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Frederique Fontaine 
en Margriet Larooij

5 vragen aan 

Hoe zijn jullie bij de Voedselbank betrokken 
geraakt?
Frederique: ‘Ik wilde graag iets betekenen voor een goed 
doel dichtbij huis en ik heb interesse in voeding. Daarom 
heb ik me ruim tien jaar geleden aangemeld als vrijwil-
liger. Na vier jaar ben ik coördinator van het uitgifte-
punt in Huizen geworden en dat doe ik nu nog steeds 
met veel plezier. De Voedselbank draait volledig op vrij-
willigers, we zijn een hechte groep.’
Margriet: ‘Acht jaar geleden wees een vriendin mij op 
een Coop-actie voor de Voedselbank. Mijn interesse was 
gewekt en toen de eerste coördinator er een jaar later 
mee wilde stoppen ben ik coördinator van het BEL-uit-
giftepunt geworden. Dat was eerst gevestigd in Eemnes 
op de gemeentewerf, maar sinds 2016 in Schering & 
Inslag in Laren.’

Wie komen in aanmerking voor voedselhulp?
Frederique: ‘Daar zijn landelijk verschillende criteria 
voor vastgesteld. Het hangt vooral af van iemands f inan-
ciële situatie. Bij onze afdeling Intake kunnen ze daar 
alles over vertellen. In Huizen delen we wekelijks rond de 
negentig voedselpakketten uit.’
Margriet: ‘In de BEL gaat het om ongeveer 25 gezinnen. 
De redenen zijn heel divers. Veel van onze cliënten zitten 
in de schuldsanering. Anderen hebben een nare echt-
scheiding achter de rug. Maar bijvoorbeeld ook zzp’ers 
die ziek worden en niet verzekerd zijn, kunnen bij ons 
terecht.’

Hoe zijn de inzameling en uitgifte van het 
voedsel geregeld?
Frederique: ‘We werken samen met een groot aantal 
partners in de regio. Veel detailhandels doneren weke-

lijks hun overgebleven voedsel, dat anders zou worden 
weggegooid. Zo gaan we samen voedselverspilling tegen. 
Supermarkten organiseren vaak winkelkacties, waarbij 
klanten houdbare producten kunnen doneren. En ook 
van kerken en scholen krijgen we regelmatig producten. 
Alle spullen gaan naar ons regionale distributiecentrum 
aan de Energieweg in Huizen. Van daaruit wordt het 
voedsel verdeeld over onze uitgiftepunten. We beschik-
ken over twee vrachtauto’s met koeling om alles op de 
juiste temperatuur te kunnen vervoeren.’
Margriet: ‘Een voedselpakket bevat gezonde voeding 
voor circa drie dagen. De inhoud varieert per week. Naast 
voedsel ontvangen we regelmatig extra producten, zoals 
schoonmaak- en verzorgingsproducten. En met Sinter-
klaas krijgen de kinderen een cadeaubon via Actie Peper-
noot.’ 

Hebben cliënten last van schaamte?
Margriet: ‘Er is wel schaamte, maar vooral vóórdat 
 mensen zich bij de Voedselbank melden. Bij ons op het 
uitgiftepunt merken we daar meestal niet zoveel van. Als 
cliënten bij ons komen, zijn ze dat punt meestal al voor-
bij. Ik zie dat sommigen het zelfs gezellig vinden. Ze 
staan soms al ruim voordat we opengaan voor onze deur 
te wachten.’ 

Wat zijn jullie wensen voor de toekomst?
Frederique: ‘We zouden heel erg geholpen zijn als we voor 
onze uitgiftepunten zouden beschikken over geschikte 
locaties. Waar we klanten kunnen ontvangen met koffie 
of thee, en waar we koelkasten en vriezers kunnen neer-
zetten zodat we alle gekoelde producten daar kunnen 
bewaren. Nu moeten we alles steeds heen en weer 
 vervoeren vanuit de centrale locatie in Huizen naar de 
uitgiftepunten. Dat is elke keer weer een logistieke 
 uitdaging en kost een hoop energie.”

Meer weten over Voedselbank Gooi & Omstreken? 
Bezoek www.voedselbankgooi.nl

In Nederland leven één miljoen mensen onder de armoede-
grens. Mensen die tijdelijk niet in hun eigen levensonder-
houd kunnen voorzien, kunnen voedselhulp krijgen van de 
voedselbank. De Voedselbank Gooi & Omstreken heeft uit-
giftepunten in Hilversum, Huizen, Weesp, Baarn, Soest en 
Laren. In deze regio ontvangen zo’n 500 gezinnen wekelijks 
een voedselpakket. Want ook in het Gooi is voedselhulp nog 
altijd nodig, vertellen vrijwilligers Frederique Fontaine (op 
de foto: achter) en Margriet Larooij.
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Samenwerking
De gemeente Laren kent twee 
raadscommissies: de commissie 
Ruimte en Infrastructuur én de 
commissie Maatschappij en 
Financiën. De gemeenteraad 
heeft besloten om per 1 januari 
2022 een derde commissie in te 
stellen: Boven Lokale Aangele-
genheden.
Waarom deze raadscommissie? De gemeenten in het Gooi 
werken nauw samen met de gemeenschappelijke organi-
satie van Regio Gooi en Vechtstreek. Zo zorgen we met 
elkaar voor de vuilnisophaaldienst (GAD), de GGD, het 
ambulancevervoer en doelgroepenvervoer. Ook wordt er 
gezamenlijk beleid opgesteld voor openbaar vervoer, 
woonvisie, beheer bedrijventerreinen, regionale omge-
vingsvisie, klimaatmaatregelen en de energietransitie 
om een paar voorbeelden te noemen.
In groter verband neemt Laren ook deel aan het overleg 
met 32 andere gemeenten en de provincies Noord-Hol-
land en Flevoland in de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA).
De komende tijd zullen we in beide regio’s afspraken 
gaan afronden over hoe we met elkaar omgaan. Voorop 
staat dat we de gemeenteraden en raadsleden beter en 
meer gaan betrekken bij de plannen en besluiten, met 
respect voor de autonomie van elke gemeente.
Een mooi voorbeeld van het voordeel van het aansluiten 
bij de MRA is het lobbyen bij het Rijk voor de ondertun-
neling van de A1 tussen Bussum en Eemnes, niet alleen 
een f lessenhals maar ook een scheiding door Laren. De 
MRA heeft deze lobby gesteund en daarmee bereikt dat 
ook Utrecht en Amersfoort zich achter dit idee scharen. 
Het biedt geen garantie dat het uitgevoerd gaat worden, 
maar het verzoek is hierdoor wel veel overtuigender dan 
als Laren het verzoek alleen zou inbrengen.
Deze regionale onderwerpen verschijnen straks op de 
agenda van de nieuwe commissie. Zo worden niet alleen 
raadsleden, maar ook inwoners beter op de hoogte 
gebracht en is er gelegenheid om ideeën en wensen naar 
voren te brengen. 

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

Politiek in het klein
Wellicht zijn u recente debatten in de raad ontgaan. 
Onder meer waren de vluchtelingen uit Afghanistan en 
de padelbanen aan de orde. Naar aanleiding van een ini-
tiatief van een Larense inwoonster is contact tot stand 
gebracht met een vrouwenrechtenactiviste die poogt met 
haar familie Afghanistan te ontvluchten. D66 diende een 
motie in om de solidariteit van de Larense gemeenschap 
met haar tot uitdrukking te brengen. Daar bleek de over-
grote meerderheid van de fracties geen boodschap aan te 
hebben. De motie werd prompt verworpen onder het 
motto: “niet ons pakkie an!”  

Kleine politiek. 

Nu de padelbanen. Larens Behoud (LB) en de VVD – samen 
in de coalitie – vochten elkaar zodanig de tent uit over de 
vraag of die banen er moeten komen, t.w. naast de hoc-
keyvelden en tennisbanen, dat hun huwelijk op springen 
stond. De vrede moest dus weer getekend worden en dus 
trok LB haar motie in, die de wethouder (VVD) dwong de 
padelplannen alsnog op sterk water te zetten. Als doekje 
voor het bloeden wordt nu nog eens “bestudeerd” of op 
die plek ook nog aan woningbouw kan worden gedacht, 
maar iedereen weet dat dat volstrekt onmogelijk is. 
Gewoon te weinig ruimte, incl. geluidsoverlast. Een fop-
speen dus, maar geen probleem: het sociaal profiel van LB 
moet immers gepromoot. 

Vrede hersteld, en straks (maart 2022) met droge ogen de 
kiezer tegemoet treden, wiens belangen natuurlijk voor-
op staan…
Kleine politiek. 
 

Nico Wegter
Fractievoorzitter D66 Laren

www.d66laren.nl

Fred van Sprang
EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

Het adres voor een 
Zegelring met familiewapen 

ee

Speciale aandacht voor kinderen 

Eemnesserweg 19a Laren

035-5315894

www.tandartscentrumlaren.nl



Politiek

Financiële gezondheid gemeente Laren
De woonlasten van Laren liggen in 2022 86% hoger dan 
het landelijk gemiddelde. In 2020 was dat 59%.

Dit jaar en de afgelopen jaren was het structureel tekort 
van Laren steeds € 1,5 miljoen per jaar. Deze tekorten 
worden met geleend geld gefinancierd. Je mag niet lenen 
voor consumptieve uitgaven, want dan ga je toekomstige 
inwoners laten betalen voor lasten uit het verleden.

Om financieel gezond te zijn dient minimaal een solvabi-
liteit van 20% aangehouden te worden. Dit heeft de 
gemeenteraad ook als ondergrens aangegeven. In 2018 
zaten we nog op 19%. Vrijwel voldoende! Nu zitten wij 
hier ver onder (12,6%) en zakken in 2022 naar 5,2%. Het 
eigen vermogen dient dan ook met € 8 miljoen versterkt 
te worden om de minimale grootte weer te bereiken. Dat 
betekent 8 jaar lang € 1,0 miljoen per jaar overhouden en 
daarmee de leningen af lossen. Een haast onoverkomelijk 
gapend gat van € 2,5 miljoen per jaar moet gedicht gaan 
worden.

In de BDO-benchmark score 2021 prijkt de gemeente 
Laren van de 127 gemeenten onder de 25000 inwoners op 
de 124e plaats qua financiële gezondheid. Alleen de laat-
ste 4 gemeenten, waaronder Laren, scoren geen voldoende 
rapportcijfer. Alle overige 123 gemeenten hebben een vol-
doende tot uitmuntende score. Maar Laren zakt steeds 
verder weg. We blijven structureel en incidenteel teveel 
geld uitgeven voor op zich mooie voorzieningen en de 
inhuur van externen viert hoogtij.

