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Erika DalEs

5 vragen aan 

Hoe kijk je terug op die dertig jaar in Laren?
‘De solopraktijk van huisarts van Dorst was voor mij een 
ideale leerschool. Het was een kleinschalige en laag
drempelige praktijk. Oergezellig, een beetje het idee van 
een huiskamer. Met z’n tweeën waren we helemaal op 
elkaar ingespeeld. Veel taken mocht ik zelfstandig uit
voeren. Bloeddrukcontroles, diabeteszorg en wondzorg 
bijvoorbeeld. Daar heb ik enorm veel van geleerd. In 
Laren heb ik drie generaties patiënten behandeld en ik 
ken ze allemaal bij naam. Als er een baby wordt geboren, 
dan bel ik ook de oma op om haar te feliciteren. Ik voel 
me betrokken en ik vind het belangrijk om voor elke 
patiënt de tijd te nemen. Ja, ik ben er nog echt eentje van 
de oude stempel. Maar als je iedereen een beetje aan
dacht geeft, ben je uiteindelijk veel minder druk. Een 
luisterend oor bieden, belangstelling tonen: dat kan 
zoveel voor iemand betekenen. En ik zorg er altijd voor 
dat mijn patiënten lachend de deur uitgaan.’

Wat heb je allemaal zien veranderen?
‘Van alles! In het begin haalde ik bloeduitslagen op in 
het ziekenhuis, dat kun je je nu nauwelijks meer voor
stellen. In 1996 deed de computer zijn intrede, het begon 
met de f inanciële administratie. Ik weet nog dat ik zei: 
“Dat gaat ‘m niet worden.” Toch hadden we het allemaal 
snel onder de knie. Ook kwamen er steeds meer adminis
tratieve handelingen bij. Vroeger schreef je voor een ver
wijzing gewoon een kaartje. Nu moet alles tot in detail 
worden geadministreerd. Door de opkomst van internet 
zijn patiënten ook mondiger geworden. Ze hebben meer 
kennis en dat laten ze vaak ook blijken. Ik heb dat nooit 
als vervelend ervaren, ik vind het eigenlijk wel leuk.’
   

Waarom vertrek je naar Eemnes en wat ga je 
daar doen?
‘Een collega die in de solopraktijk van dokter de Bruin in 
Eemnes werkt, vroeg mij om haar te komen ondersteu
nen. Zij werkt fulltime, ik ga er drie dagen aan de slag. 
Het is echt een ondersteunende functie waarbij ik chro
nische patiënten ga begeleiden. Denk aan diabeteszorg, 
ouderenzorg en bloeddrukcontroles. Ik ben nu 58 en heb 
dus nog een aantal jaren te gaan tot aan mijn pensioen. 
Dit zie ik als een mooie, nieuwe uitdaging. Ik heb er veel 
zin in.’ 

Wat betekent Laren voor jou?
‘Wij wonen hier sinds 2004 met zeer veel plezier. Laren is 
een prachtig dorp met leuke mensen. Voor veel buiten
staanders heeft Laren het imago van een bekakt dorp, 
maar dat klopt echt niet. Echte Laarders zijn vriendelij
ke, lieve mensen. En of het nu een boerenzoon is die op 
zijn trekker naar de praktijk komt, of een bankier of 
beroemdheid in zijn Tesla, dat maakt voor mij geen enkel 
verschil.’ 

Welke inwoner van Laren verdient volgens jou 
een pluim?
‘Graag wil ik ál mijn patiënten uit Laren in het zonnetje 
zetten. Zij hebben allemaal een speciaal plekje in mijn 
hart. Dertig jaar hebben we lief en leed gedeeld. Ook het 
vertrouwen dat ze in mij hadden vind ik heel bijzonder. 
De laatste weken heb ik van tientallen patiënten kaartjes 
gekregen met allemaal lieve teksten. Als ik eraan denk 
dat ik dit nu achter me laat, dan raakt me dat echt. Maar 
ik heb geen spijt van mijn vertrek. En ik ben natuurlijk 
niet weg uit Laren, hè? Ik blijf op de hoogte van het wel 
en wee in het dorp en op straat kom ik nog steeds ieder
een tegen. Ik heb altijd gezegd: “Ik heb het mooiste vak 
van Laren.” Dat blijft zo, alleen wordt Laren nu Eemnes.’

Erika Dales is voor veel inwoners van Laren een ver-
trouwd gezicht. Als doktersassistente werkte ze 27 jaar 
samen met huisarts van Dorst en na zijn pensionering in 
2019 ging ze aan de slag bij Huisartsenpraktijk Laren. 
Onlangs maakte Erika haar overstap naar de praktijk 
van dokter de Bruin in Eemnes bekend. ‘Ik ga al mijn 
Larense patiënten ontzettend missen, maar kijk ook erg 
uit naar deze nieuwe uitdaging.’
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Hoe gaat het met u?

Een simpele vraag misschien, 
maar ik vind het goed om daar 
even stil bij te staan. Juist nu en 
juist deze week, want het is de 
Week tegen Eenzaamheid. Mis
schien kent u iemand in uw 
omgeving die wel een kopje kof
f ie of een praatje kan gebruiken. 
Tijdens deze week helpen we u 
daar een handje bij. 

Bij deze editie van het Larens Journaal vindt u een 
ansichtkaart. De vraag op de kaart is: Hoe gaat het met 
je? Het is een uitnodiging om bij iemand in de bus te 
doen of om het iemand toe te sturen. U kunt zelf aanvin
ken wat u wilt doen: een kopje koff ie drinken, een wan
deling maken of samen koken. Het zijn een paar ideeën, 
een aanmoediging, want er zijn nog veel andere manie
ren om elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld in het Brink
huis. Daar zijn allerlei activiteiten te doen waarbij ont
moeting centraal staat. Niet alleen tijdens deze week, 
dat kan het hele jaar door. Kijk op de website:  
www.hartvanlaren.nl of makkelijker nog: loop eens 
 binnen. Een bakje koff ie of thee is daar altijd te ver
krijgen. Dat kan alleen, maar het is nog leuker om met 
iemand anders te gaan. 

Dus, grijp deze uitnodiging vast en gebruik het. Het 
start met de simpele vraag: Hoe gaat het met u?

Jan den Dunnen,
wethouder
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  Dit is een podium voor  de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

BEL: Samen sterker apart…
Zo is de samenwerking tussen Blaricum, Eemnes en 
Laren goed samen te vatten. Opgericht in 2008 om én zelf
standig te blijven én bestuurlijk sterker te worden door 
schaalvergroting; 30.000 inwoners gold toen als optimaal 
aantal inwoners, precies het totaal van onze BELgemeen
ten. De eerste zgn. bestuurskrachtmeting in 2010 bewees 
dat het concept werkte. Daarna heeft de één na de andere 
consultant onderzocht hoe de BEL sterk te houden, de 
gemeenteraden meer te betrekken en kernpersoneel vast 
te houden. Decentralisaties van het Rijk leidden tot de 
behoefte aan schaalvergroting of door fusie en/of inten
sievere samenwerkingsvormen. 
Dit jaar (2021) zijn er weer twee rapporten verschenen met 
als doel de BEL een nieuwe toekomst te bieden. De advie
zen verschillen maar hebben één ding gemeen en dat is 
het verminderen van de invloed van Laren op beleid en 
uitvoering en daarmee ook minder invloed op hoe de bur
ger bediend wordt. Dit geldt als dé test op hoe zelfstandig 
Laren nog is. Er zitten onduidelijkheden in de rapporten, 
dus heeft D66 schriftelijke vragen gesteld om te verne
men hoeveel sterker de BEL nu op basis van deze adviezen 
wordt, wat ‘apart’ dan nog inhoudt en welke zeggenschap 
de gemeenteraad blijft behouden. Van groot belang is een 
raadsdiscussie over de rapporten en de visie van B&W op 
een vernieuwde BEL, ook financieel. Dat is hard nodig, 
gezien de analyses van de Jong (Liberaal Laren) en Bijvoet 
(D66) over uitputting van onze reserves en tekorten op 
onze jaarrekening. Zonder ingrepen wordt het apart 
samen zwak. 

Flip de Groot
D66

14 kt goud
vanaf € 59,--The Perfect Gift

Tel: 035-5311880

Thuiszorg,
op uw wensen afgestemd!

www.carecompany.nl



Politiek

Uit de krant…
Steeds vaker wordt de gemeenteraad geconfronteerd met 
persberichten in de krant over collegebesluiten, lang 
voordat hierover met de raad is gesproken. En als erover 
gesproken wordt, is alles al rond en kunnen we tekenen 
bij het kruisje.
Zoals onlangs het persbericht: “Snelst groeiende sport 
van Nederland komt naar Laren”. Het besluit van het col
lege op het oefenveldje van de hockey, vier padelbanen te 
realiseren. Subsidie voor deze commerciële activiteit was 
al toegezegd. Ook was er ‘uitruil’ geweest van het hockey
oefenveldje (die dit voor 1 euro van de gemeente huurt) 
naar de tennis, die hier deze banen gaat bouwen. Zowel 
gemeenteraad als burger zijn volledig buitenspel gezet. 
Volgende persbericht: “Principebesluit verkoop raadhuis 
en huisvesting gemeentebestuur in het Brinkhuis”. Het 
college publiceerde dit besluit en liet onderzoek doen 
naar de opbrengsten. Zonder de gemeenteraad eerst te 
vragen of ze dit überhaupt willen. 
Al meer dan vijf jaar vragen wij om een ‘termijnvisie leeg
komende gebouwen’. Maar met de opmerking van de wet
houder: “Visie haal je bij de opticien” werd deze gouden 
kans om integraal de toekomst van Rabo, Brinkhuis, Chi
nees en eventueel gemeentehuis in brede zin te bespre
ken, teniet gedaan.
Andere voorbeelden uit een reeks van krantnieuws waar
mee we plots werden geconfronteerd: ‘contract LATAX 
opgezegd’,  ‘verkoop ambtswoning’,  ‘wadi op de Brink’  en 
vers van de pers: het persbericht ‘revitaliseringplan cen
trum’.
Om met Omtzigt te spreken: “Het bestuur trekt zich 
niets meer aan van de volksvertegenwoordiging en dat is 
van de zotte”. Helaas zien we ook in Laren dat wethouders 
hun eigen gang gaan en de 
gemeenteraad of inwoner hier 
niet of nauwelijks bij wensen te 
betrekken. Dit is niet de bestuurs
cultuur die wij voorstaan!

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren

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

Bestuur in het gemeentehuis, raad en 
commissies vergaderen in Eemnes? 
Afgelopen week stonden er in de raadscommissie Maat
schappij & Financiën twee onderwerpen uit het coalitie
akkoord (20182022) van VVD en Larens Behoud op de agen
da. Huisvesting van het college van burgemeester en 
wethouders met staf én verkoop van het gemeentehuis. 
Het gemeentehuis moet zich volgens het college ontwik
kelen tot een nieuw klein Larens ziekenhuis. 
Beide onderwerpen zijn door het college terug getrokken. 
Vrijwel alle partijen vonden dat dit niet in één avond kon 
worden afgehandeld en zeker niet rijp was voor besluitvor
ming door de gemeenteraad. 
Het CDA Laren meent een verhuizing van het college met 
staf naar het Brinkhuis géén duurzame oplossing voor het 
Brinkhuis is. De gemeente kan beter een goed voorbeeld 
geven door het huidige gemeentehuis te verduurzamen 
met f lexibele werkplekken voor wethouders, gemeentese
cretaris, en staf in de huidige raadszaal. De griffie en bur
gemeester houden uiteraard de eigen mooie kamers. De 
vrijkomende kantoren kunnen commercieel verhuurd 
worden. Zodat de kosten en opbrengsten meer met elkaar 
in balans komen. 
Het gemeentehuis verkopen voelt voor het CDA Laren als 
het weggeven van het gemeentelijk tafelzilver. Misschien 
levert het nu meerdere miljoenen euro’s op maar die ver
dwijnen in de algemene reserve en versterken niet de 
financiële positie van Laren.  Het CDA Laren meent wel dat 
corona heeft bewezen dat raadscommissies en gemeente
raad in het BELkantoor kunnen vergaderen. Daar kan 
samen met Blaricum en Eemnes meteen geïnvesteerd wor
den in nieuwe audio en visuele techniek.
Het Brinkhuis moet nu eindelijk ruimte krijgen voor een 
terras aan de voorzijde met open
slaande deuren en is een mooie 
plek voor de Historische Kring. Zo 
hoorde ik iemand opperen tijdens 
de opening van Art Laren. 

