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5 vragen aan 

Hoe ben je ertoe gekomen om mee te doen 
aan de EUSO?
‘Twee jaar geleden heb ik ook al meegedaan aan de juni-
or-versie van deze olympiade. Dat vond ik toen erg leuk 
en leerzaam. Toen mijn scheikundedocent me vroeg of ik 
dit jaar wilde deelnemen aan de versie voor bovenbouw-
leerlingen, zei ik dan ook meteen ‘ ja’. Samen met mijn 
klasgenoten Tess en Danique hebben we een team 
gevormd. Het begon met een regionale ronde bij de 
Wageningen Universiteit, die we wonnen. Ook bij de 
nationale ronde behaalden we de eerste plaats. Uiteinde-
lijk mochten twee teams Nederland vertegenwoordigen 
tijdens de f inale in Lissabon, waar scholieren uit 26 lan-
den het tegen elkaar opnamen. Ontzettend leuk natuur-
lijk dat wij een van die teams waren!’
  
Wat voor soort opdrachten moesten jullie 
uitvoeren?
‘Allerlei soorten opdrachten en we wisten van tevoren 
niet precies wat. Best spannend dus. Gelukkig kregen we 
ter voorbereiding in Nederland een aantal tips en oefe-
ningen en konden we alvast aan de slag met de software 
die we nodig zouden hebben tijdens de wedstrijd. De 
eerste dag in Lissabon was het thema “kurk”. Voor 
natuurkunde moesten we de warmtegeleiding van kurk 
bepalen en ermee rekenen. De scheikunde-opdracht 
bestond uit het bepalen van het fenolgehalte van kurk en 
de concentratie. En bij biologie moesten we onderzoeken 
welke boom bij welke kurk hoorde. Ik heb me vooral 
gefocust op de natuurkunde-opdrachten, Danique op 
biologie en Tess op scheikunde. Maar ook samenwerken 
was een belangrijk onderdeel van de wedstrijd.’

De 17-jarige Maurits van Altvorst heeft begin mei samen 
met zijn teamgenoten Tess Goudswaard en Danique 
Braam deelgenomen aan de f inale van de European Union 
Science Olympiad (EUSO) 2019 in Lissabon. Een 
internationale wedstrijd voor middelbare scholieren, die 
uitdagende practicumopdrachten krijgen op het gebied 
van scheikunde, natuurkunde en biologie. De drie 
leerlingen van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 
deden het voortreffelijk: het team keerde naar huis met een 
zilveren medaille. Het Larens Journaal was benieuwd 
naar de drijfveren van deze jonge Laarder en zocht hem op. 

Maurits van altvorst

Wat stond er nog meer op het programma?
‘Naast de twee dagen waarin we aan de practicumop-
drachten werkten, was er een uitgebreid activiteitenpro-
gramma voor de overige acht dagen. We hebben Lissabon 
en Almada bezocht, we konden surfen en we zijn naar 
een aquarium geweest. Het was heel gezellig met al die 
leerlingen uit zoveel verschillende landen.’

Wat maakt natuurwetenschap en techniek 
voor jou interessant?
‘Ik vind het leuk dat het exacte vakken zijn. Als je het 
antwoord hebt, dan weet je dat het klopt. Je hoeft er niet 
over te twijfelen. Of ik na mijn vwo-examen ook de tech-
nische kant kies? Waarschijnlijk niet, ik denk erover om 
econometrie te gaan studeren: een combinatie van eco-
nomie, wiskunde en informatica. Dat trekt me heel erg.’ 
 
Wat heb je met Laren?
‘Op mijn twaalfde ben ik met mijn ouders van Arnhem 
naar Laren verhuisd en ik heb het hier erg naar mijn zin. 
Als ik ga studeren, ga ik waarschijnlijk in Rotterdam op 
kamers. Dan zal ik Laren best missen. Maar wie weet 
kom ik er na mijn studie wel weer terug. De huizen zijn 
hier wel duur, maar je weet maar nooit!’  
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Bruisend voorjaar
Laren, april, mei en juni; het 
bruist weer van activiteiten. Niet 
omdat het in beleidsnota’s staat, 
maar omdat we het doen met vrij-
willigers en ook nog eens op pro-
fessioneel niveau. 

We hebben op Koningsdag op de 
koning getoost in de muziektent, 
die voor allerlei festiviteiten beschikbaar was. Vele vrij-
willigers hebben dit mogelijk gemaakt. Chapeau!! Alle 
cultuurvormen zijn langsgekomen en het kenmerkende 
van Laren blijkt keer op keer: inwoners organiseren alles 
zelf. We hebben waardig op 4 mei de stille tocht gehou-
den van de Drift naar de Brink en de doden herdacht. 
Jong en oud. 

Met een vriendin heb ik op de zaterdag van de atelier-
route vier uur lang ateliers en kunstenaars bezocht. 
Zondag met manlief nog een aantal bezoeken afgelegd 
aan ateliers. Met dat wandelen heb ik mij tevens voorbe-
reid op de Wandelvierdaagse in ’t Gooi. Ook weer een 
voorbeeld van veel vrijwilligers die zich inzetten voor 
een klus.

“U zult dit straks wel gaan missen” krijg ik te horen, nu 
men weet dat ik in september wegga. Ja, ik ga het missen 
is mijn antwoord, maar ik verlang ook weer in mijn 
eigen huis terug te komen, de stilte te ervaren die er in 
Laren niet is, zeker niet als je aan een doorgaande weg 
woont. De kringloopwinkel is al gebeld dat ze het meu-
bilair dat ik bijna twee jaar geleden bij hen heb gekocht 
weer kunnen ophalen. 

En wat ik in Frankrijk ga doen? Koken, wandelen met de 
hond, vrienden ontvangen, veel lezen en schilderen. 
Zowel de kozijnen schuren en beitsen, als schilderen op 
het doek. Nee, er is geen atelierroute bij mij in de buurt 
dus mijn schilderprestaties blijven voor u verborgen. 

Rinske Kruisinga,
Burgemeester

18Theater agenda

13Vierdaagse

15Programma Sint Jan 2019

17Ingezonden brief
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Afscheid nemen
doen we samen. 

Bel mij voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek, waarin 
we samen uw uitvaartwensen bespreken. Ook als u niet of 
elders verzekerd bent. 

De Jager
Monuta De Jager 
T  035 - 691 6576
E  bussum@monuta.nl
I  www.monuta.nl/bussum

Chris Bogaers

71x52 Monuta de Jager - Bussum_Bogaers.indd   1 14-01-19   14:54

 

 

Opruimen Goed Geregeld 
biedt persoonlijke hulp

bij verhuizen voor u of uw
dierbaren en ook bij

het opruimen, structureren
en ordenen van de inboedel.

06 - 53 60 54 19 www.opruimengoedgeregeld.nl

 

Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Invalkracht Infobalie bij het Brinkhuis in Laren
U bent het eerste contact voor alle bezoekers van het 
Brinkhuis en u verzorgt de informatieverstrekking en 
overige receptiewerkzaamheden. Werktijden kunnen 
variëren: ochtenddienst / middagdienst / namiddag-
dienst. Contactpersoon: Elise Robers van Hart van Laren, 
tel. 035-7513991 of info@hartvanlaren.nl

Transportchauffeur Theodotion, Laren 
Materialen en spullen van onze locatie naar een andere 
locatie vervoeren met onze eigen bus. Werktijden: wisse-
lend, meestal een ochtend in de week. Contactpersoon: 
Karin van Rumt van Amaris Zorggroep Gooi & Vechts-
treek te Laren, tel: 035 625 65 58 / 035 625 64 11 of 
k.vanrumt@amaris.nl

Licht- en geluidstechnicus in het Brinkhuis in Laren
In het Brinkhuis worden diverse theater- en f ilmavonden 
georganiseerd. U verzorgt de techniek tijdens deze avon-
den, zodat de voorstellingen en presentaties geheel tot 
hun recht komen in de sfeervolle kapel. U maakt onder-
deel uit van de techniekwerkgroep. Werktijden: voorna-
melijk een avonddeel in overleg. Contactpersoon: Elise 
Robers van Hart van Laren, tel. 035-7513991 of 
info@hartvanlaren.nl

Tuinvrouw/tuinman in de zomermaanden in 
Blaricum, Eemnes, Laren
Wie wil nu en dan hulp bieden bij het onderhoud van een 
klein tuintje van mensen, die zelf niet (meer) hun tuin 
kunnen bijhouden? Werktijden: in overleg. Contactper-
soon: Anneke Bijleveld van Versa Vrijwillige Thuishulp 
BEL, tel. 06 49377171; bereikbaar op maandag, woensdag 
en donderdag of abijleveld@versawelzijn.nl

Gastheer/gastvrouw foyer Brinkhuis in Laren
Je zorgt voor een gastvrije uitstraling van onze foyer en 
ondersteunt de barmedewerkers met lichte horecawerk-
zaamheden. Werktijden: in overleg. Contactpersoon: Eli-
se Robers van Hart van Laren, tel. 035-7513991 of 
vrijwilliger@hartvanlaren.nl

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

Als U dit Larens Journaal leest, staat de zomer weer voor 
de deur. Ook het zomerreces voor de gemeenteraad 
begint bijna. In de maand juni staat er nog veel op het 
programma. De vertrouwenscommissie, benoemd door 
de gemeenteraad, om de sollicitatieprocedure voor de 
benoeming van onze nieuwe burgemeester voor te berei-
den, is nog druk doende en zal op 3 juli  in een besloten 
aan de Raad een voorstel doen voor de gewenste kandi-
daat. Daarnaast staat de kadernota voor de gemeente 
ook nog op het programma. Een belangrijke nota met 
veel politieke vraagstukken die de koers van de gemeen-
te voor de komende periode bepaalt.  