Laren leeft dus al jaren boven haar stand. Eens zal de wal 
het schip keren en de kade komt 
nu wel heel dichtbij.

Evert de Jong
Raadslid Liberaal Laren

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

Gemeentebestuur in huidig gemeentehuis; 
raad en commissies vergaderen in Eemnes!
Of … heeft de gemeenteraad in meerderheid besloten het 
gemeentebestuur te huisvesten in het Brinkhuis en het 
gemeentehuis aan de Eemnesserweg te gaan verkopen? 
Het voorstel om deze beslissing te nemen is een coalitie-
afspraak tussen VVD en Larens Behoud. 

Het CDA Laren is en blijft van mening dat een verhuizing 
naar het Brinkhuis géén duurzame oplossing voor ‘ons’ 
Brinkhuis, voor ons dorp is. Het Brinkhuis krijgt hiermee 
de bestemming kantoor en de maatschappelijke functie 
die de gemeente en de kerk jaren geleden voorstonden is 
dan definitief voorbij. Ook voor toekomstige generaties 
inwoners is er dan geen onaf hankelijke plek van samen-
komen meer. 
Het CDA Laren meent dat de gemeente haar inwoners 
beter een goed voorbeeld kan geven door het huidige 
gemeentehuis te behouden, van het hemelwater af te 
koppelen en verder te verduurzamen.  

Corona heeft volgens het CDA Laren ruim voldoende 
bewezen dat raadscommissies en gemeenteraad prima in 
het BEL kantoor kunnen vergaderen. Laren heeft jaren-
lang aan de kosten (€ 70.000 per jaar) mee betaald en gaat 
nu van die investering gebruik maken. Samen met Blari-
cum en Eemnes nog wel investeren in nieuwe audio- en 
beeldtechniek zodat we in de toekomst goed in de Larense 
huiskamers te horen en te zien zijn. 
CDA Laren zegt dus: niet ons tafelzilver verkopen en ons-
zelf verder uitkleden zodat een nieuw college, een nieuwe 
gemeenteraad en vooral ons dorp (!) na maart 2022 bij een 
eerstvolgende storm alleen nog een dun zomerjasje in de 
kast heeft hangen. Als u dit leest 
weten wij welke Larense partijen 
genoeg hebben aan een van de 
kerk gehuurd kantoor en een dun 
zomerjasje in de kast.
Hartelijke groet,
 

Erwin van den Berg, 
gemeenteraadslid CDA
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal Larense zaken

Larense zaken 26 november 2021

Heren 1 van tc 't Laer wint najaarscompetitie

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

•  Kloosterweg 41A, 1251 WD, legaliseren van een 
geplaatste dakkapel, ingekomen 5 november 2021

•  Hilversumseweg 2, 1251 EX, vervangen van de 
toegangspoort, ingekomen 6 november 2021

•  Kopjeskampen 8, 1251 HX, legaliseren van een reeds 
geplaatste dakkapel, ingekomen 8 november 2021

•  Schietspoel 42, 1251 XV, realiseren van een nok-
verhoging, ingekomen 11 november 2021

•  Gooiergracht 167, 1251 VE, plaatsen van een 
g eautomatiseerd hek, ingekomen 12 november 2021

•  Mauvezand 41, 1251 JD, realiseren van een aanbouw 
aan de achterzijde en wijzigen van de gevels, 
 ingekomen 14 oktober 2021

•  Zevenenderdrift 60, 1251 RD, vervangen van het rieten 
dak, ingekomen 15 november 2021

•  Smeekweg 59, 1251 VK, vellen van 1 boom, ingekomen 
15 november 2021

•  Houtweg en Hoef loo n.t.b., 1251 n.t.b., vellen van  
18 bomen, ingekomen 16 november 2021

•  Zevenenderdrift 53, 1251 RB, realiseren van een 
bijgebouw met corridor, ingekomen 17 november 2021

•  Brink 18A, 1251 KW, uitbreiden van de horecazaak naar 
de verdieping, ingekomen 17 november 2021

•  De Noolen 7, 1251 GT, bouwen van een nieuwe woning 
en realiseren van een inrit, ingekomen 18 november 2021

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie 
 Vergunningen 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 
omgevingsvergunning 

•  Lage Vuurscheweg 12, 1251 TT, vergroten van de 
woning door het plaatsen van een verdieping op de 
bestaande uitbouw aan de achterzijde van de woning.

De aanvraag 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 

•  Schoolpad 6, 1251 ZN, realiseren van een tussenbouw 
tussen woonhuis en bijgebouw, verzonden  
9 november 2021

•  Eemnesserweg 33, 1251 NB, realiseren van 4 padel-
banen en plaatsen van een afscheiding, verzonden  
4 november 2021

•  De Kuil 10, 1251 DZ, realiseren van een toegang vanuit 
de tuin naar de kelder, verzonden 11 november 2021

•  Zingerskamp 24, 1251 PK, vergroten van de bestaande 
dakkapel op het voordakvlak van de woning, 
verzonden 15 november 2021

•  Grintbank 9, 1251 EE, plaatsen van een zwembad in het 
achtererfgebied bij de woning, verzonden 15 november 
2021

•  Zevenend 4, 1251 RN, plaatsen van een tussenvloer op 
de eerste verdieping en aanbrengen van een construc-
tieve wijziging (een wijziging op een reeds verleende 
omgevingsvergunning met kenmerk WABO 2019-
0002), verzonden 15 november 2021

•  Lage Vuurscheweg 12, 1251 TT, vergroten van de 
woning door het plaatsen van een verdieping op de 
bestaande uitbouw aan de achterzijde van de woning, 
verzonden 15 november 2021

•  Jordaan 24, 1251 PD, aanleggen van een zwembad in de 
tuin, verzonden 16 november 2021

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

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

Familieberichten

Geboorte
21-04-2021  Amélie Alina Annet Rutgers  

Financieel beeld gemeentebegroting 

De hogere financiële bijdrage van de Rijksoverheid heeft ertoe geleid dat het financiële beeld van de gemeente  significant 
is verbeterd. Het Rijk verstrekt de gemeente een hogere uitkering en dat is te zien in het rekeningresultaat.

In de diagrammen staan de actuele cijfers uit de gepubliceerde begroting voor het jaar 2022.

De toename van de Algemene Uitkering uit de septembercirculaire staat genoteerd als verbetering van het resultaat.

  
Kosten Laren begroting 2022

Programma's € 21.808
1. Bestuurszaken € 1.023
2. Burgerzaken € 592
3. Openbare orde en veiligheid € 1.602
4. Wegen, water en verkeer € 2.721
5. Onderwijs € 627
6. Cultuur, sport en recreatie € 1.268
7. Sociaal Domein € 9.613
8. Bouwen en wonen € 1.522
9. Milieu en duurzaamheid € 2.625
10. GREX dorpsver, economie € 215
Overige onderdelen € 5.442
Algemene dekkingsmiddelen € 801
Overhead € 4.631
Onvoorzien € 10
Vennootschapsbelasting € 0
Stortingen reserve(s) € 0

TOTAAL LASTEN BEGROTING 2022 € 27.250

Ontvangsten Rijk (ook deel prog 7 SD) € 15.542
Lokale heffingen /opbrengsten € 8.654
Onroerende Zaakbelasting € 4.853
Afvalstoffenheffing € 1.557
Rioolheffing € 1.085
Leges omgevingsvergunningen € 681
precariobelasting ondergronds € 0
precariobelasting overig € 25
Overige leges heffingen € 453
Overige inkomsten € 1.977
onttrekkeningen reserves € 170
Pachten en huren € 846
renten en dividenden € 196
overige inkomsten € 765

TOTAAL BATEN BEGROTING 2022 € 26.173

BEGROOT RESULTAAT PRIMITIEF € 1.077

Nakomende begr wijz 1- 2022 

Septembercirculaire 2021 accres enz € 642

Begrotingsresultaat na 1e begr. wijziging € 435

Lasten 2022 gemeente Laren ( x € 1.000)

Baten 2022 gemeente Laren ( x € 1.000)

   Ontvangsten Rijk 
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   Onroerende Zaakbelasting
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   Rioolheffing
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overige inkomsten € 765

TOTAAL BATEN BEGROTING 2022 € 26.173

BEGROOT RESULTAAT PRIMITIEF € 1.077

Nakomende begr wijz 1- 2022 

Septembercirculaire 2021 accres enz € 642

Begrotingsresultaat na 1e begr. wijziging € 435

Lasten 2022 gemeente Laren ( x € 1.000)

Baten 2022 gemeente Laren ( x € 1.000)
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Adopteer een stukje  
Larens Schoon! 

De gemeente Laren werkt aan een mooie, schone en aan-
trekkelijke omgeving. Zwerfafval past hier natuurlijk niet 
bij en we kunnen wel wat hulp gebruiken bij het opruimen. 

Iedereen kan zich opgeven om een stukje van Laren te adop-
teren en dit stukje zo schoon mogelijk te houden. Als belo-
ning kunt u op gemeentelijke kosten iets leuks gaan doen. 
Denk aan een activiteit voor de buurt of misschien wel een 
nieuwe televisie voor het clubhuis. Een schone omgeving én 
een beloning, dat klinkt toch goed! 

Hoe werkt het?
•  Opgeven kan via www.laren.nl/larenschoon Opgeven 

kan persoonlijk, als vereniging of in een ander verband. 
•  Geef daarbij aan welk gebied er wordt geadopteerd en 

aan welke beloning wordt gedacht (kan gaan tot een 
bedrag van vijf honderd euro). 

•  Na aanmelding ontvangt u een welkomstpakket met 
alle benodigdheden om het geadopteerde gebied zo 
schoon mogelijk te maken en te houden, zoals afvalzak-
ken, handschoenen en hesjes voor de veiligheid. 

Aan de slag dan maar!
•  Als u aan de slag kunt, ontvangt u een bericht van de 

gemeente.
•  Voer minimaal zes zichtbare acties uit in het geadop-

teerde gebied en gebruik daarvoor de hesjes uit het wel-
komstpakket.

•  Stuur leuke foto’s van de opruimacties naar de gemeen-
te. De mooiste foto’s plaatst de gemeente op social 
media. Ook wordt onder de inzendingen nog een prijs 
verloot!

De gemeente wil natuurlijk zoveel mogelijk geadopteerde 
gebieden verwelkomen, maar het kan zijn dat het budget 
dit niet toelaat. Wees er dus snel bij. OP=OP.

Orange the World

Eén op de drie vrouwen krijgt in haar leven te maken met 
fysiek of seksueel geweld, ook in de Gooi- en Vechtstreek. 
Dat moet stoppen. Daarom doen gemeenten in Gooi en 
Vechtstreek ook dit jaar mee aan de wereldwijde actie 
‘Orange the World’. 

