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5 vragen aan 

Je bent zanger, entertainer, presentator, 
acteur, storyteller… Ben jij een echt 
podiumbeest?
‘Als kind was ik een dromer. Veel dingen gingen aan me 
voorbij. Op school kon ik niet goed meekomen. In de klas 
moest ik altijd vooraan zitten en dan nog was ik compleet 
afwezig. Een vogeltje buiten in de boom vond ik honderd 
keer interessanter dan wat de juf stond te vertellen. 
Bovendien was ik heel verlegen en onzeker. Als meisjes 
naar me keken, rende ik met een knalrood hoofd keihard 
weg. Pas op mijn 19e ontdekte ik wat voor enorme kick 
het me gaf om op het podium te staan, toen ik auditie 
deed voor de rockopera Jesus Christ Superstar. Twee jaar 
later zochten ze op de Eemhof nog een jongen voor het 
showteam. Destijds stond ik erom bekend dat ik wel van 
een avondje gezelligheid hield, dus ik werd gebeld door 
een kennis met de vraag of ik mee wilde doen. 
Uiteindelijk heb ik zeven jaar in het recreatieteam van 
de Eemhof gewerkt. Een geweldige tijd.’
  
Waar gaat je nieuwe theatershow over?
‘Zoals de titel al zegt: over de liefde in al zijn ongemakken 
en tegenstrijdigheden. En dan is er nog iets met een 
ezel...’ (Lacht geheimzinnig.) ‘Tsja, de liefde, dat is een 
heel belangrijk ding. Liefde is alles voor mij. The meaning 
of life. Liefde kan positief zijn, maar ook negatief. Zwart 
of wit. Natuurlijk zit er ook een beetje zelfspot in de show. 
Ik durf mezelf wel voor joker te zetten, anders had ik dit 
werk nooit kunnen doen. Ik heb al zoveel typetjes 
gespeeld: van hofnar tot moeder van de bruid, je kunt het 
zo gek niet bedenken. Behalve humor zit er ook diepgang 
in het verhaal, maar ook weer niet te zwaar. Het moet 
vooral een leuke avond uit zijn. En dat begint al vóór de 
voorstelling, als mensen de foyer betreden. Kom dus 
vooral op tijd, zou ik zeggen. En dan is het nog anderhalf 
uur genieten van alles wat in de theaterzaal voorbijkomt. 
Liedjes, korte gedichtjes, en natuurlijk ook interactie met 
het publiek. Daar hou ik van. De show staat inmiddels 

Al meer dan 25 jaar staat hij op de planken. Maar 
donderdagavond 15 februari betreedt Gideon Calis met 
zijn nieuwe theatershow ‘De ezel en de ode aan de liefde’ 
voor het eerst in zijn leven het podium van een groot 
theater. En dat ook nog eens in zijn eigen Laren. ‘Soms 
moet je jezelf uitdagen. Die prikkeling heb ik nodig.’

Gideon Calis

helemaal op papier, maar dat is vooral een leidraad. Ik 
improviseer graag. Misschien valt het geluid wel uit. Hoe 
geweldig zou dat zijn!’

Hoe vind je het om straks in het Singer 
Theater te staan?
‘Het is een droom die uitkomt. Ik kan niet wachten tot 
het zover is. Maar ik vind het ook heel spannend. Er 
kunnen vierhonderd mensen in de zaal. Krijg ik die wel 
vol? Ik leg de lat graag hoog… Ik ken hier veel mensen en 
ik hoop ze straks ook allemaal in het theater te 
ontmoeten. Het zou geweldig zijn als ze de moeite 
nemen om een kaartje te kopen. Daar ben ik ze dan heel 
dankbaar voor.’

Wat heb jij met Laren?
‘Laren is ‘thuis’ voor mij. En thuis is soms wel leuk en 
soms niet. Ik denk dat er altijd wel iets is waar je het niet 
mee eens bent. Dat neem je op de koop toe.’ 

Welke inwoner van Laren verdient volgens 
jou een pluim?
‘Mijn ouders. Zij stonden altijd voor iedereen klaar. Ze 
waren vroeger enorm actief voor de kerk en hebben veel 
gedaan voor de Zonnebloem en Samen Mens. Niks was 
hen teveel. Ik ben heel blij dat ik ze nog altijd om me 
heen heb.’

Kaarten voor ‘De ezel en de ode aan de liefde’ kosten  
€ 21,50 en zijn verkrijgbaar via kassa@singerlaren.nl. 
Vermeld in uw mail uw naam, adres en woonplaats en 
hoeveel kaarten u wilt bestellen.
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14Poëzie aan de Brink

Een gezond en gelukkig 
nieuwjaar!
Als u dit leest hebben we onze altijd 
gezellige nieuwjaarsreceptie in Singer 
achter de rug. We hebben weer veel nieu-
we inwoners welkom geheten en elkaar 
het beste voor het nieuwe jaar gewenst. 
Degenen die er niet waren wens ik uiter-
aard hetzelfde toe: een gezond en gelukkig 2018.

Volgens cijfers van het CBS groeide Laren afgelopen jaar 
met vijf procent. We zijn dan een dorp met veel grijze 
haren, maar er komen gelukkig ook weer veel jonge men-
sen in Laren wonen. Dat is goed te zien aan de groei op de 
lagere scholen en de sportverenigingen. We zijn een dorp 
dat in 2017 niet voor niets door Elsevier tot het aantrek-
kelijkste dorp in Nederland werd uitgeroepen.

De aantrekkelijkheid van ons dorp is groot en dat komt 
niet vanzelf. Ook afgelopen jaar gebeurde er weer veel:
Een hoogtepunt was de opening van het prachtige nieu-
we Singer-theater. Maar natuurlijk was er ook de Elep-
hant Parade die de zomer tot een kleurig feest maakte. En 
eindelijk werd er met een monument aandacht besteed 
aan de Joodse kinderen die in de oorlog in de Berg-Stich-
ting zaten en waarvan een groot deel in de kampen is ver-
moord. Ondernemersvereniging Bijzonder Laren maakte 
de maand december weer tot een feest van licht, waarbij 
de winkels en horeca volop bijdroegen aan de feestvreug-
de. We kochten met drie gemeenten Crailo van de provin-
cie Noord-Holland om er de komende jaren mogelijk de 
groenste en circulaire buurtschap met vijf honderd 
woningen van te maken. Een dieptepunt - ook voor mij - 
was het overlijden van ons oudste raadslid Ernst Wortel, 
een markante man die veel voor het dorp heeft betekend.

We staan weer voor een nieuw jaar, met daarin ook de 
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Laten we hopen 
dat er weer een daadkrachtig college komt dat op een 
constructieve manier met de raad samenwerkt in het 
belang van de inwoners van Laren. 

Ton Stam,
wethouder

Als u wenst kunt u mij altijd bereiken: t.stam@laren.nl 

18-19Theater agenda

21Matthäus Passion
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Politiek

Fred van Sprang
EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

Vertrouwen in de toekomst
We horen nogal eens dat de bestuurlijke toekomst van 
Laren alleen maar slechter kan worden. Wij geloven daar 
niet in. In tegendeel: we hebben daar alle vertrouwen in. 
Economisch, cultureel, ons ‘eigen Laren’-gevoel blijven 
we koesteren. 

