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Guido Makker 

5 vragen aan

Dit weekend stappen Guido en Gijs Makker, eige-
naren van Makker Hoortoestellen en Online-
Hoortoestel.nl, samen met KNO-arts Jeff Duyn-
dam in het vliegtuig naar Nepal. Met in hun 
koffers vijfhonderd hoortoestellen. Ze hebben 
een bijzondere missie: de bevolking in de jungle 
helpen met gehoorproblemen. Daarnaast heb-
ben ze een crowdfundingactie opgezet voor de 
bouw van veertig waterputten in Nepal. Guido: 
“Ik denk dat het een life changing ervaring gaat 
worden.”

Hoe zijn jullie op dit idee gekomen? 
‘In Nepal lijden veel mensen aan gehoorverlies. 
Daarom zamelen wij via ons bedrijf al jaren hoor
toestellen in voor de Child Welfare Organisation 
Nepal. Deze stichting zet in Nepal health camps op 
om de arme bevolking de nodige zorg te bieden. In 
2020 vroeg Nelleke Alders, de drijvende kracht ach
ter de stichting, of we met haar wilden meegaan om 
te helpen met het instellen van de hoortoestellen. 
Gijs en ik waren meteen enthousiast. Maar helaas 
gooide corona roet in het eten. In de tussentijd 
praatten we wel met iedereen over onze plannen en 
we merkten dat veel bedrijven een steentje wilden 
bijdragen. Grote fabrikanten van hoortoestellen 
doneerden zelfs spiksplinternieuwe exemplaren. 
Inmiddels hebben we tweehonderd nieuwe en drie
honderd gebruikte hoortoestellen ingezameld. En 
nu de pandemie voorbij is, kunnen we eindelijk naar 
Nepal. Ook KNOarts Jeff Duyndam, die we al jaren 
goed kennen, gaat met ons mee. Zaterdag 18 maart 
is het zover. We vliegen eerst naar Kathmandu, 
waarna er nog een lange autorit volgt tot we op de 
plaats van bestemming zijn.’

Wat gaan jullie daar doen?
‘Eigenlijk weten we niet zo goed wat we precies kun
nen verwachten. Een week lang kunnen mensen zich 
bij het health camp melden. In eerdere jaren ston
den er soms lange rijen. Wat we in ieder geval gaan 
doen is het gehoor van mensen testen en gehoor
apparaten aanmeten. We zitten midden in de  jungle, 
dus we moeten wat improviseren. Er is bijvoorbeeld 
geen stroom. Daarom nemen we voor het uitvoeren 

van de gehoortesten een generator mee. Maar zo’n 
ding maakt best veel herrie, dus dat wordt nog een 
hele uitdaging. Hopelijk kunnen we het oplossen 
met lange verlengsnoeren.’ 

Waarom ook die crowdfundingcampagne? 
‘Toen we over onze plannen vertelden, zeiden veel 
mensen dat ze wilden meehelpen. Een van de groot
ste problemen in Nepal is het gebrek aan schoon 
drinkwater. Terwijl dat essentieel is voor een goede 
algemene basishygiëne. De Child Welfare Organisa
tion Nepal wil daarom honderd waterputten in de 
regio aanleggen. Er zijn er inmiddels al zestig gerea
liseerd en via onze crowdfundingcampagne zamelen 
we geld in voor de overige veertig putten. We heb
ben al bijna twintigduizend euro opgehaald, echt 
fantastisch.”

Wat hopen jullie met deze reis te 
 bereiken?
‘In Nederland krijgen kinderen vijf weken na de 
geboorte al een gehoortest. Als een kind in Nepal op 
vijfjarige leeftijd nog steeds niet praat, wordt er pas 
gedacht dat er misschien iets mis is met het gehoor. 
En vaak heeft zo’n kind tien jaar later nog steeds 
geen hoortoestel. Als wij het leven van een paar van 
die kinderen makkelijker kunnen maken, dan is deze 
reis wat mij betreft geslaagd.’

Wat betekent Laren voor jou?
‘Ik ben hier geboren en getogen, net als mijn broers. 
Onze hele familie woont hier, Laren is gewoon ons 
dorp. Mijn opa was de melkboer van Laren. Mijn 
vader was audicien in het dorp. En nu sta ik samen 
met mijn broers Gijs en Just aan het roer van acht 
hoortoestellenwinkels, waarvan eentje op de Melk
weg. Eigenlijk hebben we min of meer dezelfde weg 
bewandeld als onze vader. Hij zette zich destijds in 
voor slechthorenden in Kenia. De geschiedenis her
haalt zich, dat is toch best bijzonder.’

Ook meehelpen? www.doneeractie.nl/goedhoren
vooriedereeninnepal/71960

Van links naar rechts: Gijs, Michel, Guido en Just 
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Fijn oud worden
Maart is de fitheidsmaand. 
Deze keer wil ik het graag 
hebben over fit ouder 
worden. We willen graag oud 
worden, ook in Laren. Maar 
om mee te doen aan alles wat 
ons dorp biedt, moet je ook 
fit zijn. Fit zijn voelt heerlijk, maar de weg ernaar 
toe is vaak zwaar. Daar moeten we eerlijk over zijn. 

Het is van belang dat iemand er zelf voor kiest om 
te sporten of om te bewegen. Belonen helpt ook! 
Hieronder een paar tips van mijn kant om jezelf te 
motiveren.
1.  Begin met een kleine stap: ambitie is mooi maar 

leg de lat niet te hoog.
2.  Sporten ís leuk maar sommige sporten zijn 

leuker dan anderen. Vond je voetballen leuk? 
Bezoek eens de “Derde helft” bij SV Laren.

3.  Beloon jezelf (of je partner!) alleen als een doel 
behaald is.

4.  Kies je tijden zodat je er gemakkelijk een 
gewoonte van kan maken.

5.  Er zijn ook andere voordelen aan bewegen: 
lekker in je vel zitten, er beter uit zien, meer 
dingen kunnen ondernemen, nieuwe mensen 
ontmoeten. Zet die voor jezelf op een rijtje en 
hang ze aan de koelkast (dat kan ook andere 
doelen dienen).

In Laren zijn er veel mogelijkheden om aan sport te 
doen. Met de wethouder Sport, Jan van Midden, en 
Bijzonder Laren kijken we ook naar mogelijkheden 
om buitenparcoursen aan te leggen. Op die manier 
kan je goedkoop én fijn sporten/bewegen in de 
buitenlucht. Maar zolang dat er nog niet is, zijn er 
genoeg alternatieven. Informeer jezelf daarover 
bijvoorbeeld bij de Buurtsportcoaches (www.
sportiefengezondbel.nl) en ons nieuwe leefstijl
punt.  Veel plezier (en vergeet niet voldoende water 
te drinken tijdens het sporten)!

Flip de Groot,
Wethouder 
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4 Dit is een podium voor de politieke  partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Heeft de tijd ons ingehaald?
Niemand zal bezwaar hebben tegen een natuurlijke 
vijver. Maar is het de juiste oplossing voor het 
beschermen van 40 risicopanden langs de Brink bij 
wateroverlast? Bij een zondvloed redt ook dit plan 
het niet.
De artistimpression toont een schitterend beeld met 
spiegelend water op Brinkniveau. Dit is een illusie, het 
water ligt in een kuil, 3 meter onder Brinkniveau. Hoe 
veilig zijn de bomen op de Brink bij de verstoring van 
het grondwaterpeil, na het graven van deze enorme 
grote uitgraving? Bodemonderzoek garandeert 
immers niet de veiligheid van zowel bomen als milieu. 
En wat doet dit met de in 2007 verkregen monumen
tale status van onze Brink? Eén van de waarden was 
‘de waterspiegeling op het niveau van de Brink’ en de 
schoonheid van de aanwezige bomen. Kijken we 
straks niet alleen drie meter de diepte in  waar onder
in hopelijk een laagje water ligt  maar tast de enorme 
afmeting van het geheel (vijver en steile hellingen) niet 
onomkeerbaar onze monumentale Brink aan? 
Dan het gevaar van toenemende droogte. Een regen
bui komt plotseling maar verdwijnt ook weer snel. 
Maar droogte is een sluipmoordenaar die bodem en  
bomen op de Brink droog kan trekken, want alle 
regen loopt immers de diepte in. En het grondwater
peil van het Gooi daalt nog steeds. 
En hoe blijft deze enorme vijver gevuld? Het plan van 
een fluctuerende vijver is in 2020 afgeschoten van
wege de noodzakelijke omvang, diepte en  . . . droog
valgevaar. Toen was zelfs nog grondwatertoevoer 
vanuit de Kerklaan/College de Brink gepland. Maar 
die hebben inmiddels hun eigen opvangbak.
Wordt het oorspronkelijke doel 
 droge voeten  met dit plan 
gehaald of heeft de tijd ons 
ingehaald en is dit middel erger 
dan de kwaal? 

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren

Zilver verguld

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

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

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

Een dorp besturen 
Het eerste jaar van het nieuwe college Larens 
Behoud/ VVD en D66 is bijna een feit. Het kan niet 
anders dan gezegd worden; er waait een frisse wind 
tijdens de commissie en gemeenteraadsvergade
ringen. De open houding van de wethouders speelt 
hierin een belangrijke rol. Zo ervaar ik dat als lid van 
een oppositiepartij. Er wordt serieus geluisterd en 
ook naar gehandeld. Dualistisch is het ook. In tegen
stelling tot de vorige periode is het zeker niet zo dat 
de coalitiepartijen het steeds eens zijn met college
besluiten. Dat is goed. Wat ook duidelijk moet zijn, is 
dat de gemeenteraad kaders stelt en de uitvoering 
van het beleid controleert en zo nodig het college 
bijstuurt. Binnenkort komt de zogenaamde lak
moesproef voor het college én gemeenteraad. Gaat 
het college onder vermeende juridische druk vanuit 
de ontwikkelaar of huiseigenaar mee in het samen
voegen van enige dure appartementen in het nieuw
bouwcomplex La Gare? Of houdt het college vast 
aan het door de gemeenteraad vastgestelde beleid 
dat samenvoegen van woningen niet toestaat? En is 
de gemeenteraad zo nodig bij machte haar contro
lerende taak in deze naar behoren uit te voeren?  
Het CDA LAREN gaat er vanuit dat het college uit
voering geeft aan het door de gemeenteraad vast
gestelde beleid. Het CDA LAREN zal het college hier
in steunen. Neemt het college een ander besluit dan 
moet de gemeenteraad vanuit haar controlerende 
taak het college bijsturen. Het CDA LAREN kijkt 
steeds naar de inhoud van de voorstellen die het 
college presenteert. Het komende jaar moet blijken 
of het veelbelovende eerste jaar qua stijl en vorm 
door het college wordt voort
gezet. Het CDA LAREN heeft er 
vertrouwen in.

Hartelijke groet,

Erwin van den Berg
gemeenteraadslid 

De stem van Laren in de regio 
Waar ons mooie dorp grenzen kent, geldt dat veel 
aspecten in onze samenleving nauw verbonden zijn 
met de buurgemeentes, regio en de provincie. Beslui
ten over veel van onze belangrijke voorzieningen 
worden gemaakt op andere tafels dan op die van 
onze gemeenteraad. Vanuit D66 vinden we het 
belangrijk om de stem van Laren te laten horen in de 
regio. Daarom neem ik met veel plezier als vertegen
woordiger van Laren deel aan de Raadtafel van de 
Metropool Regio Amsterdam (MRA). Deze Tafel geeft 
gemeenteraden inspraak in de besluitvorming binnen 
de MRA. De MRA is het samenwerkingsverband van 
30 gemeentebesturen in de provincies NoordHol
land en Flevoland voor de ontwikkeling van woning
bouw, werklocaties, verkeer en vervoer, landschap, 
energie, water en ecologie. Hier willen we natuurlijk 
over meepraten. Wethouder De Groot is lid van het 
Algemeen Bestuur van de MRA. Naast de MRA zijn 
waarschijnlijk bekende vormen van samenwerking de 
HBEL in Huizen (voor de uitvoering van de zorg en de 
belastingdienst) en de Regio Gooi & Vechtstreek in 
Bussum (voor GAD, GGD, de ambulancedienst en 
gezamenlijk inkoop van zorg). Daarnaast heeft het rijk 
met de provincies afspraken gemaakt om de komen
de jaren 900.000 woningen te bouwen. De daaruit 
voortvloeiende Woondeals houden in dat er in onze 
Gooi en Vechtstreek 7000 nieuwe woningen gebouwd 
moeten worden. Het is belangrijk dat de gemeente
raad voorbereid is op deze voor Laren belangrijke 
zaken. Daartoe is een extra commissie binnen de 
Raad opgezet: de Commissie Bovenlokale Samenwer
king die 1x per maand bij elkaar komt. Ik nodig u allen 
van harte uit de eerstvolgende 
vergadering van 23 maart in het 
BEL kantoor in Eemnes bij te 
wonen of via de gemeentelijke 
website online aan te sluiten.