Van 25 november (Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 
december (Dag van de Rechten van de Mens) vindt de actie 
‘16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen’ plaats. 

Larens Journaal

Om het zichtbaar te maken, kleuren verschillende 
 gebouwen oranje. Ook de Johanneskerk wordt verlicht.

Hulp 
Vrouwen en meisjes die te maken hebben met geweld 
 kunnen contact opnemen met de politie via 0800 - 8844.  
Er kan ook (anoniem) worden gebeld met Veilig Thuis  
via 0800 - 2000 of neem online contact op via  
www.veiligthuis.nl Is er sprake van een onveilige situatie 
of een crisis en is er direct hulp nodig? Bel dan met 112.

Voorkom rookoverlast naar 
de buurt, stook veilig!

Een knisperende open haard bij koude en natte dagen, veel 
mensen houden van een vuurtje. Maar hoe gezellig of 
sfeervol een houtkachel, open haard of vuurkorf is, het kan 
ook overlast veroorzaken voor de omgeving. Daarom is het 
belangrijk om op een juiste manier te stoken. Zo beperken 
we overlast voor anderen, houden we de buurt (brand)-
veilig en kunt u blijven genieten van een houtkachel. 

Met een aantal tips kunt u goed stoken en rooksignalen 
voorkomen:
•  Is het windstil of mistig? Dan is het verstandig om 

niet te stoken; de rook blijft dan hangen. Meld u aan 
voor het stookalert van het RIVM: www.rivm.nl/
stookalert Kijk ook op www.stookwijzer.nu hoe de 
weersomstandigheden zijn.

STOP
GEWELD
TEGEN
VROUWEN

Regio
Gooi en Vechtstreek

www.orangepaper.nu

#medestander  
   Bekijk indrukwekkende 

Orange table talks op de website
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•  Stook alleen met droog hout. Vochtig hout geeft extra 
veel rook en fijnstof. 

•  Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd hout of 
platen, want dan kunnen zeer schadelijke stoffen 
vrijkomen. 

•  Stook niet met papier en karton; het zorgt voor veel 
rook. 

•  Houd de luchttoevoerklep altijd open, zodat het hout 
volledig verbrandt. 

•  Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed 
vegen. 

•  Denk aan uw buren. Stook niet langer dan vier uur op 
één dag. 

Wilt u meer tips of nadere informatie over houtstook  
en houtrook? Kijk op www.laren.nl/houtrook of op  
www.rivm.nl/houtrook 

Wist u dat houtrook luchtverontreiniging veroorzaakt en 
ongezond is voor uzelf en uw omgeving? In rook zit bijvoor-
beeld roet en fijnstof, een verzamelnaam voor allerlei scha-
delijke deeltjes die zo klein zijn dat ze ingeademd kunnen 
worden. U ziet de ongezonde stoffen niet, maar ademt deze 
wel in. Zie voor meer informatie www.ggdgv.nl

Stook veilig: tip van 
de brandweer
Gaat de open haard aan? 
Bouw het hout in de 
haard op volgens de 
Zwitserse methode. Dat 
wil zeggen grote stuk-
ken (droog) hout onder-
op met de bast naar 
beneden en stapel door 
naar aanmaakhoutjes 
met wat aanmaakblok-
jes erbij. Steek de aanmaakblokjes aan, open de lucht-
toevoer geheel en als de blokken branden dan kan de 
luchttoevoer weer kleiner gemaakt worden. Hout aan-
vullen gebeurt door eerst de brandende houtresten te 
vlakken en dan met grote blokken (met de bast omhoog) 
weer aan te vullen. Eerst even de luchttoevoer openen 
tot de blokken branden en dan weer deels dichtzetten 
tot er een mooi vuur is. Hiermee voorkomt u rook-
overlast naar uw omgeving. 

Overeenkomst Harmen Vosweg

Woensdag 10 november ondertekenden wethouder  
Ton Stam (gemeente Laren) en ontwikkelingsmanager 
Martijn Ketelaar (woningcorporatie Het Gooi en 
Om streken) een overeenkomst voor de bouw van acht 
 sociale huurwoningen op het perceel aan de Harmen 
 Vosweg. Daar staan op dit moment twee huurwoningen. 
Deze maken plaats voor twee rijtjes van vier woningen. 

Aan het plan is, mede in overleg met een vereniging van 
buurtbewoners, al enkele jaren gewerkt. Eerder werd al 
door de gemeenteraad het stedenbouwkundige plan, het 
bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. 
Met het ondertekenen van de overeenkomst worden de 
zaken ook juridisch vastgelegd.

Wethouder Stam: “De gemeente krijgt er acht schitterende 
sociale huurwoningen bij. De participatie met de buurtbe-
woners en de samenwerking met Het Gooi en Omstreken 
verliep zeer prettig en constructief. Het voetbalveldje en 
het geitenweitje blijven gelukkig bestaan, en het groene 
karakter van de omgeving blijft intact. We zijn heel blij 
met dit resultaat!”
Martijn Ketelaar: “We zijn blij met dit plan. We zien dat er 
een enorme druk is op de woningmarkt en daarom grijpen 
we zowel grote als kleine kansen aan, want elke woning is 
er een. Daarnaast onderzoeken we op dit moment of we 
deze woningen in hout kunnen realiseren, om zo ook een 
bijdrage te leveren aan de CO2-reductie.”

Vervolg
Als alles volgens planning verloopt, wordt begin 2022 
gestart met de sloop van de twee huidige woningen en 
wordt medio volgend jaar begonnen met de bouw van de 
nieuwe sociale huurwoningen. De woningen zijn bestemd 
voor senioren en kleine huishoudens. 

V.l.n.r.: Arnoud van der Wal (projectmanager Het Gooi en 
omstreken), Huub de Jong (projectleider BEL Combinatie), 
 Martijn Ketelaar (ontwikkelingsmanager Het Gooi en 
 Omstreken) en Ton Stam (wethouder gemeente Laren).



Larens Journaal

11

Sinterklaas in Laren!

Zaterdag 20 november is Sinterklaas met de pieten aange-
komen in Laren. De burgemeester heeft hen samen met 
Drum- & Showband MCC Laren, Muziekvereniging Sint 
Jan en heel veel kinderen ontvangen en welkom geheten 
met een vrolijke optocht door het dorp. Burgemeester Mol: 
“Namens alle inwoners wil ik mijn dank uitspreken aan 
ons geweldige Oranjecomité die de ontvangst mogelijk 
maakte en de politie, de BOA’s en de verkeersregelaars voor 
de uitmuntende begeleiding.”

Laren viert Boomfeestdag

In Laren werd op woensdag 10 november Nationale Boom-
feestdag gevierd. Wethouder Ton Stam plantte samen met 
kinderen van BSO Baloe van Koala twee nieuwe bomen 
(winterlindes) bij het gazon bij de kruising Heideveld-
Gooiergracht. Dit gebeurde onder toeziend oog van de Ver-
eniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland 
(VBBN) Laren-Blaricum en Gourami B.V.

De winterlindes zijn een schenking van VBBN Laren-Blari-
cum en werd mede mogelijk gemaakt door Gourami B.V. 

Wethouder Ton Stam: “De Vereniging tot Bevordering der 
Bijenteelt in Nederland Laren-Blaricum zet zich breed in 
voor de bijen, insecten en biodiversiteit. Ze hebben een 
langere traditie van het schenken van winterlindes in de 
gemeente Laren. Ook dit jaar hebben zij weer een bijdrage 
geleverd op Boomfeestdag. Wij mogen ons in Laren geluk-
kig prijzen met zo’n enthousiaste en actieve bijenvereni-
ging in ons dorp.”

Boomfeestdag jaarlijks feest
Normaal gesproken is er ieder jaar een Nationale Boom-
feestdag. Vanwege het coronavirus is dit een aantal keer 
vervallen. Gelukkig kon het dit najaar wel doorgaan. 

Larense zaken 26 november 2021
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Nieuws in beeld

Voortgang La Gare gezien met een drone

Herfstpracht

Sint Maarten ( 11 nov.) ook in Laren Trompe-l'oeil

Veel hinder van stoepparkeren Weer of geen weer, GNR altijd paraatWalter & Roland pakken als vanouds  
uit voor Kerstmis

Tienjarige Laarder Tom Papenburg kampioen karten

Topdirigent Jaap van Zweden klaar voor Singerconcert tgv 
500 jaar Johanneskerk

Tentoonstelling Erfgooiers  
in de Lindenhoeve
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Voortgang La Gare gezien met een drone

Herfstpracht

Tentoonstelling Erfgooiers  
in de Lindenhoeve

Als de bladeren vallen
Ondanks dat er nog heel veel bladeren aan de bomen zitten, is de 
herfst echt begonnen. We zien prachtige roodgekleurde esdoorns  
en uitbundige, bronsgekleurde beuken.

Maar de bladeren die gevallen zijn, veroorzaken veel 
overlast voor wandelaars op de voetpaden. Trottoir-
banden en schuine opritten zitten verborgen onder de 
bladeren.
Als daar dan ook nog grind van de opritten onder ligt, 
geeft dat problemen voor wandelaars, rollatorgebruikers 
en slechtzienden, zij zwikken hun enkels of vallen 
erover.
Een verzoek aan de inwoners van Laren, probeer uw 
grind zoveel mogelijk op uw eigen terrein te houden, 
b ijvoorbeeld door een grindvanger.
En gebruik gerust uw bezem, hark of bladblazer om de 
stoep bladvrij te maken.
Daar zijn de mindervaliden en vele wandelaars u heel 
erg dankbaa rvoor.

Toegankelijkheidsteam Laren
Lidy Smit

Samen maken we het verschil!

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

BIJZONDERE MERKEN
Kom naar de winkel en ontdek onze monturen van o.a.:
Lindberg, BRETT, Dutz, Silhouette en vele anderen

BESTE OOGZORG

oogwereld turnhout  ·  Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 11, Laren  ·  035-5387724
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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.