Ook de participatie voor de eventuele herinrichting van 
de Brink en wat er moet gebeuren met het Rabo-gebouw 
hebben veel aandacht en wijsheid nodig. Om de leven-
digheid en economische vitaliteit van ons mooie dorp te 
behouden staat Larens Behoud voor een herontwikke-
ling van het gebouw, gericht op meerdere functies. Voor 
taken die de gemeentegrens is in de Regio Gooi en Vecht-
streek een samenwerkingsagenda opgesteld. De gemeen-
teraad van Laren zal ook deze agenda voor het zomerre-
ces nog moeten bespreken en goedkeuren. Sean Bogaers 
en Erik Hurink, twee fractiegenoten van Larens Behoud, 
zijn door de Raad gekozen tot ambassadeurs van de 
gemeente in het regio-overleg. 

Naast al deze zaken zal er ook nog veel aandacht geschon-
ken moeten worden aan de uitvoering van taken binnen 
het Sociaal Domein. Enerzijds de uitvoeringstaken ten 
behoeve van onze inwoners (Larens Behoud staat voor 
meer dan netjes), maar zeker zeer belangrijk is het bewa-
ken van en zo mogelijk beheersbaar houden van de kos-
ten. Dit is zeker geen gemakkelijke taak.
  
Een veelvoud aan activiteiten nog 
voor het reces.

Larens Behoud wenst u allen een 
heel plezierige zomervakantie.

Wim van der Zwaan,
 Fractievoorzitter Larens Behoud

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

Schoon, heel en veilig
Het gaat goed met de veiligheid in Laren! Het aantal 
woninginbraken en autodiefstallen is lager dan ooit. 
Toch begint veiligheid met je veilig voelen. En voelt u 
zich ook veilig in Laren? Je veilig voelen wordt mede 
bepaald door een schone, hele en veilige omgeving. Kent 
u het ‘broken window’-principe? Dit houdt in dat vuil 
ander vuil aantrekt en een gebroken raam vandalisme 
aantrekt. Als je ziet dat anderen ook iets kleins doen of 
hebben gedaan, is de drempel om het zelf ook te doen 
lager. Juist de cijfers van vandalisme zijn gestegen. En 
parkeeroverlast, hardrijden en hondenpoep blijven de 
grootste ergernissen. 

Begin dit jaar is het Integraal VeiligheidsProgramma in 
de Raad vastgesteld. Hierin staan hoofdthema’s 
benoemd, waar onder andere de gemeente, brandweer, 
politie, jongerenwerk, de BOA’s en het interventieteam 
de handen voor ineen slaan. U mag erop vertrouwen dat 
de VVD zeer alert is op de uitwerking van die thema’s. 
Ook zijn wij als VVD zeer verheugd dat er meer BOA’s 
aangenomen zijn en er meer uren voor jongerenwerk 
beschikbaar zijn. Toch zijn wij er nog niet. Wij hebben u 
als inwoner ook hard nodig.

Let u op waar u parkeert/stopt rondom de supermarkten 
of hoe hard u rijdt bij scholen? Laat u dure spullen zicht-
baar voor het raam liggen? Ruimt u de restanten van de 
maaltijd van uw hond op? Meldt u een kapotte prullen-
bak? Allemaal kleine zaken, die uiteindelijk een groot 
effect hebben op uw en het veiligheidsgevoel van de 
ander. 

Met elkaar houden wij Laren schoon, heel en veilig!

Barbara Goos
VVD Laren
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Nieuws in beeld

Informatieve fietstocht over ontwikkeling Crailo

BPV Heidezicht trakteert vrijwillige surveillanten op 
poffertjes

Art Laren veilt ‘bonte’ schaapskudde 
voor goede doel

autospotters uit hele land voor luxe 
car van 5 miljoen euro

Brandweer Gooi en Vechtstreek 
introduceert wijkbrandweer

Dorpsdiner vol glamour Jeugdleden trainen bij TTV Touwtje

Hemelvaart volleybal-toernooi opnieuw heel veel 
deelnemers

Hilversumseweg enkele uren dicht na 
botsing

Grote belangstelling bij informatieavond over 
‘toekomstig’ Brinkplan
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

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

•  Korenschoof 3, 1251 SK, vergroten van de uitbouw, 
plaatsen van een ontsluiting aan de achterkant van 
de kelder in de woning, ingekomen 20 mei 2019

•  Graaf land 46, 1251 NK, plaatsen van een dakkapel aan 
de voorkant van de woning, ingekomen 25 mei 2019

•  Houtweg 7, 1251 CR, plaatsen van een vlaggenmast 
op het voorerf bij de woning, ingekomen 27 mei 2019

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

 

•  Krommepad 4, 1251 HP, plaatsen van 3 dakkappellen 
op het dakvlak en splitsen van de woning, verzonden 
29 mei 2019

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

•  Werkdroger 6, 1251 CM, vellen van 1 boom (herplant-
plicht), verzonden 27 mei 2019

•  Noolseweg 28, 1251 GP, vergroten van het bijgebouw 
bij de woning, verzonden 29 mei 2019

Geweigerde 
omgevingsvergunningen

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Verleende 
omgevingsvergunningen 

•  PC van den Brinkweg 8, 1251 PW, vergroten van de 
woning op de begane grond en eerste verdieping, 
verzonden 29 mei 2019

•  PC van den Brinkweg 10, 1251 PW, vergroten van de 
woning op de begane grond en eerste verdieping, 
verzonden 29 mei 2019

•  Wally Moesweg 6, 1251 AT, slopen van een overkap-
ping in een beschermd stads- of dorpsgezicht, 
verzonden 29 mei 2019

•  Torenlaan 10 – 12, 1251 HJ, isoleren van het dak en 
vergroten van de dakkapellen, verzonden 29 mei 2019

•  Langsakker 4, 1251 GB, uitbreiden van het bestaande 
hoofdgebouw, verzonden 4 juni 2019

•  Eemnesserweg 22, 1251 NC, vellen van 1 boom, 
verzonden 6 juni 2019

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 kunt u vinden op de gemeentelijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inza-
ge bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaar-
schrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens 
een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.

•   Kerklaan 28, 1251 JT, vellen van 1 boom, verzonden 
 29 mei 2019
•  Kerklaan 30, 1251 JT, vellen van 1 boom, verzonden 
 29 mei 2019

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

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning

Informatieve fietstocht over ontwikkeling Crailo
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De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inza-
ge bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaar-
schrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens 
een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.

 
Besloten door de burgemeester:
•  Het verlenen van een evenementenvergunning voor 

een Haringparty aan de Sint Janstraat 1 (1251 KX) op 
14 juni 2019 van 16.00 uur tot 20.30 uur, verzonden 17 
mei 2019

•  Het verlenen van een evenementenvergunning voor 
een Haringparty aan de Naarderstraat 1 (1251 AW) op 
16 juni 2019 van 15.00 uur tot 21.00 uur, verzonden 22 
mei 2019

•  Het organiseren van verschillende evenementen in 
de periode tot en met 31 januari 2020 op het terrein 
van Crailo aan de Amersfoortsestraatweg 115-117 
(1251 AV) voor het televisieprogramma Utopia 2, 
verzonden 29 mei 2019

•  Het organiseren van het evenement Art Laren op de 
Brink van 13 tot en met 16 juni 2019, verzonden 27 
mei 2019

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

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inza-
ge bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaar-
schrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens 
een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht. 

Vanwege de kermis op Plein 1945 en de Sint Janstraat 
wordt de weekmarkt op de vrijdagen 28 juni en 5 juli ver-
plaatst naar de Brink, vanaf de Sint Jansbasiliek en De 
Rijt tot aan de Torenlaan.

Vanwege de kermis zijn deze wegen afgesloten:

Vanaf maandag 24 juni (opbouw kermis alleen Plein 
1945) en vanaf woensdag 26 juni (opbouw hele kermister-
rein) tot en met vrijdag 5 juli (af bouw kermis) is het 
gehele gebied, zijnde Zevenend tussen Jordaan/Zevenen-
derdrift en Sint Janstraat tussen Zevenend en de Eem-
nesserweg, afgesloten voor verkeer.

Vanwege de Sint Jansprocessie zijn deze wegen afgesloten:

Donderdagavond 20 juni van 19.00 tot 21.00 uur is de Zeven-
enderdrift tussen de Ambachtsweg en het Wagenpad afge-
sloten voor al het verkeer. 