Wel willen we positief meedenken om, waar nodig, 
nieuwe wegen te zoeken. Een groot gezamenlijk ‘Stad en 
Lande’- bestuur in de regio vinden we een uitstekend 
idee. Een fusiegemeente Huizen/Blaricum/Laren is een 
mager compromis tussen durf en angst. De landelijke 
overheid heeft ons nieuwe zware taken opgelegd. De 
grote steden Amsterdam, Utrecht en Flevoland komen 
dichterbij, ons wegennet wordt steeds breder. Dan 
moeten we met elkaar onze spieren kunnen tonen. Geen 
hakken in het zand, maar gezamenlijk in ’t Gooi 
oplossingen zoeken. Daar gaan we met onze eigen 
mensen in de provincie hard aan werken.
Maar gelijkertijd lokaal, waar mogelijk, de touwtjes zelf 
in handen houden. Dus in de toekomst een in overleg 
met de inwoners eigen Larens budget, een eigen 
‘kernenbeleid’ zoals dat in politiek jargon heet. Ook in 
Laren moet een andere wind gaan waaien. Er staan 
bijvoorbeeld verschillende grote vastgoedplannen op 
stapel. Daar moeten goede keuzes gemaakt worden. Een 
hotel in Laren? Ja, maar waar en hoe? Daar willen we 
namens en met onze inwoners zeggenschap over hebben 
en houden. En moet die Brink nu echt op de schop voor 
heel veel geld? Nee, natuurlijk 
niet. Als u ons dat mandaat geeft, 
gaan wij ervoor. Stem daarom op 
21 maart op onze kandidaten. De 
eerste vier: Nico Wegter, Ellen 
Brakel, Andreas Grunwald en 
Melle van der Geest.

Ellen Brakel

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

www.viaverspoor.nl • 035 531 34 32

Nalatenschapsdossier &  
Boedelbegeleiding

Verstand van (nabestaanden) zaken, 
gevoel voor mensen

ViaVerspoor_LarensJournaalt_71x52mm_Laren_versie3.indd   1 01-02-13   16:14
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Projectontwikkelaars de baas in Laren?
In het Centrumplan staat te lezen dat Laren behoefte 
zou hebben aan een hotel.
Deze maand vraagt het college aan de Raad om in te 
stemmen met de komst van een hotel op de Torenlaan 1, 
schuin tegenover de Brink. Op deze locatie staan nu een 
boerderij uit 1835 met winkel (van den Brink & Thuys), 2 
woningen en diverse bedrijfspanden. Dit alles zal plaats 
moeten maken voor een hotel met 55 kamers en 6 appar-
tementen (2 en 3 lagen met kap).

In de Raadsvergadering van 3 mei 2017 vroeg het college 
om € 400.000 beschikbaar te stellen voor de “upgrading” 
van de Brink. De CDA-fractie was daar erg op tegen 
omdat daarmee een blanco cheque werd afgegeven zon-
der dat duidelijk was wat in de plannen uitgewerkt zou 
worden. Nu wordt ons gevraagd om in te stemmen met 
een hotel waarvoor ook nog iedere onderbouwing ont-
breekt. 
Het huidige bestemmingsplan Centrum is conserverend 
van aard waarin geen plaats is voor een hotel. Het CDA 
wil dat graag zo houden. En de beoogde plek ligt binnen 
het beschermd dorpsgezicht. 
In de Centrumvisie ontbreekt een omgevingsvisie; er is 
dus geen integrale benadering van de plannen in de 
omgeving. Het is een basisuitgangspunt dat het gebouw-
de en aangelegde erfgoed basis is voor alle andere kwali-
teiten. Bij wet zijn de begrippen erfgoed en cultuurhis-
torie verankerd.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente heb ik 
veel nieuwe inwoners van Laren gesproken. Als je hen 
vraagt waarom zij graag in Laren wonen, dan gaat het 
om het dorpsschoon, de beeldkwaliteit en het vele groen. 
Dat moeten wij koesteren zoals bestuurders voor ons dat 
ook hebben gedaan. Het CDA wil 
het centrum van Laren niet in 
handen geven van projectontwik-
kelaars!

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Watergate
Het ‘verplicht af koppelen’ neemt zo langzamerhand 
bizarre vormen aan. Een regenbui zette ons centrum en 
delen van het dorp waar al jaren sprake is van 
achterstallig rioolonderhoud, onder water. In plaats van 
actief achterstanden van en gebreken aan het riool aan te 
pakken, legde de VVD-wethouder in 2016 met verplicht 
af koppelen van regenwater, de kosten bij de inwoners 
neer.
Liberaal Laren heeft zich altijd hiertegen verzet: de 
gemeente heeft de zorgplicht voor goede afwatering! Het 
probleem van de kom van Laren dient in de kom te 
worden opgelost; goede afvoer op het laagste punt naar 
de Gooiergracht. Af koppelen lost dit probleem niet op; 
maar jaagt inwoners wel op hoge kosten.
Maar de wethouder zoekt de oplossing in het ‘doorzagen 
van regenpijpen’ in de hoger gelegen gebieden. Dit werd 
de start van de Larense Watergate-affaire, want dat is wel 
heel erg simpel gedacht!! Na heftige inwoners-protesten, 
na confrontatie met echte kosten tot boven de € 10.000, 
is de verordening bevroren. Maar in december dook het 
ineens weer op, verscholen in het rioleringsplan. De 
wethouder was tot het inzicht gekomen dat: 
“wateroverlast en riolering met elkaar te maken hebben” 
(duhuh). Er blijkt weinig veranderd. Alleen de gemeente 
‘zaagt nu je regenpijp door’ en de rioolheff ing wordt 
stevig verhoogd. Wil men het echter goed doen, dan 
draai je ook nog voor deze kosten op; de verplichting 
blijft. Tijdens een afgeladen commissievergadering met 
vele boze insprekers kon de wethouder, zonder 
presentatie van een communicatiedeskundige, geen 
antwoord geven op de vragen van de insprekers, waarna 
dit agendapunt naar 23 januari is verschoven. Echter, tot 
onze verbazing dient de VVD een week later een politieke 
motie in, dit onderwerp ‘over de verkiezingen te tillen’. 
Met steun van D’66, PvdA en 3 leden van Larens Behoud is 
deze VVD-motie aangenomen. Hiermee de afspraken 
met de publieke tribune tijdens de commissievergadering 
volledig negerend. Hoopt de wethouder in een nieuw 
college zonder verkiezingsdruk 
zijn onzinnige plan te kunnen 
voortzetten?
Ik wens u allen veel wijsheid voor 
de verkiezingen van 21 maart en 
de komende 4 jaar staat Liberaal 
Laren weer graag voor u klaar. 

Jacqueline Timmerman
 

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

TennisClub ‘t Laer verwelkomde maar liefst 65 nieuwe 
leden in de 2e helft van 2017!

Jaarlijkse boerenkoolmaaltijd Scouting Raboes

Afscheid  directeur Brinkhuis Jolinda 
van Osch, welkom aan Michael Jonker

Dickenstheater tijdens kerstmaand 
met prachtige voorstellingen

Larense winkeliers zorgen voor extra 
sfeer in december

Vrolijk Kerstdiner bij Larense drum-en 
showband MCC.

Bart van der Leck inspireert kinderen 
in Brinkhuis

Leerlingen De Binckhorst-St. Jan zetten zich in voor 
Serious Request

Burgemeester Kruisinga en Brandweer Gooi en 
Vechtstreek geven vuurwerkvoorlichting

Wethouder Ton Stam opent bbb health 
boutique
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Larense zaken

TennisClub ‘t Laer verwelkomde maar liefst 65 nieuwe 
leden in de 2e helft van 2017!

