaats van een voor de burgers dienstver-

lenende organisatie te zijn die de zaken 
vereenvoudigt en eff iciënter maakt waar-
door het een uitdaging wordt om afval op 
goede wijze op een goede plek te krijgen.
Afval scheiden voor het milieu is natuur-
lijk oké, maar de wijze waarop de GAD in 
onze omgeving dit meent te moeten rege-
len is voor de cliënten absoluut gebruiks-

onvriendelijk, niet dienstverlenend en kostbaar. 
In gebieden waar 1 container voor alles aanwezig is en de 
scheiding op scheidingstations geschiedt, zijn er in ieder 
geval voor de burgers minder problemen dan in Gooi en 
Vechtstreek en is dit cliëntvriendelijker (wellicht ook 
eff iciënter en goedkoper).
Pas op dat met deze regelgeving en bureaucratie niet het 
volgende ontstaat:
GAD staat niet voor Gewestelijke Afval Dienst maar staat 
voor Gewoon Afval Dumpen.

Maar gelukkig laten wij ons als milieubewuste burgers 
in Laren natuurlijk niet van de wijs brengen en werken 
we mee en hopen we dat de GAD ons niet in de steek laat, 
zoals afgelopen weekend waar we op zondagmorgen de 
zakken nog steeds op straat zagen staan.

Paul van der Maas
Laren-NH, Kerklaan

TheaTeragenda

Ingezonden brief
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De akkers van SOLL staan er weer prachtig bij en het 
oogsten nadert, dus ook het oogstfeest. Dat vindt plaats 
op zondag 27 augustus van 13.00 tot 16.00 uur op de akker 
aan de Drift. Bezoekers kunnen tijdens het oogstfeest 
kennismaken met verschillende producten van Larense 
bodem. Een nieuw product is Larens Saison Bier van Sint 
Jans Rogge, gebrouwen door de Gooische Brouwerij. Deze 
rogge is een bijna vergeten gewas, met een lange 
Gooische geschiedenis.

Daarnaast wordt er de Larens mosterddressing verkocht, 
gemaakt met Larense mosterd en Gooise honing; Larense 
Mosterd en Larens Blond uit de tap. Natuurlijk zijn er 
ook weer de heerlijke aardappelen die ter plaatse worden 
gerooid en die dan zelf kunnen worden geraapt.
Diverse lokale verenigingen en ambachten zullen ook dit 
jaar tijdens het oogstfeest aanwezig zijn, waaronder de 
Historische Kring Laren, de Vereniging van Bijenhouders, 
de Larense molen, Museum Hof land, Vrienden van het 
Gooi, de Stichting Stad en Lande (Erfgooiers), het 
Papagenohuis en het Goois Natuur Reservaat.
Enkele kunstenaars, leden van de Stichting Kunst in 
Laren, gaan schilderen en beeldhouwen.
Emilie Lindenbergh gaat tekenen met kinderen die het 
Oogstfeest bezoeken.
Ook ganzenhoeder Jurgen met zijn vermakelijke, 
eigenwijze en aandoenlijke groepje ganzen geeft weer 
acte de présence.
De Stichting Behoud Oude Technieken (B.O.T.) uit 
Almere dorst met een authentieke dorsmachine een 
gedeelte van het graan dat op schoven heeft gestaan op 
de akker aan de Naarderstraat. Er worden poffertjes 
gebakken, er is ijs van ‘De Hoop’ uit Blaricum en de 
‘Klepperman van Elleven’ biedt een klassiek muzikaal 
accent.

Aanvullend op de maandagochtend wordt vanaf 
september ook op de donderdagochtend Pilatestraining 
gegeven voor beginners, gevorderden en 65 +’ers. De 
Pilatesmethode zorgt voor een sterker lichaam met de 
nadruk op de buik-, rug- en bilspieren, meer lenigheid, 

Oogstfeest SOLL

Pilatestraining in het Brinkhuis

Het is op de kop af zeven 
jaar geleden dat de beken-
de kunstenaars Emo  
Verkerk en Joost van den 
Toorn hun werk in het 
Rosa Spier Huis exposeer-
den. Dat beviel zo goed, 
dat ze zich verenigden in 
de Rosa Spier Groep (RSG), 
samen met hun vriend de kunstenaar Rudy Klomp. Deze 
zomer presenteert de groep een nieuwe tentoonstelling 
in het Rosa Spier Huis. 
De opening van de tentoonstelling op zondag 20 
augustus om 15.30 uur wordt verricht door de 
kunsthistoricus en essayist Hans Sizoo, die een 
toelichting zal geven op het werk. Vervolgens is er een 
optreden van Tomoko Kurita, violiste van het 
Concertgebouw Orkest. 