Erwin van den Berg
gemeenteraadslid CDA
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Antoinetty en Bettie zien Laren wel zitten

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 emailservice via 
www.overheid.nl

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

•  Cornelis Bakkerlaan 59, 1251 BP, plaatsen van een 
dakkapel, ingekomen 13 september 2021

•  Diepenbrocklaan 8, 1251 EN, vellen van 3 bomen, 
ingekomen 13 september 2021

•  Raboes 18 en 20, 1251 AL, wijzigen gebruik 
 bestemmingsplan, ingekomen 14 september 2021

•  ’t Paadje 24, 1251 RJ, plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde, ingekomen 16 september 2021

•  Breeweg 7, 1251 DX, vellen van 1 boom, ingekomen  
18 september 2021

•  Jagersweg 4, 1251 ZR, bouwen van een erker aan de 
voorzijde en aanbouw achterzijde, ingekomen  
16 september 2021

•  Eemnesserweg 33, 1251 NB, realiseren van 4 
padelbanen en het plaatsen van een afscheiding, 
ingekomen 20 september 2021

•  Sint Janstraat 46, 1251 LB, plaatsen van een extra pui 
aan de tuinkant, ingekomen 21 september 2021

•  Henri Polakweg 9, 1251 PH, plaatsen van een 
dakkapel, ingekomen 24 september 2021

•  Schoolpad 6, 1251 ZN, realiseren van een tussenbouw 
tussen woonhuis en bijgebouw, ingekomen 24 
september 2021

•  Rectif icatie: Noolseweg 15A, 1251 GN, realiseren van 
een aanbouw met kelder, ingekomen 16 augustus 
2021

  moet zijn: Noolseweg 15A, 1251 GN, realiseren van 
een aanbouw, ingekomen 16 augustus 2021

•  Derkinderenlaan 3A, 1251 EK, vellen van 1 boom 
(herplant), ingekomen 23 september 2021

•  Smeekweg 51, 1251 VK, vellen van 4 bomen (herplant), 
ingekomen 24 september 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 
omgevingsvergunningen

•  Esseboom 2H, 1251 CP, oprichten van een woning
•  Akkerhof 1, 1251 ZM, vellen van 1 boom
•  Co Bremanlaan 3, 1251 HT, vellen van 1 boom

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.

Verleende 
omgevingsvergunningen*

•  Paviljoensweg 4, 1251 AS, plaatsen van een aircounit, 
verzonden 14 september 2021

•  De Schout 12, 1251 BN, realiseren van een nieuwe inrit, 
verzonden 14 september 2021

•  Breeweg 9, 1251 DX, bouwen van een tuinkamer, 
plaatsen dakkapel, legaliseren bestaande dakkapel en 
verlengen van het dak, verzonden 14 september 2021

•  Jan Hamdorff laan 37, 1251 NL, realiseren van een 
dakopbouw op de bestaande uitbouw aan de achter
zijde, verzonden 24 augustus 2021

•  Smeekweg 17A, 1251 VH, verduurzamen, vergroten en 
renoveren van de woning, verzonden 15 september 
2021

•  Noolseweg 21B, 1251 GN, plaatsen van een zwembad in 
de achtertuin, verzonden 16 september 2021

•  Groene Gerritsweg 3, 1251 JL, vellen van 1 boom 
(herplantplicht), verzonden 14 september 2021

•  Esseboom 2B, 1251 CP, bouwen van een woning, 
verzonden 21 september 2021

•  Westerheide 6, 1251 ET, vellen van 10 bomen 
 (herplantplicht), verzonden 27 september 2021

•  Plein 1945 27, 1251 MA, tijdelijk vestigen van een 
onderwijslocatie met huiswerkbegeleiding op de 
begane grond in een bestaand pand voor een periode 
van maximaal 10 jaar, verzonden 24 september 2021

Geweigerde 
omgevingsvergunning*

•  Noolseweg 21B, 1251 GN, vellen van 2 bomen, 
verzonden 21 september 2021

Cadeaus voor afscheidnemende 
raadsgriffier Corrie Holtslag
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Verleende APV vergunning*

Besloten door burgemeester en wethouders:
•  Schapendrift 64, 1251 XH, wijziging periode tijdelijke 

standplaatsvergunning voor het bevolkingsonderzoek 
borstkanker op het complex De Biezem van 6 oktober 
2021 tot en met 31 januari 2022, in plaats van 23 
augustus 2021 tot en met 30 november 2021, verzonden 
27 augustus 20211

*  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 www.laren.
nl/bezwaarschrift

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

Vertrokken naar onbekende 
bestemming

Uit onderzoek van gemeente Laren is gebleken dat de 
onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar 
hij/zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat 
ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding 
van de  persoonslijsten van deze persoon op te schorten. 
Dit betekent dat hij/zij daardoor formeel niet meer op 
dat adres staat ingeschreven. 

Geslachtsnaam en voorletters: M.A. Henken
Adres en woonplaats: Nieuweweg 37C Laren
Datum besluit: 13082021

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u hiertegen bezwaar maken op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht. De termijn voor het indie
nen van een bezwaarschrift is zes weken. De termijn is 
ingegaan op 14 september 2021. In uw bezwaarschrift 
staat in ieder geval uw naam en adres, de datum, het 
besluit waar u het niet mee eens bent, waarom u het niet 
eens bent met dit besluit, uw handtekening. Stuur het 
bezwaarschrift naar het  college van B&W, Postbus 71, 
3755 ZH Eemnes.

Familieberichten

Geboorten
20082021 Ottilie Clementine Eliane Fleuren
11092021 Juliëtte Rosalie Ramselaar

Huwelijk/partnerschap
04092021 Anton Arent Müller, en: Alena Drost

Echtpaar Dorrestijn - Schoevaart 
zestig jaar getrouwd 

Burgemeester Nanning 
Mol bracht zondag  
19 september een 
 felicitatiebezoek aan 
echtpaar Dorrestijn  
Schoevaart, vanwege 
hun zestigjarig huwe
lijksjubileum.

Meneer Dorrestijn was wethouder en waarnemend bur
gemeester van Landsmeer. In 1985 werd hij burgemees
ter van de gemeente NoorderKoggenland (tegenwoordig 
Medemblik), tot zijn pensionering in 2001. Tijdens zijn 
ambtsperiode was hij ook statenlid van NoordHolland. 
Na zijn ambtsperiode is hij (vice)dijkgraaf geweest bij 
het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In 
die hoedanigheid was hij trekker van de fusie van vijf 
waterschappen. Zijn carrière eindigde in 2003. Mevrouw 
heeft zich via vrijwilligerswerk altijd ingezet voor de 
gemeenschap: gedurende de twintig jaar die zij in Laren 
wonen is zij veertien jaar gastvrouw geweest in het Sin
ger Museum en heeft daarnaast creatieve cursussen 
gegeven bij de Volksuniversiteit.

Het echtpaar heeft een zoon en een dochter en drie klein
kinderen af komstig van de zoon. Grote hobby van het 
echtpaar was altijd zeilen. Toen dat niet meer kon, schaf
ten ze een motorboot aan die nu helaas ook de deur uit is. 

Echtpaar Melssen - Van Bergen 
zestig jaar getrouwd

Burgemeester Nanning Mol bracht woensdag 22 septem
ber een felicitatiebezoek aan echtpaar Melssen  Van 
 Bergen, vanwege hun zestigjarig huwelijksjubileum op 
donderdag 23 september. 

Het echtpaar heeft elkaar ontmoet tijdens een dansavond. 
Er volgden snel nog meer dansavonden. Na vijfeneenhalf 
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jaar verkering was het 
echtpaar verloofd en 
daarna zijn ze getrouwd. 
Het echtpaar heeft drie 
zonen en inmiddels 
alweer negen gezonde 
kleinkinderen waar ze 
ontzettend trots op zijn.

Het stel is verhuisd van Nijmegen naar Huizen door het 
werk van meneer. Mevrouw heeft veel vrijwilligerswerk 
gedaan (45 jaar lang). Hiervoor heeft ze een Koninklijke 
onderscheiding ontvangen (Ridder in de Orde van Oran
jeNassau). Van Huizen zijn ze verhuisd naar Laren en op 
dit moment wonen ze in Theodotion. Het echtpaar voelt 
zich hier enorm thuis. 

Nederland verder open met 
coronatoegangsbewijs 

Sinds 25 september is anderhalve meter afstand houden 
niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het 
drukker wordt, zoals de horeca, evenementen, poppodia, 
theaters en bioscopen, is een coronatoegangsbewijs 
nodig. Met dit toegangsbewijs laat u zien dat u gevacci
neerd of getest bent, of hersteld bent van corona. U vindt 
alle informatie hierover op de website van de Rijks
overheid: www.rijksoverheid.nl

Hoe werkt een coronatoegangsbewijs? 
Het toegangsbewijs is een QRcode. U kunt deze QRcode 
op verschillende manieren ontvangen: 
•  Via de website www.coronacheck.nl; 
•  Via de CoronaCheckapp op de smartphone; 
•  Op papier via de website www.coronacheck.nl/print;
•  Op papier, toegestuurd per post, bel daarvoor met 

0800  1351. 
Let op: het gele boekje is géén off icieel vaccinatiebewijs. 

Bibliotheek biedt ondersteuning  
Komt u er niet uit? In bijna alle bibliotheken in Neder
land kunt u hulp krijgen bij het installeren van de 
CoronaCheckapp of printen van het coronatoegangs
bewijs en het aanvragen van DigiD. Kom dus vooral 
langs bij de bibliotheek in het Brinkhuis. Bellen kan ook, 
met: 035  538 26 12.   

Nieuwe kleinschalige 
vervoersvoorziening

Eerder dit jaar kondigden we aan dat er een extra 
 vervoersvoorziening in Laren komt, bedoeld voor korte 

Larens Journaal

ritjes in het dorp naar locaties als de (huis)arts, super
markt, het Brinkhuis, et cetera. Het is vervoer van deur 
tot deur voor ouderen en minder mobiele inwoners in 
Laren. Met dit initiatief willen we inwoners ondersteu
nen om actief aan de samenleving te kunnen blijven 
deelnemen. Ook ontstaat er een sociaal moment, zowel 
voor de passagier als de chauffeur: voor en door Laren.
 
Het voertuig ziet eruit als een stevige golf kar en is in 
staat om tot maximaal drie personen te vervoeren. Ook 
kan een rollator mee worden vervoerd. Het is elektrisch 
en draagt daarmee bij aan de klimaatdoelstellingen van 
Laren. Naar verwachting kan het busje in november 
gaan rijden.
Wethouder Ton Stam: “Het initiatief voor dit vervoer is 
onderdeel van het Gemeentelijk Verkeers en Vervoers
plan. Samen met raadslid Eric Hurink hebben we dat 
verder uitgewerkt. Ik ben ontzettend blij dat we zover 
zijn dat het nu uitgevoerd kan worden. Zo willen we 
onze voorzieningen voor alle inwoners toegankelijk 
houden.”
 
Stichting Dorpsbus Laren
De vervoersvoorziening is er voor en door inwoners van 
Laren. Zo is er inmiddels een stichting opgericht om de 
organisatie van dit vervoer te verzorgen: Stichting 
Dorpsbus Laren. Er is een bestuur gevormd, bestaande 
uit betrokken inwoners: Walter van Baars (voorzitter), 
Martin Lehmann (secretaris) en AlbertJan Visser 
 (penningmeester).
Walter van Baars: “In ons dorp woont een onevenredig 
groot aantal ouderen. En ik ken er verschillende die drei
gen te vereenzamen, omdat zij zich in hun mobiliteit en 
in hun contacten geremd voelen. Dat geldt voor 
ge handicapten, maar niet alleen voor hen. Dat mág niet 
 gebeuren. Vandaar dat ik de steun van de gemeente voor 
dit initiatief enorm toejuich.” 

De gemeente verleent de stichting een startsubsidie 
waarmee het voertuig aangeschaft kan worden en om te 
helpen bij de opstartkosten voor het eerste jaar. Hierna is 
het de bedoeling om de nodige gelden bij elkaar te 
 brengen via sponsoring en fundraising. 
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Prijsvraag naam bus
We zijn nog op zoek naar een passende naam voor deze 
vervoersvoorziening. Heeft u een idee voor een passende 
naam? Stuur deze naar projecten@laren.nl Doe dat voor 
15 oktober dan zal de stichting de winnende naam 
bekendmaken. De winnaar mag het eerste ritje maken 
en natuurlijk de naam onthullen.
 