Larense zaken 12 jannuari 2018

Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Vanaf 2017 worden aangevraagde en verleende (om-
gevings)vergunningen niet meer in het Larens Jour-
naal gepubliceerd. U kunt ze bekijken via de lande-
lijke website www.overheid.nl Hier worden ook de 
verordeningen (gemeentelijke regels en wetten) 
bekendgemaakt. Wilt u bericht ontvangen van de 
bekendmakingen via e-mail of app? 
Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich hier-
voor aanmelden.

Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kan-
toor, Zuidersingel 5 in Eemnes. Kijk voor de agenda op 
www.mooisticht.nl

De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen op 18 
en 20 december 2017 kunt u bekijken op 
www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raadsver-
gaderingen > Besluitenlijst Raad).

De Commissie R&I vergadert dinsdag 23 januari 2018 om 
20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De verga-
dering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aan-
melden bij de commissiegriff ier. Onderstaande agenda 
geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 

commissie R&I d.d. 12 december 2017
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
•  Vaststelling Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

(GVVP) 2017-2021 
•  Bestuursopdracht ‘Verzoek realisatie hotel’ 
•  Bestuursopdracht ‘Verzoek realisatie appartementen’

De Commissie M&F vergadert donderdag 25 januari 2018 
om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De ver-
gadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aan-
melden bij de commissiegriffier. Onderstaande agenda 
geeft een samenvatting weer van de geagendeerde onder-
werpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 

commissie M&F d.d. 14 december 2017
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeen-

schappelijke Regelingen
•  Toelichting portefeuillehouder memo ‘Aankoop 

regiokantoor Bussum’
•  Zienswijze begroting 2018 Goois Natuurreservaat 

(GNR) 
•  Begrotingswijzigingen 2018 Regio Gooi en Vecht-

streek

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

Overzicht besluiten 
raadsvergaderingen

Vergadering Commissie 
Ruimte en Infrastructuur 

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën 

Evenement bij 
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
Abonneer je op de e-mailservice of download de app
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De gemeenteraad vergadert woensdag 31 januari 2018 
om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De ver-
gadering is openbaar. Onderstaande agenda geeft een 
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeen-

schappelijke Regelingen
•  Vaststelling notulen van de openbare raadsvergade-

ringen 29 november, 18 en 20 december 2017
•  Vaststelling besluitenlijsten openbare raadsvergade-

ringen 18 en 20 december 2017 
•  Vaststelling lijst ingekomen stukken 
•  Vaststelling Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

(GVVP) 2017-2021 
•  Bestuursopdracht ‘Verzoek realisatie hotel’ 
•  Bestuursopdracht ‘Verzoek realisatie appartementen’
•  Zienswijze begroting 2018 Goois Natuurreservaat 

(GNR) 
•  Begrotingswijzigingen 2018 Regio Gooi en Vecht-

streek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren 
maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Calis-
kamp 3, Laren’ (NL.IMRO.0417.WPCaliskamp3-On01) ter 
inzage ligt. De wijziging betreft een perceel op het 
bedrijventerrein Caliskamp aan de Caliskamp in Laren. 
De bedrijfsactiviteiten aan Caliskamp 3 zijn al eerder 
gestaakt. Inmiddels wil de nieuwe eigenaar gebruikma-
ken van de wijzigingsbevoegdheid in het moederplan 
voor de realisatie van zeven woningen.

Procedure
Het ontwerpwijzigingsplan ligt tot en met 18 januari 
2018 ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor 
van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U 
kunt hier uitsluitend op afspraak terecht, tel. 14 035. Ook 
kunt u het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl 

U kunt gedurende de termijn van terinzagelegging 
schriftelijk een zienswijze indienen bij de burgemeester 
en wethouders van Laren, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, 
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpwijzigings-
plan Caliskamp 3, Laren’. Ook kunt u een mondelinge 
reactie geven. Hiervoor maakt u een afspraak met 
mevrouw K. Loman van de BEL Combinatie, tel. 14 035. 

Dit kan tot drie werkdagen vóór de af loop van de termijn 
van terinzagelegging. Het is niet mogelijk telefonisch of 
per e-mail uw zienswijze kenbaar te maken. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren 
maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Lange 
Wijnen 1 te Laren’ (NL.IMRO.0417.wpLangeWijnen1-On01) 
ter inzage ligt. Het plan voorziet in de wijziging van het 
bouwvlak op de hoek van Pruisenbergen en de Lange 
Wijnen op het perceel kadastraal bekend sectie C, num-
mer 01930. Alhoewel het bouwvlak wordt gewijzigd, 
wordt in de nieuwe situatie de oppervlakte van het 
hoofdgebouw niet verruimd. Verder blijft de grens tus-
sen bestemming ‘wonen’ en ‘tuin’ ongewijzigd. 

Procedure
Het ontwerpwijzigingsplan ligt vanaf 18 december 2017 
tot en met 28 januari 2018 ter inzage bij de balie Vergun-
ningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zui-
dersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend op 
afspraak terecht, tel. 14 035. Ook kunt u het plan bekij-
ken op www.ruimtelijkeplannen.nl 

U kunt gedurende de termijn van terinzagelegging 
schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeente 
Laren, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding 
van ‘zienswijze wijzigingsplan Lange Wijnen 1 te Laren’. 
Ook kunt u een mondelinge reactie geven. Hiervoor 
maakt u, binnen de termijn van de terinzagelegging, 
een afspraak met de heer R.R. Lugard van de BEL Combi-
natie, tel. 14 035. Het is niet mogelijk telefonisch of per 
e-mail uw zienswijze kenbaar te maken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren 
geven kennis van de terinzagelegging van het voorberei-
dingsbesluit (NL.IMRO.0417.VBCentrumNW-Va02) dat 
de gemeenteraad van Laren in haar vergadering van 18 
december 2017 heeft genomen. Het voorbereidingsbe-
sluit betreft de gebieden van de bestemmingsplannen 
Laren-West en Laren-Noord en beheersverordening Cen-
trum zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende 
verbeelding.

Procedure
Het besluit en bijbehorende verbeelding liggen vanaf 21 
december 2017 gedurende zes weken ter inzage bij het 

Ontwerpwijzigingsplan 
‘Caliskamp 3, Laren’ ter inzage

Ontwerpwijzigingsplan ‘Lange 
Wijnen 1 te Laren’ ter inzage 

Voorbereidingsbesluit ter inzage

Gemeenteraadsvergadering 
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Larense zakenloket Bouwen en Wonen in het kantoor van de BEL Com-
binatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitslui-
tend op afspraak terecht, tel. 14 035. Ook kunt u het 
besluit bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl 

Het voorbereidingsbesluit is op 22 december 2017 in wer-
king getreden. Het is wettelijk bepaald dat tegen een 
voorbereidingsbesluit geen bezwaar of beroep kan wor-
den aangetekend. 

Woensdag 21 maart 2018 wordt het raadgevend referen-
dum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten (Wiv) gehouden en zijn de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Verblijft u tijdelijk in het buitenland en wilt u per 
brief stemmen bij het raadgevend referendum? Uw aan-
vraag loopt dan via de gemeente Den Haag. Dat kan via 
het M3-formulier op www.denhaag.nl  (Verkiezingen > 
Kiezers buiten Nederland > Tijdelijk in het buitenland). 
Voor vragen kunt u contact opnemen via 
kbn.verkiezingen@denhaag.nl 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u niet per 
brief stemmen vanuit het buitenland. Een kiezer die tij-
delijk in het buitenland verblijft, kan bij de gemeente-
raadsverkiezingen alleen bij volmacht zijn of haar stem 
uitbrengen.