Een bezoek aan de tentoonstelling met het werk van de 
Rosa Spier Groep is een feest van kleur en een 
ontdekkingstocht naar verschillende dimensies van het 
werk. De goede kijker zal in staat zijn om ook het 
vierdimensionale waar te nemen.
De tentoonstelling loopt tot en met 8 oktober en is iedere 
dag te bezichtigen tussen 10.00 uur en 16.00 uur. De 
tentoongestelde kunst is ook te koop.

Na de zomervakantie zijn enthousiaste zangers en 
zangeressen van harte welkom bij Zangstudio Laren. Er 
zijn individuele lessen adem & stem, groepen a capella 
zang en mantra’s & heartsongs.
Wie graag in een koor zingt is welkom bij Octimbre 
(vrouwen kleinkoor) en bij het Bijna Weekendkoor (het 
gezelligste koor van Laren).
Binnenkort starten de repetities voor een klassiek 
korenconcert op 15 december in Laren.
Daarvoor kunnen projectzangers m/v zich vanaf nu 
aanmelden (zie ook www.zingeninlaren.nl).
Voor informatie over zingen in Laren kunt u mailen naar 
info@zingeninlaren.nl of bellen
met 035 – 621 16 15 (Ton Philips).

Tentoonstelling de ‘Rosa Spier Groep’ 

Zingen in Laren
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Activiteitensoepelheid, stabiliteit en lichaamscontrole. Bovendien is 
er aandacht voor een goede ademhaling. De klassieke 
Pilatesmethode voor op de mat is het uitgangspunt, 
maar als het nodig is worden de bewegingen per groep 
en individu aangepast. 
Voor diegenen die willen starten met Pilates is er weer 
voldoende ruimte om in te stromen op maandag en/of 
donderdag bij de level 1-training om 10.00 uur. Deze 
training is ook zeer geschikt voor diegenen die minder 
zwaar willen trainen vanwege een blessure, een operatie 
of een ziekte en/of de gevolgen daarvan. 
De level 2-training om 9.00 uur is voor ervaren Pilates-
‘volgers’. De Pilatestraining 65+ om 11.00 uur biedt een 
programma speciaal gericht op deze leeftijdsgroep, 
waarbij de leeftijd momenteel varieert van 65 tot 85 jaar.
U wordt begeleid door een gediplomeerd en ervaren 
Pilatesdocente. 
Mannen, vrouwen, getraind en ongetraind, allen zijn 
welkom!
Wilt u meer informatie? Neem contact op met Artine 
van den Engel; bel 0615004108, mail naar info@art-in-
energy.nl of kijk op www.art-in-energy.nl.

Dynamic Arts ziet veel verborgen talent bij de jeugd. De 
stichting wil jongeren stimuleren, inspireren en de kans 
geven om te leren van talentvolle kunstenaars en 
artiesten uit de regio. Zo wil de organisatie bijdragen 
aan de versteviging van een samenleving, waar iedereen 
zich thuis voelt ongeacht leeftijd, ras, geslacht, 
seksualiteit, kleur, godsdienst en taal.
Zaterdag 2 september tussen 12.00 een 17.00 uur houdt 
Dynamic Arts een inzamelingsactie in De Scheper aan 
de Kerklaan 29. Heb je bruikbare spullen die te mooi zijn 
om weg te gooien? Dynamic Arts kan deze spullen heel 
goed gebruiken! De organisatie zoekt teken- en 
schilderspullen, houten panelen (deuren, tafelbladen 
etc.) instrumenten, computers, sfeerlampen, grote 
speakers, microfoons, beamer, work-out gear, 
springtouwen, dansvloer, judomatten, hoepels, ballen, 
een bus (voor creatieve uitjes met de jongeren). 
Naast de inzameling kunt u de organisatie ook f inancieel 
steunen: Dynamic Arts, NL51 INGB 0007083691.
Vanaf september organiseert Dynamic Arts verschillende 
workshops in de Scheper zoals breakdance, hiphop, 
muziek, jongeren persteam, beats maken, rap en 
grafisch ontwerp.
Naast deze activiteiten zullen is er een vaste inloop waar 
jongeren kunnen langskomen om te tafeltennissen, 
gamen, voetballen, basketballen, f ilm kijken of lekker 
creatief bezig te zijn.
Meer info: www.dynamicarts.nl