Administratieve krachten gezocht!
Stichting Dorpsbus Laren kan alle hulp gebruiken om 
het vervoer te laten slagen. Er is veel werk verzet, en het 
ziet ernaar uit dat we een grote groep vrijwilligers bereid 
hebben gevonden om als chauffeur dit vervoer mogelijk 
te gaan maken. Op dit moment worden er vooral mensen 
gezocht die willen helpen als telefoniste om verzoeken 
van inwoners te behandelen, de planning van de ritten te 
organiseren en lichte administratieve zaken te verrich
ten. Interesse? Opgeven kan bij eric.hurink@gmail.com

College Laren biedt gemeenteraad 
revitaliseringsplan centrum aan

Het college van burgemeester en wethouders van Laren 
heeft een revitaliseringsplan voor het centrum van 
Laren vastgesteld. Het plan moet een impuls geven aan 
de economische vitaliteit van het centrum en bevat 
maatregelen die bijdragen aan een aantrekkelijk 
 centrum. Het plan is in nauwe samenwerking met 
 Bijzonder Laren tot stand gekomen.

Het plan beschrijft toekomstige ontwikkelingen en con
crete acties om het centrum aantrekkelijk te houden. De 
acties variëren van het vernieuwen van straatmeubilair 
(zoals bankjes en prullenbakken), het opwaarderen van 
het pleintje op de hoek DriftNaarderstraat, tot het 
maken van een verkoopboek om potentieel nieuw onder
nemerschap aan te boren.  

Wethouders Ton Stam en Peter Calis over het plan: “De 
afgelopen anderhalf jaar stond vooral in het teken van 
het coronavirus. Veel organisaties en ondernemers heb
ben een bijzonder zware tijd achter de rug. Met dit 
 revitaliseringsplan willen we een impuls geven aan de 
economische vitaliteit van het centrum en daarmee van 
het dorp.” Roel Willems, voorzitter van Bijzonder Laren 
over het plan: “Dit is een mooie en gezamenlijke aanpak 
om het centrum verder te versterken. We hebben als 
Laren een goede uitgangspositie, maar niets doen kan 
niet. We moeten blijven werken met elkaar aan een sterk 
en aantrekkelijk centrum.”

Vervolgproces
Het revitaliseringsplan is voor vaststelling aan de 
gemeenteraad aangeboden en wordt naar verwachting 
in de raadsvergadering van oktober besproken. Met het 
 revitaliseringsplan is een investering vanuit de gemeen
te van ruim tweeëneenhalve ton gemoeid.   

Week tegen Eenzaamheid  
van start  

Van 30 septem
ber tot en met  
7 oktober is het 
de Week tegen 
Een za a mheid. 
Bij dit Larens 
Journaal zit ook 
een ansicht
kaart die u kunt 
gebruiken om iemand uit te nodigen voor een kopje 
koff ie, een wandeling of iets anders. Bij eenzaamheid 
gaat het vooral om het gemis van persoonlijke aandacht 
en een klein gebaar maakt een groot verschil!  

Hoe gaat het met je?  
Burgemeester en de wethouders van Laren brengen op 
verzoek een bezoek bij bewoners in het kader van de 
Week tegen Eenzaamheid. Het gaat om een praatje, een 
wandeling of om gewoon te vragen: hoe gaat het met u? 
Iedereen kan deze vraag stellen aan iemand anders. Wet
houder Jan den Dunnen: “Ontmoeting en verbinding 
staat deze week centraal. Om dat te stimuleren, ontvan
gen onze inwoners een ansichtkaart om iemand anders 
uit te nodigen voor een praatje. Gewoon om te vragen 
hoe het gaat.”  

Activiteiten 
In het Brinkhuis, Muziekcentrum Schering & Inslag en 
De Scheper zijn tot en met 7 oktober allerlei activiteiten 
te doen waarbij ontmoeting en verbinding centraal 
staan. Zo is er een inloopochtend talenonderwijs, een 
open huis bij King Arthur Groep met koff ie of soep en 
een optreden van Drum & Showband MCC. Ook is er een 
jongereninloopavond bij Dynamic Arts. Verder is er een 
bingomiddag en een schrijfcafé. Kortom, er is veel te 
doen! Aanmelden kan via info@hartvanlaren.nl Kijk 
voor het hele overzicht op www.hartvanlaren.nl of bij de 
receptie van het Brinkhuis, Brink 29 in Laren. 

Op de website www.eentegeneenzaamheid.nl vindt u 
meer informatie over het tegengaan van eenzaamheid.  
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Contactgroep Mantelzorgers 
Dementie/NAH

Voor mantelzorgers van een naaste met (beginnende) 
dementie of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) orga
niseert Versa Welzijn vanaf maandag 4 oktober een 
 contactgroep. Tijdens de contactgroep kan er veel steun 
worden gevonden en kunnen deelnemers ervaringen 
met elkaar delen. 

Het is van 10.00 tot 11.30 uur in Wijkcentrum De Malbak 
(Burgemeester Tydemanplein 3 in Blaricum) en daarna 
elke eerste maandag van de maand. Deelname is gratis en 
inwoners uit de BELgemeenten zijn van harte welkom. 

Als u meer wilt weten of als u zich wilt aanmelden, neem 
dan contact op met Serena Stad van het Sociaal  Wijkteam, 
telefoonnummer 06  31 99 56 56 of 
email sstad@versawelzijn.nl

Buurtpreventievereniging 
Heidezicht

Elke wijk in Laren kent een eigen buurtpreventie
vereniging. Enkele buurtpreventieverenigingen werken 
ook met vrijwillige surveillanten. Dit zijn de surveillan
ten van buurtpreventievereniging Heidezicht, betrok
ken inwoners die zich vrijwillig inzetten voor de veilig
heid in hun wijk. Elke avond lopen zij een ronde, houden 
veiligheidsrisico’s in de gaten en geven verdachte 
 signalen door aan de politie. 

Bent u een inwoner die zich graag ook voor deze buurt
preventievereniging wilt inzetten? Dan kunt u zich aan
melden bij Michael Ederveen op Smeekweg 15. Meer 
informatie leest u op www.bpvheidezicht.nl

Vraag van de maand: 
hoe gaan we verder?

In de coronacrisis ontwikkelden we nieuwe gewoonten, 
sommige wil je misschien wel vasthouden. Hoe houd je 
de dingen waar je energie van krijgt vast nu het gewone 
leven weer langzaam op gang komt?

Tips
•  Neem de tijd om samen met je gezin terug te kijken. 

Wat was er wel en niet f ijn aan het afgelopen school
jaar? Wat wil je graag vasthouden en waar ben je blij 
vanaf te zijn?

•  Maak een lijst met dingen die jij en je gezin willen 
blijven doen nu de lockdown (grotendeels) voorbij is.

•  Kies allemaal een ding die je wilt blijven doen ook nu 
het ‘gewone’ leven weer start. Denk aan elke dag even 
wandelen, gedeeltelijk thuiswerken, samen lunchen, 
loungen, spelletjes doen, minder tijd besteden aan 
social media.

•  Plan deze uitgekozen dingen in de (familie)agenda en 
maak er een prioriteit van. Zo zorg je ervoor dat er 
ruimte blijft om dingen te doen die energie opleveren.

•  Houd elkaar scherp op het vasthouden aan de uitge
kozen dingen. Deze dingen zijn belangrijk voor jullie 
gezin en mogen dus niet zomaar aan de kant 
ge schoven worden.

•  Plan ook af en toe een moment om te evalueren. Is er 
genoeg tijd om de dingen te doen die iedereen belang
rijk vindt om te doen? 

Meer advies nodig? Neem gerust contact op met Jeugd 
en Gezin Gooi en Vechtstreek via info@jggv.nl of  
035  692 63 50. 

World Clean Up Day 

Tijdens de World Clean Up Day zaterdag 18 september 
overhandigde wethouder Ton Stam opruimpakketten en 
een certif icaat aan inwoners die meedoen aan de actie 
‘Adopteer stukje Laren Schoon’. Met de actie adopteren 
inwoners een stukje van Laren en houden dit zo schoon 
mogelijk. Ook meedoen? Opgeven kan via de website 
www.laren.nl/larenschoon
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Nieuws in beeld

Nazomerdrukte op de heide

Ook 25 ste editie Art Laren goed bezocht

Johanneskerk voor iedereen.  
Ook voor motorijders?

Het licht gaat uit voor de 
poffertjeskraam

Nieuwe expositie Graatje Majoor in 
Brinkhuis

Expositie  Bijzondere Larense stoelen 
groot succes

Moet dat nou? Vernielzucht in het 
weekend

Laren dames willen maar niet winnen (1-2 tegen 
Groningen)

Kleine raampjesdag goed bezocht

Joseph Klibansky in brons op Art Laren
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Nazomerdrukte op de heide

Joseph Klibansky in brons op Art Laren

Laren is weer een stukje 
mooier, veiliger en 
toegankelijker geworden!
Wat is het mooi geworden, de Johanneskerk, zowel van binnen als van buiten. Na de renovatie is het 
een echte eyecatcher geworden, midden in het centrum van Laren. 

Wat f ijn dat wij als Toegankelijkheidsteam Laren hier 
ook ons steentje aan hebben mogen bijdragen. In overleg 
met de gemeente hebben wij erop aangedrongen dat het 
trottoir bij de kerk aan de kant van de Naarderstraat ook 
aangepast moest worden. Het was een smal en benauwd 
stukje waar je als gewone passant nauwelijks langs kon 
komen, zonder in de prikkelhaag te belanden of een bui
tenspiegel van een geparkeerde auto te raken. Met een 
rolstoel ging het al helemaal niet en ook met een rollator 
moest je vaak uitwijken en over straat verder gaan. 

En zie nu, het trottoir is aangepast, de haag is een stukje 
verplaatst en het geheel is veiliger en overzichtelijker 
geworden. Echt geen overbodige luxe in een tijd dat 
Laren steeds meer vergrijst, meer toeristen trekt en de 
horeca op dat punt steeds drukker wordt. 

Chapeau voor iedereen die aan deze verbetering heeft 
bijgedragen. 

Namens Toegankelijkheidsteam Laren, Irmy Vos
E: toegankelijkheidsteamlaren@gmail.com

Samen maken we het verschil!

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

Dorpsradio Laren
De zomer is weer voorbij en bij Dorpsradio Laren starten we ook weer met de reguliere programmering. 
Maar ook nieuwe programma's zoals bijvoorbeeld Politiek Café Laren met als presentatoren Erik de 
Zwart en oud-Gooi & Eemlander-journalist Ronald Frisart. Politiek Café is de zaterdagochtend vooraf-
gaand aan de raadsvergadering om 11.00 uur te beluisteren. Kijken en meepraten kan ook. U bent van 
harte welkom in de foyer van het Brinkhuis. 

Dorpsradio Laren draait volledig op vrijwilligers en 
heeft diverse vacatures openstaan. Daar er nog een aan
tal uren nonstop gedraaid wordt zijn wij op zoek naar 
programmaideeën, programmamakers, technici etc.
Ook willen wij dit jaar starten met SV SportLokaal. De 
naam zegt het al, alleen gaan wij hierin wat ruimer om 
met het woord "lokaal". Wij willen een sportprogramma 
maken voor de regio. Zeker nu Covid19 de gang naar de 
velden voor velen wat moeilijker heeft gemaakt willen 
wij uw sport bij u in de huiskamer brengen.

Interesse om mee te werken aan SV SportLokaal of  
www.dorpsradio.nl ? kijk dan op www.dorpsradio.nl/
vacatures. Staat jouw functie er niet bij? Geen probleem, 
neem s.v.p. ook dan contact met ons op.

Download de app op je telefoon
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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.