Vrijdagavond 21 juni en maandagavond 24 juni van 19.00 
tot 22.30 uur zijn de onderstaande weggedeelten afgeslo-
ten voor al het verkeer.
•   Zevenenderdrift tussen de Ambachtsweg en het 

Wagenpad
•  Eemnesserweg ter hoogte van de Barbiersweg
•   Brink, kruising Brink/Brink tot de Nieuweweg/Brink
•  Sint Janstraat/Zevenend
•  PC van den Brinkweg en het Smidslaantje
•   Vredelaan ter hoogte van de bushalte voor het viaduct A1
•   Sint Janstraat tussen het Hendrik Valkenburglaantje 

en de Neuhuijsweg
•  Sint Janstraat tussen de Engweg en de Neuhuijsweg
•  Sint Janstraat tussen de Engweg en de Hilversumseweg

.

De besluitenlijst van de raadsvergadering op 29 mei kunt 
u bekijken op www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Raadsvergaderingen > Besluitenlijst Raad).

De Commissie R&I vergadert dinsdag 18 juni om 20.00 
uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergadering 
is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aanmelden 
bij de commissiegriff ier. Onderstaande agenda geeft een 
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie de volledige agenda op www.laren.nl

Wegafsluitingen 
vanwege kermis

Overzicht besluiten 
raadsvergadering

Verleende APV vergunningen 

Vergadering Commissie Ruimte 
en Infrastructuur 18 juni

Verplaatsing weekmarkt 
vanwege kermis

Wegafsluitingen 
vanwege Sint Jansprocessie
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Larense zaken•  Vaststellen lijst adviezen en conclusies vergadering 
commissie R&I d.d. 19 maart

•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeen-
schappelijke Regelingen

•  Raadsinformatiebrief ‘Voortgang extra ontsluitin-
gen Laren noord ná opening RSH’

•  Wijzigingsbestemmingsplan Slangenweg 8
•  Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 
•  Aanbesteding integraal beheer Laren

De Commissie M&F vergadert donderdag 20 juni om 
20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De verga-
dering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aan-
melden bij de commissiegriff ier. Onderstaande agenda 
geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Vaststellen lijst adviezen en conclusies vergadering 

commissie M&F d.d. 23 mei
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeen-

schappelijke Regelingen
•  Presentatie doelgroepenvervoer in de regio Gooi en 

Vechtstreek 
•  Vaststellen Jaarrekening 2018 gemeente Laren 
•  Onrechtmatigheden aanbestedingen 2018 aanvulling 
•  Vaststellen Kadernota 2020 gemeente Laren 
•  Regionale strategische samenwerkingsagenda Regio 

G&V 2019-2022
•  Aanvraag Vangnetuitkering BUIG 2018

De gemeenteraad vergadert woensdag 26 juni om 20.00 
uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergadering 
is openbaar. Onderstaande agenda geeft een samenvat-
ting weer van de geagendeerde onderwerpen. Zie de vol-
ledige agenda op www.laren.nl
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeen-

schappelijke Regelingen
•  Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 

d.d. 29 mei
•  Vaststellen lijst ingekomen stukken
•  Vaststellen Jaarrekening 2018 gemeente Laren 
•  Onrechtmatigheden aanbestedingen 2018 aanvulling 
•  Regionale strategische samenwerkingsagenda Regio 

G&V 2019-2022
•  Aanvraag Vangnetuitkering BUIG 2018
•  Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 
•  Aanbesteding integraal beheer Laren

De gemeenteraad vergadert woensdag 3 juli om 20.00 
uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergadering 
is openbaar. Onderstaande agenda geeft een samenvat-
ting weer van de geagendeerde onderwerpen. Zie de vol-
ledige agenda op www.laren.nl
•  Bekendmaking aanbeveling nieuwe burgemeester
•  Vaststellen Kadernota 2020 gemeente Laren

De gemeenteraad vergadert woensdag 3 juli om 18.00 uur in 
het raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergadering is besloten. 

Vanaf 15 juni wijzigen de openingstijden van het 
Advies- en Informatiepunt voor Maatschappelijke 
Zaken in Huizen en Eemnes. Hier kunt u terecht 
voor vragen over zorg en welzijn, werk en inkomen, 
en jeugd(hulp).

Dit zijn de nieuwe openingstijden:
•  Dinsdagochtend 09.00 tot 11.00 uur, locatie 

Huizen, Graaf Wichman 10
•  Donderdagochtend 09.00 tot 11.00 uur, locatie 

Eemnes, Zuidersingel 5
De gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen 
werken samen binnen de afdeling Maatschappelijke 
Zaken HBEL. Bekijk alle informatie over de inloop-
ochtenden via www.adviesinformatie.nl > Contact & 
openingstijden.

BESLOTEN Gemeente-
raadsvergadering 3 juli 

Gemeenteraadsvergadering 
26 juni

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën 20 juni

Gemeenteraadsvergadering 
3 juli

Nieuwe openingstijden 
Advies- en Informatiepunt 
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Op de foto, van links naar rechts: burgemeester Rinske 
Kruisinga, gemeentesecretaris Garmt Kolhorn, Ilona 
Anne Rea, wethouder Peter Calis

Op 29 mei heeft de raad mevrouw dr. J.J. de Jonge herbe-
noemd tot lid van de Rekenkamer Laren voor een periode 
van vier jaar.

De gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren 
geven gezamenlijk invulling aan de Rekenkamer. Iedere 
gemeente heeft haar eigen rekenkamer, maar elke raad 
benoemt dezelfde personen. Zo ontstaat feitelijk één 
gezamenlijke rekenkamer.

De Rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, 
doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde 
beleid in de drie gemeenten. De onderzoeken leiden tot 
rapportages met conclusies en aanbevelingen die aan de 
gemeenteraad worden aangeboden. De Rekenkamer is 
dus een instrument voor de gemeenteraad om zijn taken 
beter te kunnen uitvoeren. 

Meer informatie over de Rekenkamer vindt u op 
www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Rekenkamer).

Heeft u al eens nagedacht over het verduurzamen van 
uw woning? Financieel is dit erg interessant. Een inves-
tering in duurzaamheidsmaatregelen heeft een hoger 
rendement dan de rente die u ontvangt over het geld op 
uw spaarrekening. Een duurzame woning betekent een 
comfortabele, waardevaste woning met lage energielas-
ten! Daarbij is het ook nog eens goed voor het milieu!

Geboorten
07-05-2019 Olivier Florian Valentijn Braakman
18-05-2019  Lieke Liselotte Laan

Op dinsdag 28 mei hebben Margareta Irene Nordö 
(Zweeds), Maria Cristina Saccone (Italiaans) en Ilona 
Anne Rea (Brits) de Nederlandse nationaliteit gekregen.

Op de foto: links vooraan burgemeester Rinske Kruisinga, 
met rechts daarnaast Margareta Irene Nordö

Op de foto: links vooraan burgemeester Rinske Kruisinga, 
met rechts daarnaast Maria Cristina Saccone en man en 
kinderen, daarachter gemeentesecretaris Garmt Kolhorn 
en wethouder Peter Calis

Herbenoeming lid van de 
Rekenkamer BEL

Duurzaam Laren

Familiebericht

Nederlandse nationaliteit 
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Er zijn verschillende manieren om energie te besparen. 
Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen of door 
wand- en vloerisolatie. En wist u dat vanaf 2050 elke 
woning in Nederland van het aardgas afgesloten moet 
zijn en duurzaam verwarmd moet worden, aldus het 
regeerakkoord van kabinet-Rutte III. Als u gaat verbou-
wen, is het verstandig om hier alvast rekening mee te 
houden en de woning hierop voor te bereiden.

Gratis en onaf hankelijk Duurzaam Bouwloket
Bent u benieuwd hoe u uw woning kunt voorbereiden op 
een aardgasvrije toekomst en hoe u energie kunt bespa-
ren? Neem dan eens contact op met het Duurzaam 
Bouwloket. De gemeente Laren is net als de andere 
gemeenten uit de regio Gooi en Vechtstreek aangesloten 
bij dit gemeentelijke Energieloket. 

Hierdoor kunt u gratis en onaf hankelijk advies ontvan-
gen over het verduurzamen van uw woning. Op de web-
site www.duurzaambouwloket.nl vindt u meer informa-
tie over duurzaamheidsmaatregelen, betrouwbare 
uitvoerende bedrijven, subsidieregelingen, lokale acties 
en initiatieven. Heeft u nog vragen? Neem dan contact 
op met een adviseur via 072 - 743 39 56 of stuur een mail 
naar info@duurzaambouwloket.nl

Subsidies en (financierings)regelingen
Op dit moment zijn er verschillende regelingen beschikbaar:
•  Er is een landelijke subsidieregeling (ISDE-subsidie-

regeling) voor particuliere woningeigenaren die een 
zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel en pellet-
kachel willen plaatsen.

•  Speciaal voor Vereniging van Eigenaren (apparte-
mentseigenaren) is er een subsidieregeling voor isola-
tiemaatregelen en het plaatsen van isolerend glas.

•  Daarbij is er een regeling die het mogelijk maakt dat je de 
btw (eenentwintig procent) op aanschaf en installatie van 
zonnepanelen kunt terugvragen bij de belastingdienst.