Geboorten
21-11-2017 Reinout Florian Beau Brant
04-12-2017 Dex Rins Fonteijn
07-12-2017 Alexis Helena Sophia van Groeningen
20-12-2017 Maeson Rev Cruiming

Huwelijken/partnerschappen
12-12-2017  Marinus de Feij en  

Lidwina Maria Anna Helmink

De Raad van Toezicht van de Gooise Scholen Federatie 
(GSF) heeft de heer T.W. Smit (Tijmen) benoemd als inte-
rim-lid van het College van Bestuur. Hij volgt Mark de 
Haas op, die na bijna tien jaar als bestuurslid van de GSF 
een nieuwe uitdaging aangaat.

Smit is sinds april 2014 wethouder in Laren, met in zijn 
portefeuille onder andere f inanciën, duurzaamheid en 
ICT. Thema’s die ook goed aansluiten bij zijn taken als lid 
van het College van Bestuur. Daarnaast is hij voorzitter 
Cultuur & Erfgoed en Recreatie & Toerisme bij de Regio 
Gooi en Vechtstreek. Voordat Smit wethouder in Laren 
werd, werkte hij bij de gemeente Haarlemmermeer, met 
name op gebied van de decentralisaties in het sociaal 
domein en in Rotterdam op het gebied van jeugd en vei-
ligheid. Smit: “Ik ben erg blij dat ik de kans krijg een bij-
drage te leveren aan de ambities van de Gooise Scholen 
Federatie. Ik kijk met enthousiasme en vertrouwen uit 
naar deze nieuwe uitdaging. Samen kunnen we ervoor 
zorgen dat docenten dag na dag in staat zijn inspireren-
de voorbeelden voor de klas te zijn.”

Ambitieus en betrokken
De Gooise Scholen Federatie is verheugd met de komst 
van Tijmen Smit. In hem vinden zij een betrokken 
bestuurder die de ambities van de organisatie de komen-
de periode zal helpen waar te maken. Brede ontwikke-
ling, hoge onderwijskwaliteit en maatschappelijke bin-
ding zijn de pijlers van het strategisch beleidsplan 
‘Ambitieus en Betrokken’. Dit past uitstekend bij het 
profiel van de heer Smit.

Overstap
Tijmen Smit is 38 jaar, getrouwd, vader van twee kinde-
ren en woonachtig in Laren. Hij treedt per 1 maart 2018 
in dienst van de GSF. Zijn termijn als wethouder zou 
af lopen na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 
2018. Na overleg met het college van B&W en de gemeen-
teraad van Laren treedt hij nu eerder, per 1 maart aan-
staande, terug om de overstap te kunnen maken naar de 
GSF.

Over de Gooise Scholen Federatie
In de Gooise Scholen Federatie werken acht scholen voor 
voortgezet onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek 
samen. Met ruim zevenduizend leerlingen en achthon-
derd medewerkers is de GSF één van de grootste onder-
wijsinstellingen in de regio.

Per brief stemmen voor het 
raadgevend referendum

Tijmen Smit interim-bestuurder 
bij de Gooise Scholen Federatie

Familieberichten
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Het naamloze pad tussen de Zevenenderdrift en het Pos-
tiljon is vernoemd naar dokter Boekelman. Wethouder 
Ton Stam onthulde vrijdag 15 december 2017 het straat-
naambord samen met de kinderen van de dokter, onder 
toeziend oog van familie, vrienden, buurtbewoners en 
andere geïnteresseerden. 

Volgens wethouder Stam was de heer Boekelman een 
zeer gewaardeerde en gerespecteerde inwoner: “Vanuit 
verschillende perspectieven heeft hij een bijzondere en 
waardevolle bijdrage geleverd aan Laren en de maat-
schappij in het algemeen. En daarom is het ook goed als 
wij vandaag de herinnering aan hem wat meer concreet 
en levend maken. Dokter Boekelman was een vriendelijk 
en bescheiden mens, die de wereld en Laren een beetje 
beter heeft gemaakt.”

Ernst Wortel
In zijn toespraak had Stam het ook over de rol die wijlen 
Ernst Wortel gespeeld heeft bij de benoeming van het 
pad: “Dat wij hier met elkaar staan, is te danken aan de 
heer Ernst Wortel. Hij heeft voorgesteld om dit pad te 
vernoemen naar de heer Boekelman. Het was zijn grote 
wens. 

Dokter Boekelman
De heer Boekelman werkte van 1959 tot 1989 als internist 
in het Sint Jansziekenhuis in Laren en was uit hoofde van 
zijn functie medisch leider van de Bloedtransfusiedienst 
van de afdeling Laren-Blaricum-Eemnes. Daarnaast 
geniet hij bekendheid als vertaler van Latijnse weten-
schappelijke teksten uit de tijd van de Tachtigjarige Oor-
log. De heer Boekelman woonde sinds 1970 tot aan zijn 
overlijden in een architectonisch moderne villa aan de 
Zevenenderdrift in Laren, vlakbij het pad.

Laren heeft Dokter W.A. 
Boekelmanpad

Handtekening onder 
koopcontract Crailo

Woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkie-
zingen en wordt het raadgevend referendum over de Wet 
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gehou-
den. Stemmen in de BEL-gemeenten kan op zeventien 
stembureaus. Voor die stembureaus zijn wij op zoek naar 
tellers. Wilt u zich aanmelden? Stuur dan uiterlijk  
15 januari 2018 een bericht naar: 
verkiezingen@belcombinatie.nl met daarin uw naam, 
adres, geboortedatum en (mobiele) telefoonnummer. 
Kijk voor meer informatie op www.laren.nl (Bestuur > 
Verkiezingen gemeenteraad > Tellers gezocht). Of neem 
contact op met Elly de Veij van Burgerzaken via 14 035.

Met een handtekening van de verkopende provincie 
Noord-Holland en de kopende drie gemeenten Laren, 
Gooise Meren en Hilversum is op donderdag 21 decem-
ber 2017 de aankoop bekrachtigd van Crailo. 
Wethouders Jaeger, Voorink, Boland, Van Meerten, Stam 
en Smit van de drie betrokken gemeenten tekenden de 
koopakte op het stadhuis van Laren. Namens de provin-
cie zette gedeputeerde Post een handtekening.
Sinds de ondertekening van de leveringsakte bij de nota-
ris op 22 december jongstleden kunnen de gemeenten 
hun plan voor de ontwikkeling van een duurzame woon-
werkwijk op het landgoed starten. Die zal over zes jaar 
leiden tot één van de meest ecologische wijken van het 
land. Eerder gingen de gemeenteraden in de drie 
gemeenten akkoord met de oprichting van een geza-
menlijke exploitatiemaatschappij van de drie gemeen-
ten voor de plannen en met de koopsom van 33,2 miljoen 
euro. Dat geld denken de gemeenten uit de exploitatie 
terug te verdienen. De gemeenten Hilversum, Gooise 
Meren en Laren dragen respectievelijk 45, 45 en 10 pro-
cent bij aan de f inanciering.