Bewaar altijd de bonnetjes
Een goed geklede dame stapte binnen: Tanja. 
Haar man Ron had de brui gegeven aan hun 
huwelijk, hij vond een jongere vrouw meer bij 
hem passen. Ze waren eenvoudig begonnen, hij 
als drogist en zij in de winkel. Gaandeweg was 
Ron zich steeds meer met andere zaken bezig 
gaan houden en had inmiddels belangen in ver-
schillende activiteiten. In binnen- en buiten-
land had hij veel onroerend goed, dat hij ook 
verhuurde. Tanja was er intussen aan gewend 
geraakt dat er goed voor haar gezorgd werd. Ze 
vloog businessclass, ging op tropische vakan-
ties en organiseerde over the top feesten. 
Ron en Tanja hadden nogal verschillende  
ideeën over de financiële afwikkeling van de 
scheiding. Ron had zijn zakelijke belangen zo 
ingewikkeld in elkaar gezet, dat het lastig was 
om uit te rekenen wat nu eigenlijk hun ‘wel-
vaartsniveau’ was geweest. En dat is juist zo  
bepalend voor de hoogte van de alimentatie. 
Zijn arbeidsinkomen uit een van zijn vele BV’s 
was bij lange na niet genoeg om hun levensstijl 
te bekostigen. Tanja had geen inzicht in de 
bankrekeningen of financiën. Die deed Ron 
op zijn kantoor. De buitenlandse activiteiten 
vonden vooral plaats in landen, die geen infor-
matie uitwisselden met de Nederlandse fiscus. 
Tanja had wel altijd van alles bewaard: foto’s, 
filmpjes, tickets, rekeningen, briefjes. Daar ble-
ken we veel aan te hebben. Ze maakte lijsten 
van alle grote uitgaven, die ze jaarlijks hadden  
gedaan. Dat gaf een goed beeld van hun leven 
en daarmee kon aan de rechter de berekening 
worden gepresenteerd, zodat die besloot tot 
een hoge alimentatie.

Column Clasien_71X220mm_sept_2021.indd   1Column Clasien_71X220mm_sept_2021.indd   1 21-09-2021   16:5821-09-2021   16:58

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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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Versa Vrijwilligerscentrale  
Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Gastvrije medewerker Brinkhuis
Je bent het gastvrije gezicht van de foyer en verricht 
lichte horecawerkzaamheden.
Je werkt altijd met een vaste kracht en zorgt samen voor 
een gastvrij onthaal. Je serveert warme en koude dran
ken en het bedient de kassa.

King Arthur zoekt chauffeurs
Chauffeurs gezocht voor de 9persoons bus om onze 
deelnemers aan de dagbesteding rond 09.00 uur thuis 
op te halen en om 16.00 uur weer naar huis te brengen. 
King Arhur organiseert activiteiten voor mensen met 
geheugenverlies. Wil je liever meehelpen bij de dagbe
steding? Ook daar zijn mogelijkheden. 

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 communi
catief vaardig? Het bestuur maakt graag kennis met je. 
Zet je je liever in als penningmeester? Ook dan zijn er 
mogelijkheden. 

Muziek maken in het Papageno Huis
Op woensdagochtend en vrijdagochtend wordt het 
Papageno Huis gevuld met mooie klanken van de 
muziek. Help je mee om instrumenten te bespelen en de 
jongeren te begeleiden? Je bent van harte welkom op 
woensdag of vrijdag tussen 9 en 12 uur.
Het Papageno Huis verwelkomt vrijwilligers bij diverse 
activiteiten, zoals koekjes bakken, keramiek maken of 
spelletjes spelen.

De inloopuren zijn weer gestart in Laren en Eemnes, ook 
in Blaricum is een afspraak mogelijk. Neem voor infor
matie over de vacatures of voor een afspraak contact op 
met Priscilla van der Vegte, coördinator VC BEL, 
0682311097, info@vcbel.nl of kijk op www.vcbel.nl. 

BERICHT UIT HET ROSA SPIER HUIS

Daar kijkt u van op hoop ik, een vaste bijdrage 
 vanuit het Rosa Spier Huis. U weet ongetwijfeld 
van het bestaan van het Huis. Alleen, u heeft 
 misschien wel een wat vertekend beeld ervan.  
Wij willen in de komende Larens Journaals daar 
meer helderheid in verschaffen. Voor vele bewoners 
vanuit de zogenaamde cultuur en wetenschaps
sector is het verblijf hier een feestje. Het Rosa Spier 
Huis is niet alleen een verzorgingshuis, er wonen 
hier in 92 appartementen mensen die zorgeloos 
een mooie plek huren. Van oud tot jong, want er 
zijn ook jeugdige bewoners die nog een arbeidzaam 
leven leiden. 

Een feestje schreef ik en dat is terecht, want van 
een feest hebben veel bewoners de afgelopen zomer 
kunnen genieten. Eind augustus was er hier door 
medewerkers van het Rosa Spier Huis een bijzonder 
‘Zomerfestival’ georganiseerd. Veel artiesten van 
buiten, maar ook creatieve inwoners hebben die 
week voor optredens gezorgd. En hoe! Er waren 
bijzondere en prachtige muziek, dans en cabaret
voorstellingen onder het motto van het Rosa Spier 
Huis: ‘Een leven lang kunst’.

Helaas hebben wij u nog niet kunnen uitnodigen 
vanwege Covid, maar we hopen u binnen afzien
bare tijd wel te kunnen begroeten voor misschien 
wel een fantastisch ‘Winterfestival’. Wij kunnen u 
wellicht al vóór die tijd ontmoeten met een kopje 
koff ie, een lekkere lunch of een heerlijke maaltijd. 
Wie weet. We willen  
u de komende 
‘Journaals’ afwis
selend door verschil
lende bewoners op de 
hoogte houden van 
het reilen en zeilen 
hier in het Rosa Spier 
Huis. Hoe dan ook: 
tot ziens.  

Rechthartelijke groet,
Henk van der Horst
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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.

Koelte

De pepernoten en chocoladeletters liggen alweer in 

de schappen; e eerste vorst van dit jaar is al weer ge

meten. De nazomer maakt plaats voor de herfst, de 

kastanjebomen beginnen te kleuren en de kastanjes 

vallen al weer. De koele ochtenden hebben een vest of 

een jas nodig. De open haard kan in de avond al weer 

even aan, evenals de kaarsen of een warme plaid op de 

bank. In de huizenmarkt is de warmte (hitte) er nog 

steeds en die zal ook nog wel even blijven. Koelte in de 

mens is moeilijk uit de mens te krijgen. Men wordt 

(mede)gevormd door opvoeding, voorbeelden, erva

ringen en anderzijds het karakter wat je meekrijgt in 

je genen. Je mind is sterk, als je echt wilt kan je veran

deren én je bent nooit te oud op te leren.  Sommigen 

onder ons, ontdooien niet. Komen niet tot bloei, ook 

al zet je ze voor de warme kachel en geef je ze veel 

liefde. We komen dagelijks met veel verschillende 

mensen in contact; wat één van de leukste facetten 

van ons vak is en nu na 25 jaar; kan je veel mensen; 

(kandidaat kopers, (kandidaat )verkopers of diegene 

die een taxatie nodig heeft)  “lezen”. Sommigen heb

ben een klein muurtje om zich heen gebouwd, een 

ander kan goed toneel spelen en bij de volgende hoor 

je direct het gehele levensverhaal.  De meeste van 

onze opdrachtgevers, daarmee kan je mee lezen en 

schrijven en vaak heb je een telepathisch “lijntje” 

met hen;  samen een doel nastrevend, soms bij

sturend, coached, soms streng toesprekend, samen 

lachen, beslissingen nemen, leiden, adviseren, samen 

plannen maken, visualiseren, meehuilen en mee

voelen. Een schouder biedend, verhalen aanhorend, 

opschakelen en terugschakelen als het proces te snel 

gaat. Kortom een warme band, die hebben we met 

onze opdrachtgevers. En op naar een heerlijke 

 nazomer!

Uit het archief van de Historische kring Laren - 60

Door Bep (G.L.) De Boer

1921 (100 jaar geleden)

Door tot nog toe onbekende oorzaak ontstond dinsdag 
2 augustus 1921 rond 10 uur een uitslaande brand in 
de leeg staande villa “Het Hoekje” aan de Jordaan. 
Toen de brandspuit met de spuitgasten ter plaatse 
verschenen, was de villa één vuurzee. Aan blussen viel 
niet te denken. De brandweer ging de omliggende 
gebouwen en geboomte tegen het vuur beveiligen. 
Marechaussees en een eskader landstormers uit de 
Legerplaats Crailoo verleenden hierbij assistentie. Dat 
was voor de Larense spuitgasten een hele steun in de 
rug. Om ongeveer 11 uur was van het mooie landhuisje 
nog slechts een smeulende massa over.

Aanvankelijk was nog getracht de brand met een paar 
minimaxen (brandblussers van de fa. Minimax) te 
blussen, maar men had al snel in de gaten dat het 
onbegonnen werk was. Met moeite is het meeste 
meubilair, dat van de vorige dag in het landhuis 
gehouden verkoping was achter gebleven, met moeite 
uit de villa gesleept. 

Het huis was verzekerd. Maar omdat er vermoedens 
bestaan dat er kwaadwilligheid is, wil de verzekering 
eerst een grondig onderzoek afwachten voordat zij 
overgaat tot het betalen van de schade. 
Omdat van de villa zo goed als niets meer over was zou 
de politie er grote moeite mee hebben om er achter te 
komen hoe de brand is ontstaan. 

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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Nieuws in beeld

Tandarts Bert van Aalten in zijn element bij Dorpsradio

Sfeervol klavecimbelconcert in Johanneskerk

Yogales groep 4 De Binckhorst St. Jan

Scouts Maggy Lekeux varen over in Eemnesser polder

Genieten in Singer van 'De ontdekking 
van het heden' Parkiet Kito al bijna twee maanden zoek

Restauratieleider Karel Hagen en 
cultureel aanjager Leo Janssen

Rondleiding door siertuin van  Nardincklant Vissen met schepnet in MauvevijverWeer eens iets anders dan autospotters bij 
't Bonte Paard
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Reportage 500 jaar 
Johanneskerk 
DOOR LEO JANSSEN EN ERIK SCHINKELSHOEK

GEEF OM  
LARENS  
CULTUREEL  
ERFGOED

Maak werk van  
de Johanneskerk:
Word Vriend

De Johanneskerk bestaat in 2021  
500 jaar! Om dit oudste monument 
van Laren voor de toekomst te  
bewaren, is veel geld nodig. Zodat na 
een grondige renovatie van binnen  
en buiten de kerk weer voor de dorps-
gemeenschap gebruikt kan worden. 
Voor diensten, lezingen, concerten  
en andere voor onze dorps gemeen - 
schap belangrijke bijeenkomsten.  
Wij hopen dat u bereid bent vriend  
te worden en financieel bij te dragen 
aan de plannen. 

Johannes
kerk 500

www.johanneskerk500-laren.nl

Bidbook 2e flyer d.indd   1Bidbook 2e flyer d.indd   1 04-06-20   14:3004-06-20   14:30
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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.

Deze maand een aantal 
instrumenten tegelijker-
tijd, de hele saxsectie. 
Onmisbaar binnen muziek
vereniging St. Jan. Hoe heerlijk 
zou het zijn als we er weer  
4 naast elkaar hebben!  
Misschien speelt een van 
deze instrumenten binnen
kort wel met ons mee?
Scan de QR codes
 Oblivion 
 You raise me up

Tot snel op de dinsdagavond 
tussen 20.00 en 22.00 in 
schering en inslag te Laren.
Voor meer informatie 
of aanmelden neem contact 
op met voorzitter 
Coen Schimmel 
0653493153 of mail naar 
info@stjanlaren.nl

DE SOPRAAN, TENOR EN 
BARITON SAXOFOON

INSTRUMENT 
van de maandVerhuizen

Luc Bosch is specialist in 
verhuizen, wonen en 
bouwbegeleiding en woont 
ruim 30 jaar in Laren.

Beste lezers van het Larens Journaal,
Wat heerlijk dat de corona nu weer bijna achter ons ligt 
en ons ook weer de ‘echte’ leefruimte heeft terug
gegeven, we hadden het er af en toe ook echt best 
 moeilijk mee!!

Het interieur krijgt gelukkig dan nu weer alle aan
dacht en ook ik (deel uitmakend van de categorie boven 
de 70 zelfs) hebben er gewoon weer veel zin in en …. wat 
zou ik dan voor U kunnen doen denkt U nu? 
*)  gewoon weer eens samen een echt frisse wind door 

uw huidige interieur laten waaien !
*)  hulp vragen bij dat waar u al lang tegen aan hikt 

maar …daar dan helaas alleen gewoon niet mee 
 verder kwam.

*)  welke sfeer geef ik mijn slaapkamer nu mee waarmee 
het er bij het binnenkomen daar ook als echt thuis
komen gaat voelen.

*)  hoe houd ik de warmte wel buiten en wordt mijn uit
zicht in de leefruimte niet te veel beperkt?