Snel en simpel scheiden
Veel advocaten proberen een vechtscheiding te 
voorkomen. Gelukkig wordt in de meeste ge-
vallen alles in overleg geregeld via mediation 
(conflictbemiddeling) bij familierecht advoca-
ten die zich daarin hebben gespecialiseerd. 
Ook de rechterlijke macht probeert mensen 
actief naar een compromis te krijgen. Momen-
teel loopt er bij twee rechtbanken een proef 
met een nieuwe procedure. Ouders kunnen 
daarbij met een simpel formulier aan de recht-
bank vragen om hen te helpen. De procedure is 
hoofdzakelijk bedoeld voor ouders met min-
derjarige kinderen, die uit elkaar gaan of al uit 
elkaar zijn en het nog niet overal over eens zijn, 
maar er wel samen uit willen komen met een 
snelle tussenkomst van de rechter. Deze gaat 
met hen en hun advocaten actief opzoek naar 
een oplossing. Wanneer ze er toch niet uitko-
men, dan beslist de rechter. Een bijkomend 
voordeel is, dat de procedure korte termijnen 
heeft, waardoor er veel eerder duidelijkheid is 
over de onderwerpen waarover ouders het niet 
eens kunnen worden. 
Wat kan er aan de rechter gevraagd worden? 
Bijvoorbeeld bij welke ouder de kinderen wor-
den ingeschreven; de verdeling van de dagen 
dat de kinderen bij één van de ouders zijn; hoe 
je elkaar op de hoogte houdt over de kinderen; 
de kinderalimentatie; de partneralimentatie; 
wie (zolang) in de woning mag blijven wonen; 
de verdeling van de gezamenlijke spullen.
Snelheid is belangrijk in dit soort procedures. 
Uit elkaar gaan is een heel vermoeiend proces, 
waar iedereen onder lijdt. De eerste ervaringen 
met deze nieuwe methode zijn positief. Een 
mooi initiatief dus!

Column Clasien_71X220mm_nov_2021.indd   1Column Clasien_71X220mm_nov_2021.indd   1 19-11-2021   12:5719-11-2021   12:57

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 :_____________________ 
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Gooische Woordenaars
DEBUUTALBUM VAN HET GROOTSTE HIPHOP-COLLECTIEF UIT HET GOOI

Meer dan 25 jonge Hiphop-talenten uit het Gooi zijn door Stichting Dynamic Arts ism. Versa Welzijn en 
Maatschappelijke Diensttijd samengebracht om het eerste Gooische Woordenaars album te droppen. Het 
Gooi zit vol met verborgen Hiphop-heads, van rappers tot producers en andere kunstenaars. Sinds juni 
2021 is er gewerkt aan het album Straight From The 035! 

Moeilijke tijd brengt nieuw perspectief 
Door de coronaperiode stond alles stil en is het idee ont-
staan om talenten samen te brengen en de onderlinge 
krachten te bundelen voor een Hiphop-album. De jonge 
talenten voelden de behoefte om zich te uiten via muziek 
en voor eens en altijd een statement te maken over hoe zij 
hun eigen buurt beleven. Waarom? Omdat er in ’t Gooi 
meer is dan alleen de stereotypische kakker met overhemd 
in de rode broek en meerdere peperdure auto’s. 

Van de zolderkamer naar het poppodium! 
Het is de eerste keer dat zoveel jonge talenten uit ’t Gooi bij 
elkaar zijn gekomen om een Hiphop-album te maken. Het 
creatieve proces ging zo natuurlijk dat het album er al 
binnen vier maanden stond. De muziek is erg divers en 
gaat van rauwe Hiphop tot Afrovibes en zelfs wat humor-
istische sketches over de Gooische kakkercultuur. Onder-
tussen hebben we met het gehele team een succesvolle 
luistersessie gehouden in poppodium De Vorstin te 
 Hilversum.

Het album is nu te streamen op alle muziekstreaming-
platformen. Luister het album via Spotify ‘Straight From 
The 035!’ en volg de Woordenaars op Instagram@gooische-
woordenaars. Voor de lief hebbers van vinyl platen komt er 
ook een limited vinyl editie van 100 exemplaren, te bestel-
len via dynamicarts.nl . Link spotify: https://open.spotify.
com/album/417ML25pJBKVVtSCJEdAs

Over Stichting Dynamic Arts
Stichting Dynamic Arts streeft naar een inclusieve samen-
leving, waarin sociale duurzaamheid een essentiële rol 
speelt. Stichting Dynamic Arts heeft als doel om het 
 regionale platform te zijn voor jongerencultuur & urban 
arts. Dit gebeurt via jongerenparticipatie, talent educatie 
en projecten in de gemeenschap.
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Marjolein
Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15 
jaar als NVM register makelaar taxateur 
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als 
onaf hankelijk kantoorhouder in Laren.

Leeftijd
Men zegt altijd dat “een” leeftijd niets zegt. Het is 
maar in welke context je eea bekijkt. Een mooie f les 
wijn mag best op leeftijd zijn en een stukje kaas 
smaakt lekker pittig wanneer deze is gerijpt. Leeftijd; 
we komen veel mensen tegen die 60, 70 en 80 jaar op 
de teller hebben staan en zich ondanks wat lichame-
lijke ongemakken heel jong van geest voelen. Meestal 
voelt men zich dan 30 of 40 jaar jonger en heeft men 
een groot gevoel voor humor, is geïnteresseerd in de 
wereld, een opgewekte mind en heeft men twinkels 
in de ogen. Ze zijn plannen aan het maken voor een 
mogelijke verhuizing. Want de afgelopen zomer was 
de tuin toch een hele opgave om aan bij te houden. Of 
men ziet op tegen weer een nieuwe schoonmaakster 
want diegene die al jaren kwam schoonmaken is nu 
met pensioen.  Veelal worden dit soort plannen geza-
menlijk besproken met kinderen, een neef of nichtje, 
die zien dat het allemaal te zwaar wordt voor vader 
en/of moeder, oom of tante. Of men wordt op het idee 
gebracht door  vrienden en kennissen in de directe 
omgeving die recent een dergelijke stap hebben ge-
nomen. Sommigen onder ons vinden dat je oude 
 bomen niet moet verplaatsen en weer anderen 
 denken; “ nu kan ik het nog zelf nog beslissen en 
kunnen we samen nieuwe herinneringen maken”. 
Niemand kan u hierin raden, het is veelal een beslis-
sing die niet met hart wordt genomen maar met het 
hoofd. Sommigen doen 3 jaar over deze beslissing en 
anderen beslissen heel snel. Gelijkvloers wonen ge-
combineerd met mogelijke zorg is dan het meest 
 ideaal, echter in deze overspannen markt, met deze 
vergrijzing, is dit niet gemakkelijk te vinden en zeker 
niet binnen Laren.  Veelal moet je toch ergens een 
concessie doen in de vorm van bijvoorbeeld een trap-
lift, maar dan kan je wél in Laren blijven wonen en 
boodschappen doen bij je eigen vertrouwende super-
markt, die dan op zeer geringe loopafstand bereik-
baar is.   
 
Dank!

Uit het archief van de Historische kring Laren

Door Bep (G.L.) De Boer

1921 (100 jaar geleden)

Vermoedelijk door kortsluiting in de meterkast ontstond 
zaterdagmiddag 29 oktober 1921 rond 4 uur een felle uit-
slaande brand in het woonhuis aan de Drift van de familie 
Wilmink. De heer Wilmink was kassier bij de R.K. Hanze-
bank en was op dat tijdstip niet thuis. Dikke rookwolken 
golfden door het dakraam naar buiten waarna men later 
kronkelende vuurvlammen kon waarnemen. Het was een 
fantastisch schouwspel. Weldra klepperde de alarmklok en 
lang duurde het niet of een massa mensen was op het ter-
rein van de brand aanwezig. Omdat er geen water was 
moest er een lange slang worden aangelegd en gekoppeld 
worden aan de brandput aan de Naarderstraat over de 
Drift. Hierdoor was er rond half vijf eindelijk bluswater en 
kon het blussen beginnen. Veel mensen hielpen met de 
huisraad naar buiten slepen. Dat ging er nogal ruw aan toe 
zodat er af en toe een meubelstuk sneuvelde. Gelukkig was 
er geen wind zodat de brandweer er in slaagde om vijf uur 
de brand meester te zijn. De brandweer bleef nog wel even 
nablussen, want je wist maar nooit, het vuur zou zo weer 
kunnen oplaaien. Het zuiderdeel van de woning was totaal 
uitgebrand. Bewoning was niet meer mogelijk. Dat moest 
weer geheel worden uitgeruimd, gesloopt en opnieuw wor-
den opgebouwd. Het andere deel van het huis waar de 
familie Van Eeden woonde bleef gelukkig behouden. Het 
was een heel naar schouwspel, een afgebrand huis met ber-
gen inboedel in de tuin. Waar de familie Wilmink de nacht 
moest doorbrengen was nog niet bekend. Helaas was het 
huis en de gehele inboedel veel te laag verzekerd. 

Bron: Het Larensch Nieuwsblad

Wie een bezoek wil brengen aan de Historische Kring 

is iedere zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur van harte 

welkom in de Lindenhoeve, Van Nispenstraat 29, 

Laren. Donateurs ontvangen het Kwartaalbericht.
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Ook als u niet of elders verzekerd bent.
Monuta De Jager 
Nieuwe Hilversumseweg 59
1406 TR Bussum
T 035 - 691 65 76
E bussum@monuta.nl
I monuta.nl/bussum

De Jager

Monuta is
er voor u.

BERICHT UIT HET ROSA SPIER HUIS

Inspiratie
Ja ga door… wissel van been, 
nog 8 kleine veertjes op en 
dan 4 tellen hold.
Tevreden kijk ik de kring 
rond naar  de ernstige 
ge con centreerde uitdruk-

king op de gezichten van mijn medebewoners.
We zitten op het podium van de Stibbezaal in onze 
theaterzaal, midden in de  Stoelyoga/Pilatesles.
Nog een setje buikspieroefeningen en dan volgt aan 
het slot de ontspanningsserie.
Ik bedank iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en 
we verlaten de zaal.
Inmiddels ben ik zelf  hier gesetteld als bewoonster 
in ons Rosa Spier Huis en geef ik deze lessen met 
behulp uiteraard van vaardigheden opgedaan in 
mijn vroegere beroepsleven.
Uiteraard zijn er voor de uitvoering van de lessen wat 
noodzakelijke aanpassingen nodig, we doen de oefe-
ningen niet meer op een matje op de grond, maar 
indachtig de hoeveelheid versleten gewrichten, op 
een stoel.
Maar met dezelfde motivatie, gedrevenheid en lol in 
het bewegen, en na de les  genieten we  vaak  van  de 
gezamenlijke koffie- of theeronde in ons galeriecafé.
Al snel na mijn verhuizing naar het RSH, merkte ik 
de sfeer van openstaan voor creativiteit en initiatie-
ven van de mensen om me heen.
Na af loop van de les wandel ik tevreden door de 
prachtige herfstgekleurde tuin richting de vijver.
In de vijver – een geschenk van de vroegere bewoners 
van dit terrein – zwemmen mijn vriendjes de koi-
karpers.
Ik roep mijn favoriet, de grote zilverwitte met de rode 
kop, U raadt de naam natuurlijk al…
En ja hoor, een kleine sparteling in het water en daar 
komt hij al aanzwemmen. 
Klopt dit of speelt dit keer mijn levendige fantasie me 
weer eens parten?
Whatever… werkelijkheid of fantasie, inspiratie-
momenten hier te over!