Ellen van Dorst-Brakel
D66 Laren
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Boomfeestdag! Leerlingen Gooische School planten 
80 jonge bomen aan

91-jarige Naan Rijks exposeert tot 2 april in Rosa Spier Huis

Sleutel gevonden. Af te halen 
bij Café ‘t Bonte Paard

Beiaardier Klaas de Haan speelt 
volkslied voor Oekraïne 

Boeiende lezing Jet Boetje over haar 
boek Anna Singer, een verborgen leven

De kranten zijn eraf, Nikole aan het 
Schoutenbosje is geopend

Ophef over nieuwe stoepen Kwartel en Schuilkerkpad

Op de Oud Blaricummerweg was 
iemand wel in voor een grapje

Boek Estranged aangeboden aan 
Bibliotheek

Nieuws in beeld
Veel media-aandacht voor verkooptentoonstelling 
Arjan Spannenburg in Rosa Spier Huis
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Boomfeestdag! Leerlingen Gooische School planten 
80 jonge bomen aan

91-jarige Naan Rijks exposeert tot 2 april in Rosa Spier Huis

Op de Oud Blaricummerweg was 
iemand wel in voor een grapje

Veel inbreng voor nieuwe Woonvisie Blaricum en Laren
Blaricum en Laren zijn sinds september 2022 bezig met een nieuwe Woonvisie. De afgelopen periode 
vroegen de gemeenten inwoners en partnerorganisaties om inbreng. Dit leverde een groot aantal reac-
ties op die de gemeenten meenemen in de nieuwe Woonvisie.

Maar liefst 999 inwoners maakten gebruik van de 
mogelijkheid om een online vragenlijst in te vullen.  
Als vervolg hierop was er voor inwoners een drukbe
zochte themabijeenkomst. De gemeenten gingen ook 
in gesprek met partnerorganisaties, zoals woningcor
poraties, ontwikkelaars, makelaars, zorginstellingen, 
welzijnsorganisaties en leden van adviesraden en 
bewonersorganisaties. Met zo’n 35 deelnemers spra
ken de gemeenten over hoe deze partners tegen de 
woonopgaven aankijken.

Een samenvatting van alle reacties vindt u op www.
laren.nl/woonvisie en www.blaricum.nl/woonvisie 
Blaricum en Laren gebruiken de reacties als bouwste
nen voor de nieuwe Woonvisie. De conceptversie 
hiervan is in het voorjaar van 2023 klaar. Daarna 

wordt de Woonvisie aangeboden aan de gemeentera
den van Blaricum en Laren.

Nederlandse nationaliteit 
voor de heren Krd en Mousa
Op dinsdag 28 februari zijn de heer Habeeb Krd en 
de heer Basher Mousa en zijn kinderen in het raad
huis van Laren genaturaliseerd. Ze komen uit Syrië 
en wonen sinds 2017 in Nederland.

Aftrap tournee buurtbezoeken
Woensdag 8 maart trapte wethouder Jan van 
Midden de tournee van buurtbezoeken af die het 
college in Laren wil voeren. Zo’n 30 buurtbewo
ners in de Wevers & Erfgooiersbuurt maakten van 
de gelegenheid gebruik om langs te komen. “Fijn 
dat inwoners hun mening over de buurt met ons 
deelden. Ik had prettige gesprekken die ons nieu
we informatie en suggesties opleverden. Met 
daarbij een heerlijke kop koffie van onze barista”, 
aldus de wethouder. De komende periode bezoe
ken de wethouders ook andere buurten. De 
buurtbezoeken worden aangekondigd met een 
flyer die de gemeente huisaanhuis verspreidt.



Natuurlijke vijver Brink iets kleiner en minder diep
De natuurlijke vijver op de Brink wordt iets kleiner dan eerder gepresenteerd. De afstand 
tot de bomen om de vijver wordt vijf tot zes meter in plaats van vier meter. De waterspie-
gel komt anderhalf in plaats van twee meter lager dan het pad dat eromheen loopt. 
Daarmee houdt de vijver een ruime bergingscapaciteit van 1.800 m3. 

De aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van 
reacties die het team van Laren Regenklaar ontving 
op het voorstel voor de natuurlijke vijver. Uit die reac
ties bleek ook dat de meeste Laarders een voorkeur 
hebben voor de belevenisvijver met een extra pad 
langs het water. De kleinere versie van de natuurlijke 
vijver met pad langs het water is nu verwerkt in een 
raadsvoorstel waar de gemeenteraad van Laren op 26 
april over besluit.
Als de gemeenteraad akkoord gaat, gaat het team van 
Laren Regenklaar als volgende stap aan de slag met de 

verdere uitwerking van het ontwerp voor de beleve
nisvijver. Dat gebeurt in overleg met interne en exter
ne betrokkenen. Daarbij gaat het om planten in en om 
de vijver, maar ook om bankjes, prullenbakken, een 
fontein en bijvoorbeeld een trap. Het team gebruikt de 
ontvangen reacties daarbij als leidraad. Daaruit bleek 
ook dat de gemeente kan rekenen op hulp van vrijwil
ligers bij het onderhoud van de natuurlijke vijver. 

De nieuwe afbeeldingen van de vijver zijn ook terug te 
vinden op www.larenregenklaar.nl/brink
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Het openbaar groen is het visitekaartje van ons 
dorp. Daar willen we vandaag en in de toekomst van 
genieten. Hoe zorgen we ervoor dat dit groen aan-
trekkelijk, veilig en toegankelijk is en blijft? Hoe 
geven we natuur en biodiversiteit een goede plek? 
En hoe werken we daarbij samen met inwoners? Dit 
en meer vindt u terug in het nieuwe Groenbeleids-
plan. Inwoners konden hier vooraf hun mening over 
geven. De reacties zijn gebruikt bij het opstellen van 
het nieuwe plan.

Inwoners denken mee
Na vaststelling van het plan starten we met het uit
voeren van de projecten. Daarvoor gaan we de pro
jecten eerst beter beschrijven: wat willen we precies 
voor elkaar krijgen en hoe pakken we dat aan? Daar 
betrekken we graag (weer) onze inwoners en andere 

partijen bij. We zijn namelijk samen verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van onze leefomgeving en het groen 
in het algemeen. 

Hoe gaat het verder?
Het Groenbeleidsplan wordt op 21 maart behandeld 
in de commissie R&I (Ruimte en Infrastructuur) en 
vervolgens op 29 maart voorgelegd aan de gemeente
raad. Alle documenten vindt u op bit.ly/41ZHwnB (link 
naar agenda met documenten).

Wilt u een reageren op het plan? Dat kan op 21 maart 
in de openbare vergadering van de commissie R&I. 
Meld dit voorafgaand aan de vergadering via email 
naar griffie@laren.nl. 

Houtweg en Hoefloo bijna regenklaar
Bij de herinrichting van de Hoefloo en Houtweg worden deze straten ook meteen regenklaar gemaakt. Op de 
foto is de plaatsing te zien van een grote rioolput als onderdeel van het aparte regenwaterriool. Dit is nodig om 
het regenwater bij een hevige bui vast te houden. Het regenwater sijpelt vervolgens via de poreuze beton
wand van de rioolbuis in de zanderige ondergrond. Door het regenwater direct in de bodem te laten infiltre
ren, is er minder kans op wateroverlast in het lager gelegen centrum van Laren.

Nieuw Groenbeleidsplan Laren
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN  DIGITAAL
Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst 
hiervan bekijkt u op de landelijke website www.overheid.nl Wilt u automatisch een melding ontvangen van de bekendma
kingen? Meld u dan aan voor de emailservice via www.overheid.nl/berichtenoveruwbuurt

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Kerklaan 6, 1251 JT, plaatsen van een waterkelder, inge

komen 27 februari 2023
• Bij den Toren 12, 1251 JW, uitbreiden van de woning, 

ingekomen 27 februari 2023
• Vredelaan 74, 1251 GJ, uitbreiden van de woning, 

wijzigen van dakbedekking naar een rieten kap, het aan
leggen van een zwembad en het vellen van vijf bomen, 
ingekomen 28 februari 2023

• Ruiterweg 13a, 1251 ZX, plaatsen van een erfafschei
ding, ingekomen 4 maart 2023

• Houtweg 2, 1251 CT, onderhouden van het buitenwerk 
van een monument, ingekomen 4 maart 2023

• RijkswegWest, 1251 CJ, wijzigen van nieuwbouw van 
een bijgebouw (kadastraal perceel C1169), ingekomen  
6 maart 2023

• Diepenbrocklaan 1, 1251 EN, vellen van een boom, 
ingekomen 7 maart 2023

• Jagersweg 25, 1251 ZP, verbouwen van de woning, inge
komen 7 maart 2023

• Brink 10, 1251 KV, creëren van een terras, ingekomen  
10 maart 2023

• Sint Janstraat 21, 1251 KX, vellen van een boom, ingeko
men 10 maart 2023

• Eemnesserweg 22, 1251 NC, vellen van zes bomen, 
ingekomen 12 maart 2023

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergun
ningen 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.

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen
•  Harmen Vosweg – Ruiterweg, bouwen van acht wonin

gen, verzonden 2 maart 2023
•  Jagersweg 25, 1251 ZP, vellen van vier bomen, verzon

den 9 maart 2023

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergun
ningen 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.

Verleende omgevingsvergunningen 
•  Smeekweg 2b, 1251 VJ, toestemming voor noodkap van 

een boom (ter vervanging van een eerder verleende 
omgevingsvergunning voor dezelfde boom), verzonden 
23 februari 2023

•  Teunenmijns 34, 1251 TG, vellen van een boom (her
plantplicht), verzonden 28 februari 2023

•  Esseboom 5, 1251 CN, wijzigen van de dakafwerking, 
verzonden 2 maart 2023

•  Tafelbergweg 67, 1251 AD, vellen (kandelaberen) van 
een boom, verzonden 2 maart 2023

•  Eemnesserweg 20, 1251 NC, vellen van een boom, ver
zonden 7 maart 2023

•  Legrasweg 4a, 1251 GS, bouwen van een nieuwbouw 
woning met bijgebouw en zwembad en het plaatsen 
van een toegangspoort en het verplaatsen van de inrit, 
verzonden 7 maart 2023

•  Sint Jansstraat 61a, 1251 LC, plaatsen van zonnepanelen 
op het achterdakvlak, verzonden 9 maart 2023

•  Blaricummertollaan tegenover 6 t/m 12 (kadastraal 
perceelnummer 2292 sectie F - Ligweide), 1251 LX, 
vellen van twintig bomen (herplantplicht tien bomen en 
financiële herplantplicht tien bomen), verzonden  
8 maart 2023

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes 
weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het betref
fende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. Informatie over de bezwaar
procedure vindt u op www.laren.nl/bezwaarschrift

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij 
de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift in
dient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij 
de rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht, 
o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht.

Persoon vertrokken naar onbekende bestemming
De betrokkene hieronder woont niet meer op het adres 
waar hij/zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staat 
ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het team Publiek 
van de BEL Combinatie. Het college heeft het voornemen 
de persoonslijst van deze betrokkene op te schorten. Dat 
betekent dat wanneer een definitief besluit is genomen, de 
betrokkene officieel niet meer op dat adres staat ingeschre
ven. Dan is hij/zij niet meer bereikbaar voor overheidsinstel
lingen. Dit kan gevolgen hebben voor onder andere uitkerin
gen, aanvragen paspoort, subsidies.