Ga voor meer informatie over subsidies en (f inancie-
rings)regelingen naar 
www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck

Dick en Elena Beusekamp verkochten zaterdag 8 juni 
voor het laatst hun bloemen op de Brink. 32 jaar geleden 
startte Dick zijn kraam, die hij de laatste jaren met zijn 
partner runde. Nu hij zeventig is, vond hij het tijd om de 
bloemenstal te sluiten. Burgemeester Rinske Kruisinga 
overhandigde het echtpaar een attentie.

Pasfoto Laren bestaat tien jaar. De winkel vierde dat met 
een prijsvraag. Donderdag 6 juni reikte wethouder Peter 
Calis met een oorkonde de prijs uit: een ingelijste por-
tretfoto, gemaakt tijdens een professionele fotoshoot. 

Op de foto: Bettie Bruin neemt namens de winnares de 
prijs in ontvangst.

Larense zaken 14 juni 2019

Gemeente Laren op 
Twitter en Facebook

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

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

Cadeautje voor 
Bloemenkraam Brink

Prijsuitreiking prijsvraag 
Pasfoto Laren
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Nieuws in beeld

Smashers JeugdB Vrijwilliger Pim chauffeert tijdens 
gezellige bejaardentocht naar Betuwekampioen!

PBV Westerheide wijdt AED in

Opkomstpercentage Laren Europese 
verkiezingen 55,2%

SV Laren start fundraising voor het 
nieuwe clubhuis

Toneelvereniging de Papegaai speelt 
Plaza suite in Singertheater

Cabaretière Madelijne Kool in de prijzen 
op het 11e Utrechts Kleinkunst Festival

Kopie Liebermanns ‘Flachsscheuer’ te 
kijk in Vlasschuur tijdens Atelierroute

De mooiste blik op Laren

Prachtige muziek in de beeldentuin 
van Singer Laren

Laren JE8E2 voor 3e keer op rij kampioen!
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Smashers JeugdB Vrijwilliger Pim chauffeert tijdens 
gezellige bejaardentocht naar Betuwekampioen!

Burgemeester Kruisinga in de startblokken

Vierdaagse, een groot wandelfeest
Nog een paar dagen en dan gaan circa 1600 wandelaars 
uit alle windstreken voor de elfde keer op pad bij de 
Gooise Wandelvierdaagse, die van 19 tot en met 22 juni 
gehouden wordt. ,,We staan allemaal te popelen om er 
weer een spektakelstuk van te maken”, zegt voorzitter 
Tim Bitter van de wandelclub. Iedereen is welkom, aan-
melden kan nog steeds via de website www.wandelvier-
daagsehetgooi.nl of elke wandeldag bij de inschrijftent.
Een van de deelnemers is burgemeester Rinske Kruisin-
ga van Laren. ,,Ik wandel op vrijdag mee met de 10 km en 
heb al gehoord dat het een prachtige route is richting 
Eemnes. Ik zie het als een lichaamsoefening die ik nodig 
heb. Hoe ouder je wordt hoe verstandiger het is om te 
bewegen. Daarom is het goed dat er steeds meer mensen 
meelopen. Het is gezond voor lijf en leden en  je ontmoet 
onderweg allerlei leuke mensen.”
Start- en f inishplaats is elke dag het sportcomplex van 
SV Laren aan het Schuilkerkpad in Laren. 
De deelnemers mogen zelf  bepalen hoeveel 
dagen ze willen lopen en kunnen kiezen 
tussen de 10, 20, 30 en 40 kilometer. Voor de 
regionale afdelingen van de MS-stichting 
en de Parkinson-vereniging zijn speciale 5 
km-routes uitgezet. ,,Gezien het succes en 
de reacties van vorig jaar gaan we daar 
zeker mee door”, aldus Bitter.
De vier dagroutes voeren de lopers onder 
meer naar kasteel Groeneveld en de Vuur-
sche bossen in Baarn, de landgoederen van ‘s-Graveland, 
langs Hilversum en Bussum, de Eempolder, langs de 
oude Zuiderzeekust tussen Naarden en Huizen en door 
Blaricum en Laren. 
De wandelaars worden elke dag op de eindstreep ont-
haald met zang en muziek en onderweg zijn er ook diver-
se  optredens gepland, zoals bij het winkelcentrum De 
Minnehof in hartje Eemnes.
Met hun sportieve prestatie ondersteunen de deelne-

mers ook weer enkele goede doelen. Zoals de Stichting 
Vier het leven (organiseert culturele uitstapjes voor 
Gooise ouderen), Scouting Maggy Lekeux (Laren-Eem-
nes), het Goois Natuurreservaat (natuurbeheerder) en de 
Stichting Anton Huiskes (organiseert schaatslessen voor 

mensen met een beperking).
Bitter: ,,Vorig jaar konden we maar liefst 
15.000 euro doneren aan goede doelen. 
Reden temeer om er dit jaar weer een mooi 
feestje van te maken!”
Burgemeester Kruisinga noemt de Gooise 
Wandelvierdaagse een aanwinst voor Laren 
en is vol lof over de belangeloze inzet van 
zoveel vrijwilligers. ,,Zij zijn het zout der 
aarde. Zonder hen kun je niets organiseren, 
anders wordt het onbetaalbaar. Laren is zo 

aantrekkelijk vanwege het kunst- en cultuuraanbod en 
de uitgebreide sportmogelijkheden. De Wandelvierdaag-
se bedient weer een ander publiek en de fraaie natuur om 
ons heen is dan natuurlijk een extra bonus. Als je in 
Laren de deur uitstapt sta je meteen in het groen.” 
Voorzitter Tim Bitter van de wandelclub sluit zich daar 
van harte bij aan. ,,Onze vierdaagse is de allermooiste 
van Nederland. Dat horen we elk jaar van de circa 1600 
deelnemers.”



14

Uit het archief van de Historische Kring Laren - 5 
door: Bep (G.L.) De Boer

1919 (100 jaar geleden)

Dinsdag 25 februari 1919 voltrok voor een boer uit 
onze gemeente een grote ramp. Tijdens het werpen 
van zijn veulen kwam het moeder paard in 
moeilijkheden. Zij streed voor haar leven maar 
moest helaas voor haar en voor de boer, het loodje 
leggen. Het dode dier werd afgevoerd naar het 
slachthuis. De boer moest zich nu richten op het 
verzorgen van zijn veulen.
Het geslachte paard werd terug gestuurd naar de 
gemeente. Daar werd het vlees verkocht aan de 
burgers van Laren. De veearts die het paard had 
bijgestaan had nog een groot deel van het vlees in 
huis. En toen kwam het bericht dat het vlees was 
afgekeurd voor consumptie. De meeste mensen 
hebben het gewoon weggegooid en de veearts in 
Laren beweerde dat je het vlees, indien gekookt, 
kon voeren aan de honden en de varkens. 
Maar zij die het al hadden gegeten voelden zich 
niet erg op hun gemak. Er kwamen gelukkig geen 
patiënten bij de huisarts die van het vlees hadden 
gegeten.

Op 1 maart kwam er een bericht in de krant met de 
mededeling dat de Larensche rijwielhandelaren 
niet meer allemaal op zondag geopend zouden 
zijn. Er werd afgesproken dat ze bij toerbeurt de 
deuren zouden openen voor kleine reparaties.

Bron: Het Larensch Nieuwsblad 1919

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

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.

Iedere column moet op tijd worden ingeleverd en 
soms heel soms ontbreekt de inspiratie, maar vandaag 
zeker niet. De huizenmarkt is iedere dag in beweging 
en het blijft, voor mij, het leukste vak wat er bestaat. 
Zakelijk inzicht, onderhandelingen, scherp, creatief, 
juridisch en bouwkundig, maar bovenal werken met/
voor mensen. Ik noem het wel eens dat we iedere dag 
op toneel mogen staan.  Voor je opdrachtgever het 
beste resultaat zien te behalen. Zo hebben we onlangs 
weer een aantal mooie woningen in het dorp verkocht, 
waarbij er nog wel wat haken en ogen zaten geduren-
de het onderhandelingsproces, tijdens het opmaken 
van de koopovereenkomst alsmede na het onderteke-
nen hiervan gedurende termijn van de lopende (ont-
bindende) voorbehouden. Menselijkheid staat dan 
bovenaan en zo leer je de persoon achter de koper of 
verkoper beter kennen. De zakenman probeert het zo 
te draaien dat de verkoper mogelijk “angstig” wordt 
en toegeeft in een verlaging van de koopsom. Helaas 
voor de koper; wij stonden als verkoper in ons recht en 
stonden figuurlijk gesproken voor onze opdrachtge-
ver. De andere koper wilde het liefst dat onze 
opdrachtgever nog 6 maanden in spanning zou zitten 
of het huis onvoorwaardelijk/definitief was verkocht. 
Neen, daar kunnen we niet mee akkoord gaan. Door 
heel duidelijk te communiceren en een beroep te doen 
op de menselijkheid van de koper,  het koopcontract 
uiteindelijk toch op een “normale” manier getekend 
te krijgen. De andere koper dacht dat hij voor een dub-
beltje op eerste rij kon zitten. Hij begon met een 
beginvoorstel van 20% onder de vraagprijs, door een 
stukje “geluk”, nog een potentieel geïnteresseerde en 
het verlangen van de koper, uiteindelijk het apparte-
ment 1% onder de vraagprijs verkocht. Als verkoper 
moet je het momentum pakken. Hiermee bedoel ik 
dat als de koper wil, je als verkoper ook de hand moet 
uitreiken en de overeenkomst sluiten. De markt is 
langzaamaan het veranderen; diegene die zijn huis 
wil verkopen  moet hiermee echt rekening houden. 
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Programma Sint Jan 2019
 
Het programma voor het Sint Jansfeest 2019 
ziet er als volgt uit: 

Bruidsjurkjesuitleen
Op zondag 23 juni zal de Sint Jan-
sprocessie weer worden georga-
niseerd. Een jaarlijkse traditie 
voor jong en oud. Ieder jaar lopen 
er tientallen bruidjes mee in de 
processie. 