Ellen Bergsma

Bol an II voor wie 
van Laren houdt
‘De bron blijft onuitputtelijk, zoveel bijzon-
dere karakters wonen in dit bijzondere dorp 
dat Laren zo uniek maakt’ aldus columnist 
Leo Janssen die wekelijks zijn unieke verhalen 
publiceert in de Laarder Courant de Bel en 
van wie deze maand zijn tweede bundelboek 
‘Bol an Deel II’( Larens dialect voor ‘rustig 
aan’, is uitgekomen) is uitgebracht. 

Het boek bevat 90 verhalen over Larense burgers, 
verdwenen boeren en sjieke buitenlui voorzien van 
350 foto’s full colour. Bij de overhandiging van het 
eerste boek aan burgemeester Nanning Mol zei de 
burgemeester: ‘De artikelen en boeken van Leo zijn 
van belang. Ze beschrijven het unieke karakter van 
ons dorp, onze geschiedenis en onze bijzondere en 
kleurrijke inwoners. Elk verhaal is met liefde 
geschreven.’ Bol an Deel II is te koop in de Larense 
Boekhandel en de BRUNA. Voor wie van het dorp 
houdt en om Laren geeft een bijzonder cadeau voor 
de komende feestdagen.
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Versa Vrijwilligerscentrale  
Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Telefoniste Vrijwillige Thuishulp
Boeiend en zinvol werk, waarbij je mensen met elkaar in 
contact brengt en hun leven wat leuker en mooier 
maakt. Wat ga je doen? Telefonisch de hulpvragen voor 
de vrijwilligershulp aannemen, registreren en bemid-
delen naar één van onze vrijwilligers en deze informatie 
invoeren in de computer.
Als telefoniste werk je ‘s morgens van 10-13 uur samen 
met een andere telefoniste, werkdagen zijn in overleg.

Begeleiders nieuwkomerskinderen bij 
opdrachten en excursies
Bij het programma IMC on Tour krijgen nieuwkomers-
kinderen uit taalklassen in de leeftijd van 9 tot 12 of 
internationale schakelklassen 12-20 jaar, elke week, 
 buiten de reguliere schooltijden om, les van bevlogen 
professionals (vrijwilligers) die gepassioneerd vertellen 
over hun beroep en vakgebied.
In november is het thema beeldende kunst en in 
 december techniek. Heb je interesse? Laat het ons 
weten. De lessen zijn in College de Brink.

Alzheimer Nederland zoekt een voorzitter voor 
de afdeling Gooi en Omstreken
De afdeling behartigt de belangen van mensen met 
dementie en hun mantelzorgers in de regio. De afdeling 
zoekt een enthousiaste, ondernemende bestuurder. 
Heb je een relevant netwerk in de regio en ben je 
 communicatief vaardig? Het bestuur maakt graag 
 kennis met je. 
Zet je je liever in als penningmeester? Ook dan zijn er 
mogelijkheden. 

Theodotion verwelkomt jou
Help je graag iemand goed omgaan met de tablet, zodat 
de wereld een beetje groter wordt? Of ga je er graag op 
uit om een wandeling te maken met een bewoner? Of ga 
je mee op uitjes als chauffeur? Naar de dierentuin, een 
museum of pannenkoeken eten? 

Contact
Neem voor informatie over de vacatures of voor een 
afspraak contact op met Priscilla van der Vegte, 
 coördinator VC BEL, 06-82311097, info@vcbel.nl of kijk 
op www.vcbel.nl. 

Nieuws in beeld

Mantelzog presenteert zich op weekmarkt

Internationale schakelklas exposeert in het Brinkhuis

Meet&greet met Sinterklaas

Meer dan geslaagde premiere Dickenstheater

Ik ben vermist Halloween bij barbier Rogier
Larens Behoud kiest Karel Loeff  
tot lijsttrekker

Muziekvereniging St. Jan speelt mis van 
Bas Groenewoud

Larense Dolce lanceert 
eerste single 'Tweede kans'

Na de hockey naar 'De ontdekking van 
het heden' in Singer
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Sfeervol Kerstconcert 
met Ton Koopman 
in Sint Jansbasiliek
Voor menig lief hebber van klassieke muziek wordt de Kersttijd nog 
sfeer voller en vertrouwder wanneer op zaterdag 11 december om  
17.00 uur de vermaarde dirigent  Ton Koopman met zijn Amsterdam 
Baroque Orchestra & Choir en (inter)nationale solisten het wereld-
beroemde (kerst) repertoire  vertolkt. 

Speciaal voor dit eenmalige concert in Nederland, dat 
opgenomen wordt door Omroep Max, heeft de barokspeci-
alist en professor prachtige uit te voeren muziek voor de 
advent samengesteld: het magistrale Magnificat van 
Johann Sebastian Bach, de Lofzang van Maria. Daarna het 
Concerto grosso opus 6 no. 8  Fatto per la Notte di Natale 
van Arcangelo Corelli waar de strijkers van het orkest op 
hartverwarmende en elegante wijze de geboorte van het 
kindje Jezus muzikaal prijzen. Het jubelende Dettingen 
Te Deum van George Friedrich Händel met zijn spranke-
lende trompetten en pauken besluit het anderhalve uur - 
zonder pauze - durende concert en brengt de baroklief-
hebber direct in kerststemming. De solisten zijn: Ilse 
Eerens sopraan, Clint van der Linde altus, Tilman Lichdi 
tenor en Jesse Blumberg bas.
 
Tickets voor dit concert kunt u bestellen via Nationale 
Theaterkassa 0900-9203. De stichting Laren Klassiek han-
teert de coronaregels zoals aangegeven vanuit het bisdom. 

Er is een QR-controle en in de kerk wordt de 1,5 meter 
gehandhaafd. Er kunnen daardoor in de banken ipv  
8 personen 4 personen plaatsnemen. In de banken is het 
vrije zit. De toegangskaarten zijn € 47,50 (eerste rang) en  
€ 37,50 (tweede rang)inclusief € 2,50 boekingskosten en 
programmaboekje.
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Zondagochtendconcert in 
het Papageno Huis
In Papageno Huis Laren kun je volop 
genieten van klassieke muziek. Elke 
zondagochtend is er een optreden van 
 (master) studenten van het Conserva-
torium van Amsterdam. Jonge talent-
volle musici krijgen een podium en jon-
geren van het Papageno Huis zorgen 
voor de ontvangst en serveren de koffie met het gebak. Na 
het concert wordt een lunch geserveerd in het Papageno 
restaurant. Tickets zijn te bestellen via www.papageno.nl/
huis/laren/zondag ochtend-concerten.

Vrijdag 10 december
Santiago Trio 
20.00 uur – Rosa Spier Huis
Toegang: € 5,00 
(transactiekosten en 
consumptie)
Het Santiago Trio is een veel-
belovend pianotrio dat opgericht is door José Joaquín Pare-
jo Bullón (piano), Davita Laseur (viool) en Diana Sanz Pas-
cual (cello). Zij studeren aan het Conservatorium van 
Amsterdam bij o.a. Frank van de Laar, Vera Beths en Gideon 
den Herder. Het samenbindende element van dit trio is hun 
enthousiasme voor het samen musiceren en het verkennen 
van nieuw repertoire. Zij spelen deze avond een program-
ma met werken van: Dvǒrák, Rachmaninoff, Smetana en 
Piazzolla.

Zondag 12, 19 & 26 december 
14.00 uur - Dickenstheater Laren
Solotoneel met toverlantaarnbeelden
€ 15,00
 (inclusief koffie/thee in de pauze)
Reserveren is noodzakelijk
Dickens schreef het vrolijke schaatsver-
haal IJspret. Daarmee opent het Dickenstheater dit jaar de 
kerstvoorstellingen. Na het winterse kerstintermezzo met 
de toverlantaarn volgt traditiegetrouw A Christmas Carol.

Donderdag 16 december 
19.15 uur – Theater aan de Brink
Jannneke Jager – Fantoomgeluk
€ 15,00 
Wanneer Janneke op zolder struikelt over een vergeten tas 
met oude cassettebandjes, wordt ze terug geslingerd in de 
tijd. Opeens zit ze weer op haar tienerkamertje, te dromen 
over ‘later’. Een paar dingen worden haar al snel volkomen 
duidelijk. Eén: dat vroeger niet alles beter was – zoals haar 
erbarmelijke muzieksmaak én haar dubieuze kapsels. 
Twee: dat de meest belabberde song- teksten als een virus 
op je harde schijf blijven zitten, al dan niet fonetisch. En 
drie: dat alles behoorlijk anders is uitgepakt dan ze eind 
jaren ‘80 hoopte én kon vermoeden, zowel persoonlijk als 
op het wereldtoneel. Maar is dat erg? En kan het nog 
anders – kun je ontkomen aan je lot? Twijfelend tussen 
weemoed en schaamte maakt Janneke een verrassende 
balans op aan de hand van die ene grote vraag: Wat als…?

Vrijdag 17 december
Dans Mime Theatergezelschap Tinaninani - ‘Sorrow’
20.00 uur – Rosa Spier Huis
Toegang: € 5,00 (transactiekosten en consumptie)
Een solodansvoorstelling en een theatermonoloog ineen. 
Een wonderbaarlijke en filosofische voorstelling. Behou-
den en getrokken bewegingen worden afgewisseld met 
krachtige en expressieve dansfrasen. Tegelijkertijd vertelt 
de verteller een verhaal. Hij laat de woorden zweven op 
een soundscape. Dans, geluid, beeld en stem leven op 
democratische wijze samen. Vier elementen zijn gelijk. Dit 
in tegenstelling tot het verhaal gebaseerd op De vice- 
consul van de franse schrijfster Marguerite Duras en de 
gelijknamige litho van Vincent van Gogh: SORROW. Over 
een jong meisje dat het land waar ze is geboren moet 
 verlaten. Dakloos, hongerig en geen bescherming. 

Singer Laren
Oude Drift 1
035 539 39 39
receptie@singerlaren.nl
www. singerlaren.nl

BrinkhuiS TheaTer
Brink 29
035 751 39 91
info@hartvanlaren.nl
www.hartvanlaren.nl

roSa Spier huiS
Hector Treublaan 97
035 538 67 97
info@rosaspierhuis.nl
www.rosaspierhuis.nl

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

DickenS TheaTer
P.C. van den Brinkweg 11
035 887 23 76
dickens@ziggo.nl
www.dickenstheater.nl



Activiteiten

In het fraaie restaurant van het 
Papageno Huis aan de 
Naarderstraat leren en werken 
jongeren met autisme. Elke 
maandag is er een trainingsdag 
met bijvoorbeeld aandacht voor 
snijtechnieken, een baristawork-
shop of hoe je verspilling in de 
horeca tegen kunt gaan. Gasten 

genieten van koffie met huisgemaakte appeltaart, een 
heerlijke lunch of een high tea. Zij worden bediend door 
de jongeren, die daarbij worden ondersteund door de 
professionals en vrijwilligers. Ook elke zondag staan de 
jongeren klaar, als er na een prachtig concert genoten 
kan worden van een heerlijke huisgemaakte lunch. Het 
Papageno Huis heeft de visie om de buitenwereld naar 
binnen te brengen, zodat mensen met en zonder autisme 
met elkaar in contact komen. Dat zorgt voor ontmoetin-
gen, neemt soms vooroordelen weg en verrijkt ieders 
sociale kring. Allemaal dingen die belangrijk zijn om 
samen een sterke gemeenschap te kunnen blijven.