Parts For Arts Zomerinzameling

In de eerste week van september start Sarita Lemmens 
weer met de kooravonden van Sarita’s HARTKOOR. Er 
zijn nu twee verschillende koren: het bestaande koor in 
Laren op dinsdagavond, en het nieuwe koor in Huizen op 
de woensdagavond. “Beiden koren zijn voor mensen die 
in ongedwongen vrolijke sfeer liedjes willen zingen: 
positief en opbeurend!”, vertelt Sarita. “In de loop van 
het jaar zal ook in Hilversum een koor van start gaan (op 
de donderdagmiddag), en het plan in Bussum wordt 
hopelijk ook binnenkort verwezenlijkt.

De bedoeling is om de deelnemers van deze vier koren 
uiteindelijk voor een spectaculaire avond bij elkaar te 
brengen in een super-HARTKOOR!” 

Er is geen auditie of stemtest, je kunt gewoon meezingen. 
Het repertoire bestaat uit nummers die door de 
deelnemers zelf zijn aangedragen, en door Sarita bewerkt 
of gearrangeerd voor het koor. Wil je meezingen? Stuur 
een berichtje naar saritas.hartkoor@gmail.

Vanaf 4 september, en 
daarna elke eerste en 
derde maandag van de 
maand, wordt er een cre-
atieve middag georgani-
seerd in Johanneshove 
(Eemnesserweg 42 Laren), 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Met verschillende mate-
rialen worden leuke 
items gemaakt, zoals een 
schaal van papier-maché, vrolijke wenskaarten, een 
gedecoreerd glas of blik en een sfeervolle kerstdecoratie. 
Vrijwilligsters zijn aanwezig om u eventueel te helpen. 
Komt u ook? Vooraf aanmelden is niet nodig!  

Bewoners Johanneshove betalen € 3,00 per keer en 
deelnemers van buitenaf € 5,00; dit is incl. materiaal en 
koffie of thee.

Voor informatie: Nelly Bleijenberg 06-30801299.

Kooravonden Sarita’s HARTKOOR 

Samen creatief
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In september starten teken- 
en schildercursussen voor 
kinderen van 5 tot en met 14 
jaar in het Atelier achter het 
Brinkhuis, onder begelei-
ding van kunstschilder en 
docent Emilie Lindenbergh.
De kinderen van 5 tot en met 7 jaar krijgen knutsel-, 
teken- en schilderopdrachten, na het voorlezen van een 
verhaaltje.
De kinderen van 7 tot en met 10 jaar maken op speelse 
wijze en in een ontspannen sfeer kennis met diverse 
materialen, als gouache, aquarel, acrylverf, Oost-
Indische inkt, ecoline, oliepastel, pastelkrijt, houtskool 
en potlood. Ze krijgen informatie over teken- en 
schildertechnieken, zoals compositie, contrast en 
kleurenleer. Zowel waarnemingsopdrachten als de eigen 
fantasie- en stijlontwikkeling komen aan bod. Ook is er 
aandacht voor schilders en kunststromingen. 
De kinderen van 10 tot en met 14 jaar krijgen dezelfde 
soort lessen als hierboven vermeld, maar mogen zelf hun 
onderwerp en materiaal kiezen. Zij krijgen individuele 
adviezen en begeleiding hierin.  
De cursussen bestaan uit 14 lessen van vijf kwartier, 
inclusief materiaal en een consumptie. Kosten: € 119,-. 
Een proef les is mogelijk. 
Start en lestijden: dinsdag 12 september: 5 t/m 7 jaar: 
13.30 – 14.45 uur; woensdag 13 september: 7 t/m 10 jaar: 
15.00 tot 16.15 uur; 11 t/m 14 jaar: 16.30 tot 17.45 uur; 
donderdag 14 september: 7 t/m 10 jaar: 16.45 – 17. 30 uur; 
vrijdag 15 september: 7 t/m 12 jaar: 16.15 tot 17.30 uur. 
Gedurende de cursus kan ingestroomd worden.
Aanmelding en info: info@emilielindenbergh.com of 
06-302 76 087. Kijk ook op www.emilielindenbergh.com. 