Ook dit jaar is er weer een bruids-
jurkjesuitleen POP-UP store. Een 
mogelijkheid om een mooi 
bruidsjurkje te lenen t.b.v. deel-
name aan de processie.  Deze 
pop-up store wordt geopend in de 
basisschool De Binckhorst St Jan 
op; Woensdag 19 juni: vanaf 12.30 
uur, Donderdag 20 juni: vanaf 
14.30 uur en Vrijdag 21 juni vanaf 
12.30 uur.

lOOP JIJ OOK MEE?

Zondag 23 juni 2019 - 10.30 uur - BASILiek 

Jongeren zijn op zondag 23 juni van harte welkom op 
de achtste editie van het jongerenprogramma van de 
Sint Jansprocessie: Walk, Pray, Enjoy. Het wordt een 
feestelijke dag in Laren met het thema ‘Meet the Lord 
today!’. Beleef WALK,PRAY,ENJOY: inspirerende gas-
ten/ sprekers, zingen, bidden, openluchtmis, ontmoet 
veel jongeren, processie en een spetterende cooling 
down. Meer info: www.sintjansprocessie.nl/jongeren.

Zaterdag 22 juni; 
17:00 uur: De klokken luiden het Sint Jansfeest in. 
19:00 uur:  Openingslof in de Basiliek, met uitstelling en zegen  

van het Allerheiligste. 
  In deze viering zal pastoor J.J.M. Vriend celebreren. Tijdens  

het lof worden de beide St. Jans liederen gezongen.  
De Cantorij staat o.l.v. Jim Berben.  
De Basiliek blijft open tot 20.30 uur. 

20:00 uur:  Rijtuigen rijden de processieroute. 

Zondag 23 juni; 
7:00 uur:   Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof. Celebrant is 

emeritus pastoor J.H. Willems. 
9:00 uur:   Plechtige, Latijnse hoogmis in de Basiliek. Hoofdcelebrant is 

pastoor J.J.M. Vriend. Het koor Sint Jan – Goede Herder staat 
o.l.v. Bas Groenewoud 

11:00 uur:   START -SINT JANSPROCESSIE- De processie vertrekt 
vanuit de Basiliek naar het Sint Janskerkhof. 

12:15 uur:   Eucharistieviering op het kerkhof. Hoofdcelebrant is Mgr. dr. 
J.W.M. Hendriks,  Hulpbisschop-coadjutor van het bisdom 
Haarlem-Amsterdam. 

13:15 uur:   Vertrek van de sacramentsprocessie vanaf het kerkhof terug 
naar de Basiliek. 

14:30 uur:   Afsluiting van de processie met sluitingslof. De feestelijkheden 
worden beëindigd door Drum- & Showband MCC met een 
optreden op het kerkplein. 

16:15 uur:  Sluiting van de Basiliek. 

Zaterdag 31 augustus: 
Herdenking marteldood Johannes de Doper. 
19:00 uur:  Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof. 

Jongerenprogramma St. Jansprocessie
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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.

Het atelier
De atelierroute deed me terugdenken aan Evert. Hij 
stond in dubio toe hij mij belde: kon ik hem helpen 
een oplossing te vinden? Hij was dol op zijn vrien-
din en heel gelukkig met haar. Toch was er een  
onderwerp dat altijd weer tot enorme discussie 
leidde: het uitgavenpatroon. Dat moest nu maar 
eens afgelopen zijn en daarvoor moest een plan  
bedacht worden. Evert was financieel onafhankelijk 
maar werkte wel nog steeds, omdat hij het niet kon 
laten. Barbara hoefde van hem niet te werken en 
deed dat dan ook niet. Ze zorgde goed voor hem 
maar ze had haar, wisselende, ‘enthousiasmes’;  
ze bezat een zekere wispelturigheid. Benul van geld 
speelde daarbij geen rol. Er waren een paar afge- 
broken projectjes geweest, waar zij zich in eerste  
instantie helemaal op had gestort en die een  
behoorlijke investering van hem hadden gevergd. 
Haar laatste project was groots opgezet. Volgens 
een bevriende kunstenaar had Barbara talent voor 
schilderen. Het gevolg was dat Evert het tuinhuis 
helemaal volgens haar wensen had verbouwd tot 
‘state of the art’ atelier. Barbara had ook een jaar lang 
privélessen gekregen met alles erop en eraan, inclu-
sief verschillende kunstreizen met haar leraar en een 
vriendin (voor de gezelligheid). Alles weer op kos-
ten van Evert uiteraard. Toch, na meer dan een jaar, 
bleek haar enthousiasme voorbij. Dit leidde onver-
mijdelijk tot discussies. Wat te doen? Ze waren niet 
gehuwd en hadden een samenlevingsovereenkomst. 
Een scheiding was voor hem geen optie, maar de 
geldzaken moesten wel gescheiden worden. We  
zijn er eens goed voor gaan zitten en konden uitein-
delijk tot een ook voor Barbara aantrekkelijke  
regeling komen, door een tussentijdse afrekening 
en een aanpassing van hun samenlevingsovereen-
komst. k
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 EEN BEZICHTIGING?  BEL  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

TE HUUR: VAN WULFENLAAN 23    LAREN 

TE KOOP: HERDERSHOEVE 8          LAREN 

TE KOOP: ROERDOMP 1                 EEMNES 

TE KOOP: BEIJEMANSWEG 12        LAREN 



Elke Laarder Vriend van het Brinkhuis.
In ons mooie dorp is het Brinkhuis de plek waar iedereen 
zich prettig voelt. Het ligt in het hart van Laren en biedt 
onderdak aan een keur van activiteiten zoals de Bibliotheek, 
het Theater, de Volksuniversiteit en allerlei culturele en 
sociaal-maatschappelijke lezingen en cursussen. De stich-
ting Vrienden van het Brinkhuis is opgericht om onder-
steuning te bieden aan activiteiten en initiatieven van het 
Brinkhuis of Hart van Laren, waar middelen voor ontbre-
ken, met het doel deze voor nog meer mensen toegankelijk 
en aantrekkelijk te maken. Het Brinkgevoel komt dan ook 
het meest tot zijn recht in de foyer, de Huiskamer van Laren.

Wilt u ook Vriend worden ? 
Onze vrienden hebben per sei-
zoen recht op twee gratis f ilm-
kaartjes gedurende het jaar. 
Wanneer u lid wordt van onze 
“Club van Honderd” krijgt u tevens 2 x per seizoen toe-
gang tot een theatervoorstelling naar keuze.  

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

Oh! Dat wist u / je al ?
De molen in Laren is prachtig gerestaureerd
En is al van het jaar 1774
En wist U / JIJ ook al
Dat de molenwieken maandelijks op zaterdag draaien ?
Dat geeft een nostalgiesch gevoel
Het oude brood opsparen en
aan de hertjes voeren
Lijkt ook van vroeger
De ouderen in Laren weten dat nog wel
Nostalgische gevoelens, mag toch !

Maar de jongeren in ons dorp ? 
kennen zij Laren wel goed ?
Laren valt lopend ( niet voor iedereen ) goed te doen
Als U / JE toch aan het wandelen bent
loop dan even binnen bij de poffertjeskraam
jarenlang worden hier poffers gebakken , zoals vroeger
Neem dan een bordje poffertjes met veel boter en suiker
En om het helemaal af te maken een heerlijke koele 
slok bruin bier

Over uw schouder kijkend zie je het Brinkhuis
De bibliotheek en expositieruimte
En geniet van de schilderijen en kunstfoto’s
U / JE kan natuurlijk ook alleen een kop koffie drinken 
of een cola tje
Een keur van boeken staat ter beschikking

De Larense molen is een plaatje
Om te fotograferen of gewoon van te genieten
U/JE hoeft niet in een mensenmassa naar de Zaanse 
Schans

Laren heeft het ook allemaal
Voel de emotie van ons mooie Laren !

Tekst en illustratie
Hans Houtkamp

Disclaimer: Ook uw mening laten horen? Het Larens Journaal 
ontvangt graag uw brieven. Een onaf hankelijke redactie bepaalt 
welke brieven worden geplaatst. De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te 
redigeren of in te korten. De uitgever van het Larens Journaal en de 
gemeente Laren zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van 
ingezonden brieven of bijdragen van externen.