*)  welke stof/ sfeer ga ik kiezen om mijn bank weer 
opnieuw te stofferen, maar dan een stof die ook echt 
iets gaat toevoegen aan de sfeer van ‘die’ kamer ?

*)  welke verlichting ga ik aanpassen om de sfeer wat 
meer naar 2021 te brengen?

Met dit alles wil ik u graag komen helpen, dus belt u 
mij als dit u aanspreekt. Mijn 30jarige interieur
ervaring zal u hierbij natuurlijk ook echt ‘extra’ kun
nen helpen!!
Mijn telefoonnummer is: 0653 106 306 of:  
lucbosch@me.com als email adres.

Met hartelijke groet
Luc Bosch

Verhuizen Wonen & Bouwbegeleiding
Zevenend 2B, 1251 RN Laren
lucbosch@me.com
mob 06 53 106 306, tel 035 8878922

Meteen goed 

06 53 106 306

Een paar uur begeleiding 
wanneer u gaat inrichten 
of bouwen. Dan doet u 
het meteen goed. Bel Luc. 



21

Deze nieuwe uitgave van Uitgeverij van Wijland geeft de  
geschiedenis weer van een vergeten groep schilders, 
die van 1903 tot 1918 actief waren in het Gooi. Zij  
verenigden zichzelf in “Club De Tien”, opgericht door  
de charismatische schilder August Le Gras (1864-1915). 
Binnen Club De Tien hebben zo’n 35 leden deelgeno- 
men aan meer dan 80 exposities in Nederland. Deze 
unieke uitgave bevat veel illustraties, levert een prachtig 
tijdsbeeld op èn is leverbaar vanaf 18 oktober 2021. 

Teken in via www.uitgeverijvanwijland.nl tot 
15 oktober voor € 15,95 (daarna € 18,95)

NU TEGEN 
SPECIALE
INTEKEN-

PRIJS

Nieuwe publicatie!

Goede start Gooische Muziekschool
Op maandag 6 september startte De Gooische Muziekschool haar seizoen. Nu drie weken later is de 
organisatie tevreden met de toestroom van leerlingen en is er enig herstel te zien na twee zware corona 
jaren. “De start van een nieuw seizoen geeft altijd veel dynamiek” zegt directeur Coen Schimmel, 
“informatie aanvragen, inschrijvingen en docenten die staan te popelen om weer les te geven.” 

Afgelopen twee seizoen heeft de muziekschool het zwaar 
gehad en is er onvoldoende steun van de overheden 
ge komen. Uitzondering daarop is gemeente Eemnes die 
een goede compensatie bood. De school heeft daarom een 
f linke deuk opgelopen. Het is dan ook extra f ijn dat 
bestaande leerlingen de school trouw blijven en nieuwe 
leerlingen de weg naar de muziekschool weten te vinden. 
“Mooi is dat je nooit weet welke cursus dit seizoen weer 
populair is” vervolgt Schimmel, “Muziek voor Kleuters, 
Musical of DJlessen? Dit jaar springen bijvoorbeeld de 
instrumenten Cello en Accordeon en cursussen voor 
jonge kinderen erg in het oog. Natuurlijk blijft er veel 
vraag naar de immer populaire instrumenten piano, 
gitaar en drum”.De muziekschool is blij met de goede 
start en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.  
“We bestaan bijna dertig jaar en zijn een jonge, dynami

sche en f lexibele organisatie. Wij gaan dit seizoen ook 
weer mooie dingen te doen. Zo staat er 13 november al 
weer een docentenconcert gepland en twee weken later 
zijn de leerlingen aan de beurt.”
 
Meer weten over De Gooische Muziekschool en haar 
 lesaanbod kijkt op www.degooischemuziekschool.nl
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TheaTeragendaTheaTeragenda

Singer Laren BrinkhuiS TheaTer roSa Spier huiS papageno huiS
Oude Drift 1 Brink 29 Hector Treublaan 97 Naarderstraat 77
035 539 39 39 035 751 39 91 035 538 67 97 035 538 80 91
receptie@singerlaren.nl info@hartvanlaren.nl info@rosaspierhuis.nl email@stichtingpapageno.nl
www. singerlaren.nl www.hartvanlaren.nl www.rosaspierhuis.nl www. stichtingpapageno.nl

Donderdag 14 oktober 
Riza Tisserand - Adembenemend
20.15 uur – Theater aan de Brink
Toegang: € 15,00 
Een leven lang zoeken naar de partner waar 
je oud mee wil worden, maar wie zijn al die 
anderen op je pad? Maakt die telefoon daten echt makke-
lijker, of maakt het van ons allemaal een wegwerpproduct? 
En waarom vallen we nooit meteen voor de goede partner, 
maar moeten we eerst een paar keer hard op ons bek gaan 
om het verschil te zien tussen lust en liefde? In de voorstel-
ling ‘Adembenemend’ laat Riza je lachen en nadenken over 
relaties, daten, vrouwen, mannen en de continue cirkel van 
liefde en afwijzing waar de halve wereld zich in bevindt.

Vrijdag 22 oktober 
Nova College Performing Arts – 
Zintuigen (Dans)
20.00 uur – Rosa Spier Huis
Toegang: 5,00 (transactiekosten en 
consumptie)
18 studenten van het Nova College Performing Arts dansen 
de voorstelling ‘Zintuigen’. In deze voorstelling worden de 
vijf zin tuigen ruiken, voelen, zien, proeven en horen vorm-
gegeven in een moderne choreografie. Uiteindelijk komen 
de zin tuigen samen om te versmelten tot een finale. 

Woensdag 27 oktober 
Mijn man begrijpt me niet
20.15 uur – Theater Singer Laren
Prijs €32,00 | Singer Supporters 
€29,50 | Vriendenloterij €29,50 
(Excl. € 3,50 transactiekosten per bestelling)
Leef ik met de ideale partner? Moet ik echt mantelzorg ver-
lenen aan mijn irritante schoonmoeder? Is dit eigenlijk 
alles? Zal ik op Second Love of Tinder gaan? Hoe houd ik 
mijn seksleven spannend? En trek ik die tweede fles wijn 
nog open of niet? Het zijn zomaar wat vragen van drie 
vrouwen bij de cursus ‘Help, mijn man begrijpt me niet’. 
Wat volgt is een hilarische identiteits-APK met ontboeze-
mingen waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Bomvol 
zwarte humor, vrouwen-onder-elkaar-grappen, vriend-
schap en ontroering, gespeeld door een fijne cast met drie 
actrices die het klappen van de vrouwelijke zweep kennen. 
Met Victoria Koblenko, Puck Pomelien Busser en Tanja Jess.

Donderdag 7 oktober 
Jan Rot - Rotavond 
20.15 uur – Theater aan de Brink
Toegang: € 18,00 
Onbevreesd waagt meestervertaler 
Jan Rot zich in dit derde seizoen Rotavond aan liedjes, waar 
je eigenlijk niet aan mag komen. Summertime, What a 
wonderful world, Somewhere over the rainbow. Het beste 
van Cole Porter, Burt Bacharach en andere sterren van het 
American Songbook. Maar ook Ständchen van Schubert, 
Waterloo Sunset of een geliefd volksliedje als Danny Boy. En 
als de vertaling dan is gelukt, wil hij ze zelf zingen ook. Gaat 
dat allemaal goed komen? Na de pauze doen we een greep 
uit het grote Rotarchief, ook op verzoek! En natuurlijk slaat 
Jan zijn eigen beste liedjes dan niet over… NB: Elke Rotavond 
is het repertoire anders en grotendeels geïmproviseerd.

Vrijdag 8 oktober 
Pieternel Tils & Jorian van Nee 
20.00 uur – Rosa Spier Huis
Toegang: € 5,00 
(transactiekosten en 
consumptie)
Violiste Pieternel Tils (1999) en pianist Jorian van Nee (1999) 
leerden elkaar kennen door hun gemeenschappelijke liefde 
voor kamer muziek. In 2019 namen ze samen deel aan de 
Zeister Muziekdagen, waar ze masterclasses volgden van 
onder meer Boris Giltburg, Elisabeth Leonskaja en Alexan-
der Pavlovsky.
Foto Pieternel Tils: Foppe Schut

Donderdag 14 oktober (voorpremière) en 
vrijdag 15 oktober (première) 
Hoog spel - Een thrillerkomedie 
20.15 uur – Theater Singer Laren
Prijs € 35,00 | Singer Supporters € 32,50 
(Excl. € 3,50 transactiekosten per 
bestelling)
Na het succes van Enkele reis, door Trouw omschreven als 
‘Bomvol geestige ontwikkelingen en dubbele lagen’, kon 
een vervolg niet uitblijven. Dezelfde schrijver en regisseur 
maakten opnieuw een thrillerkomedie, Hoog Spel, waarin 
het wederom draait om een moord en om de vraag wie het 
gedaan heeft. Met Johnny Kraaijkamp jr, Doris Baaten, Tru-
dy Labij en Thijs Prei. 

Kaarten te bestellen via www.rosaspierhuis.nl/culturele-activiteiten
Het Rosa Spier Huis hanteert het landelijke toegangsbeleid m.b.t. coronamaatregelen.
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•  woensdag 6 oktober 14.30 
1917 Drama/oorlog

•  woensdag 6 oktober 19.30 
Les Plus Belles Années d’une Vie Drama/komedie 

•  donderdag 7 oktober 14.30 
Blackbird Drama

•  woensdag 13 oktober 14.30 
Les Plus Belles Années d’une Vie Drama/komedie 

•  woensdag 13 oktober 19.30 
1917 Drama/oorlog

•  donderdag 14 oktober 14.30 
Buiten is het feest Drama

•  dinsdag 19 oktober 19.30 
1917 Drama/oorlog

•  woensdag 20 oktober 14.30 
Blackbird Drama

•  woensdag 20 oktober 19.30 
Buiten is het feest Drama

•  donderdag 21 oktober 14.30 
Les Plus Belles Années d’une Vie Drama/komedie 

•  dinsdag 26 oktober 19.30 
Les Plus Belles Années d’une Vie Drama/komedie 

•  woensdag 27 oktober 14.30 
Buiten is het feest Drama

•  woensdag 27 oktober 19.30 
Blackbird Drama

•  donderdag 28 oktober 14.30 
1917 Drama/oorlog

Filmagenda Brinkhuis 

Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:
Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
319 20-10-2021 vrij. 29-10 en za. 30-10
321 17-11-2021 vrij. 26-11 en za. 27-11
322 01-12-2021 vrij. 10-12 en za. 11-12

KOM ZATERDAG 16 & 23 OKTOBER 
TUSSEN 10u EN 16u NAAR DE 

‘COOKIE DRIVE-IN’ OP WAKKERENDIJK 31 
en ondersteun drie Eemnesser goede doelen
u kunt Coronaproof terecht voor het afhalen 

van de heerlijke koeken.

OP=
OP

per stuk 

€1,-
zak 5 stuks
€4,-

3 zakken

€10,-

BOSBESSEN 
MUFFINS

TRIPLE CHOCOLATE 
CAKES

KOKOS DONUTS
BROWNIES

CRANBERRY / KOKOS 
MACRONEN

Cookie Cookie 
drive-indrive-in

www.bol-an.nl 

IEDERE DAG VERS!

IEDERE DAG VERS!

www.bol-an.nl 
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Hulp bij CoronaCheck-app  
Sinds 25 september is 
een QRcode of 
papieren toegangs
bewijs nodig voor 
toegang tot terras, 
restaurant, theater 
en culturele evene

menten. Veel mensen hebben tijdens hun vakantie al 
gebruikgemaakt van de CoronaCheckapp. Toch is nog 
lang niet iedereen er vertrouwd mee. De vrijwilligers 
van de PC HelpdeskBEL bieden concrete hulp bij het 
installeren van de CoronaCheckapp, het aanvragen van 
een papieren coronapaspoort of het aanvragen van een 
DigD. En natuurlijk worden alle computergerelateerde 
vragen beantwoord.
Daarnaast viert Seniorweb haar 25jarig bestaan en de 
PC HelpdeskBEL viert dit mee! Ter gelegenheid van dit 
jubileum ligt er voor elke bezoeker een verrassing klaar. 
De PC HelpdeskBEL is iedere werkdag van 10.00 tot 12.00 
uur in het Brinkhuis. Bezoek € 3,00 en € 0,50 bij gebruik 
van koffie/thee. Zie ook www.pchelpdeskbel.nl.