Tellers gezocht voor de gemeente-
raadsverkiezingen en referendum!
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Kinderen en jongeren in Laren die graag willen dansen, 
muziek maken, toneel willen spelen, maar waar thuis 
geen geld is voor lessen of instrumenten kunnen voort-
aan een beroep doen op het Jeugdcultuurfonds. Het 
Jeugdcultuurfonds Laren is mede mogelijk gemaakt 
dankzij een f inanciële bijdrage van 2500 euro van Rabo-
bank Foundation.

Wethouder Smit is blij met het fonds: “Alle kinderen 
moeten de mogelijkheid hebben om kennis te maken 
met kunst, literatuur, erfgoed en media. Het stelt hen in 
staat een open houding te ontwikkelen ten aanzien van 
kunst en cultuur. Het vergroot je wereld.”

De start van het Jeugdcultuurfonds Laren werd vrijdag 8 
december 2017 gevierd met activiteiten voor en door kin-
deren en jongeren, georganiseerd door Versa Welzijn en 
Dynamic Arts.

Op de foto: Manager Private Banking mevrouw Van 
Vessem (Rabobank Gooi en Vechtstreek), wethouder 
Tijmen Smit en bestuurslid mevrouw Reichmann 
( Jeugdcultuurfonds). 

De winterperiode is voor inbrekers erg aantrekkelijk, 
want in het donker kunnen zij makkelijker hun gang 
gaan. Maak het inbrekers niet te makkelijk. Zorg ervoor 
dat uw huis een bewoonde indruk maakt als u weg bent 
en doe de deur goed op slot. 

Verdachte situaties? Bel 112!
Ziet u verdachte personen in de tuin, personen die in 
huizen gluren of hoort u glasgerinkel? Vertrouw dan op 

Jeugdcultuurfonds voor 
kinderen in Laren

uw ‘onderbuikgevoel’ en bel meteen de politie via het 
alarmnummer 112. Uw telefoontje kan belangrijk zijn 
en de pakkans van de dader(s) wordt hiermee vergroot. 
Let bij zo’n verdachte situatie ook goed op het signale-
ment van de verdachte, maar ook op bijzondere kleding-
kenmerken en eventueel het vervoermiddel (kleur, 
merk, type, kenteken). Deze informatie kan de politie 
helpen bij de opsporing van de dader(s).

De jaarlijkse lichtjesavond op vrijdag 8 december 2017, 
georganiseerd door ondernemersvereniging Bijzonder 
Laren, was dit keer extra sfeervol. Er viel namelijk een 
f linke laag sneeuw. Burgemeester Rinske Kruisinga 
opende de lichtjesavond door samen met kinderen negen 
bollen in de Coeswaerde vijver te ontsteken. Ook vroeg ze 
enkele kinderen naar hun kerstwens dit jaar.

Voorkom woninginbraak 
tijdens de donkere dagen

Winterse lichtjesavond
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Donderdag 18 januari – Discussieert u mee?
De sport in Laren heeft meer dan ooit behoefte aan 
ondersteuning van de plaatselijke politiek. Iedereen die 
sport in de breedste zin een warm hart toedraagt of 
actief is bij de sportverenigingen is van harte uitgeno-
digd om in gesprek te gaan met de politieke vertegen-
woordigers van de gemeente. Vele onderwerpen passeren 
de revue, zoals: ’Wat zijn de gevolgen van de aangekon-
digde fusie met Huizen en Blaricum?’ 

Lokale politiek en sport
Op donderdag 18 januari 2018 staat het politieke café in 
het Brinkhuis in Laren geheel in het teken van een dis-
cussie tussen de lokale politiek en de sport. Voor de sport 
in Laren dé gelegenheid om haar wensen, noden en vra-
gen kenbaar te maken aan de verschillende fracties in de 
gemeente. Op 21 maart zijn immers de gemeenteraads-
verkiezingen. 

De avond
Elsemieke Havenga en Simon Cziommer van Sportraad 
Laren staan in de discussie de clubs bij, terwijl wethou-
der sport Ton Stam (VVD) uitleg geeft over het huidige 
sportbeleid van de gemeente Laren. Erik de Zwart is pre-
sentator en discussieleider tijdens de avond, die begint 
om 20.00 uur en tot ongeveer 22.00 uur duurt. Als inter-
mezzo gunt Peter Sprenger van Eindhoven SX/Techono-
my de sport een blik in de toekomst, met vooral aandacht 
voor de vele voordelen van de digitale mogelijkheden en 
samenwerking voor de verenigingen.

Zet daarom alvast in uw agenda: 18 januari de discussie 
tussen de politiek en sport in Laren. Mobiliseer leden 
van uw vereniging!

Kent u een plaatsgenoot die een bijzondere rol vervult in 
de samenleving? Draag hem of haar dan voor als ontvan-
ger van een lintje bij de algemene decoratieverlening 
rond Koningsdag in 2019. Let op: de aanvraag moet uiter-
lijk 1 juli 2018 bij de burgemeester zijn ingediend.

Tussentijdse gelegenheid
Een onderscheiding mag ook op een ander moment wor-
den uitgereikt, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een 
jubileum van een gedecoreerde van een vereniging. Dit 
moet u uiterlijk een half jaar vóór de datum van uitrei-
king bij de burgemeester aanvragen.

Aanvraagformulier en meer informatie
U kunt een plaatsgenoot voordragen via een aanvraag-
formulier dat u naar de gemeente stuurt. Het formulier 
vindt u op www.laren.nl (Bestuur > Organisatie > Onder-
scheidingen) en op www.lintjes.nl Voor informatie over 
hoe u iemand kunt voordragen, neemt u contact op met 
mevrouw G. Volders van de BEL Combinatie, via tel. 14 
035 of e-mail greet.volders@belcombinatie.nl

U mag een persoon of instelling die zich buitengewoon 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente Laren of 
de Larense gemeenschap voordragen voor de gemeente-
lijke erepenning. Deze persoon of instelling moet vol-
doen aan de volgende criteria:

•  Er is sprake van hoogwaardige en onderscheidende 
inzet voor de Larense gemeenschap. Onder hoog-
waardige inzet wordt verstaan: beleidsmatige en/of 
vernieuwende inzet die de Larense gemeenschap ten 
goede komt. De nadruk ligt niet op langdurige inzet.

•  De inzet mag zowel binnen als buiten Laren zijn, 
maar is van belang voor de Larense gemeenschap.

•  De inzet voor Laren kan op een breed scala aan ter-
reinen zijn, bijvoorbeeld cultuur, wetenschap, sport, 
welzijn, gezondheidszorg en bevordering van de soci-
ale cohesie.

De criteria voor het voordragen staan eveneens beschre-
ven op www.laren.nl (Bestuur > Organisatie > Onder-
scheidingen) Daar vindt u ook het aanvraagformulier. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
mevrouw G. Volders van de BEL Combinatie, via tel.  
14 035 of e-mail greet.volders@belcombinatie.nl

Kent u iemand die een gemeente-
lijke erepenning verdient?

Wilt u iemand voordragen voor 
een Koninklijke onderscheiding?Politiek café: Laren en sport!