Geslachtsnaam en voorletter Isović, S 
Laatst bekende adres/woonplaats Hilversumseweg 33  
  Laren 
Voorgenomen uitschrijving wegens 17032023  
vertrek naar onbekend adres
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Wilt u hierop reageren?
Betrokkenen kunnen over dit voorgenomen besluit schrif
telijk of mondeling hun mening geven. Wilt u dit mondeling 
doen? Maak dan online een afspraak of bel naar 14 035.  
U heeft vier weken de tijd om een brief te sturen of een 
afspraak te maken. De termijn gaat in één dag na de datum 
van deze publicatie. Zet in de brief uw naam en adres, de da
tum, een omschrijving van het voorgenomen besluit waar
over u uw mening wilt geven en de reden waarom u het niet 
eens bent met dit voorgenomen besluit. U stuurt de brief 
met uw handtekening naar: 

BEL Combinatie
Ter attentie van team Publiek (adresonderzoek)
Postbus 71
3755 ZH  EEMNES

Wilt u meer weten?
Bel dan met de adresonderzoekers van team 
Publiek: 14 035.

7 TIPS OM INBREKERS 
BUITEN DE DEUR TE HOUDEN

Sluit alle ramen en deuren1

Maak uw huis goed zichtbaar2

Geef uw huis bij afwezigheid  
een bewoonde indruk 5

Gebruik sloten met het Politie
keurmerk Veilig Wonen (PKVW) 7

Leg waardevolle spullen  
uit het zicht 6

Schrik inbrekers af 4

Help inbrekers niet3

BEL1906 Flyer anti inbraak.indd   1 26-08-19   11:05

Melding openbare  ruimte? 
Download de app!
Is er iets kapot in uw buurt? Bijvoorbeeld een 
 lantaarnpaal? Ziet u een verstopte straatput?  
Of is er sprake van rondslingerend afval, ver
nielingen of overlast? Meld het bij de gemeente. 
Dit kan nu ook via app!

Hoe werkt dat?
1.  Ga op uw smartphone of tablet naar  

‘Play Store’ of ‘Apple Store’.
2. Zoek op ‘Slim Melden BEL Combinatie’.
3.  Klik op ‘Installeren’. De app is gratis en meteen 

klaar voor gebruik.

Kan ik ook op een andere manier melden?
Ja, dat kan. Ga hiervoor naar www.laren.nl en klik 
daar op ‘Melding’. 

Familieberichten
Huwelijk
20022023     Joris Pieter Sonnenberg en Irene 

Clementine Johanna Welter
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Nieuws in beeld

Leentjes Kledingbank wordt weggeefwinkel voor 
klanten van de voedselbank

‘Powervrouw’ Anna Singer in de spotlight van 
Internationale Vrouwendag

Nog even en dan staat de 
poffertjeskraam er weer

Overal nieuwe rieten daken, hier aan 
de Melkweg

Ooievaar bezoekt Larense molen De Eemnesserweg wordt zomerklaar 
gemaakt

Larense Brandweer oefent in het 
Brinkhuis

B&W melden zich aan voor deelname 
aan de Wandelvierdaagse

Mika Nickolson wint voorleeswedstrijd 
Gooi- en Vechtstreek

Prinses Thara en adjudant Max vieren groots carnaval op 
de Binckhorst-St Jan
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Larense Brandweer oefent in het 
Brinkhuis

Met alle mooie plannen die anno 2023 worden gemaakt om Laren regenklaar te maken 
en om de betonnen vijverbak op de Brink te vervangen door een diepere natuurlijke 
vijver, willen wij u het navolgende artikel uit 1922 niet onthouden. (met dank aan de 
heer Mark Alberdingk Thijm die dit artikel heeft toegestuurd)



14

St. Jan en overhangend groen
U zult misschien denken: wat heeft dat nu met elkaar te maken en 
het is toch nog lang geen Sint Jan!? Maar de tijd gaat vlug.

Zoals u wellicht al weet is het een goed gebruik in Laren om vóór St. 
Jan de heg te knippen. Natuurlijk heeft dat te maken met de eerbied 
die in Laren werd en wordt getoond voor de jaarlijkse processie. Alles in het dorp moet er prachtig bij 
staan, langs de route maar ook daarbuiten.
Inmiddels hebben wij als team geconstateerd dat dit niet de enige reden is om het groen te snoeien. Wan
neer u de buitenkant van uw tuin uitstelt tot na St. Jan leidt dit op vele plaatsen tot ongewenst overhangend 
groen waar de voetganger tegenaan loopt. Dus doe het wat eerder dan met Sint Jan b.v. half mei.
Als extra motivatie kan gelden dat het ook voor uw heggen en groen goed is om in het voorjaar gesnoeid 
te worden en neemt u dan dat overhangend groen meteen mee. Dit groen kan hangen maar ook 
op geschoren bomen kunnen overhangen zodat voetgangers ertegenaan lopen. Jazeker, tuinen vragen 
geregeld onderhoud, ook aan de kant waar u het niet ziet maar de voetgangers daarentegen des te meer.

Wij danken u voor het meedenken met ons.
Namens 
Toegankelijkheidsteam Laren, 
Carla Los-Vlasman

Email: 
toegankelijkheidsteam 
laren@gmail.com
Facebookgroep: 
Toegankelijk Laren

Elke 1e woensdag van de 
maand inloopspreekuur van 
9.00 - 12.00 uur in het 
Brinkhuis.

Samen maken we het verschil!

1809307_Flyers_A6_TTL.indd   1 20-12-18   17:02



BEL  VRIJBLIJVEND  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl    

Stuur deze bon ingevuld naar ons 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 :_____________________ 

Even voorstellen… 
Arnold Mosterd

Wie ben jij?
Mijn naam Arnold Mosterd. Iedere zaterdag maak 
ik tussen 12.00 en 15.00 uur het programma 
‘Mosterd na de maaltijd’ voor Dorpsradio.nl.

Wat is dat voor een programma?
Vroeger was de muziek nog puur en niet zoals nu 
helemaal glad getrokken met computers. Daarom 
voel ik mij geroepen om deze vergeten klassie
kers opnieuw in het zonlicht te zetten en zelf te 
(her)ontdekken als ‘mosterd na de maaltijd’. 

Wat is er zo leuk aan radio?
Los van het feit dat je bezig bent met muziek, vind ik 
het ook het mooiste medium. Het is heel direct. 
Daarnaast is communicatie voor het grootste 
gedeelte nonverbaal en met radio valt dat weg. De 
uitdaging is dus om puur verbaal alles over te bren
gen en dat vind ik zelf geweldig als dat ook lukt.

Waarom moeten anderen uit het dorp ook mee-
doen?
Dorpsradio.nl is een geweldige club vrijwilligers vol 
met liefde voor muziek en radio. Dus heb je passie 
voor muziek en wil je daar wat mee? Meld je aan 
via de website! En je mag ook nog eens hele leuke 
dingen doen. Zo sta ik bijvoorbeeld 25 maart bij de 
ruilmiddag hier in Laren. Hoe leuk is dat?! 15



16

APRIL - Papageno Cultuur Maand
Na twee jaar met veel succes het Papageno Kunst Ommetje te hebben georganiseerd, wordt dit jaar een 
breed cultureel aanbod gepresenteerd. Van schilderijen tot keramiek en van kindersprookje tot opera! 
Dit jaar met als thema ‘Papageno’; de vrolijke vogelvanger uit de opera ‘Die Zauberflöte’ van Mozart. 
Oftewel April is dé Papageno Cultuur Maand!

Papageno Kunst Ommetje 
Kunstwandeling door Laren

Tijdens het Papageno Kunst Ommetje loop (of 
fiets) je een route van ca 5 km door Laren waarbij 
er op 12 adressen kunst tentoongesteld wordt. 
Achter de ramen van twaalf bekende locaties zijn 
de kunst werken te bewonderen, gemaakt door 
jongeren met autisme die werkzaam zijn in het ate
lier van het Papageno Huis. Voor het eerst zal er 
behalve de inmiddels bekende schilderijen ook 
keramiek  worden geëxposeerd. Deelnemende 
organisaties zijn onder andere restaurants,  win
kels, het Rosa Spier Huis, Singer Museum en het Brinkhuis. Al wandelend of fietsend zijn ruim 50 kunst
werken te bewonderen. Alle kunstwerken zijn tevens te koop. Door een kunstwerk te kopen, maak je het 
naast een leuk zakcentje voor de kunstenaars mogelijk om nieuwe schildersmaterialen aan te schaffen. 
Het Kunst Ommmetje wordt op 1 april officieel geopend door Burgemeester Nanning Mol en wethouder 
Flip de Groot om 14:00 uur in het Papageno Huis op de Naarderstraat 77 in Laren en kan de gehele maand 
april gelopen worden. De routekaart is gratis af te halen bij het Papageno Huis en is binnenkort ook te 
downloaden op de website van het huis.

Mozarts Toverfluit

Op zondag 23 april brengen Hendrik Vonk, interna
tionaal bekend en ervaren (opera) professional, 
en de getalenteerde coloratuursopraan Emmy van 
Diesen, een unieke voorstelling van Wolfgang Ama
deus Mozarts opera die Zauberflöte ten gehore. Zij 
worden op piano begeleid door Corrie Janse, zij 
studeerde muziektheorie en hoofdvak piano aan 
de Schumann academie. Een vocale zevensprong; 
met twee stemmen en zeven rollen zingen Hendrik 
en Emmy in opeenvolgende aria’s en duetten 
hoogtepunten uit de opera. Over de grappige 
vogelvanger Papageno, de van sterrenstralende 
vurige Koningin van de Nacht, haar lieftallige doch
ter Pamina die gered moet worden door de inte
gere en naar de waarheid zoekende Prins Tamino, 
de Hogepriester Sarastro, zijn boosaardige knecht 
Monostatos en Papagena, het meisje dat perfect 
matcht met de vogelvanger.16



Horeca Laren zet Papageno-  
talent op de kaart
Het culturele aanbod van het Papageno Huis is in 
april zeer gevarieerd en bevat aanbod voor jong 
en oud(er). Papageno werkt altijd vanuit de visie 
dat verbinden versterkt, enerzijds door de bui
tenwereld naar binnen te halen, anderzijds door 
ook echt de handen met andere organisaties 
ineen te slaan. Dit keer is daartoe de samenwer
king met de horeca gezocht.
 
Er worden speciale placemats en ansichtkaarten 
met het complete culturele aanbod ontworpen. 
Vele horecaorganisaties in Laren (en omstreken) 
omarmen het initiatief en nemen in april de 
Papagenoplacemats in gebruik of delen de 
ansichtkaarten uit. Daarmee ondersteunen de 
ondernemers direct de jongeren uit het Papage
no Huis, door letterlijk hun talent op de kaart te 
zetten!

Sprookje de Wraak van Lorre in het 
Papageno Huis 
Muzikale vertelvoorstelling

Het sprookje De Wraak van Lorre is een super
leuke kindervoorstelling die op 16 april maar 
liefst twee keer in het Papageno Huis in Laren 
wordt opgevoerd door het EPOS Ensemble. 
€ 12.50 pp.

De muzikale vertelvoorstelling duurt ca 45 minu
ten en is geschikt voor kinderen van 6 jaar en 
ouder. Het is een vertolking van het boek van 
Tosca Menton en wordt verteld door Benjamin 
Murck.
 
Het verhaal
Een huisdier hebben is leuk, maar een prachtig 
operazingende papegaai als huisdier hebben is 
helemaal fantastisch! Jop is dan ook helemaal in 
de wolken als Lorre bij hem komt wonen en hij 
kan al gauw niet meer zonder het lieve beestje. 
Maar helaas is Jop niet de enige die wat in Lorre 
ziet: ook meneer Panini wil hem graag hebben 
om héél veel geld aan hem te verdienen in de 
grote operazalen wereldwijd. De geniepige Panini 
haalt de raarste streken uit om Lorre van Jop af te 
pakken, en dát laten Jop en zijn vrienden niet zo 
maar op zich zitten...