Per 1 september heeft Bibliotheek Huizen – Laren – Blari
cum een Informatiepunt Digitale Overheid  in zowel 
bibliotheekvestiging Huizen als Laren. Bij het Informa
tiepunt kunt u met veel verschillende vragen terecht. U 
kunt in de bibliotheek vragen stellen over de landelijke 
overheid. Bijvoorbeeld als u wilt weten of u belasting
aangifte moet doen terwijl u een uitkering krijgt. Of als 
u AOW wilt aanvragen, of uw DigiD wilt activeren, of als 
u niet weet of u studiefinanciering kan aanvragen als u 
een deeltijdopleiding volgt, of over bekeuringen, huur 
en zorgtoeslag, de DUO. 
Als u een andere vraag heeft, dan bekijkt de bibliotheek 
welke organisatie u het beste kan helpen. Aan heel veel 
partijen in het Gooi heeft de bibliotheek gevraagd naar 
hun aanbod op het gebied van taal, administratieve 
ondersteuning, hulp bij computer en tablet, gezondheid 

gerelateerde vragen,  stu
die, werk en vrijwilligers
werk, rekenen en vervoer 
en wonen aan ons door te 
geven. Dit aanbod hebben 
wij voor de inwoners uit 
onze gemeentes in kaart 
gebracht. U kunt zelf zoe
ken binnen dit aanbod via 
www.gooi.hetinformatie
punt.nl. U kunt natuur
lijk ook gewoon langsko

Inlooopspreekuren en informatiepunt digitale overheid 

men in  bibliotheekvestiging Huizen of Laren. Het 
Informatiepunt Digitale Overheid is open als de biblio
theek (bemand) open is. 
De bibliotheek heeft ook een aantal inloopspreekuren in 
beide vestigingen georganiseerd. U krijgt daar gelijk 
praktische hulp. Zo kan de ombudsman u helpen wan
neer u problemen heeft met de overheid, kan een juri
disch adviseur u bijstaan, kan er iemand met u meegaan 
bij een bezoek aan de gemeente als u de taal onvoldoende 
beheerst, enz. De hulp is gratis en een afspraak is niet 
nodig. U hoeft ook geen lid te zijn van de bibliotheek. 
Kijk voor een overzicht van de spreekuren op  www.
bibliotheekhlb.nl/actueel/Nieuws/Inloopspreekuren 

Volleybalverenigin
gen Voleem en The 
Smashers slaan de 
handen ineen voor 
‘OldStars Volleyball’. 
‘Wanneer je samen op 
het veld of in de zaal 
staat blijf je f it en 
maak je simpelweg minder kans op mobiliteitsverlies. 
Daardoor blijf je onder de mensen. Zowel tijdens het 
bewegen en tijdens de “derde helft” worden nieuwe 
vrienden gemaakt’. Dit is de reden voor het Nationaal 
Ouderenfonds om de regels voor bestaande sporten 
zodanig aan te passen zodat ze minder belastend zijn 
daardoor ook door ouderen vanaf 55+ gespeeld kunnen 
worden. Walking voetbal, walking hockey en walking 
basketbal zijn voorbeelden van sporten die al op diverse 
plaatsen en bij verschillende verenigingen worden 
gespeeld. Nu is er ook een variant voor volleybal ontwik
keld waarbij de spelregels zijn aangepast. Dit zijn o.a. een 
kleiner veld, niet meer springen en serveren alleen 
onderhands. Hierdoor wordt het volleybal meer geschikt 
voor 55plussers, ook als u dit nog nooit gespeeld heeft.
Volleybalverenigingen Voleem uit Eemnes en The 
Smashers uit Laren willen deze nieuwe spelvorm gaan 
aanbieden in de BELgemeenten. Vanaf dinsdag 5 okto
ber 10.00 uur start de eerste OldStarsgroep in de BEL
gemeenten. In Het Huis van Eemnes is iedereen van 
harte welkom om mee te komen doen. De eerste 10 trai
ningen zijn gratis (inclusief een kopje koffie of thee), 
zodat u rustig kunt ervaren of OldStars volleyball ook 
iets voor u is. Meer weten over OldStars sporten? Kijk dan 
op www.oldstars.nl/volleyball. Nu alvast inschrijven 
voor de OldStars trainingen? Stuur een mail naar recre
anten@voleem.nl of mkanters@hetnet.nl en we houden 
u op de hoogte.

Oldstars Volleybal 
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Activiteiten
Met deze positieve slogan 
is 11 september een ten
toonstelling geopend in 
het voormalige Rabobank
gebouw aan de Burg. van 
Nispen van Seve
naerstraat. De tentoon
stelling is zeker nog tot 
medio november te 

bezichtigen. Kunstenaars en creatievelingen hebben 
zich geworpen op het thema ‘zitten’. In veel gevallen 
wordt een eigen boodschap verbeeld. Ieder weekend is 
het publiek van harte welkom om de ‘zit’uitvoeringen in 
de breedste zin van het woord te komen bekijken. Ope
ningstijden van 13.30 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

De cursus Tai Chi Chuan is weer gestart in het Brink
huis. Tai Chi Chuan is van oorsprong een Chinese vecht
kunst. Ook vroeger al bekend als een verfijnde variant 
waarbij ‘ontspannen’ de basis is van alle actie. Tegen
woordig beoefent men Taichi vooral om de gezondheid te 
bevorderen. En om de weldadige rust die het geeft. De 
oefenvorm voor alledag brengt soepelheid, alertheid en 
evenwicht. De rustige, aandachtige uitvoering maakt 
Tai Chi Chuan geschikt voor elke leeftijd.
Weinig is nodig om aan de slag te gaan  ruimvallende 
kleren, lage schoenen met soepele zolen. En een kwartier 
oefenen per dag. De cursus voor beginners beslaat een 
derde van de oefenvorm. De rest van de vorm volgt het 
jaar daarop in de cursus voor gevorderden. Wie al langer 
meedoet komt in deze cursus voor correctie, verdieping 
en continuïteit. Gevorderden kunnen zich dit jaar ook
bekwamen in het spel van ‘pushing (sensing) hands’.
Kom langs voor een gratis proef les! De cursus wordt op 
woensdagavond gegeven door Maerle Willeumier. Zij 
beoefent de Yangstijl in de traditie van Cheng Man
ch’ing. Meer informatie mwilleumier@xs4all.nl of per 
sms op 0617817494.
De knalgele folder bij deze cursus vindt u in het schap 
tegenover de balie van het Brinkhuis. Zie ook de website 
van het Brinkhuis.

Cok-Art exposeert bij Brink-Art  
Tot 15 december is een 
bijzondere en veelzijdige 
expositie te bezoeken bij 
Atelier BrinkArt aan de 
Torenlaan 1H in Laren. 
Op 11 september heeft 
locoburgemeester Peter 

Wij zien Laren wel zitten! 

Cursus Tai Chi Chuan 

Calis deze (verkoop)
expositie met een 
gloedvolle speech 
geopend. Uit de Cok
Artcollectie hangen 
er schilderijen van 
bijvoorbeeld Paul 
Martin, Kuno Schie
fer en anderen. Jaap 
Cok uit Eemnes is 
hiervan de vertegen
woordiger. Daarnaast 
zijn er ook kunstwer
ken, zowel beelden als 
schilderijen, te bewonderen van Jaap Cok en Jenny Ver
planke, 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 andere kunste
naars kunstwerken te kunnen tonen en verkopen. Het 
atelier is gevestigd op een historische locatie, namelijk de 
verfmalerij van ‘Van den Brink en Thuys’, de plek waar de 
schilders uit De Larense School al hun verfmateriaal koch
ten. De expositie is geopend op donderdag, vrijdag, zater
dag en koopzondag van 12.00 uur 17.00 uur.

Expositie Galerie de Beuken

In Galerie de Beuken is tot en met 7 november een nieuwe 
expositie met schilderijen, aquarellen, tekeningen en col
lages van de kunstenaars Sharma Peterson, Thea Jentjens 
en Pepijn van den Wall Bake. 
Sharma Peterson werkt vanaf 1996 als professioneel kun
stenaar. Zij maakte tot nu toe meer dan 130 kunstwerken 
in opdracht, waaronder voor het Joods Historisch Muse
um in Amsterdam. Zij maakte voor het museum meer 

EXPOSITIE 
Torenlaan 1H, aan de Brink te Laren

11 Sept.-15 Dec. 2021
Schilderijen en beelden

COK-ART COLLECTIE in ATELIER BRINK-ART
Galerie open op do/vr/zat en koopzondagen van 12.00-17.00 uur. 

Bezichtiging op afspraak: 06-36500420 en 06-55813713 
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dan 60 kunstwerken in samenwerking met de kunste
naar Ram Katzir. Deze kunstwerken zijn opgenomen in 
de permanente collectie. Sharma heeft in april 2019 haar 
voltijd kunstopleiding aan de Wackers Academie in 
Amsterdam succesvol afgesloten. Een jaar lang heeft ze 
intensief gewerkt met de bekende Nederlandse kunste
naar Sam Drukker. In het werk van Sharma spelen tex
tuur, kleur en vorm een grote rol.
Voordat Thea Jentjens afstudeerde aan de Gerrit Rietveld 
Academie in Amsterdam en beeldend kunstenaar werd, 
heeft ze biologie gestudeerd en als wetenschappelijk 
onderzoeker gewerkt. Deze achtergrond manifesteerde 
zich in haar schilderijen, waarin ze een wereld af beeldde 
zoals die zich voordoet onder de microscoop. Niet wát er 
gezien wordt maar hóe het gezien wordt, in de zin van 
diepte en de suggestie van een oneindige gelaagdheid. 
Tijdens een residentie in Finland kreeg ze oog voor de 
schilderachtigheid van de dagelijkse dingen en in het bij
zonder het gaatjespatroon in Finse schoonmaakdoekjes. 
Sindsdien bewerkt ze deze doekjes met verf, borduurt 
erop en maakt fotocollages, vooral op klein (polaroid)for
maat. 
Het werk van Pepijn van den Wall Bake is f iguratief. Hij 
studeerde af aan de Wackers Kunstacademie in juni 2021. 
Pepijn werkt ‘en plein air’, waarna hij zijn kunstwerken in 
olieverf, pastelkrijt, inkt en potlood uitwerkt in zijn ate
lier. Hij gebruikt intense kleurvelden voor de creatie van 
structuur en perspectief.
Galerie de Beuken bevindt zich aan de Oude Naarderweg 
14 in Laren. Uw bezoek reserveren kan via de website 
www.galeriedebeuken.nl. 

Nieuwe groep voor beginnende wedstrijdzwemmers  
Per 1 oktober 2021 start zwemvereniging New Wave Alme
re met een nieuwe wedstrijdgroep voor de beginnende 
jonge wedstrijdzwemmer. Deze groep zal in tegenstel
ling tot de al bestaande groepen van zwemvereniging 
New Wave alleen trainen in Sportcentrum De Biezem te 
Laren. Sinds de oprichting van de vereniging in augustus 
2019 traint New Wave zowel in Almere als in Laren. ‘De
Biezem is vanaf het begin zeer gastvrij geweest, waardoor 
wij ons hier altijd thuis hebben gevoeld,’ vertelt Vanessa 
Tielens, voorzitter van de zwemvereniging. New Wave 
heeft daarom na overleg met zowel De Biezem als de BEL
gemeenten besloten om het trainingsaanbod in Laren uit 
te breiden.

‘Vanaf 1 oktober kunnen daarom kinderen van 6 tot en 
met 10 jaar met minimaal de zwemdiploma’s A, B en C 
starten met wedstrijdzwemmen in de New Wave groep,’ 
aldus Tielens. Dit is de instroomgroep van de vereniging 
gericht op het aanleren van de basistechnieken van alle 
zwemslagen en de basisregels die bij een zwemwedstrijd 
komen kijken. De groep zal op woensdag en vrijdag van 
18.00 uur tot 19.00 uur trainen. Geïnteresseerden kunnen 
gratis een proeftraining aanvragen door te mailen naar 
informatie@newwavealmere.nl. Meer informatie over 
zwemvereniging New Wave Almere is te vinden op www.
newwavealmere.nl.