“Groen” staat voor een 
duurzaam leefmilieu. 
Voorbeelden te over, zoals 
een huishouden zonder 
aardgas, vermindering van 
waterverbruik, hergebruik 

en recycling van materialen, elektrisch rijden, onderwijs 
of een CO2-arme economie. Verduurzaming verandert 
ons dagelijks leven, dus een zaak van ons allemaal. Laren 
heeft behoefte aan ideeën vanuit de gemeenschap! Kom 
naar het open debat in De Blokhut op donderdagavond 
14 september a.s. met als sprekers Elbert Roest 
(burgemeester Laren), Niels Rood (wethouder Eemnes), 
en Nicolien van Vroonhoven (wethouder Hilversum), die 
allen duurzaamheid in hun portefeuille hebben. De 

Schilder- en tekencursussen voor kinderen

Laren: groen, groener, groenst 

Hou je van breien en 
haken? Kom dan 
naar het brei-haak 
café in het 
muziekcafé Schering 
en Inslag! Lukt het 

breien of haken nog niet (zo goed), maar wil je het wel 
leren? Of ben je er juist heel goed in en wil je het anderen 
leren? Kom dan zeker! Elke eerste donderdag van de 
maand van 10.00-12.00 uur breien en haken lief hebbers 
er lustig op los. Neem je eigen materiaal mee of kom 
ideetjes op doen. Je kopje koff ie of thee is voor eigen 
rekening. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Contactpersoon Nelly Bleijenberg: 06-30801299 of nelly.
bleijenberg@hotmail.com.

De Gooise Academie voor 
Beeldende Kunsten is al 
bijna 40 jaar een begrip in 
het Gooi en ver daarbuiten. 
Bezig zijn met kunst werkt 
ontspannend. Je leert op 
een andere manier naar de wereld om je heen te kijken. 
Kunst verrijkt je leven. De Gooise Academie biedt ver-
schillende cursussen: boetseren, beeldhouwen, tekenen, 
schilderen, model en portret, vrij werk, Photoshop en 
fotografie, gegeven door professionele en ervaren docen-
ten. Voor iedereen is er een cursus op passend niveau, 
van beginners tot gevorderden. 
Dit jaar hebben we weer een gevarieerd aanbod voor alle 
niveaus. Nieuw is bijvoorbeeld de combicursus beeld-
houwen en schilderen van Carine van Gorp en Ingrid 
Pijl. We hebben een nieuwe beeldhouwdocent Ike van 
Cleeff. Vanuit de basiskennis inspireert zij cursisten om 
vooral te experimenteren met verschillende materialen 
aan de hand van tot de verbeelding sprekende thema’s 
zoals ‘gevoel van vliegen’. In oktober starten we met een 
korte fotografieworkshop van Eva Kasbergen, portret, 
straat- en studiofotografie. Je kunt zelfs met je smart-
phone meedoen.
Willem Zijlstra, een veelzijdige kunstenaar die ook 
schilderles geeft in mixed media en gebruikmaakt van 
foto’s in zijn werk, leert je de f ijne kneepjes van 
Photoshop.Nieuwsgierig geworden? Bekijk het volledige 
aanbod op www.gooiseacademie.nl en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief. Bezoek ons tijdens de Inmarkt van 
Laren op zaterdag 9 en zondag 10 september van  
11.00 – 17.00 uur op de Brink. Je kunt dan gelijk een lesje 
meepikken en kennismaken met onze docenten. 
Iedereen is van harte welkom.

Nieuw seizoen breihaakcafé op 7 september

Nieuw cursusjaar Gooise Academie



avond wordt geopend door Stientje van Veldhoven (D66 
fractie Tweede Kamer) met een verhaal over 
mogelijkheden van lokaal duurzaamheidsbeleid. 
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Na af loop (ca. 
21.45 uur) is er gelegenheid nog wat na te praten. 
Organisatie: D66 Laren. Vanwege de beperkte 
zaalcapaciteit wordt aanmelding op prijs gesteld via 
mail (yberghorst@me.com) of telefoon 06-81654086.      