 Ingezonden brief
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TheaTeragenda

Films Brinkhuis juli en augustus 2019
Woensdag 3 juli  14.30 uur Green book 
Woensdag  10 juli    14.30 uur    Three Billboards outside Ebbing, Missouri 
Vrijdag 17 juli     14.30 uur    Pelle en de dierenrovers
Woensdag 24 juli   14.30 uur    A Star is Born 
Woensdag 31 juli  14.30 uur    de dirigent 
Woensdag 7 augustus  14.30 uur Bookclub 
Woensdag  14 augustus  14.30 uur    Wiplala
Woensdag  21 augustus  14.30 uur    The Wife 
Woensdag  28 augustus  14.30 uur Bohemian Rhapsody 
Woensdag  28 augustus  19.30 uur The Old Man and The Gun 

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

In combinatie met de films bieden wij nu ook een lunch- en borrelarrangement aan: 
Luncharrangement (tussen 12.30 – 14.00) 

Op vertoon van uw filmkaartje bieden wij u voor  € 5,00 een lekker broodje van onze 
kaart begeleid met een soepje in een klein glas. 

Borrelarrangement (vanaf 16.00 uur) Op vertoon van uw filmkaartje

Zondag 16 juni
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Pieter Bogaert (piano)

Zondag 23 juni
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Sari van Brug (harp)

Zondag 30 juni
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Paolo Gorini (piano), Cesare Zanfini (viool)

TheaTeragenda
Dinsdag 2 juli
Zomeravondconcertje  Muziekvereniging St. Jan
20.00 - 21.30 uur - Tuin Brinkhuis
Laat u even uit de alledaagse sfeer wegrukken
en verheug u op de mooie zomer die komen gaat.
De toegang is gratis; een donatie is echter altijd welkom.

Zondag 7 juli
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Damiano Rizzato (fluit), Katinka van Driezum (hobo), 
Marinthe Jansen (klarinet), Anja Brons (fagot) en Lindy 
Karreman (hoorn)

Kaarten voor concerten in het Papageno Huis: 
Reserveren via www.papageno.nl/papageno-huis/
activiteiten/papageno-koffieconcerten

PaPageno Huis
Naarderstraat 77  -  035 538 80 91

email@stichtingpapageno.nl  -  www. stichtingpapageno.nl
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Activiteiten
De 24e editie van de 
internationale kunst-
beurs Art Laren wordt 
gehouden van vrijdag 14 
tot en met zondag 16 
juni onder de fraaie 
bomen van de Brink in 

Laren. Het hele weekend staat de Brink vol met luxe 
paviljoens die kunstobjecten presenteren uit 15 landen 
waarmee het internationale karakter van deze unieke 
buitenbeurs wordt benadrukt. Er zullen weer veel sculp-
turen te bekijken zijn. Art Laren blijkt de ideale plek voor 
kunst die buiten het meest tot zijn recht komt. Dit jaar is 
er bijzondere aandacht voor de architectuur waarbij de 
relatie tussen “kunst” en “design” wordt benadrukt. Art 
Laren is geopend van 11.00 tot 17.00 uur, de toegang is 
gratis. Traditiegetrouw wordt op 14 juni de Gooise Haring 
Party gehouden, waar Larense elite, politiek en kunstwe-
reld elkaar treffen. Het is dé ontmoetingsplek van kunst 
en cultuur in Laren. Iedereen is vanaf 17.00 uur van harte 
welkom. Art Laren wordt georganiseerd door Kiwanis, 
een service-organisatie die zich richt op hulp aan kinde-
ren. De galeries van Art Laren sponsoren dit jaar de stich-
ting Energy4all die de kinderen met stofwisselingsziek-
tes helpt. Meer informatie: www.artlaren.nl.

Tot en met 21 juli exposeren de 
kunstenaars van de Ateliers 
van Jans Pakhuys van zorgor-
ganisatie Amerpoort in het 
Papageno Huis. In ateliers van 
Jans Pakhuys werken ongeveer 
50 kunstzinnige mensen met 
een verstandelijke beperking 
aan eigen talentontwikkeling. 

De meeste kunstwerken in de tentoonstelling zijn te 
koop. Met een kunstaankoop ondersteunt u zowel het 
Papageno Huis als Jans Pakhuys. Openingstijden: dins-
dag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.30.

Tot en met 16 juli is in het BEL 
Kantoor (gemeentehuis) in 
Eemnes de BEL Art-tenten-
toonstelling “Tegendraads” 
te bezoeken. Een eigenzinni-
ge expositie met werken van 
de Blaricumse kunstenaars Marijke Ouwehand en 
Monique Walraad.  Marijke Ouwehand is letterlijk een 
tegendraadse kunstenaar, want zij maakt werken van 

Art Laren

Expositie Jans Pakhuys

BEL Art-tentoonstelling Tegendraads

textiel. De fascinatie voor dit materiaal ontstond toen 
zij tijdens de oorlogsjaren haar moeder bezig zag met 
het verstellen van kleding en het repareren van theedoe-
ken. Voor Monique Walraad zijn kinderen een belang-
rijke inspiratiebron. Zij bekijkt met verbazing het ver-
anderende licht en ziet in elk seizoen vorm en kleur die 
zij in haar werk probeert te combineren. Monique is 
autodidact met een passie voor experiment. Schilderen 
is voor haar een ontdekkingstocht waarbij zij met lagen 
verf, op gevoel zoekt naar de juiste balans. De tentoon-
stelling is te bezoeken tijdens openingsuren van het BEL 
Kantoor (gemeentehuis) in Eemnes. Op de woensdag-
ochtenden van 10.00 tot 12.00 uur zijn de kunstenaars 
afwisselend aanwezig voor een meet & greet.

Kom op maandag lunchen in het Papageno Restaurant en 
geef de jongeren van het Papageno Huis een kans. Iedere 
maandag wordt het restaurant gerund door de jongeren 
van Papageno-dagbesteding, die in opleiding zijn. U kunt 
reserveren voor een speciale driegangenlunch á  € 11,75 die 
door de jongeren zelf wordt bereid. Er is die dag geen keu-
zemenu en het restaurant is op maandag geopend van 
12.30 uur tot 15.00 uur. Reserveren kan telefonisch 035 – 
8884303 of via horeca@stichtingpapageno.nl.

T/m 25 augustus wisselt Singer Laren zijn collectie uit 
met het Museum Ostwall in Dortmund. Terwijl de 
Duitsers genieten van de Holländische Moderne, biedt 
Singer Laren een overzicht van de Duitse expressionis-
ten. Niet de buitenwereld maar de binnenwereld, daar 
ging het de expressionisten om. Kunst als uitdrukking 
van emotie en innerlijke beleving, weergegeven in felle 
kleuren, ruwe penseelstreken en krachtige vormen. De 
expositie toont bekende en minder bekende topstukken 
van wereldberoemde expressionisten en geeft een impo-
sant beeld van Duitsland tijdens en tussen de wereldoor-
logen en de respons van kunstenaars daarop. Kijk voor 
meer informatie op www.singerlaren.nl/duitseexpressi-
onisten. Af beelding: Emil Nolde, Meisjeskop, ongeda-
teerd, collectie Museum Ostwall im Dortmunder U.

Eten voor het goede doel!              

Duitse expressionisten in Singer 

PaPageno Huis
Naarderstraat 77  -  035 538 80 91

email@stichtingpapageno.nl  -  www. stichtingpapageno.nl
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De maand juni is traditioneel de uitvoeringsmaand voor 
leerlingen en studenten van De Gooische Muziekschool. 
De school strijkt op 15 en 22 juni neer in Laren met twee 
mooie voorstellingsdagen. Beide dagen zijn gevuld met 
afwisselende optredens in het Singer en het Brinkhuis. 
Zaterdag 15 juni gaan de afdelingen basisvorming 
Muziek, kinderkoren en Musical & Dance Center twee 
uitvoeringen geven in de concertzaal van het Singer. Met 
de voorstelling ‘Reis door de Ruimte’ nemen de leerlin-
gen het publiek mee naar hun wereld in de ruimte. De 
spelers (4 tot 12 jaar) laten de bezoekers genieten van din-
gen die ze hebben geleerd het afgelopen jaar. ’s Avonds 
om 19.30 uur zullen de kinderkoren de voorstelling ope-
nen o.l.v. dirigent Agnes van Laar. Met eigentijdse liedjes 
en traditionals zullen zij zich presenteren. Aansluitend 
is de voorstelling van Musical & Dance Center: ‘Listen 
with your Heart’. De bewerking is gemaakt door artis-
tiek leider Danny Poetiray. Onder de noemer Dag van de 
Muziek nodigt de Gooische Muziekschool iedereen uit 
om op zaterdag 22 juni te komen kijken naar instrumen-
tale en vocale optredens in en rond het Brinkhuis. In de 
theaterzaal start om 12.30 uur de voorstelling Peter Pan 
(reserveren verplicht, entree gratis) door leerlingen van 
JongTheaterklas. Daarna zullen instrumentalisten en 
vocalisten optredens verzorgen (13.45 uur en 15.00 uur). 
Op het buitenpodium kan er genoten worden van de 
small band Just Play o.l.v. Bernd Jahn en is er het Gooisch 
Drummerscollectief. Op het buitenpodium is er doorlo-
pend muziek van 12.30 tot 16.00 uur. Zaterdag 15 juni 
Singer Laren - 13.00 uur Reis door de Ruimte (entree € 10) 
– 19.30 uur Kinderkoor en Musical & Dance Center 
(entree € 10), reserveren via info@degooischemuziek-
school.nl Zaterdag 22 juni Brinkhuis Laren – 12.30 tot 
16.00 uur Doorlopende voorstellingen in Theaterzaal en 
Buitenpodium – Tevens informatie Stand De Gooische 
Muziekschool (entree Gratis, Peter Pan reserveren ver-
plicht).