In deze voorstelling duizelt het je van alle pape
gaaien, operamuziek en wervelende klanken van 
de blaasinstrumenten. Een spannend, knotsgek 
verhaal wat door verteller Benjamin Murck hele
maal tot leven gewekt wordt.

Tosca Menten schreef het boek waar dit verhaal 
op gebaseerd is, en het ensemble maakte er een 
eigenzinnige versie van vol theatrale en interac
tieve elementen. Ook de kinderen zelf zullen aan 
het zingen gezet worden!
 
Verteller: Benjamin Murck
Regie: Lotte van Dijck
Scenografie: Nynke Koopmans
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BIJZONDER LAREN AGENDA

In deze maandelijkse rubriek stellen Larense 
onder nemers zich voor. Deze maand is het 
Ingrid Peters van het Papageno Huis.

De buitenwereld naar binnen halen
In de herfst van 2020 begon het avontuur van 
Ingrid Peters als directeur van het Papageno 
Huis Laren. Als opvolger van Christien Kuysters, 
die zich ging toeleggen het op realiseren van nog meer Papageno huizen 
in het land. Nederland en ook Laren waren nog in de greep van de Corona 
beperkingen.

Inmiddels zijn we jaren verder en de deuren staan weer wagenwijd 
open bij het Papageno Huis. Geheel volgens de stichting, die inmiddels 
een vaste waarde is in het dorp. Het karakteristieke gebouw aan de 
Naarderstraat, waar twaalf jongeren verblijven en ook nog eens zestig 
jongeren dagbesteding hebben.

Ingrid: ‘Ons centrale thema is de buitenwereld naar binnen halen. Onze 
jongeren zijn niet zielig, maar wij helpen hen een beetje in hun ontwikkeling. 
Papageno is verantwoordelijk voor de uitwerking van deze visie en de 
zorg gaat in nauwe samenhang met ’s Heeren-Loo. Maar we werken ook 
samen met Singer. Het zijn onze jongeren die Singer input geven over 
mogelijkheden om nog toegankelijker te worden voor meer mensen. 
Daarnaast is er de samenwerking met Laar en Berg: sporten voor jongeren 
met een zonder autisme. Ook hier ontstaat er contact met elkaar.

De afhaalmaaltijden uit coronatijd zijn vervangen door het restaurant, dat 
weer gewoon geopend is. En wie herinnert zich niet het mooie diner met 
het thema ‘Ken je dorp, steun je dorp’.

Ingrid: ‘We hebben genoeg activiteiten voor meerdere pagina’s Larens 
Journaal. Kijk daarom eens op de agenda- Stichting Papageno. Maar ik 
noem graag wel het Papageno Kunst Ommetje, dat op 1 april geopend 
wordt door burgemeester Mol.

 2 APRIL | KOOPZONDAG

Bijzonder Laren
Dat zijn wij!

WWW.BIJZONDERLAREN.NL

KONINGSDAG IN LAREN
Er wordt nog druk gewerkt aan het Koningsdag programma – 

vooralsnog is onderstaande bekend.

DONDERDAG 27 APRIL - KONINGSDAG

Programma op en rond de Brink en Sint Janstraat
• 09.00 uur  BRADERIE (vanaf kruising Van Nispen van Sevenaerstraat  Brink  Sint Janstraat)
• 09.30 uur  DE KOERIER OP TOUR 2.0 (Muziektent voor de Sint Jansbasiliek)
• 09.45 uur  Ontvangst gedecoreerden door burgemeester 
• 09.45 uur  MUZIEKVERENIGING SINT JAN (Muziektent voor de Sint Jansbasiliek)
• 10.30 uur  AUBADE en FELICITATIE Z.M. DE KONING door burgemeester Nanning Mol
• 10.40 uur  RINGSTEKEN met rijtuigen en sjezen
• 12.30 uur  DRUM EN SHOWBAND MCC
• 13.30 uur  RINGSTEKEN voor dames met cabrio’s *
• 14.00 uur  MUZIEK (Muziektent voor de Sint Jansbasiliek)
• 18.00 uur  Sluiting 

* Aanmelding voor deelname ringsteken voor dames met cabrio’s via telefoonnummer 063356669.

ZONDAG 30 APRIL – FIETSENRALLY 

• 12.00 uur   Start Poffertjeskraam 
  Corn. De Haan

Het complete en definitieve Koningsdag 
programma zal worden gepubliceerd in 
het Oranje Journaal, dat in het volgende 
Larens Journaal (nr 354) wordt meege
hecht.
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BIJZONDER LAREN AGENDA

In deze maandelijkse rubriek stellen Larense 
onder nemers zich voor. Deze maand is het 
Ingrid Peters van het Papageno Huis.

De buitenwereld naar binnen halen
In de herfst van 2020 begon het avontuur van 
Ingrid Peters als directeur van het Papageno 
Huis Laren. Als opvolger van Christien Kuysters, 
die zich ging toeleggen het op realiseren van nog meer Papageno huizen 
in het land. Nederland en ook Laren waren nog in de greep van de Corona 
beperkingen.

Inmiddels zijn we jaren verder en de deuren staan weer wagenwijd 
open bij het Papageno Huis. Geheel volgens de stichting, die inmiddels 
een vaste waarde is in het dorp. Het karakteristieke gebouw aan de 
Naarderstraat, waar twaalf jongeren verblijven en ook nog eens zestig 
jongeren dagbesteding hebben.

Ingrid: ‘Ons centrale thema is de buitenwereld naar binnen halen. Onze 
jongeren zijn niet zielig, maar wij helpen hen een beetje in hun ontwikkeling. 
Papageno is verantwoordelijk voor de uitwerking van deze visie en de 
zorg gaat in nauwe samenhang met ’s Heeren-Loo. Maar we werken ook 
samen met Singer. Het zijn onze jongeren die Singer input geven over 
mogelijkheden om nog toegankelijker te worden voor meer mensen. 
Daarnaast is er de samenwerking met Laar en Berg: sporten voor jongeren 
met een zonder autisme. Ook hier ontstaat er contact met elkaar.

De afhaalmaaltijden uit coronatijd zijn vervangen door het restaurant, dat 
weer gewoon geopend is. En wie herinnert zich niet het mooie diner met 
het thema ‘Ken je dorp, steun je dorp’.

Ingrid: ‘We hebben genoeg activiteiten voor meerdere pagina’s Larens 
Journaal. Kijk daarom eens op de agenda- Stichting Papageno. Maar ik 
noem graag wel het Papageno Kunst Ommetje, dat op 1 april geopend 
wordt door burgemeester Mol.

 2 APRIL | KOOPZONDAG

Bijzonder Laren
Dat zijn wij!

WWW.BIJZONDERLAREN.NL
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Uit het archief van de Historische kring Laren
Door Bep (G.L.) De Boer

1918 (104 jaar geleden)
Januari/februari 1918.
De duizenden nietige sneeuwvlokjes hebben deze 
week ons dorp en omgeving niet alleen in een 
toverlandschap herschapen en aan de schooljeugd 
genoegen en vermaak verschaft, maar tevens een 
geweldige storing in het verkeer veroorzaakt.Een 
groot aantal elektrische, telegraaf – en telefoon
draden zijn door hun zware sneeuwbevrachting , 
als draadjes door geknapt. Ongeveer tachtig tele
fonische verstoringen zijn er het gevolg van gewor
den, waarvan de herstelling, in verband met het 
materiaal gebrek, het nog wel enige tijd kan duren. 
Telegrafische verbinding was in het geheel niet te 
krijgen. Het verkeer ondervond nog grotere strem
ming. Forensen konden woensdag Amsterdam niet 
bereiken. Tot Bussum en ’s morgens vroeg tot 
Weesp ging het spoorverkeer, zij het ook met grote 
moeilijkheden. Maar verder kwam men niet en 
moest men onverrichter zake terugkeren. Het 
stoomtramverkeer, Huizen – Blaricum – Laren – 
Hilversum wist men, al geschiedde het met grote 
vertraging, gaande te houden. Uit Amsterdam arri
veerde echter geen enkele tram. De veel omge
trokken telegraafpalen, vooral om en nabij De 
Gooische Boer en Jan Tabak bij  Bussum, maakten 
het verkeer onmogelijk. 
In ons dorp maakte de sneeuwploeg in de middag 
wat ruimbaan. Er was anders geen doorkomen aan 
zodat men niet langer door de bijna een voet dikke 
sneeuwlaag hoefde te baggeren. Voor langvingers 
(dieven) waren de vele gebroken telegraaf en tele
foonlijnen een welkome buit.
Er werd dan ook veel koper gestolen. Gelukkig viel 
de dooi snel in en kon men er weer er op uit.

Bron: Larensch Nieuwsblad

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 te Laren. 

Donateurs ontvangen het kwartaalbericht.

Vacatures Brinkhuis
Vrijwilligers gezocht!
Het Brinkhuis is op zoek naar enthousiaste vrij-
willigers die een aantal uren per week willen 
ondersteunen bij bestaande en nieuwe activi-
teiten. Er is plaats voor een aantal 4 uurs- 
diensten in de gezellige foyer, maar ook achter 
de receptie. Het Brinkhuis zoekt gastvrije en 
zelfstandige mannen en vrouwen die tijd 
 hebben om samen het Brinkhuis nog meer de 
huiskamer van Laren te maken.

Horeca Manager Brinkhuis Laren
Het Brinkhuis is op zoek naar een enthousiaste 
horecamanager bij voorkeur met affiniteit met 
Laren, het werken met vrijwilligers en uiteraard 
een achtergrond in de horeca. 
De Horeca Manager:
• Heeft de dagelijkse leiding en de eindver

antwoordelijkheid voor de foyer van het Brink
huis. Dit omvat ook de serviceverlening in 
andere ruimten t.b.v. vergaderingen, spreek
uren, evenementen, etc. alsmede incidentele 
horecabestellingen van Muziekcentrum. Denk 
aan het theater, de vergaderzalen, de biblio
theek, het atelier, het terras, etc.

• Ook de inkoop, verkoop, keuken en de bereiding 
van voedsel en dranken valt onder deze functie.

• Geeft direct leiding aan het team horecamede
werkers en foyervrijwilligers. Zorgt voor een 
optimaal functionerend team met heldere 
werkprocedures.

• Zorgt voor een sluitende financiële admini
stratie van alle horeca activiteiten

• Je bent bij voorkeur bekend met het vereni
gingsleven en hebt enige ervaring met het 
 werken met vrijwilligers. Je vindt het leuk om 
het mensen naar de zin te maken, hun vragen 
op te lossen en ervoor te zorgen dat de 
 horecaactiviteiten goed kunnen verlopen.

Geïnteresseerd? 
Stuur je CV en motivatiebrief per email 
(directie@hartvanlaren.nl) 
naar Leon Schouten – directeur Brinkhuis
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Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 
15 jaar als NVM register makelaar 
taxateur in het Gooi. Waarvan meer 
dan 10 jaar als onafhankelijk kantoor-
houder in Laren.

Verkiezingen
 
We zijn er de afgelopen week mee overspoeld in 
de media; de verkiezingen. Mijn vraag is dan 
altijd; is er goed te kiezen in het doolhof van par
tijen? Is het huidige menselijk brein niet beter af 
met een minder brede keuze? Sommigen van u 
ervaren stress bij het kiezen. Kiezen bij het uit
zoeken van een vakantie, kiezen bij “naar welk 
feestje ga ik” of voor welke werkgever je kiest. 
Kiezen voor jezelf of kiezen voor een ander; zijn 2 
keuzes. Tijd voor je zelf maken is een bewuste 
keuze en voor menig mens moeilijk; want we wil
len niets “missen”. Keuzes maken bij het kopen 
van een huis; doet men mijn inziens op basis van 
gevoel. Het ene huis voelt prettiger en bij het 
andere huis ervaar je het als minder prettig. De 
geur, het licht, de vrijheid, de sfeer en de eerste 
indruk op tal van andere vlakken, omarmen het 
eerste gevoel bij een woning.  Daarna wordt er 
óók een rationeel een overzicht gemaakt van de 
“plussen” en “minnen” van de woning. Bij een 2e 
bezichtiging heeft men vaak een gehele vragen
lijst opgesteld; waar staat bij de huidige bewoner 
de strijkplank, de stofzuiger of de wasmachine, 
waar kunnen we de jassen en schoenen kwijt? 
Allemaal zaken die bij de eerste bezichtiging vaak 
over het hoofd worden gezien. In de huidige 
woningmarkt kan een koper gelukkig weer kie
zen. Er is iets meer aanbod van woningen, maar 
desondanks is er geen heel ruime keuze. Het is 
wel verstandig om eerst de huidige woning te 
verkopen en dan toe te slaan als koper zijnde.  
Zaterdag 1 april is er weer landelijke open huizen 
dag. Indien u gedachten heeft om te gaan verhui
zen is het altijd goed om op een dergelijke dag te 
oriënteren. Wie weet vindt u wel uw toekomstige 
thuis, zoals velen onder ons ook op een onver
wachte dag uw partner, man, geliefde “zomaar” 
tegen het lijf heeft gelopen. Liefde kies je niet, 
het overkomt je.