Na de zomer heeft Gooi-
sche Vrouwenzaken weer 
een nieuwe bijeenkomst 
op de agenda staan. Op 
donderdagavond 14 sep-
tember vertelt Bea Kuijs 
alles over authentiek pre-
senteren. Zij is expert op 
dit gebied, heeft jarenlange werkervaring in de zakelijke 
wereld en traint CEO’s, professionals en ondernemers 
om zichzelf én het bedrijf op een overtuigende en hel-
dere manier neer te zetten. Daarnaast traint zij o.a. 
TEDx-sprekers en staat ze ook zelf regelmatig op het 
podium. ‘Mensen met geweldige ideeën zijn er genoeg, 
maar de angst voor het podium houdt veel mensen 
tegen’. Presenteren geeft je de mogelijkheid om echt 
impact te maken en… iedereen kan het leren, stelt Bea 
Kuijs. ‘Een boeiende presentatie start met een inhoud 
die staat als een huis. De vorm is de basis én de presenta-
tie. Ja, dat maakt het verschil!’
De bijeenkomst vindt plaats in het Brinkhuis. Aanvang 
is om 19.30 uur met koff ie en iets lekkers; start van de 
bijeenkomst om 20.00 uur. Kosten voor de bijeenkomst, 
incl. koff ie met iets lekkers, incl. een gezellig aangeklede 
borrel en eventueel een pitch, bedragen € 22,75 per per-
soon (u ontvangt een factuur indien u de kosten wilt 
afschrijven). Graag contant betalen op de avond zelf. 
Reserveren via: gooischevrouwenzaken@gmail.com. 
Kijk voor meer informatie op Facebook of www.gooische-
vrouwenzaken.nl. 

Het Rouwcafé Gooi en 
Eemland is zondagmiddag 
17 september weer geopend 
van 13.30-16.00 uur. Tijdens 

dit Rouwcafé is Maria de Greef onze gast. Maria is 
professional in de rouwzorg, adviseur, opleider, 
tekstenmaker en schrijfster. Ze heeft een aantal boeken 
op haar naam staan o.a. ‘Verloren en gewonnen’, over het 
verlies van de oude partner en tevens het vinden van 

Authentiek presenteren…  
Ja, dat maakt het verschil!

Rouwcafé Gooi en Eemland

geluk met een nieuwe partner. Dit leidt vaak tot dubbele 
gevoelens. Ook het boek ‘Het regent in mijn toekomst’ is 
van haar hand; dit gaat over het dubbele verdriet van 
grootouders die een kleinkind hebben verloren. Het 
verlies van hun kleinkind en de pijn die ze voelen om 
hun eigen kind. 
Tijdens deze middag neemt Maria de Greef ons mee in 
haar kracht en expertise.
Rouwcafé Gooi en Eemland is een ontmoetingsplaats 
met de ongedwongen sfeer van een café waar praten over 
de dood geen taboe is. Na af loop van de lezing is er 
uiteraard voldoende gelegenheid om na te praten. De 
toegang is gratis, een f inanciële bijdrage wordt op prijs 
gesteld en iedereen is van harte welkom. Voelt u zich vrij 
om iemand mee te brengen.
Locatie: De Schoter, Wakkerendijk 66a, 3755 DD Eemnes. 
Parkeren is mogelijk.