Gemeente Laren op 
Twitter en Facebook

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

@Gem_Laren

www.facebook.com/gemeente.Laren
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Nieuws in beeld

Team De Vlieger van Scouting Raboes wint Smasher's 
Oliebollentoernooi 2018

Rosa Spierhuis klaar voor Hector Treublaan Woonstichting Laren fuseert met Het Gooi en Omstreken 
en neemt feestelijk afscheid van leden en huurders

Sfeervol koor-kerstconcert in 
Johanneskerk

Wiet de Boer geeft presentatie in 
Historische Kring Laren

Singer Laren genomineerd voor
(kleine)  theater van het jaar

Filmsterren van Paul Otto te 
bewonderen in 't Bonte Paard

Laren in beeld op expositie 
H.C. Kranenburg in Brinkhuis

Gezellige Nieuwjaars-snertmiddag 
bij Ons Genoegen

Kleurrijk Weihnachtsoratorium olv. Ed Spanjaard in 
Sint Jans basiliek
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PROGRAMMA 2018
Vrijdag 2 februari 
19.00 - 22.00 uur: Poëzie in het Kunstcafé Laren:
                                    Presentatie Bloemlezing uit gedichtenbundel ‘Soms gaan letters’ 
22.00 - 24.00 uur: PoëzieSouper Restaurant Mauve / i-Laren Online MAG

Zaterdag 3 februari 
09.30 uur: PoëzieOntbijt - Foyer Brinkhuis 
11.00 - 17.00 uur: Expositie ‘Kunst & Poëzie aan de Brink’.  
 Officiële opening om 12.00 uur - Johanneskerk
13.00 uur: Workshop Lezen met je oren o.l.v. Ineke Holzhaus - Brinkhuis 
13.00 uur: Workshop Gedichten tekenen met Gitte Spee - Brinkhuis
14.45 uur: Workshop Poëzie schrijven met Jos van Hest - Brinkhuis 
16.30 uur: De film Poésia sin fin - Theater Brinkhuis
20.00 uur: Dichtersparade ‘Soms gaan letters’ - Brinkhuis

Zondag 4 februari 2018
11.00 - 12.30 uur: PoëzieFinale, met de dichters Jos van Hest, Froukje Giltay,  
 Gerard Beentjes en Diana Ozon en de jazzmuzikanten  
 Martijn Derrix (contrabas) en Rik Dijkman (piano) - Rosa Spierhuis  
11.00 - 17.00 uur: Expositie ‘Kunst & Poëzie aan de Brink’ - Johanneskerk 

Reserveren:
Voor het PoëzieOntbijt, de workshops en de film kunt u kaarten reserveren via: 
www.bibliotheekhlb.nl
Voor het PoëzieSouper Restaurant Mauve: reserveren bij: nancy@i-Laren.nl  
Verder zijn de programma’s vrij toegankelijk.

Organisatie Poëzie aan de Brink:
Bibliotheek Laren/Blaricum/ 

Huizen 
De Literaire Werkplaats 

Kunstcafé Laren 
Brinkhuis Laren 

Volksuniversiteit Het Gooi

Mede mogelijk gemaakt door:

Activiteitenagenda Laren:  
www.bijzonderlaren.nl

Poëzie aan 
de Brink
Laren

4 februari koopzondag 13.00 – 17.00 uur

Expositie Gedachten gedicht: 20 & 27 januari en 3 &10 februari. 14.00 uur - 16.00 uur - Historische Kring Laren

Het festival met optredens van dichters, workshops,  
exposities, film, PoëzieOntbijt en PoëzieSouper
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Poëzie aan de Brink
Poëzie aan de Brink is een nieuw festival dat mensen uit Laren en wijde omgeving kennis wil laten maken met de 
enorme veelzijdigheid van poëzie en in het bijzonder het korte gedicht. Poëzie is een apart fenomeen dat anders 
omgaat met de realiteit. Het kan verzachtend zijn, maar ook kritisch en verantwoordelijk. Hoe dan ook brengt 
poëzie mensen samen en kan een gedicht ervoor zorgen dat er gesprekken worden aangezwengeld. 

Samenwerking 
Bijzonder is, dat Poëzie aan de Brink tot stand is geko-
men door de nauwe samenwerking van zes diverse cultu-
rele organisaties: ‘t Brinkhuis Laren, Openbare Biblio-
theek Huizen-Laren-Blaricum, De Literaire Werkplaats 
Eemnes, Kunstcafé Laren, Rosa Spier Huis en Volksuni-
versiteit Het Gooi. 
Tijdens het Kunstcafé Laren opent Poëzie aan de Brink op 
vrijdagavond 2 februari 2018 in Het Brinkhuis, met de 
dichters Antoinetty van de Brink, Jos Schellart, Reynier 
Molenaar en Robert Grijsen. Gideon Calis is de presenta-
tor en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door Bard 
Gerard Wortel. De openingsavond kan worden afgeslo-
ten met een Poëziesouper in restaurant Mauve waar een 
aantal bekende inwoners van Laren hun lievelingsge-
dicht zullen voorlezen. 

Programma
Zaterdag 3 februari 2018 start met het Poëzieontbijt, 
waaraan verschillende dichters deelnemen. Om 12 uur 
opent de weekendtentoonstelling ‘Kunst en Poëzie’ in de 
Larense Johanneskerk. Aansluitend zijn er diverse work-
shops voor jong & oud in ‘t Brinkhuis en in bibliotheek 
vestiging Laren, waar bezoekers van het festival zelf aan 
de slag kunnen met poëzie. Bijvoorbeeld gedichten teke-

nen in het atelier onder 
de bezielende leiding van 
illustrator Gitte Spee en 
Gerard Beentjes. Dichter 
en theatermaker Ineke 
Holzhaus gaat met deel-
nemers het avontuur van 
gedichten lezen aan tij-
dens de workshop ‘Lezen 
je met je oren’. Dichter en poëtische duizendpoot Jos van 
Hest, prikkelt deelnemers om fantasie in dansende 
woorden en zinnen te vertalen, zodat iedereen een eigen 
gedicht op papier krijgt. Aan het eind van de middag 
draait de f ilm Poésia sin Fin, en ’s avonds verschijnen 
achttien dichters in de Dichtersparade. Op zondagoch-
tend 4 februari sluit het festival af in het Rosa Spierhuis 
met (o.a) Diana Ozon in de Poëziefinale.  

De avondprogramma’s met de dichters in de bibliotheek 
Laren en De Poëziefinale op zondagochtend in het Rosa 
Spier huis zijn vrij toegankelijk. Voor de dichtersparade 
(gratis), het Poëzieontbijt, de diverse Workshops en de 
Film zijn kaarten verkrijgbaar via: www.bibliotheekhlb.
nl . Reserveren voor het PoëzieSouper in Restaurant 
Mauve kan bij: nancy@i-Laren.nl

Diana Ozon Ineke Holzhaus

‘GEDACHTEN GEDICHT’
In het kader van dit poëziefestival, zal er óók bij de his-
torische Kring Laren in de Lindehoeve poëzie te zien 
zijn: GEDACHTEN GEDICHT 
door de oud-voorzitter van de 
Historische Kring, Antoinetty 
van den Brink. Met een knip-
oog noemt de Kring deze vier 
weken-durende tentoonstel-
ling dan ook  poëzie Van den 
Brink. Naast gedichten zal er 
ook een aantal foto’s te zien 
zijn, die de gedachten onder-

strepen of de stille ingetogenheid ervan onderstrepen. 
Tevens zullen er tientallen dichtbundels in te zien 