Lezing museumdirecteur Singer  
T/m 28 november 2021 verrast 
Singer Laren opnieuw met een 
tot nu vrijwel onbekende parti
culiere kunstverzameling. Eer
der was het de beurt aan collec
ties als De HeusZomer en de 
Van Vlissingen Art Foundation. 
Nu schittert de collectie van de 
JK Art Foundation in de net 
gerenoveerde museumzalen. De 
tentoonstelling met de titel ‘De 

ontdekking van het heden’ toont topwerken uit de 
moderne en hedendaagse kunst en omvat een honderd
tal werken waarin vrijwel alle grote Europese kunststro
mingen uit de twintigste en eenentwintigste eeuw ver
tegenwoordigd zijn. Een museaal geheel van werken en 
kunstenaars met klinkende namen als Pablo Picasso, 
Amadeo Modigliani, Constantin Brancusi, Jean Arp, Piet 
Mondriaan, Joan Miro, Pablo Picasso, Giorgio Morandi, 
Robert Delaunay en René Daniëls.
Op zondag 3 oktober om 15.00 uur geeft museumdirec
teur Jan Rudolph de Lorm een lezing over de tentoon
stelling. Kijk voor meer informatie en het bestellen van 
kaarten op www.singerlaren.nl. 
Af beelding: Constantin Brancusi, Portrait d’une femme, 
ca. 1918, collectie JK Art Foundation.

Vocaal ensemble Voxtet in Johanneskerk  
Op zondagmiddag 3 oktober om 15.00 uur geeft het 
Vocaal ensemble Voxtet een concert in de Johanneskerk 
aan de Naarderstraat. Tjalling Roosjen verzorgt enkele 
intermezzo’s op orgel.
Voxtet is een vocaal dubbelkwartet uit Amersfoort. Het 
ensemble legt zich toe op een breed repertoire vocale 
muziek: van vroege barok tot close harmony. De muzi
kale leiding is in handen van sopraan Lydia Liefting. Het 
emsemble zal onder andere werken vertolken van Tho
mas Tallis, William Byrd, Jan Pieterszoon Sweelinck, 
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Heinrich Schütz en Johann Sebastian Bach.
Het ensemble begon in 2010 vanuit de wens om in klein 
gezelschap te werken aan klankkleur en interpretatie, 
en volgde workshops bij o.a. Ab Weegenaar, Bas Ramse
laar en Ton Koopman. Voxtet treedt ca. acht keer per jaar 
op in concerten en vieringen.
Het concert is georganiseerd in het kader van het 
500jarig jubileum van de Johanneskerk en duurt een 
uur. De toegang is vrij, maar bij de entree wel controle 
van uw coronaapp of bewijs van een recente test. Na 
af loop een glas en een collecte bij de uitgang.

Kinderboekenweek in de bieb  
Van 6 t/m 17 oktober barst de 
Kinderboekenweek weer los. 
Dit jaar kunnen kinderen 
dromen over wat ze later wil
len worden: astronaut, dokter, 
kok, advocaat of timmerman. 
Alles is mogelijk, ze kunnen 
worden wat ze willen. In de 
bibliotheekvestigingen in 
Laren en Huizen kunnen kin
deren van 8 tot 12 jaar in de 

Kinderboekenweek tijdens de bemande uren langsko
men om te ontdekken wat hun favoriete beroep is. Echte 
speurders kunnen dit doen met een stickerspeurtocht. 
Met een vel vol speurvragen ga je op zoek naar gekke 
weetjes en vragen over allerlei beroepen. Alle antwoor
den goed? Grabbel dan een cadeau in de grabbelton. 
Echte gamers kunnen twee games spelen door het scan
nen van een QRcode met hun eigen smartphone of 
tablet. In de eerste game gebeuren rare dingen: een 
vreemde bal, een verloren camera, een onzichtbaar 
drankje en een op hol geslagen huis… Wat is er aan de 
hand? Door het verzamelen van hints en het kiezen van 
de juiste beroepen vind je de oplossing. In de tweede 
game bezoek je zes werelden waar je verschillende beroe
pen tegenkomt en ontdekt wat er allemaal bij komt kij
ken. De zesde wereld is alleen maar te bereiken als je een 
geheime volgorde af loopt. Lukt het jou? Deelname aan 
de beide activiteiten is gratis. Kijk voor meer info op 
www.bibliotheekhlb.nl.

HLB Academie: Werken op de Wallen  
Mariska Majoor groeide op 
in Laren. Samen met haar 
dochter Robin Haurissa 
maakte ze in 2018 een boek 
over de levens en werkom
standigheden van sekswer
kers in 13 landen: “United 
Under a Red Umbrella”. Een 
jaar later begonnen ze aan 
hun tweede boek; ditmaal 
over hun gezamenlijkheden 
en het verleden op de Amsterdamse Wallen: De Wallen, 
Toekomst van ons verleden (2020). Voor beide boeken ver
zorgde Mariska de tekst en maakte Robin prachtige 
foto’s. 
Op donderdag 7 oktober wordt in de Larense bibliotheek 
om 18.00 uur een fototentoonstelling geopend met de 
foto’s die Robin maakte voor het internationale boek. 
Mariska zal voorafgaand aan de opening om 17.00 uur 
vertellen over hun gezamenlijke reizen en de gesprekken 
die zij voerde met sekswerkers in de verschillende lan
den. Ook zal zij een brug slaan naar het tweede boek, 
waarin zij openhartig vertelt over haar eigen verleden 
als prostituee en waarom zij dit nooit voor haar dochter 
verborgen heeft willen houden. Kortom, een kijkje in het 
opgroeien, wonen en werken op de Amsterdamse Wallen 
van gisteren, vandaag en morgen. Reserveren via: www.
bibliotheekhlb.nl. De toegang is gratis.
Bijna overal in de wereld voeren sekswerkers strijd om 
hun omstandigheden te verbeteren. Vaak worden zij 
behandeld als crimineel en wordt hun werk niet erkend 
als een vorm van arbeid. Daarom is het van groot belang 
dat dit wel gebeurt. Erkenning van sekswerk als arbeid 
geeft niet alleen bescherming tegen uitbuiting maar 
kan ook een einde maken aan maatschappelijke veroor
deling.
Dit programma is een samenwerking met de (h)Art Gale
rij in Laren.

Repair Café  
Zaterdag 9 oktober wordt weer Repair Café gehouden in 
het gebouw van de speeltuinvereniging
Ons Genoegen aan de Smeekweg te Laren. De openings
tijden zijn van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Activiteiten
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Tot 11.15 uur kunnen te repareren voorwerpen worden 
aangeleverd en vanaf 12.30 uur weer worden opgehaald. 
U kunt terecht met huishoudelijke apparatuur zoals kof
f iemachines en stofzuigers maar ook met beschadigde 
kleding. Vaak blijkt reparatie heel goed mogelijk te zijn 
en kan het gerepareerde object aan een tweede leven 
beginnen. Weggooien kan altijd nog en is bovendien 
schadelijk voor het milieu. De reparaties worden gratis 
uitgevoerd. Wel wordt een vrijwillige donatie in de daar
voor bestemde bus op prijs gesteld. Meer info: www.
repaircafesbel.nl.

HLB Academie: ‘Een schitterende slangenkuil’  
Dinsdag 12 oktober ontvangt 
de bibliotheek Huizen, Laren, 
Blaricum oudBrandpunt
presentator Ton Verlind in 
het Brinkhuis om te praten 
en discussiëren over zijn 
onlangs verschenen boek 
‘Een schitterende slangen
kuil’. Het boek kreeg de afge
lopen weken veel aandacht in 
de media. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur.

‘Een schitterende slangenkuil’ is een persoonlijk verslag 
van dat wat Ton Verlind in zijn loopbaan als verslaggever 
bij krant, radio en televisie de afgelopen vijftig jaar mee
maakte en de samenhang die hij ontdekte. ‘Nederland is 
een land van wegkijkers’, luidt een van de conclusies in 
het boek. ‘Problemen die we liever niet zien worden 
onder het tapijt geveegd, waardoor ze tot onoplosbare 
omvang kunnen groeien. Zo ging er een generatie jonge
ren verloren, waarvan een aantal nu voor een habbekrats 
is in te huren om te moorden, zoals we konden horen in 
sommige commentaren rond de moord op Peter R de 
Vries’.
In zijn boek beschrijft Verlind hoe Nederland zich ont
wikkelde van een solidaire vrije samenleving, waar de 
overheid in de zestiger jaren burgers hielp in vrijheid 
hun doelen te realiseren naar een controlestaat nu. “De 
overheid is zijn bevolking vooral gaan zien als potentiële 
verdachten’, aldus Verlind. 
‘Een schitterende slangenkuil’ geeft in verschillende 
anekdotes ook een kijkje achter de schermen van radio 
en televisie en de dilemma’s waarvoor journalisten 
staan. Na de discussie is er gelegenheid om het boek ‘Een 
schitterende slangenkuil’ te signeren. Verlind zal geïn
terviewd worden door Leo Janssen. Reserveren via www.
bibliotheekhlb.nl. Entree € 10,00 (nietleden) en € 7,50 
(leden). 

Lunchconcert Ernst Paul Fuchs  

Op donderdag 21 oktober geeft pianist Ernst Paul Fuchs 
een lunchpauzeconcert in het Huis van Eemnes aan de 
Noordersingel 4. Hij zal werken van onder meer Mozart, 
Brahms, Beethoven, Bach en Chopin ten gehore brengen. 
Het concert begint om 12.30 uur en duurt tot 13.15 uur. 
De zaal is open vanaf 12 uur en u kunt voor de toegangs
prijs van 12 euro een kop koffie en een broodje bij het 
concert krijgen. 
Ernst Paul Fuchs studeerde aan het Utrechts Conserva
torium bij Sumiko Nagaoka. Tijdens zijn studie volgde 
hij masterclasses bij o.a. Jerome Lowenthal, Peter Feucht
wanger en Michel Béroff. Later volgde hij lessen in lied
begeleiding bij pianist Rudolf Jansen en kamermuziek 
bij Joan Berkhemer en Nadia David. Ernst Paul is een 
veelgevraagd begeleider van instrumentalisten en zan
gers. Hij is regelmatig werkzaam in koor, orkest en 
operaproducties en begeleidt CKV operaworkshops bij 
Het Muziektheater in Amsterdam.
Reserveren voor het lunchconcert kan via www.scarbo
musica.nl/bespreking.php. Stuur voor meer informatie 
een mail naar info@scarbomusica.nl of bel naar 035
5380827.

Lezing door Sam Drukker  
Uitdagend, kwetsbaar, ondoorgrondelijk...de mensen in 
de schilderijen van Sam Drukker (1957) hebben stuk voor 
stuk een unieke persoonlijkheid. Drukker is de afgelo
pen jaren een leidend f iguur in de portretkunst van het 
Hedendaags Realisme. Op zondag 31 oktober om 15.00 
uur geeft hij in het thea
ter van Singer Laren een 
lezing. In deze lezing zal 
het veel over kijken gaan. 
Over hoe alles wat we 
weten het waarnemen in 
de weg zit. Hoe ‘taal’ onze 
ogen misleidt. En hoe de 
schilder zijn best moet 
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doen om niet te luisteren naar alles wat hij weet, snapt 
en kent. Op de hem typerende en enthousiasmerende 
wijze schetst Sam Drukker een beeld van de wereld van 
het portret en de magie van het atelier. De psychologie 
van de mens tegenover hem en de abstractie van het 
beeld bepalen het eindresultaat op het doek. In deze 
lezing gaat Sam Drukker dieper in op zijn werk en werk
wijze.
Toegangsprijs: Prijs €21,00 | Singer Supporters € 9,00 | 
Museumkaart en VriendenLoterij € 9,00 (Excl. v 3,50 
transactiekosten per bestelling).

Groep voor nabestaanden  
Op donderdag 4 november start bij Viore een contact
groep voor nabestaanden. De groep is bedoeld voor men
sen van wie de partner is overleden (niet langer dan 
ongeveer drie jaar geleden) en die graag in contact 
komen met anderen die dit ook hebben meegemaakt. 
Deze groep wordt al een aantal jaren georganiseerd, en 
wordt door de deelnemers steeds heel positief geëvalu
eerd.
Viore biedt acht bijeenkomsten aan, van 14.00 tot 16.00 
uur, ongeveer eens in de twee weken. Tijdens deze bij
eenkomsten worden er diverse activiteiten georgani
seerd rondom het thema verlies en rouw. Zo wordt er 
gewandeld, gekookt en gepraat. Er komen verschillende 
thema’s aan bod, zoals: afscheid – verdriet  hoe zorg ik 
goed voor mezelf  herinneren  hoe ga ik verder.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Van tevoren 
houden we een kennismakingsgesprek.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar 
aanmelden@viore.org of bellen naar 0356853532. De kos
ten voor deelname aan de acht bijeenkomsten bedragen 
in totaal € 40,.
Bij Viore staan de deuren aan de Oosterengweg 44 in Hil
versum open op alle werkdagen tussen 10.00 en 16.00 
uur. Zonder afspraak of verwijzing kunnen bezoekers 
dan terecht voor een luisterend oor en voor informatie 
over het uitgebreide aanbod aan activiteiten en lezin
gen. Bezoekers kunnen ook een (telefonische) afspraak 
maken voor individuele gesprekken over bijvoorbeeld 
levensvragen, omgaan met verlies, de impact op naasten 
en f inanciële en erfrechtelijke zaken. Zie voor meer 
informatie ook de website: www.viore.org.