In het nieuwe seizoen star-
ten op maandagavond 18 
sep tember, woensdagmid-
dag 20, donderdagmiddag 
21 en vrijdagmiddag 22 
september schilder- en 
tekencursussen in het Ate-
lier achter het Brinkhuis, 
onder begeleiding van 
kunstschilder en docent 
Emilie Lindenbergh.
Tijdens deze cursussen 
kan in een ontspannen 
sfeer vanuit een eigen 
onderwerpskeuze en vanuit eigen stijlontwikkeling 
gewerkt worden. Verschillende teken- en schildertech-
nieken komen aan bod, onder andere kleuren mengen, 
compositie, penseelgebruik, contrast, de opbouw van 
een schilderij/tekening, opzet vanuit verschillende stij-
len, enzovoort. De lessen zijn toegankelijk voor elk 
niveau. Dit kan omdat individuele begeleiding plaats-
vindt.  Nieuw is het Inloopatelier op woensdagmiddag, 
waaraan vrijblijvend deelgenomen kan worden. 
Regelmatig wordt in samenwerking met het Singermu-
seum speciaal voor de cursisten een schildersworkshop 
georganiseerd. Tijden cursussen: maandag: 19.30 tot 
21.30 uur, Inloopatelier: woensdag: 13.00 tot 14.30 uur, 
donderdag: 13.30 tot 15.30 uur, vrijdag: 13.30 tot 15.30 uur. 
Twaalf bijeenkomsten: € 155,-  excl. materiaal. Strippen-
kaart voor tien lessen Inloopatelier: € 120,-.
Aanmelding en info: info@emilielindenbergh.com, 
06-30276087 en www.emilielindenbergh.com.

Schilder- en tekencursussen 
voor volwassenen 
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Na het grote succes van voorgaande jaren organiseren de 
Vrienden Preek van de Week ook dit jaar weer een groots 
Prinsjesdagontbijt voor de inwoners van Laren, Blaricum, 
Eemnes en alle andere belangstellenden. Het Prinsjes-
dagontbijt vindt plaats op dinsdag 19 september om 07.00 
uur. Gastspreker is schrijver, wetenschapper, theoloog, hoog-
leraar, ’De Wereld draait Door’ - commentator en 2014 ‘Theo-
loog van het jaar’ Paul van Geest, over het onderwerp ‘Het 
begrip AGAPÈ (liefde) in het Nieuw Economische Denken’. Er 
waait een nieuwe economische geest door Europa. Naast de 
geest van geldverdienen zijn grote bedrijven als TESLA, C&A, 
Randstad e.v.a. bezig om zich als maatschappelijk relevant, 
eco en als duurzaam te profileren. Is dit alleen buitenkant, 
een modegril, ingegeven door commercie? Of is er echt iets 
onomkeerbaar nieuws aan de hand? Prof. Dr. Paul van Geest, 
geïnformeerd en zeer boeiend spreker, geeft aan dat er een 
brede nieuwe geestelijke ontwikkeling is in het economische 
bewustzijn: het Agapè-principe: het liefdesprincipe.  Dit 
Agapè-principe is leidend aan het worden binnen de aller-
grootste bedrijven ter wereld. Waarover gaat het bij dit 
Agapè-beginsel? Wat zijn de gedachten? Wie zijn de filosofen 
van het nieuwe denken? Deze morgen doen wij een poging 
vat te krijgen op ‘de nieuwe tijdgeest’. Prof. Van Geest wijdt u 
in. Dagvoorzitter is ds. Jan Rinzema, predikant, schrijver en 
theoloog. Hij is bekend van zijn open erediensten, lezingen, 
kunstprojecten als ‘Barmhartigheid’ (2016) en zijn digitale 
inspiratiesite www.preekvandeweek.com. De muziek wordt 
op het Prinsjesdagontbijt 2017 verzorgd door het duo Aman-
da Spoel (accordeon) en Ernö Olah (viool). Eenieder is welkom 
op dinsdag 19 september in het Brinkhuis van 07.00 tot 09.00 
uur. Kosten 19,50 Euro. Kaarten zijn te bestellen via bijeen-
komst.preekvandeweek.com.

Nathalie Parmentier van Homeopathie Laren houdt op 
dinsdag 19 september een lezing met als thema ‘Gezond 
ouder worden? Atherosclerose, hart- en bloedvatenziektes, 
diabetes, Alzheimer en Parkinson helpen voorkomen of 
behandelen met homeopathie, leefwijze en voeding 
adviezen’. We worden steeds ouder, maar het is ook 
belangrijk om zo gezond mogelijk te blijven op oudere 
leeftijd. Dat moet u nu al voorbereiden. Welke factoren 
dragen bij aan het ontstaan van atherosclerose, hart- en 
bloedvatenziektes, diabetes, of ziektes zoals Alzheimer en 
Parkinson? Hoe kan ik ze helpen voorkomen of behandelen 
met gezonde leefstijl en voeding? Welke homeopathische 
middelen kunnen daarmee helpen? De lezing is van 11.00-
12.30 uur in het Frans en van 14.00-15.30 uur in het 
Nederlands. Graag van tevoren aanmelden via 
klassiekehomeopathie@xs4all.nl of 06-44958 698. Max  
8 deelnemers - kosten 15 euro p.p.