Marjolein

BERICHT UIT HET ROSA SPIER HUIS

Typisch Rosa Spier

Als de redacteur van de Nieuwsbode binnen 
kwam op kantoor wist ik het al, dit wordt weer 
een dag vol geratel en getyp. Ik schrijf nu over 
vijftig jaar geleden. Hij trok zijn lange leren jas 
uit, verwisselde zijn brillen en ging achter zijn 
schrijfmachine zitten. Met een sigaret in zijn 
mond en een sterke bak koffie naast hem kon 
hij pas beginnen met typen. Het geluid had 
iets weg van een bonte specht die zijn uiterste 
best doet om indruk te maken op de vrouw
tjes. Korte snelle roffels in een mooie cadans. 
Ik was wel jaloers op zijn mooie verhalen en 
snelheid van typen. Ik ben weer teruggegaan 
naar die tijd, althans in mijn fantasie natuurlijk. 
Ik houd van vooruitgang maar dat wil niet zeg
gen dat vooruitgang je creativiteit stimuleert. 
Een typemachine doet dat wel. Onlangs ben ik 
hier in het Rosa Spier Huis begonnen met het 
project “IK TIK”. Ik heb bewoners uitgenodigd 
om hun gedachten, verhalen of gedichten op te 
typen. Er zit veel creativiteit hier in huis.  Fouten 
maken mag want je kunt toch vaak wel zien wat 
er bedoeld wordt. Ik vraag me wel af of mijn 
Duitse Rheinmetall typemachine uit 1938 fout 
is geweest? We weten niet wat deze machine 
heeft meegemaakt, dat weet alleen de machine 
zelf. Was het gebruik ten goede of ten kwade?  
Ik weet wel dat er nu mooie verhalen uit het 
project “IK TIK” gekomen zijn, die ik graag wil 
delen. De redacteur van de Nieuwsbode had 
daarvoor altijd een stukje carbonpapier, de 
ouderwetste kopie. Weet u nog wat dat is? 

Herre Methorst
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Zondag 26 maart 
Cello & Pianoconcert - Anastasia Feruleva 
& Frank van de Laar - 15.00 uur - Thea-
ter-/concertzaal Rosa Spier Huis - € 22,50 
In dit programma worden twee meesters 
uit de Duitse Romantiek vergezeld door twee grootheden 
uit de twintigste eeuw die ieder op hun eigen manier het 
romantische idioom in hun werk hebben geïntegreerd en 
getransformeerd: Schumann, Brahms, Samuel Barber en 
Martinu. 

Vrijdag 31 maart 
Jazzconcert Oleg Prilutskiy Quintet - 
20.00 uur - Theater-/concertzaal Rosa 
Spier Huis - € 5,00 incl. consumptie 
Oleg Prilutskiy is een jonge (jazz)trompettist, componist en 
arrangeur uit Rusland. Sinds 2019 woont hij in Amsterdam 
en is hij actief in de Nederlandse jazzscene. Samen met 
zijn eigen kwintet presenteert hij zijn muzikale ‘kijk op’ de 
20eeAeuwse jazz zoals de cooljazz, postbop, heden
daagse jazz. Deze stijlen worden verwerkt in o.a. eigen 
composities en deze worden gecombineerd met impres
sionistische elementen, improvisatie, en invloeden vanuit 
de klassieke muziek.

Zondag 2 april 
Koffieconcert - 11.00-12.30 uur - Papageno Huis Laren -  
€ 12,50 
Duo Nim: Aina Font Zaragoza (saxofoon) en Diana Sanz 
(cello)

Woensdag 5 april 
Julika Marijn - In de schaduw van Rem-
brandt - 20.00 uur - Theater-/concertzaal 
Rosa Spier Huis - € 22,50 
Geertje Dircx was Rembrandts tweede vrouw. Ze was 
jarenlang zijn minnares en voedde zijn zoon Titus op. Ze 
zag zijn meesterwerken ontstaan en stond zelf ook model. 
Totdat Hendrickje Stoffels ten tonele verscheen. Geertje 
werd bruut opzijgeschoven en uiteindelijk door Rem
brandt opgesloten in een tuchthuis. Julika Marijn laat de 
vrouw aan het woord die de schaduwkant van Rembrandt 
aan den lijve ondervond.

Vrijdag 7 april 
De kersentuin door Toneelgroep Maas-
tricht - 20.15 uur - Singer Theater
Prijs € 35,00 - Supporters € 32,50 
Anniek Pheifer en Jeroen Spitzenberger spelen de hoofd
rollen in een bewerking van dit zeer geliefde toneelstuk 
van Anton Tsjechov. Een hedendaagse versie van een 
tijdloos verhaal over vasthouden aan het verleden, angst 
voor de toekomst en het tragische gevecht met het nu. 

Zondag 19 maart 
Koffieconcert - 11.00-12.30 uur - Papageno Huis Laren -  
€ 12,50 
Ana Prazeres (klarinet) en Pau Hernandez (piano)

Zondag 19 maart 
Rosa Spier Tour de Chant - Liedjes die niet mochten -  
15.00 uur - Theater-/concertzaal Rosa Spier Huis - € 22,50 
In dit tijdperk met vrije meningsuiting is het ondenkbaar dat 
een liedje niet gezongen mag worden. Maar ooit had Neder
land zijn heilige huisjes, zoals ‘het fatsoen’, ‘de religie’ en ‘het 
koningshuis’. Wie daarover wilde zingen kreeg te maken met 
de handhavers van de goede zeden. Juist deze liedjes – van 
o.a. Robert Long en Frans Halsema – brengt het Nederlied 
Ensemble in de theaterzaal van het Rosa Spier Huis.

Donderdag 23 maart
Fujaro (Funk Jazz Rock & Soul) - 20.15 uur - 
Brinkhuis Theater - € 18,50
Na het uitverkochte optreden van Fujaro in 
december komt dit muziekcollectief terug 
naar het Brinkhuis met een gevarieerd pro
gramma met een mix van Funk, Jazz, Rock en Soul.

Vrijdag 24 maart  
Eric Reddet en Ad Knippels - Pavarotti 
meets Alberti - 20.15 uur - Singer Theater 
- Prijs € 25,00 - Supporters € 22,50
Theaterconcert, gebaseerd op een 
waargebeurde ontmoeting. Als Luciano 
Pavarotti in 1981 Het Concertgebouw in 
Amsterdam aandoet, trekt operaliefhebber Willy Alberti de 
stoute schoenen aan om de door hem bewonderde zanger te 
ontmoeten. In die tijd verkocht Alberti albums van Pavarotti 
in zijn platenzaak. Na afloop in de kleedkamer vraagt hij Pava
rotti die albums te signeren, omdat ze mét handtekening van 
de meester zelf een stuk beter zouden verkopen.  

Zondag 26 maart 
Koffieconcert - 11.00-12.30 uur - 
Papageno Huis Laren - € 12,50 - Aaron 
Ormaza (piano) - Zaterdag 25 maart - 
Nu ik je zie met Soy Kroon - 20.15 uur 
- Singer Theater - Prijs € 25,00 - Supporters € 22,50
Tien jaar na de zelfverkozen dood van zijn vader ontwaakt zijn 
21jarige zoon uit een roes. Waarom lukt het hem niet om 
iets van zijn leven te maken? Als hij het verleden in de ogen 
durft te kijken, ziet hij misschien weer een toekomst. Als een 
detective zoekt hij naar sporen van zijn vader. Familieleden, 
vrienden en collega’s ondervraagt hij als getuigen. Maar 
terwijl de zoon steeds intensiever speurt naar zijn vader, komt 
hij vooral zichzelf tegen.
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Hulp bij belastingaangifte 
Wil je advies of hulp bij de belasting
aangifte? Van 1 maart t/m 30 april 
zijn er diverse spreekuren door 
maatschappelijke instellingen bij 
alle vestigingen van bibliotheek 
Gooi+ Op de website www.biblio

theekgooiplus.nl vind je alle informatie en andere han
dige tips over de belastingaangifte en hulpaanbod in de 
buurt. Voor het doen van een online aangifte werk je 
met een DigiD. Wil je hiermee oefenen en beter worden 
in het gebruik van DigiD, meld je dan aan voor een gratis 
training bij de bibliotheek. Ook kun je in alle bibliotheek
vestigingen op de computers je je belastingaangifte 
 veilig en gratis doen.

BEL-Art Expositie: Twee buurvrouwen

Stichting BELArt tovert de openbare ruimte in het 
gebouw van de BEL Combinatie (Zuidersingel 5 in Eem
nes) van 15 maart t/m 9 mei weer om tot een expositie
ruimte. Dit keer met werken van de kunstenaars Enna 
Martina & Marianne Franken. De dames bewonen elk 
een appartement in het Rosa Spier Huis, ze wonen naast 
elkaar. Hun werk is zeer verschillend, maar vult elkaar 
ook goed aan. De expressieve, kleurrijke schilderijen van 
Enna Martina, naast het ingetogen, soms fragiel ogende 
steengoed en aardewerk van Marianne Franken, maken 
een bezoek aan de BELArt expositie tot een beleving.  
Enna Martina is wat het schilderen betreft geheel auto
didact; naast schilderen houdt zij zich voornamelijk bezig 
met het schrijven van literairwetenschappelijke essays. 
Door te gaan schilderen, heeft zij vanaf haar 60ste 
levensjaar veel ontdekt over kleuren. Het veelzeggend 
kleurgebruik is voor haar het belangrijkste onderdeel 
van haar schilderwerk. De vorm komt op de tweede 
plaats en is vaak arbitrair. Hoewel zij zelf zegt niet figura
tief te schilderen, zijn er een aantal schilderijen die wel
licht onbedoeld een abstracte afbeelding weergeven 
van “moeder en kind” ofwel “de mens in portret”. 
Marianne Franken is professioneel beeldhouwster. In 
deze expositie ziet u sierobjecten in steengoed of aarde
werk. Al op jonge leeftijd begon zij met kunst maken in 
Amsterdam. Vanuit haar familie werden wel pogingen 

gedaan om haar te stimuleren het werk naar buiten te 
brengen. Zelf zegt zij: “Iedereen wilde zich in mijn werk 
manifesteren – men zocht naar zakelijke connecties. Ik 
liet mij echter niet beïnvloeden en volgde vooral mijn 
eigen innerlijke stem. Van mijn kunst heb ik altijd kunnen 
leven”. Samen hebben Enna en Marianne opgeteld  
180 jaar (!) levensinspiratie opgedaan.
De expositie is toegankelijk van maandag t/m donderdag 
tussen 8.30 en 17.00 uur, en op vrijdag van 8.30 tot 
13.00 uur.