Waar blijft de ziel?  
Zevenhonderd jaar geleden overleed Dante Alleghieri. 
Hij schreef een fascinerend en invloedrijk boek: De divi
na commedia. Daarin brengt hij een bezoek aan het 
hiernamaals. Hij ziet de hel, de louteringsberg en de 
hemel. Hij ziet de kwellingen en hoort de prachtigste 
gezangen.Twee avonden over Dante, anderen en over ons 

zelf; over leven hier en leven 
hierna. Op dinsdag 12 oktober, 
19.30 uur tot 21.00 uur inlei
ding door Job de Bruijn en 
twee weken later op dinsdag 
26 oktober, 19.30 uur tot 21.00 
uur zal Leo Janssen een avond 
verzorgen over de Divina 
Commedia in de kunst (Rodin met de Denker en ande
ren). Wij leven zevenhonderd jaar later. Veel van die oude 
middeleeuwse voorstellingen zijn we kwijtgeraakt. Voor 
sommigen staat een punt bij de dood. Anderen plaatsen 
vraagtekens. Er zijn er die met vertrouwen kunnen zeg
gen: laat maar komen wat er komt. Maar zeker  weten 
doen we niets. Of toch? Plaats: in de dit jaar jubilerende 
Johanneskerk aan de Naarderstraat 5, in het centrum 
van Laren. Bij binnenkomst koffie of thee en bij de 
afsluiting een glas wijn. De toegang is gratis maar een 
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!  Deze avond is in het 
kader van het thema ‘Zin, Ziel en Zaligheid’ van het 
winterprogramma 20212022 en is georganiseerd door de 
Protestantse Gemeente Laren Eemnes (PGLE).  

Lezing over de opheffing van de erfgooiers door Frans Ruijter  

In de zomer van 1971  dit jaar precies 50 jaar geleden  
stemden de erfgooiers voor opheffing van de Vereniging 
van Stad en Lande van Gooiland. In een bomvolle Expo
hal te Hilversum besloten ruim 3000 leden tot verkoop 
van de gemeenschappelijke gronden. Daarmee werd een 
unieke geschiedenis van ruim duizend jaar (sinds 968) 
tot een einde gebracht. Frans Ruijter zal tijdens de week
vandeerfgooier  op zijn karakteristieke wijze  over 
deze belangrijke gebeurtenis verhalen. De bekende Bla
ricummer, en meesterverteller, kent zijn klassiekers, 
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haalt zijn enthousiasme uit de bewogen geschiedenis en 
put uit eigen ervaring. Op woensdag 13 oktober bent u 
van harte welkom bij de Historische Kring Blaricum aan 
de Brinklaan 4a te Blaricum. De lezing begint om 14.30 
uur. Voor leden van de Historische Kring Blaricum is de 
toegang vrij en nietleden betalen € 3,. Er is plaats voor 
maximaal 40 personen. Vooraf aanmelden bij: info@
hkblaricum.nl of tel. 0623 15 49 76. De weekvandeerf
gooier is dit jaar van vrijdag 8 t/m 15 oktober. In een vari
eteit aan activiteiten en evenementen besteden diverse 
organisaties in het Gooi aandacht aan de erfgooiers. Het 
volledige programma en meer informatie vindt u op 
www.weekvandeerfgooier.nl of www.erfgooiers.com.

Hoera…..het Taalcafé gaat weer beginnen  
Het Taalcafé Laren bestaat al vanaf 2015. Door corona 
heeft het anderhalf jaar stil gestaan. Maar er gloort hoop 
voor de bezoekers want we gaan weer beginnen. Nieuwe 
mensen leren kennen en Nederlands oefenen is het doel 
van het Taalcafé.  Geen lessen maar in een gezellige sfeer 
Nederlands met elkaar praten onder het genot van een 
kopje koff ie of thee (met iets lekkers). Voor mensen uit 
Laren en omgeving die Nederlands niet als moedertaal 
hebben maar de taal wel graag (beter) willen spreken. De 
oude ruimte achter het gemeentehuis is niet meer 
beschikbaar maar we hebben een prachtige nieuwe 
ruimte gekregen in het Brinkhuis. Iedereen is (weer) van 
harte welkom op donderdag,  te beginnen op donderdag 
14 oktober van 10.30 tot 12.00 uur.

Bridgen bij Stad en Lande  
Voelt u er wat voor om op dinsdag avond te bridgen? Geef 
dan een telefoontje aan Diny Vlastuin, tel 53373372 of Sjef 
Dessens, tel 5316467.
Stad en Lande is een van de oudste bridgeclubs van het 
Gooi. Wij komen  bij elkaar op dinsdagavond om 19.30 in 
de Blaercom.
Stad en Lande is een kleine gezellige club en nieuwe 
leden zijn bij ons welkom.

Anita Witzier komt peuters voorlezen!  
Met het PeuterVoorlezen iedere 
vrijdagochtend van 11.0011.30 
uur staan de deuren ‘van de 
wereld’ wagenwijd open. Naast 
ons vaste Top Team PeuterVoor
lezers is er met regelmaat een 
bekende inwoner van Laren zo 
lief om ook af en toe voor te 
komen lezen. Op 15 oktober is 
Anita Witzier degene die met 
Nelly Brandt het Peuter

voorleeshalfuurtje gaat invullen. Anita Witzier is sinds 
2020 ambassadeur bij Stichting Lezen en Schrijven 
omdat zij een bijdrage wil leveren aan het verhelpen van 
laaggeletterdheid. Het kan niet vaak genoeg gezegd: 
peuters die elke dag 15 minuten worden voorgelezen, 
presteren op school beter in taal én rekenen. Ook hebben 
ze een voorsprong in hun sociaalemotionele, lichame
lijke en creatieve ontwikkeling. Hoe jonger kinderen zijn 
als zij door hun (groot)ouders worden voorlezen, hoe 
groter hun woordenschat op 22jarige leeftijd. Dagelijks 
voorlezen heeft het grootste effect. 

Biologische markt bij de Groene afslag  
Samen met Slow 
Food Amster
dam en kook
boekenschrijver 
René Zanderink 
organiseert De 
Groene Afslag 
iedere 1e en 3e zondag van de maand een biologische 
markt tussen 11.00 en 15.00 uur. De markt is eerlijk, bio
logisch, vegetarisch en superlokaal. Je mag gewoon aan 
komen waaien en Wees welkom!

ee

Speciale aandacht voor kinderen 

Eemnesserweg 19a Laren

035-5315894

www.tandartscentrumlaren.nl
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Agenda
t/m 7 nov  Galerie de Beuken: Expositie Sharma 

Peterson, Thea Jentjens en Pepijn van 
den Wall Bake

t/m 15 dec  Atelier BrinkArt: Expositie CokArt, 
dovrzakoopzo 12.0017.00 uur

2  3 okt  Rabogebouw: Tentoonstelling ‘Wij zien 
Laren wel zitten!’, 13.3017.00 uur

3 okt  Papageno Huis: Zondagochtendconcert, 
11.30 uur

3 okt  Singer Laren: Lezing over 
tentoonstelling ‘De ontdekking van het 
heden’, 15.00 uur

3 okt  Johanneskerk: Concert Vocaal ensemble 
Voxtet, 15.0016.00 uur

4 okt  De Blaercom, Blaricum: SeniorWeb, 
start cursus Werken met Windows 10  
(5 lessen), 10.0012.00 uur

5 okt  De Blaercom, Blaricum: SeniorWeb, 
start cursus Meer doen met iPad en 
iPhone (5 lessen), 10.0012.00 uur

5 okt  De Blaercom, Blaricum: SeniorWeb, 
start cursus Werken met de iPhone  
(5 lessen), 14.0016.00 uur

6 t/m 17 okt  Bibliotheek Laren: 
Kinderboekenweekactiviteiten

6 okt  De Blaercom, Blaricum: SeniorWeb, 
start cursus Werken met Android 
smartphone en tablet (5 lessen), 
14.0016.00 uur

7 okt  De Blaercom, Blaricum: SeniorWeb, 
start cursus AppleMac computers  
(5 lessen), 14.0016.00 uur

7 okt  Bibliotheek Laren: HLB Academie 
– Werken op de Wallen, 17.00 uur

7 okt  Bibliotheek Laren: Opening 
fototentoonstelling Werken op de 
Wallen, 18.00 uur

8 okt  Rosa Spier Huis: Concert Pieternel Tils 
en Jorian van Nee, 20.00 uur

9 okt  Speeltuinvereniging Ons Genoegen: 
Repair Café, 10.0013.00 uur

9  10 okt  Rabogebouw: Tentoonstelling ‘Wij zien 
Laren wel zitten!’, 13.3017.00 uur

10 okt  Papageno Huis: zondagochtendconcert, 
11.30 uur

12 okt  Bibliotheek Laren: HLB Academie  ‘Een 
schitterende slangenkuil’, 19.30 uur

14 okt  Theater Singer Laren: Hoog spel,  
20.15 uur

15 okt  Theater Singer Laren: Hoog spel,  
20.15 uur

16  17 okt  Rabogebouw: Tentoonstelling ‘Wij zien 
Laren wel zitten!’, 13.3017.00 uur

21 okt  Huis van Eemnes: Lunchconcert Ernst 
Paul Fuchs, 12.3013.15 uur

22 okt  Rosa Spier Huis: Nova College 
Performing Arts – Zintuigen (dans), 
20.00 uur

23  24 okt  Rabogebouw: Tentoonstelling ‘Wij zien 
Laren wel zitten!’, 13.3017.00 uur

27 okt  Theater Singer Laren: Mijn man 
begrijpt me niet, 20.15 uur

Terugkerende activiteiten
PC HelpdeskBEL, Brinkhuis, 
iedere werkdag van 10.0012.00 uur
Koffieochtend, Brinkhuis,  
iedere donderdag van 10.0011.30 uur
Breienhaakcafé, Brinkhuis, elke eerste donderdag  
van de maand van 10.0012.00 uur
Geefenneemtafel, Brinkhuis,  
iedere vrijdag van 10.0012.00 uur
Voorlezen aan peuters in de bibliotheek, Brinkhuis, 
iedere vrijdag van 11.0011.30 uur
Repair Café Laren, Ons Genoegen (speeltuin),  
elke tweede zaterdag van de maand van 10.0012.30 uur
Open Podium, Bibliotheek Huizen,  
elke laatste zaterdag van de maand van 10.4512.00 uur

30  31 okt  Rabogebouw: Tentoonstelling ‘Wij zien 
Laren wel zitten!’, 13.3017.00 uur

31 okt  Theater Singer Laren: Lezing Sam 
Drukker, 15.00 uur

6 – 7 nov  Rabogebouw: Tentoonstelling ‘Wij zien 
Laren wel zitten!’, 13.3017.00 uur

8 nov  De Blaercom, Blaricum: Inloopochtend 
SeniorWeb LarenBlaricum,  
10.0012.00 uur

9 nov  De Blaercom, Blaricum: SeniorWeb, 
start cursus Meer doen met iPad en 
iPhone (5 lessen), 10.0012.00 uur

9 nov  De Blaercom, Blaricum: SeniorWeb, 
start cursus Foto’s bewerken en 
presenteren in Windows (4 lessen), 
14.0016.00 uur

10 nov  De Blaercom, Blaricum: SeniorWeb, 
start cursus Werken met Android 
smartphone en tablet (5 lessen), 
14.0016.00 uur

11 nov  De Blaercom, Blaricum: SeniorWeb, 
cursus Digitale Nalatenschap (1 les), 
14.0016.00 uur

13  14 nov  Rabogebouw: Tentoonstelling ‘Wij zien 
Laren wel zitten!’, 13.3017.00 uur

15 nov  De Blaercom, Blaricum: SeniorWeb, 
start cursus Werken met Windows 10  
(5 lessen), 10.0012.00 uur

18 nov  De Blaercom, Blaricum: SeniorWeb, 
start cursus AppleMac computers  
(5 lessen), 14.0016.00 uur
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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
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