Prinsjesdag Ontbijt 2017

Lezing ‘Gezond ouder worden?’  

Agenda
t/m 1 aug  Gemeentehuis Eemnes: Expositie Teun Bouwer
t/m 9 sept  Johanneskerk: Tentoonstelling over de Berg-

Stichting, dagelijks 12.00-17.00 uur
t/m 17 sept  Singer Laren: Bouw in Beeld
t/m 23 sept  Singer Laren: Tentoonstelling Marius Bauer en 

Willem Dooijewaard: Meesters van de Oriënt
t/m 24 sept  Singer Laren: Cuban Art Now
t/m 10 okt  Brink – Naarderstraat - Beeldentuin Singer Laren: 

Elephant Parade
18 augustus  Brinkhuis: 50+ leest voor aan peuters, 11.00-11.30 uur
18 augustus  Brinkhuis: Film aan de Brink: Florence Foster 

Jenkins, 14.30 uur
20 augustus  Papageno Huis: Papageno Koffieconcert, 11.30 uur
20 augustus  Rosa Spier Huis: Opening expositie Emo Verkerk, 

Joost van den Toorn en Rudy Klomp, 15.30 uur
20 aug t/m 8 okt  Rosa Spier Huis: Expositie Emo Verkerk, Joost van 

den Toorn en Rudy Klomp, dagelijks 10.00-16.00 uur
22 augustus  Schering & Inslag: Voedselbank Gooi, 13.30-14.30 uur
23 augustus  Brinkhuis: Film aan de Brink – Elle, 14.30 uur
24 augustus  Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
24 augustus  Brinkhuis: Koffieochtend, 10.30-11.30 uur
24 t/m 27 aug  Lekker Laren
25 augustus  Brinkhuis: 50+ leest voor aan peuters, 11.00-11.30 uur
25 augustus  Brinkhuis: Film aan de Brink – Elle, 14.30 uur
27 augustus  Zuider-, Wester- en Bussumerheide: Gooise 

Heideloop, vanaf 9.30 uur
27 augustus  Papageno Huis: Papageno Koffieconcert, 11.30 uur
27 augustus  Akker aan de Drift / Oud Drift: Oogstfeest SOLL, 

13.00–16.00 uur
28 aug t/m 1 sept  Brinkhuis: Karakter Zomerweek
29 augustus  Schering & Inslag: Voedselbank Gooi, 13.30-14.30 uur
30 augustus  Brinkhuis: Film aan de Brink – Demain Tout 

Commence, 14.30 uur
31 augustus  Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
31 augustus  Brinkhuis: Koffieochtend, 10.30-11.30 uur
1 september  Brinkhuis: 50+ leest voor aan peuters, 11.00-11.30 uur
2 september  De Scheper: Zomerinzameling Dynamic Arts, 

12.00-17.00 uur
4 september  Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
4 september  Raadhuis: Mensendieck, 10.00-11.00 uur
4 september  Raadhuis: Yoga is nu!, 11.00-12.00 uur
4 september  Raadhuis: Mensendieck, 13.30-14.30 uur
4 september  Johanneshove: ‘Samen creatief ’-middag, 14.00-16.00 u
4 september  Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
4 september  Brinkhuis: Dance Aerobic, 19.00-20.30 uur
4 september  Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30-20.30 uur
5 september  Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
5 september  Brinkhuis: Keramiek, 9.30-12.00 uur
5 september  Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 11.30-12.30 uur
5 september  Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30
5 september  Schering & Inslag: Voedselbank Gooi, 13.30-14.30 uur
5 september  Brinkhuis: Dance Aerobic, 19.00-20.30 uur
5 september  Schering & Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
6 september  Raadhuis: Moeder & Kind Yoga, 9.00-9.45 uur
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14 september  Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
14 september  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen, 

16.15-17.30 uur
14 september  De Blokhut: Open debat over duurzaamheid, 

19.30-21.45 uur
14 september  Brinkhuis: Gooische Vrouwenzaken, “Authentiek 

presenteren”, 20.00 uur
15 september  Brinkhuis: Hatha Yogalessen, 9.00-12.00 uur
15 september  Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
15 september  Brinkhuis: 50+ leest voor aan peuters, 11.00-11.30 uur
15 september  Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur
15 september  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen, 