zijn aan een grote leestafel. 
Sommige bundeltjes zijn bijna 
honderd jaar oud, andere ver-
schenen vlak voor of in de oor-
log en/of in kleine, genummer-
de  oplage. 
Historische versregels dus. 
(zaterdag 20 en 27 januari, 3 en 
10 februari van 14.00 tot 16.00 
uur.
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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.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Iedereen wenst elkaar deze weken een gelukkig 
nieuwjaar. Goede voornemens worden gemaakt en 
nieuwe plannen gesmeed. Soms zal dit leiden tot 
een besluit tot scheiding: nieuw jaar, beginnen met 
een schone lei. 
In dat geval is een zorgvuldige scheiding aan te ra-
den, liefst in overleg en met een doordachte aanpak. 
Het belang van de 70.000 kinderen die jaarlijks met 
een scheiding te maken krijgen, vraagt daarom. 
Een paar tips:
Tip 1: Blijf goed op je gezondheid letten. Een  
scheiding vergt kracht en uithoudingsvermogen, 
zowel fysiek als mentaal. Sporten vergroot fysieke 
en mentale weerstand.   
Tip 2: Blijf goed op de kinderen letten. Door de 
aandacht en energie die een scheiding kost, vergeten 
ouders dat vaak. Maar juist nu hebben kinderen 
aandacht, liefde en veiligheid nodig. Let er ook op 
of zij een (volwassen) klankbord nodig hebben,  
zoals een oma of opa. 
Tip 3: Maak heldere afspraken over de financiën: 
hoe worden de kosten betaald in de eerste periode? 
Dat kan veel nare toekomstige discussies voorko-
men. De fiscale regels rondom een scheiding zijn 
ingewikkeld. Wanneer eindigt het fiscaal partner-
schap? Wie heeft de hypotheekrenteaftrek? Wat is 
het gevolg van een financiële bijdrage? De hulp van 
een belastingadviseur bespaart vaak veel narigheid. 
Tip 4: Probeer in een vroeg stadium zoveel  
mogelijk spullen te verdelen, dat schept goodwill 
en vertrouwen. Ruim op en schep orde. 
Tip 5: Zoek een advocaat(-mediator), gespecia- 
liseerd in het familierecht. Dat kan via  
www.verenigingfas.nl. Ook ons kantoor kunt u  
hier vinden. Wij zijn gevestigd op een gunstige  
locatie boven een van de mooiste winkelcentra van 
Nederland, waar men gratis kan parkeren.  k
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Voorkom 
vallen
De gezamenlijke eerstelijnszorgverleners in 
Laren vragen uw aandacht voor het onderwerp 
valpreventie. Huisartsen, apothekers, fysiothe-
rapeuten, ergotherapeuten en thuiszorg willen 
samen met de gemeente Laren ervoor zorgen 
dat u op de been blijft.

Mensen van alle leeftijden vallen. Maar hoe ouder u 
wordt, hoe meer risico u loopt. Een valpartij zit in 
een klein hoekje. Een losse stoeptegel, plotselinge 
duizeligheid, verlies van spierkracht of zelfs nieuwe 
schoenen kunnen een val veroorzaken. Gelukkig 
heeft dit vaak alleen een schaafwond of een blauwe 
plek als resultaat. Maar als u door een val uw heup of 
pols breekt, heeft dat ingrijpende gevolgen voor uw 
dagelijks leven en uw zelfstandigheid. Iedere week 
komen Laarders op de spoedeisende hulp van Tergooi 
na een valpartij. 

Bewegen helpt vallen voorkomen. Iedere dag een 
beetje bewegen heeft veel voordelen. U krijgt meer 
conditie, uw evenwichtsgevoel verbetert, uw spieren 
worden sterker en daardoor loopt u minder risico op 
vallen. Bewegen is natuurlijk ook gewoon leuk, voor-
al als u het samen met anderen doet.

Hoe groot is het risico dat u valt? Er zijn diverse fac-
toren die ertoe bij kunnen dragen dat de kans op val-
len groter wordt. Met het beantwoorden van een paar 
eenvoudige vragen kan je al inschatten of je extra 
risico loopt op vallen. Een zorgverlener maakt dat 
voor u duidelijk. Zij laten zien of u risico loopt om te 
vallen en welke zaken daar mee te maken hebben. 
Dit doen ze tijdens een persoonlijk gesprek en mid-
dels korte testen. Vervolgens krijgt u advies over wat 
u kunt doen om vallen te voorkomen. In de komende 
maanden leest u iedere maand een bijdrage van een 
zorgverlener. Alles onder het motto Hup, in de 
benen!

het valpreventieteam
Carlo Schneider, apotheker
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Woningnood
Een nieuw jaar, een nieuw begin de woningvoorraad 
neemt zienderogen af het is tijd voor een aanpak hier-
van. Het wordt steeds lastiger een woning te kopen. 
Door de sterk stijgende huizenprijzen zijn huizenko-
pers al enkele kwartalen gedwongen een hogere hypo-
theek af te sluiten. Door de stijging van het gemid-
delde hypotheekbedrag krijgen, in navolging van 
starters, nu ook doorstromende huizenkopers nauwe-
lijks meer een voet tussen de deur.  Veel doorstromers 
zouden het liefst een stukje grond kopen om zelf een 
energiezuinig huis van de toekomst e bouwen. Zij 
beslissen daardoor steeds meer om toch te blijven 
wonen en hun huis f link uit te bouwen  of te moder-
niseren.  Naast de starters, de doorstromers hebben 
ook de senioren best moeite binnen Laren een leuke 
woning of groot genoeg appartement te vinden. Voor 
vele senioren is de utopie een kleinere (grond gebon-
den) woning met bad/slaapkamer op de begane grond 
en een kleinere tuin. Vroeger ook wel genaamd : de 
bungalow. Tegenwoordig populair genoemd “Urban 
Living”. Iedereen weet dat de  doorstroming begint bij 
de aanwas, duidelijk mag zijn dat de grondwaarde 
binnen Laren nagenoeg geen starterswoningen toe-
laat. De som van de grond en de stichtingskosten van 
een woning biedt geen soelaas voor een aantrekkelijk 
geprijsde koopwoning. De gemeente zou zeer wel 
zeker hierin een belangrijke rol betekenen. Alle moge-
lijkheden zijn vastgelegd in bestemmingsplannen en 
lokale voorschriften. Zou het toch niet mooi zijn wan-
neer er met korte lijnen en vlotte besluitvorming 
gekeken wordt naar door de markt gevraagde wens-
herontwikkelingen binnen Laren? We zijn erg 
benieuwd naar wat 2018 brengen gaat op dit vlak, 
zeker ook dat er 21 maart weer gekozen kan worden 
wie ons de komende 4 jaar gaat vertegenwoordigen in 
de gemeente.  De woningmarkt wordt krapper en 
krapper, op het moment van schrijven staan er nog 
maar 140 woningen te koop, ons inziens moeten er 
echt meer nieuwe woningen gebouwd worden.

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.

Gooise streekbonbon ook in Laren populair:

DE GOOISCHE BAL 
NU ALS BONBON
Wie kent ‘m niet: de Gooise bal? De spreekwoor-
delijke benaming van de man die je eigenlijk alleen 
in Laren en omstreken tegenkomt. Goois accent, 
gekleed in rode broek. Waar cabaretier Youp van 
’t Hek ons ooit liet lachen om dit stereotype, kunnen 
we nu ook echt genieten van ‘De Gooische Bal’. De 
exclusieve bonbon-bal met Gooise honing en een 
vleugje whisky.