Wolterinck bestaat dit 
jaar 35 jaar. Om dat te 
vieren gaat Marcel Wol-
terinck met zijn team 
nog één keer terug naar 
het begin: bloemsier-
kunst en styling. In de 
Wolterinck Store in hartje Laren wordt in de periode van 
25 november tot en met 31 december a.s. een super-
sfeervolle Christmas Pop-Up Store gecreëerd. Een stijl-
kamer vol decoraties, bijzondere (kerst)ornamenten en 
originele cadeaus. Wolterinck gaat terug naar zijn roots 
en geeft ons deze weken de gelegenheid om in zijn inspi-
rerende showroom unieke kerstinkopen te doen. Tijdens 
deze periode zijn ook de ambachtelijke producten van 
Koek & Chocolade te verkrijgen. De Christmas Pop-Up 
Store is open van maandag t/m zaterdag tussen 10.00 en 
17.00 uur.

De jongeren in het Papageno Huis staan voor u klaar

Christmas Pop-Up Shop 
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W O L T E R I N C K 
C H R I S T M A S  P O P   U P  S H O P 

Wolterinck bestaat dit jaar 35 jaar. 
Om dat te vieren gaan Anja & Marcel 
Wolterinck met het team nog één keer 
terug naar het begin: bloemsierkunst 
en styling. In de Wolterinck Store in 
hartje Laren wordt in de periode van 
25 november t/m 31 december a.s. 
een super-sfeervolle Christmas 
Pop-Up Shop gecreëerd. Een stijlka-
mer vol decoraties, bijzondere (kerst)
ornamenten en originele cadeaus. 
Wolterinck gaat terug naar zijn roots 
en geeft ons vijf weken de gelegen-
heid om in zijn inspirerende showroom 
unieke kerstinkopen te doen. Tijdens 
deze periode zijn ook de ambachtelijke 
producten van Koek & Chocolade te 
verkrijgen. 

De Christmas Pop-Up Store is open 
van maandag t/m zaterdag tussen 
10:00 en 17:00 uur.
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Wolterinck bestaat dit jaar 35 jaar. Om 
dat te vieren gaan Anja & Marcel 
Wolterinck en het team nog één keer 
terug naar het begin: bloemsierkunst en 
styling. In de Wolterinck Store in hartje 
Laren wordt in de periode van 25 novem-
ber t/m 31 december a.s. 
een super-sfeervolle Christmas 
Pop-Up Shop gecreëerd. Een stijlkamer 
vol decoraties, bijzondere (kerst)orna-
menten en originele cadeaus. Wolterinck 
gaat terug naar zijn roots en geeft ons vijf 
weken de gelegenheid om in zijn inspire-
rende showroom unieke kerstinkopen te 
doen. Tijdens deze periode zijn ook de 
ambachtelijke producten van Koek & 
Chocolade te verkrijgen. 

De Christmas Pop-Up Store is open van 
maandag t/m zaterdag tussen 10:00 en 
17:00 uur. 21

BEL-ARTiesten nu te zien!  
Lange tijd waren er vanwege de Coronapandemie geen 
tentoonstellingen te zien in het BEL-kantoor. Daar komt 
nu verandering in met de tentoonstelling BEL-ARTies-
ten. Leden van de Stichting BEL-Art presenteren hun 
eigen werk. U krijgt een inkijkje in de kunstzinnige acti-
viteiten van Kees Kerkhof, Elize van der Werff, Bia Maas 
en Karin de Boer. Normaal zetten deze kunstenaars zich 
binnen de Stichting BEL-Art volop in om het werk van 
anderen te tonen maar nu is het tijd om hun eigen werk 
in de spotlights te zetten. 
Kees studeerde in 1984 af aan de Gerrit Rietveld Acade-
mie. De natuur is zijn grootste inspiratiebron. In zijn 
huidige werken gebruikt hij vooral oliepastelkrijt. Daar-
naast werkt hij bij het maken van portretten in inkt op 
een directe en dynamische manier. 
Karin volgde haar opleiding eveneens aan de Gerrit Riet-
veld Academie en specialiseerde zich in fotografie, ook 
schildert zij al meer dan twintig jaar. De liefde voor de 
kunst kreeg zij van huis uit mee, haar vader was kunst-
handelaar in 17e-eeuwse schilderijen en haar moeder 
schilderde.
Ook voor Bia vormt de beeldende kunst een belangrijk 
deel van haar leven. Tijdens haar studie aan de Kunst-
academie verbleef zij een periode in Spanje. Sindsdien 
heeft zij veel gereisd. De ervaringen en vondsten van 
deze reizen aangevuld met aangespoelde gedachten vor-
men het materiaal voor haar tekeningen, schilderijen, 
foto’s en andere kunstvormen. 
Elize tekent en schildert al haar leven lang. Daarnaast 
fotografeert zij en werkt ze met klei en diverse andere 
materialen. Ze heeft al vele exposities op haar naam 
staan en zij gaf  jarenlang boetseerlessen.
Wilt u ook exposeren in het gemeentehuis, kijk dan op 
www.belartexpositie.nl.
De tentoonstelling is tot en met eind december te zien 
tijdens openingsuren van het BEL-kantoor (gemeente-
huis) aan de Zuidersingel 5 in Eemnes. 



In het Galerie-
café van het 
Rosa Spier Huis 
is nog tot en 
met 10 januari 
2022 een exposi-
tie met schilde-
rijen van Agnes 
van den Brande-
ler te bezichti-
gen. Een grote 
diversiteit aan 
stijlen is ken-
merkend voor 

haar oeuvre. Expressionisme, impressionisme en con-
structivisme, f iguratie en abstractie wisselen elkaar in 
vele werken af, in een voortdurend zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden. Zij beheerste vele technieken: olieverf, 
aquarel, droge naaldetsen en het werken met textiel. De 
kunst van het iconen schilderen heeft zij steeds verder 
geperfectioneerd. Haar oeuvre vormt de neerslag van 
haar vele reizen, reizen in ruimte en tijd. Landschappen 
in Spanje, Italië en Griekenland zijn figuratief tot abstra-
herend en abstract afgebeeld. Dezelfde wisseling van 
stijlen tekent zich af bij haar schilderijen van het Gel-
derse rivierenlandschap en de Achterhoek. Wel valt een 
toenemende voorkeur voor een krachtig expressionisti-
sche stijl op. Landschappen en stillevens domineren haar 
werk. De Stichting Agnes van den Brandeler is in 1991 
opgericht. Deze Stichting beoogt het omvangrijke en 
zeer veelzijdige werk van de kunstenares, die in 2002 
overleed, te conserveren en onder de aandacht van een 
breed publiek te brengen. De expositie is dagelijks 
geopend van 10.00-17.00 uur. Gratis toegang. Omdat de 
expositie in het Galeriecafé plaatsvindt, dient bij bezoek 
een coronatoegangsbewijs te worden getoond. Het Gale-
riecafé is geopend tot 20.00 uur. Meer informatie: www.
rosaspierhuis.nl.

Tot 15 december is een bijzondere en veelzijdige (verkoop)
expositie te bezoeken bij Atelier Brink-Art aan de Toren-
laan 1H in Laren. Uit de Cok-Art-collectie hangen er 
schilderijen van bijvoorbeeld Paul Martin, Kuno Schiefer 
en anderen. Jaap Cok uit Eemnes is hiervan de vertegen-
woordiger. Daarnaast zijn er ook kunstwerken, zowel 
beelden als schilderijen, te bewonderen van Jaap Cok en 
Jenny Verplanke, een bekende kunstenares uit België. 
Atelier Brink-Art is de plek waar beeldhouwer Reggie van 
Berkel haar beelden ontwerpt. Zij heeft voor een groot 
gedeelte haar atelier als galerie ingericht om samen met 

Expositie Agnes van den Brandeler 

Cok-Art exposeert bij Brink-Art

andere kunstenaars kunstwerken te kunnen tonen en 
verkopen. Het atelier is gevestigd op een historische loca-
tie, namelijk de verfmalerij van ‘Van den Brink en Thuys’, 
de plek waar de schilders uit De Larense School al hun 
verfmateriaal kochten. De expositie is geopend op don-
derdag, vrijdag, zaterdag en koopzondag van 12.00 uur  
tot 17.00 uur.

In de Lindenhoeve, het centrum van de Historische 
Kring Laren (HKL), is vanaf zaterdag 27 november tot 
eind januari 2022 een tentoonstelling over de erfgooiers 
te zien. De naam ‘erfgooiers’ slaat op Gooise boeren en 
veehouders van wie rechten overgingen van vader op 
zoon. Het ging om de gebruiksrechten op meenten (wei-
landen), heiden, bossen, venen, moerassen en jachtvel-
den. Stamt u af van de erfgooiers? Daarvoor kunt u de 
ledenlijsten van Laren inzien, deze zijn van 1912 tot 1971.
De Lindenhoeve, Burgemeester Van Nispenstraat 29 
Laren, is ’s zaterdags geopend van 14.00 tot 16.00 uur. In 
verband met de coronamaatregelen is tonen van een QR-
code verplicht en geldt 1,5 meter afstand.
De geschiedenis van de erfgooiers is eeuwen oud. In de 
middeleeuwen waren de Gooise gronden eigendom van 
de Abdij van Elten (nu in Duitsland). Tijdens het bewind 
van de graaf van Holland, rond 1300, kwam de Gooise 
Marke tot stand. Dit was een agrarische belangenorgani-
satie, met als voornaamste doel het ten eeuwigen dage 
behouden en gebruiken van de Gooise (al)gemene gron-
den. De Marke kreeg ook een naam: Stad en Lande van 
Gooiland. De naam verwijst naar wat indertijd de stad 
Naarden was, met daarbij de dorpen Blaricum, Bussum, 
Hilversum, Huizen en Laren. De Gooiers streden ervoor 
om hun gebruiksrechten in stand te houden. Zij moesten 
er ook voor zorgen dat niet te veel nieuwelingen rechten 
kregen op de gronden. Uiteindelijk ontstonden zo twee 
soorten erfgooiers: de scharenden en de niet-scharenden. 
De scharenden lieten hun vee ‘scharen’ of grazen op de 
meenten. Besluiten werden vastgelegd in zogenaamde 
schaarbrieven.