Gastexpositie in Papageno Huis
Papageno Huis Laren werkt al 
jaren samen met kunstatelier 
Kijkoor in Eemnes. Kijkoor 
Atelier is een onderdeel van 
Zorgorganisatie Sherpa en bij 
vele inwoners van het Gooi 
bekend. Nico Bierlaagh, artis
tiek leider van Sherpa is 
enthousiast over samenwerking met Papageno, inclusie 
staat hoog op zijn lijst. In de maanden februari en maart 
is in het Papageno Huis de expositie van Kijkoor te zien 
met werken van  verschillende kunstenaars, waaronder 
van Klaas Molenaar en Wim de Jong.
Klaas Molenaar (1966) werkt binnen een door hemzelf 
georganiseerde omgeving waarin een aantal objecten 
van essentieel belang zijn. Die zijn bepalend voor zijn 
gemoedsrust. Eerst liet hij zich inspireren door de 
 “groten” uit de kunsthistorie om uiteindelijk uit te komen 
bij een volstrekt eigen beeldtaal. Variërend van abstract 
tot figuratief. Alles volgens een van tevoren in zijn hoofd 
vastgelegd schema. Klaas werkt het beste binnen een 
door hem bepaalde ordening. Een geringste verandering 
daarin kan hem ernstig van zijn apropos brengen. Zodra 
de verstoring is opgeheven kan Klaas verder.
Inmiddels is de naam van Klaas en zijn werk doorge
drongen in het buitenland en in mei 2014 mocht hij de 
EUWard in ontvangst nemen in München (Dld).
Als Wim de Jong (1956) aan zijn werk begint, dan staat 
ordening voorop. De werkdag begint met koffie, vervol
gens pakt hij de spullen die hij nodig heeft bij elkaar. Wim 
werkt altijd op papier met fineliners. Deze worden op 
hun vaste plek geplaatst zodat alles binnen handbereik is. 

Activiteiten
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De keuze van de kleur is snel gemaakt. Het begin van een 
werk begint steevast met een figuratief gegeven, hetzij 
een huis, een mensfiguur of de zon. Dat is waar zijn werk 
over gaat. Vanuit dat gegeven werkt Wim verder en spint 
hij zijn web over de rest van het blad. Het beginpunt blijft 
altijd herkenbaar. In kringen van de outsiderart kenners 
is zijn werk erg populair. 
Meer info: www.papageno.nl

Nooit te oud voor muziekles

Onder de noemer “Nooit te oud voor muziekles” start De 
Gooische Muziekschool weer een nieuwe serie lessen 
voor volwassenen. Vanaf maart kunnen geïnteresseerden 
starten met een basiscursus piano, ukelele of gitaar. In een 
groepje van 3 tot 5 personen worden de deelnemers 
bekend gemaakt met het bespelen van het instrument en 
wordt de basis van het muziek maken gelegd. Samen het 
instrument verkennen, noten leren lezen en de basis leg
gen voor het goed bespelen van het instrument. De oefe
ningen, speelopdrachten, gehoortraining en theorie zijn 
afgestemd op de oudere beginner. De deelnemers leren 
van blad en uit het hoofd spelen. Kortom een heerlijke 
cursus om kennis te maken met de gitaar of piano.
De cursus bestaat uit 8 lessen van 45 minuten wordt 
 gegeven in Muziekcentrum Schering en Inslag.
Ook andere instrument kunnen bespeeld worden: viool, 
cello, harp, klarinet, trompet, drums. Hiervoor zijn er 
 individuele lessen. Geïnteresseerden kunnen een mail 
sturen naar info@degooischemuziekschool.nl.

Expositie ESTRANGED
In het GalerieCafé van het 
Rosa Spier Huis is tot en 
met 9 april de expositie 
ESTRANGED te bezoeken, 
met het werk van foto
graaf Arjan Spannenburg. 
Het project ESTRANGED 
bestaat uit foto’s, boek, 
tapijt en de expositie. Het 
brengt op een laagdrem
pelige manier het leven 
van LHBT+ jongeren in 
beeld en vertelt hun ver

halen. ESTRANGED toont regenboogjongeren die allen 
op zoek zijn naar hun identiteit. Ze bewegen zich in een 
samenleving waarin ze moeite hebben zich vrij te kun
nen uiten en zichzelf te kunnen zijn. Alhoewel de gepor
tretteerden opvallen in het beeld, staan ze gedeeltelijk 
in de achtergrond. Net als in het dagelijks leven laten ze 
een deel van zichzelf zien, maar houden ze ook een stuk 
verborgen. In de serie zien we de kwetsbare kant van 
deze jonge mensen samenkomen met hun kracht. Met 
deze fotoserie wil fotograaf Arjan Spannenburg (Texel, 
1978) bewustzijn creëren over de ervaringen van LGBT+ 
jongeren, in de hoop er samen voor te zorgen dat er een 
samenleving  De expositie in het Rosa Spier Huis is dage
lijks gratis te bezoeken. Adres: Hector Treublaan 97, 
1251 CG Laren.

Kunst in het Brinkhuis

Tot en met 30 maart kunt u in de foyer van het Brinkhuis 
genieten van keramiek van Femke ter Brake.

Expositie Paul Santman
In de (h)Art Galerij van het 
Brinkhuis is tot en met 13 april 
een expositie te zien met 
 schilderijen van Paul Santman.

Ontdekkingsreis door de parfumwereld

Op zaterdag 18 maart organiseert de Alliance Française  
‘t GooiAlmere in het Brinkhuis een lezing door Anna 
Sabidussi. Deze bijeenkomst is een ontdekkingsreis die 
alle zaken die met parfum te maken hebben aan het 
licht brengt. Een wereldreis die de moderniteit en de 
traditie van een oude en vaak onbekende knowhow 
bekend maakt. De sessie stelt u in staat om de wereld 
van geuren, Franse knowhow en de luxe industrie te 
leren kennen en een complex universum te ontdekken, 
die verleidelijk en geheim is. Toegangsprijs € 5 pp.
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Gesprekken over ziekte en zingeving
De diagnose kanker heeft in de 
meeste gevallen een grote impact 
op je leven. Na de diagnose volgt 
een periode van medische behan
delingen, de focus ligt op het 
fysieke aspect van de ziekte. Pas 
later ontstaat er ruimte voor vra
gen. Met die vragen kun je niet 
altijd terecht in je directe omge
ving.

Daarom biedt Viore met ingang van maandag 20 maart 
(10.3012.30 uur) een serie van vier gesprekken aan over 
ziekte en zingeving. Tijdens deze bijeenkomsten, eens 
per maand, gaan we op een persoonlijke manier met 
elkaar in gesprek over het leven met kanker. Er wordt 
gekeken naar verleden, heden en toekomst, naar de 
impact van de ziekte op je leven en je identiteit. Ook 
staan we stil bij wat het je misschien in positieve zin 
heeft gebracht. De begeleiding van deze groep is in han
den van een ervaren geestelijk verzorger van Questio 
Centrum voor Levensvragen. Deelname kost €24, voor 
de vier bijeenkomsten. Voor informatie en aanmelden: 
aanmelden@viore.org. Bellen kan ook: 035 683 46 20, of 
kijk op www.viore.org/agenda. Bij Viore staan de deuren 
aan de Oosterengweg 44 in Hilversum open op alle 
werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur (in augustus van 
10.00 tot 14.00 uur). Zonder afspraak of verwijzing kun
nen bezoekers dan terecht voor een luisterend oor en 
voor informatie over het uitgebreide aanbod aan (bewe
gings)activiteiten en lezingen. Bezoekers kunnen ook 
een (telefonische) afspraak maken voor individuele 
gesprekken over bijvoorbeeld levensvragen, werk en 
kanker, omgaan met verlies, de impact op naasten en 
financiële en erfrechtelijke zaken. Zie voor meer infor
matie ook de website: 
www.viore.org.

Adem & rustcursus  

Wil je op eenvoudige wijze leren om je rustiger en fijner 
te voelen en minder stress te ervaren? Kom dan naar de 
volgende adem & rustcursus die 22 maart start. In 4 ses
sies van 1 uur krijg je tools aangereikt die je direct in de 
praktijk kan brengen. De adem is een heel belangrijk 
onderdeel van de lessen. Door juist te ademen, voel je je 
ontspannen, ervaar je meer rust, kan je je hoofd leger 
maken en stress verminderen. Fysieke en mentale klach
ten verminderen en je slaapritme verbetert. 
Wanneer? Op woensdagavonden 22 & 29 maart,  
5 & 19 april van 19.30 20.30 uur.
Waar? OBS de Ploeg, Melkweg 42 in Laren.
Kosten? € 95,
De cursus wordt gegeven door Simone Onland. Zij is al 
jaren gecertificeerd yogadocent, mindfulnesstrainer, 
TREprovider en adem en wandelcoach. Ze coacht ook 
mensen met stress gerelateerde klachten. Voor meer 
informatie of vragen, kijk op www.qimare.nl of bel of 
mail haar op 0610185117 of info@qimare.nl.

Ruilbeurs stickerfoto’s historisch album

De Historische Kring Laren (HKL) en de Larense Jumbo
supermarkt organiseren op zaterdag 25 maart van 10.00 
tot 11.30 uur in de Lindenhoeve een ruilbeurs om stic
kerfoto’s bij het album ‘Laren een plaatje van een dorp’ 
te kunnen ruilen. Na 11.30 uur blijft de Lindenhoeve 
open tot 16.00 uur en kan er desgewenst verder geruild 
worden. De Dorpsradio komt tussen 12.00 en 15.00 uur 
opnamen maken voor het programma ‘Mosterd na de 
Maaltijd’.
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Op 23 januari begon de actie van de Jumbo supermarkt. 
Bij iedere € 10 aan boodschappen worden 4 stickerfo
to’s verstrekt. Het door de HKL gemaakte album is gratis 
in de winkel te verkrijgen. 
Al sparend kregen klanten natuurlijk plaatjes in handen 
die ze ook eerder al hadden gescoord. Ongetwijfeld 
wordt er onderling geruild, maar om dit verder te stimu
leren en iedereen die dat wil zo veel mogelijk nog ont
brekende plaatjes te kunnen verschaffen, wordt deze 
ruilbeurs gehouden.
De actie van de Jumbo zou in eerste instantie 8 weken 
lopen (wat normaal is bij een dergelijke actie), maar is 
verlengd naar 10 weken. Na 25 maart loopt de actie in 
beginsel nog een week. Mocht er echter nog veel vraag 
zijn, dan kan de actie nog even doorlopen. Plaatjes zijn 
er voldoende, de boeken zijn zo goed als allemaal uitge
deeld (de laatste albums liggen in de winkel).
Het adres van de Lindenhoeve is Burgemeester van Nis
pen van Sevenaerstraat 29, Laren.

Leken preken in Johanneskerk

Overal in het land vindt de Preek van de Leek plaats. En 
ook in Laren. Op zondag 5 februari heeft burgemeester 
Nanning Mol de eerste van een drietal Preken van de 
Leek gehouden. In een goed bezette Johanneskerk luis
terden velen aandachtig naar zijn preek die op basis van 
Genesis 1 een inhoud kreeg waarin deze burgervader 
onder meer wees op de vrijheid die wij genieten en het 
belang van de maatschappelijke betrokkenheid van 
ieder individu in deze wereld. Zijn optreden werd zeer 
gewaardeerd.
Op zondagmiddag 26 maart zal deze speciale dienst 
worden verzorgd door burgemeester Roland van Ben
them. De gasten gaan voor in een dienst. Dat betekent: 
een lezing, liederen, stilte, gebeden, het aansteken van 
kaarsen en natuurlijk de Preek van de Leek. De diensten 
worden samen met ds Job de Bruijn zorgvuldig voorbe
reid. Er worden geen (geloofs)voorwaarden gesteld. Er 
is de prekers gevraagd om vanuit hun eigen beleving te 

reageren op een Bijbelverhaal. Ze kiezen ook zelf de lie
deren en een muziekstuk. De diensten duren een uur en 
beginnen om 16.30 uur. Na afloop een glas bij nagesprek 
en ontmoeting.