Muziek, Theater & Musical in Laren
Zondag 16 juni organiseren Humanitas en Versa Welzijn 
weer een Rouwcafé aan de Wakkerendijk 66a in Eemnes. 
Deze middag neemt Marion Kroezen als begeleider de 
bezoekers mee in het verhaal dat we met elkaar kunnen 
delen over welke verliezen je hebt geleden. Marion heeft 
zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in dienstverlening 
rond sterven, afscheid en rouw. Zij is afgestudeerd peda-
goog, uitvaartbegeleider en stervens- en rouwbegeleider. 
Aanmelden is niet noodzakelijk. De middag is gratis toe-
gankelijk, een bijdrage wordt op prijs gesteld. Meer infor-
matie is te vinden op www.versawelzijn.nl en op www.
humanitas.nl/afdeling/eemland/activiteiten/rouwcafe.

De Zeister pianist Wouter 
Harbers (33) treedt door heel 
Nederland op, met als missie 
‘het toegankelijker maken 
van klassieke pianomuziek’. 
Donderdag 20 juni neemt hij 
u in het Raadhuis Eemnes 
graag mee op een muzikale 
wereldreis: droom weg in 
Warschau bij een nocturne 

van Chopin, waan je in Versailles bij Mozarts variaties op 
‘Ah vous dirai-je maman’, hoor de liefde in Londen met 
‘Salut d’amour’ van Elgar en voel de mix tussen jazz en 
klassiek in Gershwins ‘The man I love’ uit New York. Het 
concert begint om 12.30 uur en u kunt vanaf 12.00 uur 
terecht om een broodje en koffie te nuttigen, dit is inbe-
grepen bij de toegangsprijs van 10 euro. Reserveren is 
niet nodig, maar kan wel op nr 035-5380827 of 
www.scarbomusica.nl/bespreking.php.

Donderdag 20 juni wordt er in Amaris Theodotion weer 
een Parkinson Café georganiseerd. Deze keer zal ergo-
therapeut Els Uitenwaal de aanwezigen adviseren over 
hulpmiddelen, die zij op een gegeven moment nodig 
hebben. Zij doet dit i.s.m. met FullMobility, een thuis-
zorgwinkel in ’t Gooi die een assortiment aan zorg- en 
(revalidatie)hulpmiddelen levert. Ook geeft Robot Care 
Systems een demonstratie van Lea, een loophulpmiddel. 
Hierna is er gelegenheid om vragen te stellen. Na af loop 
is er weer een gezellig samenzijn met een drankje. De 
toegang is gratis. Aanvang: 14.30 uur. De zaal gaat open 
om 14.00 uur, waar u de informatie-tafel van de Parkin-
son Vereniging kunt bezoeken. Koffie en thee staan voor 
u klaar. Adres: Amaris Theodotion Ridderzaal, Werkdro-
ger 1, 1251 CM Laren. Kijk voor meer informatie op 
www.parkinsoncafelaren.nl.

Rouwcafé Gooi en Eemland

Lunchconcert: Pianorecital Wouter Harbers

Parkinson Café
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Het Goois Natuurre-
servaat organiseert in 
samenwerking met 
IVN ’t Gooi op don-
derdag 20 juni een 
avondwandeling door 
het prachtige Laarder 

Wasmeergebied. Dit gebied ligt bijna in de achtertuin 
van de bewoners van de nieuwe wijk Anna’s Hoeve. Voor 
hen is dit een uitgelezen kans om het gebied beter te 
leren kennen. IVN-gidsen nemen u mee op een avon-
tuurlijke zwerftocht door dit bijzondere gebied dat nor-
maal gesloten is voor publiek. U wandelt langs venne-
tjes, zandverstuivingen, dop- en struikheide en andere 
bijzondere planten. Tijdens de wandeling vertellen de 
gidsen u alles over de f lora, fauna en de historie van het 
gebied. De wandeling start om 19.00 uur en duurt onge-
veer 1,5 uur. Deelname is gratis.  Aanmelden is wel nood-
zakelijk en kan via: gooisnatuurreservaat@gnr.nl of 
telefonisch: 035-621 4598. Verzamelpunt is achter het 
Scoutinggebouw Heidepark, Weg over Anna’s Hoeve 3, 
1223 PW Hilversum.

Op zaterdag 22 juni komt John-Alexander Janssen naar 
de Larense Boekhandel om te vertellen over zijn nieuwe, 
tweede boek Trocadéro, een roman over schuld en 
schuldgevoel en de vraag hoe je iets repareert dat mis-
schien wel onherstelbaar is beschadigd. Voor zijn 
debuut, Een verhaal uit de Zonnestad, verschenen in 
2017, ontving John-Alexander de Bronzen Uil Publieks-
prijs. Bovendien stond het boek op de longlist van de 
Libris Literatuurprijs. John-Alexander Janssen groeide 
op in Laren en studeerde geschiedenis, f ilosofie en rech-
ten. Hij woonde in Harrison, Jeruzalem en Parijs. Vanaf 
2011 stond hij voor de klas op het Gemeentelijk Gymna-
sium in Hilversum, waar hij de vakken geschiedenis en 
maatschappijleer doceerde. In 2014 won hij de Prix de 
Paris, een aanmoedigingsprijs voor jonge, talentvolle 
Nederlandse recent afgestudeerden die bereid zijn één 
jaar in Parijs te verblijven voor onderzoek in bepaalde 
studierichtingen. Dit stelde hem in staat om, naast het 
onderzoek dat hij deed, te werken aan zijn eerste roman. 
Sinds 2018 is hij freelance schrijver. Praktische informa-

’s Avonds is alles anders!

Ontmoet John-Alexander Janssen

tie: Datum: zaterdag 22 juni; Tijd: 14.00 uur. Kaarten 
voor de lezing zijn gratis, u dient wel te reserveren. Dat 
kan in de winkel, via info@larenseboekhandel.nl of tele-
fonisch: 035 5382312. Trocadéro verschijnt op 18 juni

Zaterdag 29 juni start de Larense 
zomerkermis weer. Ruim veertig 
attracties strijken neer in het cen-
trum en bieden jong en oud zes 
dagen lang plezier en vermaak. De 
opening wordt traditioneel ver-
richt door een bekende Nederlan-
der. Dit keer is dat Donny Roel-
vink, die met zijn vader en broer 

bekend werd in het televisieprogramma ‘De Roelvinkjes’. 
Inmiddels heeft hij een eigen Youtubekanaal, is hij afge-
traind en model op verschillende covers van bladen, en 
doet hij weer mee in de nieuwste serie van de BN-er 
familie. De kermis heeft als hoogtepunt de Eclips, een 
gigantische loopingschommel van 45 meter hoogte. 
Deze loopingschommel zwaait in een aantal keren tot de 
top en maakt dan een overslag om over de kop door het 
station rond te draaien. Naast de Eclips is er natuurlijk 
het nodige kindervermaak, van de buggy’s tot de draai-
molen. Een enorm spookhuis en een glazen doolhof 
staan voor klassiek vermaak voor de durfallen. Ook de 
achtbaan is terug van weggeweest. Oliebollen, ijsjes, 
churro’s en zuurstokken mogen natuurlijk niet ontbre-
ken. En uiteraard kan je bij de vele spellen mooie prijzen 
winnen. Op maandag komen de Mignons, en kan je van-
af 19.00 met hen op de foto en delen ze gratis kaartjes uit. 
Dinsdag is de prikkelarme kermis terug van wegge-
weest. Van 16.00-18.00 is er minder harde muziek op spe-
ciaal verzoek van een aantal zorginstellingen. Woens-
dagmiddag komt clown DesAlles. De laatste kermisavond 
zijn de kortingsbonnen, die te vinden zijn in de kermis-
krant, tot laat in te leveren. Zondag 30 juni is om 10.30 
uur de  traditionele kermismis onder begeleiding van 
Muziekvereniging Sint Jan, met aalmoezenier B. van 
Welzenes. Alle informatie over de kermis én de kortings-
acties zijn te vinden op www.kermislaren.nl.

Waarom apparatuur en kleding weggooien als reparatie 
vaak nog goed mogelijk is? Kom ermee naar het Repair 
Café Laren in zorgcentrum Johanneshove te Laren, op 
zaterdag 6 juli. Vanaf 10.00 uur staan de reparateurs klaar 
om in een gezellige sfeer samen met u te bekijken wat de 
mogelijkheden zijn. Als er een positief resultaat wordt 
geboekt levert u samen met ons een bijdrage aan een scho-
nere leefomgeving. Onze diensten zijn gratis, wel wordt na 

Larense Zomerkermis 

Repair Café
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af loop een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. Hiervoor 
kunnen dan weer nieuwe gereedschappen en materialen 
worden aangeschaft. Het Repair Café eindigt om 13.00 uur. 
Na 12.00 uur worden geen reparaties meer aangenomen. 
Meer info: www.repaircafesbel.nl.