Tentoonstelling erfgooiers
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ActiviteitenIn 1912 nam de Tweede Kamer de Erfgooierswet aan. Deze 
wet regelde het voortbestaan van de Gooise Marke. De 
Vereniging Stad en Lande van Gooiland kreeg volgens 
deze wet het eigendom van de gemene (gezamenlijke) 
weiden en heiden. Na de Tweede Wereldoorlog liep het 
aantal boeren terug. Uiteindelijk werd in 1972 de organi-
satie opgeheven. Een aantal scharende boeren kreeg een 
uitkering in geld (de wijkers). Een aantal anderen kreeg 
grond om te kunnen blijven boeren (de blijvers). De niet-
scharenden kregen een eenmalig bedrag, dat werd opge-
bracht uit de verkoop van de gronden. De meenten in het 
Gooi zijn inmiddels allemaal bebouwd. Maar de naam 
erfgooier is een begrip dat niet vergeten wordt.
Jaarlijks organiseert de Stichting Stad en Lande van 
Gooiland, in de derde week van oktober, de ‘week-van-de-
erfgooier‘. Deze stichting heeft zich als doel gesteld de 
geschiedenis van de erfgooiers te blijven etaleren. In 2019 
verscheen een prachtig boekwerkje van de stichting, 
samengesteld door Anton Kos en vormgegeven door 
Hans Schaapherder. Het is bij de HKL te koop.

Het Parkinson Café Laren is weer gestart met bijeenkom-
sten voor mensen die gediagnosticeerd zijn met Parkin-
son of Parkinsonnisme en hun mantelzorgers. In de loca-
tie Amaris Theodotion aan de Werkdroger 1 te Laren is er 
elke derde donderdagmiddag van de maand een Parkin-
son Café. De inloop is vanaf 14.00 uur en vanaf 14.30 uur 
vindt er een lezing plaats. Kijk voor meer informatie op 
www.parkinson-vereniging.nl/parkinson-cafe-laren. 

Ook het Taalcafé 
Laren is weer begon-
nen. Het Taalcafé is 
bestemd voor anders-
taligen die in een 
gezellige sfeer Neder-
lands met elkaar wil-
len praten.  We heb-
ben een prachtige 
nieuwe ruimte ter 
beschikking in het 
Brinkhuis (Brink 29 
in Laren, naast de 
basiliek in het cen-
trum). We zitten in een grote hoge zaal (het theatertje) en 
de buitendeur kan open voor de ventilatie. Je bent wel-
kom als je geprikt bent tegen corona of negatief getest 
bent. Kom niet als je klachten hebt zoals verkoudheid, 
hosten of koorts. Het Taalcafé is elke donderdag van 10.30 
tot 12.00 uur. De toegang is gratis. 

Parkinson Café

Taalcafé Laren

Op dinsdagavond 30 
november om 19.30 uur 
geeft Jaap van Duijn, 
voorzitter van de Stich-
ting Gifted Art en ken-
ner van het werk van 
Mondriaan, in de Johanneskerk aan de Naarderstraat een 
lezing over het leven en het werk van deze vernieuwer 
van de schilderkunst. Pieter Cornelis Mondriaan (1872 – 
1944) was een Nederlandse kunstschilder en kunsttheo-
reticus, die op latere leeftijd in het buitenland woonde 
en werkte. Mondriaan wordt algemeen gezien als een 
pionier van de abstracte en non-figuratieve kunst. Er 
waren bepaalde stijlen die hij aanhing. Zo was er het 
impressionisme, fauvisme, kubisme en het neoplasticis-
me. Mondriaan woonde en werkte in het Gooi. Onder 
andere in een pension aan de oude Naarderweg 12 in 
Laren. Tussen 1915 en 1918 had hij zijn atelier in een hou-
ten huisje aan de Noolseweg in Blaricum. Dat is nog 
steeds te bezoeken. Hij schilderde daar zijn eerste 
abstracte werk. Jaap van Duijn heeft zich verdiept in de 
persoon en het werk van Mondriaan en zal voor een boei-
ende avond zorgen! De lezing start duurt tot 21.00 uur. 
Bij binnenkomst is er koffie of thee. De toegang is gratis, 
maar bij de entree wel aandacht voor de regels voor con-
trole van corona zoals die dan gelden en in ieder geval 
controle van de corona-app of  bewijs van een recente 
test. Na af loop een glas en een collecte bij de uitgang. 
Aanmelden is niet nodig maar wees op tijd, want vol=vol.

De culturele middagen voor senioren in het Larense 
Brinkhuis worden na een coronapauze van ongeveer 
anderhalf jaar weer hervat. Op maandag 6 december zal 
Leo Janssen verhalen vertellen uit zijn boeken “Bol-an” 
en zal hij uw kennis van Laren testen aan de hand van 
een kleine quiz. Vaste bezoekers van deze middagen 
weten dat hen een gezellige en onderhoudende middag 
te wachten staat. De middag begint om 14.00 uur en ein-
digt rond 16.00 uur. De entreeprijs bedraagt € 5,-contant 
te voldoen inclusief koffie of thee tijdens de pauze. 
Reserveren vooraf is aan te bevelen. Dat kan telefonisch 
onder nr. 06 828 480 05 (inspreken met opgave van naam 
en telefoonnummer). Ook is aanmelding per mail moge-

Lezing Mondriaan

Culturele middagen voor senioren
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lijk. Het mailadres luidt cbleijerveld@versawelzijn. Van-
af februari 2022 zullen de maandelijkse middagen op de 
eerste maandag van de maand worden hervat. Maandag 
3 januari is te dicht op de jaarwisseling. Het organise-
rende team heeft al een aantal boeiende sprekers op het 
oog. U zult hierover t.z.t. worden geïnformeerd. Uiter-
aard zal rekening worden gehouden met de op 6 decem-
ber van kracht zijnde coronamaatregelen. De medewer-
kers en vrijwilligers van Versa Welzijn verheugen zich er 
op u weer te ontmoeten.

Meer rust, minder stress op een eenvoudige manier. Dit 
kan met je eigen adem en door mindfull te zijn. Wil je 
makkelijker en vrolijker door het leven gaan zonder 
stress? Schrijf je dan in voor de volgende mindfulness- & 
ademtraining die vrijdag 10 december van start gaat. In 6 
sessies van 1,5 uur leer je hoe je op een eenvoudige wijze 
mindful door het leven kan gaan. Met je adem kan je 
direct rust ervaren. Dit is te leren. En mindfulness is een 
methode die je leert om in het hier en nu te zijn, op een 
accepterende manier om te gaan met alles wat zich aan-
dient in het leven van alledag.
Als je makkelijk met je adem mee kan gaan en mindful 
kan zijn, neemt stress af en neemt rust toe,
slaap je beter, ontstaat een positiever beeld van jezelf en 
de omgeving en ga je makkelijker door het leven.
In deze training wordt de theorie uitgelegd, maar ligt 
het accent op het doen en beleven van verschillende oefe-
ningen. 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 en mindfulnesstrainer. Door haar ervaring met 
het coachen van mensen met stressgerelateerde klach-
ten, kan zij je handvatten aanreiken om beter met span-
ning om te kunnen gaan. De sessies vinden plaats op 10 
en 17 december, 7, 14 en 28 januari en 11 februari van 10.20 
tot 11.50 uur in het Brinkhuis, Brink 29 te Laren. De kos-
ten bedragen € 175,-. Geïnteresseerd? Bel 06-10185117 of 
mail naar info@qimare.nl. Kijk voor meer informatie 
ook op www.qimare.nl. Een privé mindfulness- & adem-
cursus behoort ook tot de mogelijkheden.

Krijg eenvoudig meer rust en minder stress 

Cursisten geven onder andere het volgende terug:
“De mindfulness & ademcursus heeft nieuwe inzichten 
gegeven: bewust zijn in het moment, anders kijken naar 
en reageren op gedrag van anderen, innerlijke rust door 
de bodyscan en andere oefeningen, problemen of irrita-
ties niet groter laten worden dan ze zijn.”
“De sessies waren goed opgebouwd, prettig ontspannen 
sfeer. Ik verbaasde me hoe makkelijk ik me kon ontspan-
nen.”
“Ik kan iedereen een mindfulness & adem training aan-
raden bij Simone. De combi mind en yoga zijn ideaal. Zij 
is een professional; weet de lessen goed over te brengen, 
geeft elke cursist ruimte voor inbreng en biedt een luis-
terend oor.”

Het Carminis Consort, ensemble voor Oude Muziek, 
geeft op vrijdag 10 december om 20.00 uur in de 500-jari-
ge Johanneskerk een concert waarin de aanloopperiode 
naar Kerst, de advent, centraal zal staan. Het Consort 
legt zich met name toe op vocale soli en duetten uit de 
vroegbarok en barok, een repertoire dat naar haar 
mening te weinig op concerten te beluisteren valt en 
meer aandacht verdient. Kenmerkend voor dit ensemble 
is niet alleen het feit dat in de kernbezetting gewerkt 
kan worden met een hoge sopraan en een mezzosopraan 
– een ideale combinatie voor dit repertoire –
maar ook dat er een gevarieerde continuo-bezetting is.
Het Carminis Consort geeft ook haar medewerking aan 
bijzondere evenementen en vieringen. Zo’n bijzondere 
viering is het 500-jarig jubileum van het cultureel erf-
goed de Johanneskerk in Laren. Het concert begint om 
20.00 uur en duurt een uur. De toegang is gratis maar bij 
de entree wel controle van de dan geldende coronamaat-
regelen. Na af loop een glas en een collecte bij de uitgang. 
Ook bij dit concert geldt: vol is vol. Raadpleeg voor de 
laatste informatie m.b.t. de toegankelijkheid tot de con-
certen en bijeenkomsten de website: www.johannes-
kerk500-laren.nl

Concert Carminis Consort 
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Als de coronaregels het toestaan wordt op zondag 12 
december weer een groepswandeling van de Stichting 
Wandelvierdaagse Het Gooi gehouden. Een pittige tocht, 
want onderweg moeten maar liefst vier ‘bergen’ worden 
bedwongen. De 18 km lange route voert de lopers naar 
landgoed Larenberg (achter het Tergooi-ziekenhuis), de 
Tafelberg, het Huizerhoogt en de Woensberg. Halverwe-
ge is er een koffiestop in Blaricum. 
Via Mauvezand, Gooiergracht en Postiljonheide keert het 
gezelschap terug naar start- en f inishplaats SV Laren aan 
het Schuilkerkpad in Laren.
Op vertoon van de coronapas en ID-kaart kunnen 
belangstellenden zich tussen 8.45 en 9.15 uur aanmelden 
in de kantine van SV Laren, waarna de groep om 9.30 uur 
op pad gaat. Deelname kost 4 euro, inclusief koffie met 
koek! Honden mogen niet mee.
Raadpleeg voor het laatste nieuws de site www.wandel-
vierdaagsehetgooi.nl. Daar kan vanaf heden ook worden 
ingeschreven voor de Gooise vierdaagse die van 22 t/m 25 
juni 2022 wordt gehouden. De eerstvolgende groepstoch-
ten zijn op 9 januari, 13 februari, 13 maart en 10 april.