Vriendschapsconcert MCC

Zondagmiddag 26 maart organiseert Drum & Showband 
MCC het traditionele en gratis toegankelijke Vriend
schapsconcert van 14.00 uur tot 17.00 uur in het Muziek
centrum Schering en Inslag aan de Eemnesserweg 15a te 
Laren. Tijdens dit concert gaat het Hilversumse Fanfare
orkest Leo en MCC Next voor u optreden. Het Fanfare
orkest Leo is een levendige orkestvereniging in hartje 
Hilversum. De basis van het orkest is een typische fanfa
rebezetting (koperblazers, sax, slagwerk). Dit wordt sinds 
jaar en dag ondersteund door een swingende combo van 
elektrische gitaar, bas gitaar, drums en percussie. Met hun 
stevige kopersectie, de brede saxsectie, de goede slag
werkers en het uit stekende combo pakken ze alles aan: 
van ‘licht klassiek’ tot pop, rock, funk en swing. De leden 
van MCC Next willen onder leiding van Wouter van Lut
tervelt de nieuwe nummers die zij hebben ingestudeerd 
graag aan het publiek laten horen. Natuurlijk wordt de 
geschiedenis van MCC niet vergeten en zullen ook een 
aantal van de oude nummers van weleer op het program
ma staan. Ook Het  Bussie is weer van de partij. In de pau
ze en na afloop kunt u bij hen een heerlijke Stromboli 
kopen.
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Interactief kinderconcert ‘Rapunzel’  

Elk kind groeit op met sprookjes: Sneeuwwitje, de Zeven 
Dwergen, de Gelaarsde Kat, Doornroosje... Vaak worden 
deze sprookjes voorgelezen door (groot)ouders, of wor
den ze bekeken in een Disneyversie op tv. Hoe leuk is 
het dan om een sprookje ‘live’ bij te wonen? Dat kan op 
zondag 26 maart in het Huis van Eemnes. Daar presen
teert Muziekvereniging St. Jan “Sprookjes”. Samen met 
een verteller brengt het orkest het sprookje van Rapun
zel tot leven. Een spannend verhaal naar het verhaal van 
de gebroeders Grimm over de kleine prinses Rapunzel, 
die wordt opgesloten in de torenkamer door haar boos
aardige stiefmoeder.
Daarnaast kunnen de kinderen ook actief deelnemen 
aan het concert. Zij gaan samen met het orkest een 
muziekstuk spelen. En als de (groot)ouders en de andere 
volwassenen goed maat kunnen houden, mogen zij ook 
meedoen!
Muziekvereniging St. Jan brengt ‘Sprookjes’ op zondag 
26 maart om 15.00 uur in de Theaterzaal van het Huis 
van Eemnes. Entree voor volwassenen is € 5, voor kinde
ren tot 12 jaar € 3. Kaarten kunnen worden gereser
veerd via info@stjanlaren.nl. 

Klaverjassen Derde Helft BEL
Bij De Derde Helft BEL is er één keer per maand op 
woensdag een Klaverjasdrive. Bent u 55+ en heeft u wel 
zin in wat gezelligheid? U bent van harte welkom op  
29 maart en 26 april. Inschrijven kan vanaf 13.30 uur in 
de kantine van SVLaren’99 aan het Schuilkerkpad 2. Het 
kaarten start om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.  
Deelnamekosten bedragen € 3,50. 

Wereld Autisme Dag 
 De Verenigde Naties hebben 2 april uit

geroepen tot Wereld Autisme Dag 
(World Autism Awareness Day), een 
dag waarop autisme wereldwijd in de 
schijnwerpers staat. Het Papageno 

Huis in Laren wordt deze dag daarom blauw verlicht. 
Doe je mee, zet jij ook de blauwe schijnwerper op je 
pand? Deze dag is bedoeld om iedereen bewust te 
maken van wat autisme eigenlijk is. De Nederlandse Ver
eniging voor Autisme (NVA) en het Autisme Fonds orga
niseren rond deze dag de Autismeweek: een hele week 
met activiteiten over autisme en voor mensen met 
autisme, hun familie en alle andere belangstellenden. 
Ruim 1% van de Nederlanders, ongeveer 200.000 men
sen, heeft autisme. Het aantal mensen dat te maken 
heeft met autisme – zoals ouders, broers, zussen, part
ners, leraren en zorgverleners – is vele malen groter. 
Wat is autisme? Volgens psychiater en hoogleraar autis
me Wouter Staal is autisme de ‘verzamelnaam voor 
gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op 
de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, 

flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en 
integreren van informatie.’ De meeste mensen met 
autisme hebben een normale tot hoge intelligentie. 
Naar schatting 30 % heeft een verstandelijke beperking. 
In het Papageno Huis wonen en werken jongeren met 
autisme. Het is een echt ontwikkelhuis waar de jongeren 
steeds zelfstandiger worden door grenzen te verleggen, 
te ontmoeten, te ontdekken en vooral door mee te doen 
aan diverse activiteiten. Papageno haalt daarom de bui
tenwereld naar binnen. Bijvoorbeeld tijdens de zondag
ochtendconcerten en door het openstellen van het 
lunchrestaurant. Kom gerust eens langs voor een kopje 
koffie of gewoon om kennis te maken.

Culturele middag voor senioren 
Maandag 3 april organiseert Versa Welzijn weer een cul
turele middag voor senioren in het Brinkhuis.  Dit keer 
zal Ellen Snoep een lezing houden over het culturele erf
goed in Nederland met een focus op de Grote Kerk van 
Naarden, waar zij als directeur aan verbonden is.  
De Grote Kerk is al meer dan zes eeuwen het middelpunt 
van de stad Naarden. Het is een rijksmonumentale kerk 
van uitzonderlijke schoonheid met het beschilderde 
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tongewelf uit 1518 als iconografisch hoogtepunt. Ellen 
Snoep studeerde Cultuurwetenschappen en Erfgoed
studies aan de Universiteit van Amsterdam en werkte 
daarna bij onder andere Erfgoed Nederland en het 
Nederlands Openluchtmuseum. Ellen vertelt op 3 april 
over de uitdagingen en kansen bij het beheren en pro
grammeren van een gebouw als de Grote Kerk Naarden 
en wat haar fascineert aan hoe wij ons als samenleving 
verhouden tot ons erfgoed. Tot slot geeft ze bijzondere 
aandacht aan het tongewelf waarvoor een restauratie 
gepland staat vanaf 2024. De middag begint om 14.00 
uur en eindigt rond 16.00 uur. De entreeprijs bedraagt € 
5 (geen pin) inclusief koffie of thee tijdens de pauze.  
Reserveren vooraf is aan te bevelen. Dat kan telefonisch 
via  06 57 19 19 65 (inspreken met opgave van naam en 
telefoonnummer). Ook is aanmelding per mail mogelijk: 
dreijendam@versawelzijn.nl. De volgende culturele 
middag is op maandag 1 mei.  Het onderwerp wordt nog 
nader bekendgemaakt. 

Maak kennis met Spectrum 

Kom op 4 of 5 april naar het Brinkhuis in Laren en maak 
kennis met Spectrum. Vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur 
kunt u genieten van wijnen, olijfolie en het mooiste kris
tal. De winkel van Spectrum op de Nieuweweg 41B is 
van woensdag t/m vrijdag geopend van 13.0018.00 uur 
en zaterdag van 12.0017.00 uur. 

Mindfulness eenvoudig leren   
Wil je makkelijker en 
vrolijker door het 
leven gaan zonder 
stress? Schrijf je dan 
in voor de volgende 
mindfulness & adem
training die woens
dag 5 april weer gaat 
starten.In 6 sessies 
van 1,5 uur leer je 

hoe je op een eenvoudige wijze mindful door het leven 
kan gaan. De sessies vinden plaats op 5, 12 en 19 april en 
10, 17 en 24 mei. Van 10.15 uur tot 11.45 uur in Johanes
sehove, Eemnesserweg 42 in Laren. Mindfulness is een 
methode die je leert om in het hier en nu te zijn en op 
een accepterende manier om te gaan met alles wat zich 

aandient in het leven van alledag. Met je adem kun je 
direct rust ervaren. Dit is te leren. In deze training wordt 
de theorie uitgelegd, maar ligt het accent op het doen 
en beleven van verschillende oefeningen. Op deze 
manier wordt het makkelijker voor je om na de training 
ook echt tot rust te komen. De lessen worden verzorgd 
door Simone Onland, yogadocent, coach, TRE® en mind
fulness trainer. Door haar ervaring met het coachen van 
mensen met stressgerelateerde klachten, kan ze diverse 
handvaten aanreiken om beter met spanning om te kun
nen gaan. Geïnteresseerd of vragen? Bel: 06-10185117 
of mail: info@qimare.nl. Kijk voor meer informatie ook 
op www.qimare.nl. Een privé mindfulness cursus 
behoort ook tot de mogelijkheden. 

Yoga en mindfulness voor kinderen 
Wil je je lekker voelen en ervaren dat je goed bent zoals 
je bent? Weten wat je moet doen als je even niet lekker 
in je vel zit? En ben je tussen de 8 en 12 jaar? Kom dan 
naar de volgende reeks kinderyoga & mindfulnessses
sies die in april start. In  4 lessen leer je hoe je je zelfver
trouwen en concentratie vergroot, je beter kan ont
spannen, beter leert omgaan met emoties, je fijner gaat 
voelen en beter kan slapen. De lessen vinden plaats op 7 
en 14 april en 12 en 26 mei van 16.00 tot 17.00 uur in 
OBS de Ploeg. De lessen worden verzorgd door Simone 
Onland, gecertificeerd kinderyogadocent en yogado
cent. Kosten zijn € 55, voor  4 sessies. De lessen zijn 
opgebouwd op basis van de 4 elementen: aarde, zon, 
water en lucht. De oefeningen, activiteiten en ontspan
ningsmethoden worden afgestemd op de leeftijd en de 
wensen van de kinderen. Ben je geïnteresseerd of heb je 
vragen bel dan: 0610185117, mail info@qimare.nl of 
kijk op www.QiMare.nl.

Repair Café
Elke tweede zaterdag van de maand is er Repair Café 
Laren in de blokhut bij speeltuin Ons Genoegen aan de 
Smeekweg in Laren. Op zaterdag 8 april is iedereen van
af 10.00 uur weer van harte welkom met kapotte huis
houdelijke apparatuur, tuingereedschap en kleding. De 
reparaties worden gratis uitgevoerd ter voorkoming van 
onnodig voortijdig weggooien. Het Repair Café sluit 
haar deuren om 13.00 uur. Na 12.00 uur worden geen 
reparaties meer aangenomen. Meer info: www.repair
cafesbel.nl

Lentefeest schaapskooi
Op maandag 10 april (tweede Paasdag) viert het Goois 
Natuurreservaat het Lentefeest bij de schaapskooi in Bla
ricum. Bezoekers zijn van harte welkom van 10 uur tot 12 
uur om de lammetjes te komen bewonderen. Dit evene
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ment is vooral voor de allerjong
sten. De schaapskooi van het 
Goois Natuurreservaat ligt op de 
Blaricummerheide achter restau
rant de Eendracht aan de Oude 
Naarderweg 2 in Blaricum. De 
parkeerplaats is vaak erg vol. Het 
wordt dan ook aangeraden om 
zoveel mogelijk met de fiets te 

komen.  Momenteel zijn de schaapskuddes van het Goois 
Natuurreservaat met zwangerschapsverlof. Ook de kud
de uit Blaricum is verhuisd naar Laren waar de dieren in 
alle rust hun lammetjes kunnen krijgen. De oude manege 
is in Laren inmiddels omgebouwd tot een mooie kraam
kamer. De kudde uit Blaricum is wat later gedekt. Zo wor
den niet alle lammeren tegelijkertijd geboren, met alle 
drukte van dien. De dracht van een schaap duurt  
147 dagen, dat is vijf maanden min vijf dagen. Het eerste 
lam is op 9 februari geboren. Inmiddels zijn het er al tien
tallen. Bij mooi weer mogen de oudste lammetjes al even 
naar buiten. Door te fokken met het Drents Heideschaap 
houdt het GNR de kudde op sterkte en helpt de organisa
tie dit zeldzame oude ras in stand houden.  

Lezing Huis in Frankrijk verkopen
Wanneer je je huis in Frankrijk wilt verkopen komen er 
veel juridische en fiscale regels om de hoek kijken waar 
u rekening mee dient te houden. Mireille Bosscher van 
Bosscher Advies is gespecialiseerd in Frans Recht en 
geeft hier in het Brinkhuis een lezing over op zaterdag 
15 april van 13.30 tot 15.30 uur. Toegang is gratis, wel 
graag van tevoren aanmelden. Dat kan via de agenda op 
www.hartvanlaren.nl.