Dankzij onze telefoon 
en de social media 
staan we beter met 
elkaar in verbinding 
dan ooit. Maar is dat 
wel zo? Hoe gaat het 
met je? Vraagt er wel 
eens iemand echt op 
door? Weet jij hoe je 
vrienden het voorbij 

het oppervlak stellen? Hoe goed ken je je buren? Raakt 
iemand je wel eens? Raakt iemand je wel eens aan? Bui-
ten het handen schudden? Hoe is dat?  Hoe zit het met 
de verbinding met de natuur? Denk je dat je voor de 
echte natuurbeleving naar Patagonia of Papoea Nieuw-
Guinea moet? Is een Afrikaanse mestkever interessanter 
dan een Gooise meikever?  We leven in een jachtige tijd. 
We racen van hot naar her en jakkeren maar door. Zullen 
we eens een middag uit die tredmolen stappen? Stil-
staan bij elkaar en al het moois dat we hier hebben? Om 
na een aantal bijzondere workshops en lezingen, presen-
taties en concertjes samen te eten en heerlijk te dansen. 
Dat kan op zondag 7 juli van 12.00 tot 19.00 uur op het 
Festival der Verbinding bij de Groene Afslag. Het pro-
gramma bevat allerhande bijzondere hoogtepunten. Zo 
is er een Cacao Ceremony, klinkt er een cello op de hei en 
kun je de bomen op het terras muziek laten compone-
ren. Ook kom je alles te weten over Tantric 5 elements, 
kan je Hutjemutje dansen, kun je leren over leven op de 
kracht van de natuur en komt een fotograaf vertellen 
over zijn verbinding met de natuur. Wil je meer weten? 
Kijk dan op www.degroeneafslag.nl/programma. Hier 
kun je ook de tickets bestellen (€ 77,00 voor een duo-
kaart, € 40,00 voor een enkele ticket).

Singer Laren bruist 
deze zomer! In de tuin-
zalen van het museum 
ziet u de tentoonstel-
ling Geschilderde bloe-
men en de door land-
schapsarchitect Piet 

Oudolf ontworpen beeldentuin biedt deze zomer een 
prachtig decor voor een klassieke concertreeks: de ‘Sum-

Festival der Verbinding

Klassiek in de beeldentuin van Singer Laren 

mer Swinging Sundays’. In samenwerking met de ‘Keep 
an Eye Foundation’ en zomerfestival ‘Wonderfeel’ orga-
niseert Singer Laren zomerconcerten met jong klassiek 
talent in de gratis toegankelijke beeldentuin. De ‘Keep 
an Eye Foundation’ ondersteunt jonge veelbelovende 
musici, kunstenaars, designers en andere creatieve 
talenten door hen een springplank te bieden naar het 
grote publiek. U bent van harte welkom om op zondag 7 
juli en zondag 4 augustus te komen genieten van de 
wonderschone muziek.  Het Singer café serveert diverse 
drankjes, borrelplanken en wisselende dagmenu’s bereid 
door de nieuwe chef-kok Paul Liefferink. In het museum 
ziet u naast Geschilderde bloemen de tentoonstelling 
Duitse expressionisten en voor kinderen is het Singer 
Atelier open om zelf als kunstenaar aan de slag te gaan. 
Kortom, heel veel gezelligheid! Kijk voor meer informa-
tie op www.singerlaren.nl.

Bent u al nieuwsgierig? Kom dan naar de themabijeen-
komst ”Drones” van de PC Helpdesk BEL, die wordt 
gehouden op maandagmiddag 8 juli in het Brinkhuis. 
Gerard Grootveld, vrijwilliger bij de PC Helpdesk BEL, 
geeft uitleg over de vele toepassingen van de drone. Dro-
nes zijn al jaren in het nieuws vanwege militair gebruik 
door Amerikanen in Afghanistan. Maar ook bijvoorbeeld 
in de landbouw en als inzet bij beveiliging van een voet-
balmatch. De geschiedenis van de drone wordt nader 
belicht alsmede de mogelijkheden voor hobbyisten. 
Gerard gaat een vlucht voorbereiden buiten in de tuin 
vanhet Brinkhuis en de video, die we daarbij opnemen, 
spelen we daarna af in de theaterzaal. Tenslotte bespre-
ken we wat wel en niet is toegestaan met zo’n drone. 
Woont u in één van de BEL- gemeenten en bent u vijftig 
plus dan bent u van harte welkom. Aanvang presentatie 
14.00 uur. Kosten € 6,00 incl. koffie/thee in de pauze. Pin-
nen is helaas niet mogelijk. U kunt zich aanmelden via 
Themabijeenkomst@pchelpdeskbel.nl onder vermelding 
van naam, telefoonnummer en e-mailadres. De PC Help-
desk is alle werkdagen geopend van 10.00-12.00 uur. Voor 
meer informatie www.pchelpdeskBEl.nl.

“Verruim uw blik met een drone”



 

Agenda
t/m 16 jul  BEL Kantoor Eemnes: BEL Art-

tentoonstelling Tegendraads
t/m 21 jul  Papageno Huis: Expositie Jans Pakhuys, di 

t/m vr 10.00-16.30 uur
t/m 25 aug  Singer Museum: Expositie Duitse 

expressionisten
14 jun  Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
14 t/m 16 jun Brink: Art Laren
15 jun  Singer Laren: Optredens Gooische 

Muziekschool
16 jun Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
19 jun Film aan de Brink: Cold War, 14.30 uur
19 jun Film aan de Brink: Wad, 19.30 uur
20 jun  Raadhuis Eemnes: Lunchconcert Wouter 

Harbers, 12.30 uur
20 jun Amaris Theodotion: Parkinson Café, 14.30 uur
20 jun  Laarder Wasmeer: avondwandeling Goois 

Natuurreservaat, 19.00 uur
21 jun  Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
21 jun  Rust Wat: Papageno Zomerconcert,  

20.15-22.40 uur
22 jun Singer Laren: Optredens Gooische Muziekschool
22 jun  Larense Boekhandel: Lezing John-Alexander 

Janssen, 14.00 uur
22 jun  Sint Jansbasiliek: Openingslof Sint Jansfeest, 

19.00 uur
23 jun  Vanaf Sint Jansbasiliek: start Sint Jansprocessie, 

11.00 uur
23 jun  Muziekvereniging St. Jan musiceert bij Sint 

Jansprocessie, 11.00-15.00 uur
23 jun Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
26 jun Film aan de Brink: Wad, 14.30 uur
26 jun Film aan de Brink: Green Book, 19.30 uur
28 jun  Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
29 jun t/m 4 jul Kermisterrein: Larense Zomerkermis
30 jun  Kermisterrein: Kermis-mis in botsautobaan, 

Muziekvereniging St. Jan, 10.30-11.30 uur
30 jun Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
2 jul  Zomerconcert Muziekvereniging St. Jan, 

20.00-21.30 uur
2 jul  Tuin Brinkhuis: Zomeravondconcertje, 20.00-

21.00 uur
3 jul Film aan de Brink: Green Book, 14.30 uur
5 jul  Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
6 jul Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
7 jul Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
7 jul  De Groene Afslag: Festival der Verbinding, 

12.00-19.00 uur
7 jul Singer Laren: Klassiek in de beeldentuin
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Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
264 03-7-19 vrij. 12-7 en za. 13-7
267 28-8-19 vrij. 06-9 en za. 07-9

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

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

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

Breihaakcafé, Foyer Brinkhuis: LET OP! In juni, juli en 
augustus is er geen Breihaakcafé! Vanaf donderdag 5 
september is er weer elke eerste donderdag van de 
maand een Breihaakcafé, van 10.00-12.00 uur

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

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

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

Naast de reguliere bespelingen 
van het Larense carillon (iedere 
tweede en vierde zaterdag van de 
maand, tussen de middag) organi-
seert de Stichting Vrienden van de 
Larense Beiaard ook in 2019 weer 
drie Zomeravondconcerten. De 

concerten voor dit jaar zijn mogelijk dankzij een gulle 
gift van Stichting de Uiterwaarden ter gelegenheid van 
het afscheid van Mevrouw J.J. Wessels-Boersma als 
bestuurslid. Net als voorgaande jaren is de luisterplaats 
op het grasveld naast de Johanneskerk aan de 
Naarderstraat. Bij slecht weer worden de concerten in de 
kerk beluisterd. Vooraf is er koff ie of thee voor de lief-
hebbers. De concerten beginnen om 20.00 uur.De concer-
ten vinden plaats op dinsdag 9 juli door de eigen beiaar-
dier Klaas de Haan, dinsdag 23 juli door gastbeiaardier 
Jan Bezuijen en dinsdag 6 augustus door gastbeiaardier 
Rosemarie Seuntiens. Omdat de website van de Larense 
beiaard momenteel niet beschikbaar is, kunt u verdere 
informatie over de beiaardiers en hun programma 
opvragen via larensebeiaard@gmail.com.

Zomeravondconcerten Larense Beiaard
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
3 juli 2019

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

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

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

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

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

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

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

Cover: Larense gemeenteraad en college te gast aan jaarlijkse Singerdiner

De Gouden Makelaar 
 

 
 