De ijsbaan en de feestverlich-
ting maken Winter Village 
Laren nog mooier dan het 
dorp in de rest van het jaar al 
is! Charles Dickens leefde in 
de Kleine IJstijd dus er waren 
voor de winterse ijspret altijd 
bevroren vijvers te vinden. Hij 
schreef een schaatsverhaal in het feuilleton over De 
Pickwick Club. Met dat verhaal opent het Dickenstheater 
Laren dit jaar de kerstvoorstellingen. Dickens-acteur 
Aad Kok vertolkt het vrolijke verhaal IJspret, waarbij dra-
maturg/vertaler Else Flim originele glasplaten via de 
toverlantaarn vertoont. Bij het Kerstintermezzo met de 
toverlantaarn zal het publiek weer terugdenken aan het 
sleetje rijden in de tijden met dikke pakken sneeuw en 
aan de viering van kerstfeesten.
Na de pauze gaat alle aandacht naar het wereldberoemde 
verhaal A Christmas Carol, waarin de egoïstische zaken-
man Scrooge de kans krijgt een omwenteling in zijn 
leven te maken.

‘Bergetappe’ wandelclub

Winter Village met IJspret en Scrooge

De kerstvoorstellingen zijn op de zondagen 12 en 19 
december en zondag 26 december, 2e Kerstdag. Aanvang 
14.00 uur. Entree € 15,00 (inclusief koffie/thee in de 
 pauze). Reserveren via: dickens@ziggo.nl of 035 8872376
Een corona-toegangscheck wordt uitgevoerd volgens de 
landelijke richtlijnen voor theaterbezoek.
illustratie: authentieke toverlantaarnplaat een 19e eeuws 
Winter Village, schaatsen op de vijver

•  woensdag 1 december 14.30 
Waar is het grote boek van Sinterklaas   
 Kinderfilm  AL

•  woensdag 1 december 19.30 
De Beentjes van St. Hildegard Drama/Komedie

•  woensdag 8 december 14.30 
De Beentjes van St. Hildegard Drama/Komedie

•  woensdag 8 december 19.30 
Le Meilleur reste a venir Drama/Komedie

•  woensdag 15 december 14.30 
Le Meilleur reste a venir Drama/Komedie

•  woensdag 15 december 19.30 
De Luizenmoeder Komedie

•  woensdag 22 december 14.30 
De Luizenmoeder Komedie

•  woensdag 22 december 19.30 
Supernova Drama/Romantiek

•  woensdag 29 december 14.30 
De expeditie van de familie Vos Kinderfilm  AL

Filmagenda Brinkhuis 

Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:
Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
322  01-12-2021  vrij. 10-12 en za. 11-12
324  12-01-2022 vrij. 21-01 en za. 22-01
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www.bol-an.nl 

IEDERE DAG VERS!

IEDERE DAG VERS!

www.bol-an.nl 

Een buffet voor insecten op de Gooise heide
GNR zaait bloemenakkers in voor behoud vlinders en bijen

Terwijl de herfst al in volle gang is en de zomer lang geleden lijkt, is het Goois Natuurreservaat alweer 
druk bezig met het volgende bloeiseizoen. Op de Westerheide, Bussummerheide en Zuiderheide zijn 
namelijk kleine bloemenakkertjes ingezaaid. Doel is hiermee vlinders en bijen aan te trekken én te 
behouden. Dit is ontzettend waardevol voor het hele ecosysteem in het Gooi. Net als in de rest van Neder-
land hebben insecten het erg moeilijk en nemen de aantallen af. Volgend jaar zomer staat alles in bloei. 

Zaden voor hoge, droge zandgronden
‘De zaden zijn speciaal samengesteld voor ons aan de hei-
debiotoop van het Gooi,’ vertelt regiobeheerder Gerrit Kre-
mer. ‘De kruiden- en plantensoorten die we hebben 
gezaaid kwamen vroeger ook voor op onze hoge, droge 
zandgronden. We hebben samengewerkt met een bedrijf 
dat natuurlijke zaden levert, en geen zaden die zijn door-
gekweekt. Ze hebben prachtige namen: muizenoortje, 
vlasbekje, hazenpootje en schapenzuring. En er zitten ook 
bekendere soorten tussen als Sint-Janskruid, duizendblad 
en gewoon biggenkruid.’

Net als in de tijd van de erfgooiers
De keuze voor de heide als locatie voor de bloemenakker-
tjes ligt meer voor de hand dan je misschien zou denken. 
In de tijd van de erfgooiers, een boerenorganisatie die eeu-
wenlang de gronden in het Gooi in handen had, waren er 
op de heide ook akkers waar granen werden verbouwd. 
Daartussen groeiden veel andere planten en bloemen.

Gooier geeft om behoud insecten
De bloemen– en plantenzaden heeft het Goois Natuurre-
servaat kunnen aanschaffen dankzij de gulle extra giften 
van donateurs en anderen die de Gooise natuur een warm 
hart toedragen. We hebben in totaal bijna 7.000 euro ont-
vangen waarvoor wij bijna 7.000 m2 aan bloemenakkers 
kunnen aanleggen. Dat het behoud van insecten leeft 
onder de Gooise bevolking is wel duidelijk, en daar zijn wij 
ontzettend blij mee. In de zomer van 2022 verwachten we 
de eerste, uitbundige bloei van de akkers!

Over het Goois Natuurreservaat - Het Goois 
Natuurreservaat beheert en beschermt de natuur in 
het Gooi al sinds 1932. Bossen, uitgestrekte heidevel-
den, zandverstuivingen en historische akkers. Een 
groene oase van ruim 2.800 ha in een sterk verstede-
lijkte omgeving. Waar nog veel bijzondere planten en 
dieren voorkomen: dopheide, klokjesgentiaan, de 
boommarter, reeën, dassen en nog veel meer. Zoiets 
waardevols moet behouden blijven! Wij willen dat 
iedereen hiervan kan blijven genieten. Nu én straks. 
Doe met ons mee als donateur, vrij-
williger of bedrijf. 
Kijk op gnr.nl/steun voor alle 
mogelijkheden.
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 Agenda

t/m 15 dec  Atelier Brink-Art: Expositie Cok-Art, 
do-vr-za-koopzo 12.00-17.00 uur

t/m 31 dec  BEL-kantoor Eemnes: tentoonstelling 
BEL-ARTiesten

t/m 31 dec  Wolterinck Store: Christmas Pop-Up Shop, 
ma t/ za 10.00-17.00 uur

t/m 10 jan   Galeriecafé Rosa Spier Huis: Expositie 
Agnes van den Brandeler, 10.00-17.00 uur

25, 26 en 
27 nov  Theater Singer Laren: Toneengezelschap 

De Papegaai – ‘Club La Centuria’
27 nov t/m 
31 jan  De Lindenhoeve (Historische Kring 

Laren): Tentoonstelling erfgooiers,  
elke za 14.00-16.00 uur

28 nov  Papageno Huis: Zondagochtendconcert, 
11.00 uur

28 nov  Dickenstheater Laren: Solotoneel  met 
toverlantaarnbeelden, 14.00 uur

30 nov  Film aan de Brink: The Singing Club,  
19.30 uur

30 nov  Johanneskerk: Lezing Mondriaan, 
19.30-21.00 uur

5 dec  Papageno Huis: Zondagochtendconcert, 
11.00 uur

6 dec  Brinkhuis: Culturele middag voor 
senioren, 14.00-16.00 uur

10 dec Rosa Spier Huis: Santiago Trio, 20.00 uur
10 dec  Johanneskerk: Concert Carminis Consort, 

20.00 uur
11 dec  Sint Jansbasiliek kerstconcert  

met Ton Koopman
12 dec  Wandelvierdaagse Het Gooi: ‘Bergetappe’, 

start bij SV Laren, aanmelden 8.45-9.15 uur
12 dec  Papageno Huis: Zondagochtendconcert, 

11.00 uur
12 dec  Dickenstheater Laren: kerstvoorstelling, 

14.00 uur
17 dec  Rosa Spier Huis: Dans Mime 

Theatergezelschap Tinaninani – ‘Sorrow’, 
20.00 uur

19 dec  Papageno Huis: Zondagochtendconcert, 
11.00 uur

19 dec  Dickenstheater Laren: kerstvoorstelling, 
14.00 uur

26 dec  Dickenstheater Laren: kerstvoorstelling, 
14.00 uur

28 dec  Sint Jansbasiliek: Vrienden Concert Laren 
klassiek (besloten)

Terugkerende activiteiten
PC HelpdeskBEL, Brinkhuis, iedere werkdag 
van 10.00-12.00 uur
Koffieochtend, Brinkhuis, iedere donderdag  
van 10.00-11.30 uur
Brei-en-haakcafé, Brinkhuis, elke eerste donderdag  
van de maand van 10.00-12.00 uur
Geef-en-neemtafel, Brinkhuis, iedere vrijdag van 
10.00-12.00 uur
Voorlezen aan peuters in de bibliotheek, Brinkhuis, 
iedere vrijdag van 11.00-11.30 uur
Repair Café Laren, Ons Genoegen (speeltuin), elke 
tweede zaterdag van de maand van 10.00-12.30 uur
Open Podium, Bibliotheek Huizen, elke laatste zaterdag 
van de maand van 10.45-12.00 uur
Parkinson Café Laren, Amaris Theodotion,  
elke derde donderdag van de maand vanaf 14.30 uur
Taalcafé Laren, Brinkhuis, elke donderdag van 
10.30-12.00 uur
Culturele middag voor senioren, Brinkhuis,  
elke eerste maandag van de maand, 14.00-16.00 uur 
(m.u.v. januari 2022)

Tel: 035-5311880

Thuiszorg,
op uw wensen afgestemd!

www.carecompany.nl
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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  
1 december 2021

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

De Gouden Makelaar 
 NVM Makelaars in Laren, Blaricum en omgeving 

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVEND BEZOEK 035 - 538 48 10   

NIEUW TE KOOP 
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Cover: De vlag uit voor Sint Nicolaas