Lunchconcert Lodewijk Crommelin
Op donderdag 20 
april speelt pianist 
Lodewijk Cromme
lin een fraai pro
gramma in het Huis 
van Eemnes met 
de Sonate in a klein 
D784 van Franz 
Schubert. Daar

naast ook werken van Robert Schumann en van de 
Nederlandse joodse componisten Dick Kattenburg en 
Mischa Hillesum. Kattenburg schreef een Novelette 
voor piano waarin de klankwereld van Schumann duide
lijk is terug te horen. Mischa Hillesum was de jongere 
broer van de bekende dagboekenschrijfster Etty Hilles
um en was zelf een uiterst begaafde jonge pianist die, 
net als Kattenburg, de Tweede Wereldoorlog niet heeft 

overleefd. Hij heeft twee Preludes voor piano geschre
ven in de stijl van Rachmaninov, waarvan er een ten 
gehore wordt gebracht tijdens dit lunchconcert. Het 
concert begint om 12.00 uur en u kunt vanaf 11.30 uur 
terecht voor een kopje koffie of thee.  De toegangsprijs 
bedraagt 12 euro (incl. koffie of thee). Reserveren kan 
via 0355380827 of www.scarbomusica.nl/bespeking.
php.

Workshops ‘Koken voor mannen’
De workshops ‘Koken voor mannen’ van De Derde Helft 
BEL zijn een groot succes. In de keuken van SVLaren ’99 
kookt u samen met een aantal andere heren een heer
lijke maaltijd, die na afloop gezamenlijk wordt genut
tigd. U kunt ook iemand anders uitnodigen om mee te 
eten. De workshops op 24 maart en 26 mei zijn al volge
boekt, maar in maart en juni zijn er nog enkele plekken 
vrij: vrijdag 21 april (thema Frankrijk), vrijdag 23 juni 
(thema Thailand). De kosten voor deelnemers bedragen 
€ 7,50 (incl. een gratis kop koffie) en voor genodigden 
om 12.00 uur € 5,00 voor de lunch (incl. een gratis kop 
koffie). 
Voor info en aanmelden: derdehelft@svlanren99.nl

Nieuw in het Brinkhuis: Muziek op de Koffie! 
Iedere 2e vrijdag van de maand (m.u.v. augustus en 
 september) kunt u in het Brinkhuis genieten van het 
 koffieconcert Muziek op de Koffie met Joep Lans. Joep 
improviseert en vertelt van 10.00 11.30 uur. Entreeprijs 
is € 8.50 incl. koffie. Op het programma:
•  12 mei: Herkent u deze tvtunes nog? Joep speelt 

 tvtunes en u kunt raden bij welk tv programma dit 
hoort? Wat herinnert u zich nog van…

•  9 juni: Herkent u deze filmtunes nog? Joep speelt 
 filmtunes en u kunt raden bij welke film deze muziek 
hoorde? Wat herinnert u zich nog van…

•  7 juli: Klassieke tunes  Herkent u het Zwanenmeer en 
andere bekende klassieke tunes? Joep vertelt er iets bij.

•  6 oktober: Kinderliedjesthema – Herkent u de kinder
liedjes die Joep speelt en wat herinnert u zich hier nog 
van?
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Terugkerende activiteiten
•  PC HelpdeskBEL, Brinkhuis, iedere werkdag 

10.0012.00  
•  De Derde Helft BEL, SV Laren’ 99, elke dinsdag

ochtend 9.3012.00 (inloop 9.30, start 10.00)
•  Dagje Hart van Laren, Brinkhuis,  

iedere dinsdag 10.3015.00  
•  Inloopspreekuur Leerwerkloket, Brinkhuis, 

donderdag oneven weken 10.0012.00  
•  Inloopspreekuur ReconnAct, Bibliotheek 

Brinkhuis, iedere eerste woensdag van de maand 
13.0015.30  

•  Inloopspreekuur Toegankelijk Laren, Brinkhuis, 
iedere eerste woensdag van de maand 10.00
12.00  

•  Koffieinloopochtend Versa Welzijn, Brinkhuis, 
iedere donderdag 10.0011.30  

•  Breienhaakcafé, Brinkhuis, elke eerste 
 donderdag van de maand 10.0012.00  

•  Taalcafé Laren, Brinkhuis, elke donderdag 
10.3012.00  

•  Sociaal Wijkteam, Brinkhuis, iedere donderdag 
13.0014.00  

•  Humanitas Thuisadministratie, Brinkhuis,  
iedere donderdag 14.0016.00  

•  Theaterlessen voor kinderen van 812 jaar door 
Gideon Calis, Brinkhuis, iedere donderdagmiddag

•  Vrijwilligerscentrale, Brinkhuis, oneven 
 donderdagen 10.0011.30  

•  Geefenneemtafel, Brinkhuis, iedere vrijdag 
10.0012.00  

•  Peutervoorlezen in de bibliotheek, Brinkhuis, 
iedere vrijdag 11.0011.30  

•  Inloopspreekuur Sportief en Gezond BEL, 
Brinkhuis, iedere eerste vrijdag van de maand 
11.0012.00  

•  Repair Café Laren, Blokhut bij speeltuin  
Ons Genoegen, elke tweede zaterdag van de 
maand 10.0013.00   

•  Open Podium, Bibliotheek Huizen, elke laatste 
zaterdag van de maand 10.4512.00  

•  Parkinson Café Laren, Amaris Theodotion, elke 
derde donderdag van de maand vanaf 14.30  

•  Culturele middag voor senioren, Brinkhuis, elke 
eerste maandag van de maand 14.0016.00   

•  Vivium Services Laren, Brinkhuis, eerste dinsdag 
van de maand 14.0015.30  

•  Inloopspreekuur Brandweer, Brinkhuis,  
eerste vrijdag van de maand

•  Walking Football, SV Laren ’99, elke dinsdag  
en vrijdagmorgen 10.0011.00  

•  OldStars Hockey, LMHC, elke vrijdagmorgen 
10.0012.00  

•  Oldstars Volleybal, Huis van Eemnes,  
elke dinsdag 10.0011.30  

Filmagenda Brinkhuis 
•  zaterdag 18 maart 11.00  

Rita & Krokodil Kinderfilm
•  dinsdag 21 maart 14.00  

Zee van Tijd Drama
•  woensdag 22 maart 19.30  

Ticket to Paradise Roman/Komedie
•  dinsdag 28 maart 14.00  

Mrs. Harris goes to paris Komedie/Drama
•  woensdag 29 maart 19.30  

Fisherman’s Friends Komedie/Drama
•  dinsdag 4 april 14.00  

Flee Doc/Animatie
•  woensdag 5 april 19.30  

Armageddon time Drama
•  woensdag 12 april 14.00  

Un autre monde Drama
•  dinsdag 18 april 14.00  

Armageddon time Drama
•  woensdag 19 april 19.30   

Flee Doc/Animatie
•  zaterdag 22 april 11.00  

Pim & Pom Kinderfilm AL
•  dinsdag 25 april 14.00  

Un autre monde Drama
•  woensdag 26 april 19.30  

Triangle of Sadness Komedie

Pannenkoekenfilm 
Gezellig op een zaterdagmorgen 
met papa, mama, oma of opa naar 
het Brinkhuis voor de Pannen
koekenfilm. De film begint om 
11:00 uur en duurt ca 1 uurtje. 

Aansluitend zijn 
er pannen koeken 
en limonade! 
Prijs per persoon 
€ 10.00
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Agenda
t/m 30 mrt  Brinkhuis foyer:  

Expositie Femke ter Brake
t/m 31 mrt  Papageno Huis:  

Gastexpositie Kijkoor Atelier
t/m 9 apr  Galerie Café Rosa Spier Huis:  

Expositie Estranged
17 mrt  Theater Rosa Spier Huis:  

Cabaret Vier keer leuk, 20.00u
18 mrt Brinkhuis Film: Rita & Krokodil, 11.00u
18 mrt  Brinkhuis: Alliance Française – Lezing 

Ontdekkingsreis door de parfumwereld
19 mrt  Theater Rosa Spier Huis:  

Rosa Spier Tour de Chant – Liedjes die 
niet mochten, 15.00u

19 mrt  Singer Theater:  
Opera voor Dummies, 16.00u

20 mrt  Brinkhuis: Volksuniversiteit het Gooi – 
Mindfulness, 19.30u  

21 mrt Brinkhuis Film: Zee van tijd, 14.00u
21 mrt  Brinkhuis: Volksuniversiteit het Gooi – 

Bridgecursus (6 lessen), 15.50u  
22 mrt  Brinkhuis: Volksuniversiteit het Gooi – 

Lezing Passie 2: Stabat Mater, 10.00u  
22 mrt Brinkhuis Film: Ticket to paradise, 19.30u
23 mrt Brinhuis Theater: Fujaro, 20.15u
24 mrt Keuken SVLaren’99-Derde Helft BEL: 

Koken voor mannen, 9.3012.00u  
25 mrt Brinkhuis: Volksuniversiteit het Gooi – 

Wandeling Industrieel Erfgoed Laren met 
Leo Janssen, 11.00u

26 mrt De Groene Afslag:  
Cursus Filosofie van de aarde, 14.00u

26 mrt Theater Rosa Spier Huis: Anastasia  
Feruleva & Frank van de Laar, 15.00u

26 mrt Huis van Eemnes: Kinderconcert Muziek
vereniging St. Jan – Rapunzel, 15.00u

26 mrt Johanneskerk: Preek van de Leek – 
 Roland van Benthem, 16.30u

27 mrt Brinkhuis: Volksuniversiteit het Gooi – 
Mindfulness, 19.30u

27 mrt Brinkhuis: Volksuniversiteit het Gooi – 
Lezing Natuurlijk Medicijnkastje, 19.30u  

28 mrt Brinkhuis Film: Mrs. Harris goes to Paris, 
14.00u

29 mrt Kantine SVLaren’99-Derde Helft BEL: 
Klaverjasdrive, 14.0017.00u  

29 mrt Brinkhuis Film:  
Fisherman’s Friends one and all, 19.30u

29 mrt Brinkhuis: Volksuniversiteit het Gooi – 
Lezing Johannes Vermeer, 19.30u

Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:
Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
354  05042023 vrij. 1404 en za. 1504
356  03052023 vrij. 1205 en za. 1305

31 mrt Theater Rosa Spier Huis:  
Oleg Prilutskiy Quintet, 20.00u

2 apr Geologisch Museum Hofland:  
Kinderactiviteit ‘Tempera schilderen’, 
13.0015.45u

2 apr Sint Jansbasiliek:  
Johannes Passion van Bach, 15.00u

5 apr Brinkhuis: Volksuniversiteit het Gooi – 
Lezing Passie 3: The Passion of the Mes
siah, Handel, 10.00u

9 apr De Groene Afslag:  
Cursus Filosofie van de aarde, 14.00u

11 apr Brinkhuis:  
Volksuniversiteit het Gooi – Muziek van 
Levant tot Andalusië (3 lessen), 10.00u

14 apr Brinkhuis:  
Volksuniversiteit het Gooi – The Big Five 
Amerikaanse Jazzcomponisten Serei  
(5 lezingen)

15 apr Brinkhuis: Lezing Huis in Frankrijk 
 verkopen, 13.3015.30u

21 apr Keuken SVLaren’99-Derde Helft BEL: 
Koken voor mannen, 9.3012.00u

2223 apr  Div. locaties: Atelierroute Laren,  
11.0017.00u  

26 apr Kantine SVLaren’99-Derde Helft BEL: 
Klaverjasdrive, 14.0017.00u

2 mei SVLaren’99-Derde Helft BEL: workshop 
klootschieten, inloop 9.30u, start 10.00u

7 mei Geologisch Museum Hofland:  
Kinderactiviteit ‘Mozaïeken maken, 
13.0015.45u
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vr. van 08.30 – 13.00 uur
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E-mail: sociaalwijkteam@laren.nl
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