16.15-17.30 uur
15 september  Schering & Inslag: RTL Talent Academy, 17.30-19.00 u
18 september  Johanneshove: ‘Samen creatief ’, 14.00-16.00 uur
19 september  Brinkhuis: Prinsjesdagontbijt, 7.00-9.00 uur
25 september  Rosa Spier Huis: Concert Immanuel van IJzerlooij 

en Daniël Kramer, 20.15 uur
30 sept + 1 okt  Papageno Huis: Expositie Kees Verkade, 11.00-17.00

6 september  Brinkhuis: Ballet, 9.00-10.30 uur
6 september  Brinkhuis: Mensendieck, 10.30-11.30 uur
6 september  Brinkhuis: Blokfluitles Eric Fennis, 13.00-18.00 uur
6 september  Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
6 september  Brinkhuis: Film aan de Brink – Demain Tout 

Commence, 14.30 uur
6 september  Brinkhuis: Tai Chi Chuan, 19.00-22.00 uur
6 september  Brinkhuis: Film aan de Brink – Jackie, 19.30 uur
7 september  Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
7 september  Schering en Inslag: Brei-haakcafé, 10.00-12.00 uur
7 september  Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-12.30 uur
7 september  Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
7 september  Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
8 september  Brinkhuis: Hatha Yogalessen, 9.00-12.00 uur
8 september  Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
8 september  Brinkhuis: 50+ leest voor aan peuters, 11.00-11.30 uur
8 september  Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur
8 september  Brinkhuis: Vrijwilligersavond Gemeente Laren, 

20.00-22.00 uur
8 t/ 10 september  Dorpsfeest Laren
9 + 10 september  Brink: InMarkt Laren
10 september  Brinkhuis: Lustrumfeest 10 jaar Brinkhuis,  

12.00 – 17.00 uur
10 september  Rosa Spier Huis: Weet je nog wel…, 15.30 uur
10 september  Singer Laren: Laren Jazz-Concert Edsilia Rombley, 

13.00-14.00 en 15.00-16.00 uur
11 september  Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
11 september  Raadhuis: Mensendieck, 10.00-11.00 uur
11 september  Raadhuis: Yoga is nu!, 11.00-12.00 uur
11 september  Raadhuis: Mensendieck, 13.30-14.30 uur
11 september  Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
11 september  Brinkhuis: Dance Aerobic, 19.00-20.30 uur
11 september  Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30-20.30 uur
12 september  Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
12 september  Brinkhuis: Keramiek, 9.30-12.00 uur
12 september  Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 11.30-12.30 uur
12 september  Schering & Inslag: Voedselbank Gooi, 13.30-14.30 uur
12 september  Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30
12 september  Brinkhuis: Creatieve activiteiten voor kinderen, 

16.45-18.00 uur
12 september  Brinkhuis: Dance Aerobic, 19.00-20.30 uur
12 september  Schering & Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
13 september  Raadhuis: Moeder & Kind Yoga, 9.00-9.45 uur
13 september  Brinkhuis: Ballet, 9.00-10.30 uur
13 september  Brinkhuis: Mensendieck, 10.30-11.30 uur
13 september  Brinkhuis: Blokfluitles Eric Fennis, 13.00-18.00 uur
13 september  Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
13 september  Brinkhuis: Film aan de Brink – Jackie, 14.30 uur
13 september  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen, 

15.00-16.15 uur
13 september  Brinkhuis: Film aan de Brink – Loving, 19.30 uur
13 september  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen, 

16.30-17.45 uur
13 september  Brinkhuis: Tai Chi Chuan, 19.00-22.00 uur
14 september  Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
14 september  Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-12.30 uur
14 september  Schering & Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
235 06-sept  vrij. 15-09 en za. 16-09
236 04-okt  vrij. 13-10 en za. 14-10 

Fred van Sprang
EDELSMID

Schoolstraat 4 1261EV Blaricum Tel:035-5310820
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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  
6 september 2017

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
Za van 09.00 - 12.00 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

Cover: Laren, volgens Elsevier beste gemeente van Nederland en in de Top 10 van groenste gemeente