De Gooische Bal is de handgemaakte streekbon-
bon in een nieuw bonbon-assortiment waar ook 
o.a. De Baarnse Bal, De Amsterdamse Bal, De Rot-
terdamse Bal, De Brabantse Bal en De Haagse Bal 
deel van uitmaken. Exclusieve bonbons met een 
streek- of stadsignatuur, verpakt in luxe cadeau-
doosjes. Weer eens iets nieuws als je je dierbaren 
op iets lekkers uit een streek of stad wilt trakteren. 
Verkrijgbaar in Laren bij Jane Patisserie en De 
Larense Boekhandel. www.nederlandsebal.nl

De Gooische Bal is de nieuwste traktatie 
voor mensen met smaak. 
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 Uw WONING ook op deze lijst?  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  

Op korte loopafstand van het centrum een helft van 
een dubbelwoonhuis met ruime aanbouw aan de  
achterzijde en aangebouwde garage. Geheel gelegen 
op een fraai perceel van maar liefst 465m². 
 
De uitgebouwde entree aan de voorgevel alwaar een 
centrale hal, meterkast, toilet, toegang naar de kelder, 
toegangsdeur naar woonkamer en woonkeuken aan de 
achterzijde en voorts trapopgang naar de eerste  
verdieping. 
 
De woon/zitkamer aan voorzien van een eikenplanken 
vloerdelen en openhaard. Aan de achterzijde gelegen 
voorzien van openslaande deuren. 
De lichte uitgebouwde wooneetkeuken, voorzien van 
veel glas en in de gang twee loopdeuren naar de  
achtertuin.  
De keuken zelf modern in lichte kleurstelling, moderne 
inbouwapparatuur en natuurstenen bovenblad en  
loopdeur naar de achtertuin. 
 
De aanbouw in één keer aangebouwd, met wasruimte/
bijkeuken en achtergelegen werk/slaapkamer.  
Deze hal en keuken voorzien van vloerverwarming. 
 
De eerste verdieping met twee ruime slaapkamers en 
één kleinere aan de voorzijde. 
De badkamer eveneens in lichte kleurstelling, inloop-
douche, dubbele wastafel, toilet en vloerverwarming. 
De zolder middels vaste trap bereikbaar, alwaar de 
voorzolder voorzien van een vaste kast.  
 
Een ruime zolderkamer voorzien van dakkapel en een 
goede nokhoogte. Het geheel in goede staat verke-
rend. 
 
Vanuit de hal een ruime provisiekelder bereikbaar en 
aaneengesloten de stookruimte alwaar de cv-
combiketel staat opgeteld. 
 
De besloten achtertuin fraai aangelegd, met berege-
ningsinstallatie, toegang via de garage en gang biedt u 
alle vrijheid en privacy. De voortuin eveneens fraai 
aangelegd, ruime oprit. Met mogelijkheid voor parke-
ren van minimaal drie auto’s op eigen terrein. 
 
Geïnteresseerd, maak vrijblijvend een afspraak  
voor bezichtiging van deze woning  
met Marjolein Speksnijder, de Gouden Makelaar. 

NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM 

TE KOOP: MAUVEZAND 43  LAREN  

TheaTeragenda
Zaterdag 13 januari
Papageno Jazz
15.30 uur – Papageno Huis €  6,50
In 2018 begint de jazzcyclus in het 
Papageno Huis met het Floris 
Kappeyne Trio. Sinds de oprichting 
twee jaar geleden, heeft het trio, dat bestaat uit drie 
Prinses Christina Concours-winnaars, gewerkt aan hun 
eigen composities door de klassieke muziek van het 
McCoy Tyner trio uit de sixties te bewerken met met 
Senegalese sabar ritmes en moderne klassieke muziek. 
Met Tijs Klaassen op bass en Wouter Kühne op drums.

Zondag 14 januari
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€  5,00 | aansluitende lunch ook €  5,00
Eadaoin Copeland -  piano en Fiona Robertson - viool 

Vrijdag 19 januari 
Preaching out loud – 
The Preacher Men 
20.15 uur – Singer Laren
€  22,00 | Singer supporters € 19,50
Een gruizig en vet groovend 
hammondorgel, scheurende en piepende saxofoonkreten 
en back beats waarbij stilzitten praktisch onmogelijk is: 
mogen wij u voorstellen aan The Preacher Men?

Zaterdag 20 januari 
Achter het Huis – Anne van der 
Burg, Hajo Bruins, e.a.
20.15 uur – Singer Laren
€  37,50 | Singer supporters €  35,00
Het dagboek van Anne Frank’ 
behoort al decennia tot de meest gelezen boeken ter 
wereld. Deze voorstelling laat zien wat het zo dicht op 
elkaar samenleven, terwijl buiten de vijand rondloopt, 
met mensen doet.

Zondag 21 januari
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€  5,00 | aansluitende lunch ook €  5,00
Lagom Saxofoonquartet: AlbertoTarraga Alcañiz, Thitipol 
Piseskul, Fleur Peereboom, Mafalda Oliveira

Kaarten voor Singer: via kassa@singerlaren.nl 
of online via singerlaren.nl

Kaarten voor concerten in het Papageno Huis: 
Reserveren via reserveren@stichtingpapageno.nl of 
rechtstreeks op www.papageno.nl. Betalen alleen met PIN!
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TheaTeragenda

Singer Laren BrinkhuiS TheaTer DickenS TheaTer roSa Spier huiS papageno huiS
Oude Drift 1 Brink 29 P.C. van den Brinkweg 11 Esseboom 2 Naarderstraat 77
035 539 39 39 035 751 39 91 035 887 23 76 035 538 67 97 035 538 80 91
receptie@singerlaren.nl info@hartvanlaren.nl dickens@ziggo.nl info@rosaspierhuis.nl email@stichtingpapageno.nl
www. singerlaren.nl www.hartvanlaren.nl www.dickenstheater.nl www.rosaspierhuis.nl www. stichtingpapageno.nl

Woensdag 24 januari 
De onzen – André Manuel
20.15 uur – Singer Laren
€  22,00 | Singer supporters €  19,50
André Manuel gaat op zijn eigen 
compromisloze wijze op zoek naar geluk. Als Trump de 
president van de Verenigde Staten van Amerika kan 
worden, dan mag Manuel dit programma maken.

Vrijdag 26 januari 
Drumix! The next generation – 
Lucas van Merwijk & Gianna Tam
20.15 uur – Singer Laren
€  22,00 | Singer supporters € 19,50
Vader en dochter bewijzen maar weer dat ritmegevoel 
letterlijk in het bloed zit. Drummer Lucas van Merwijk en 
zijn dochter Gianna Tam zetten een spectaculair 
slagwerkconcert neer.

Vrijdag 26 januari 
Springtide – Rocks & Roses
20.15 uur - Theater aan de Brink 
€ 15,00
Springtide is een Utrechtse groep zangers en muzikanten 
die zich laten inspireren door Ierse muziek en onze 
Europese Keltische geschiedenis. De groep tapt onder 
leiding van Annette de Haas uit een vat vol overzeese 
liederen, die zowel aanstekelijk als hartverwarmend zijn. 

Zaterdag 27 januari 
Die schöne Magelone – 
Karin Strobos, Sieger Sloot en 
Thomes Beijer
20.15 uur – Singer Laren
€ 27,50 | Singer supporters € 25,00
Een modern sprookje voor volwassenen waarin drie 
topartiesten hun kwaliteiten bundelen om de avontuurlijke 
productie over het voetlicht te brengen.

Zondag 28 januari
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 | aansluitende lunch ook € 5,00
Alice Allegri - uit, Sara Novoselic - cello, Maria Cano – piano

Zondag 4 februari 
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 | aansluitende lunch ook € 5,00
Menuetto trio: Valle González Martin - hobo Francisco 
José Espinosa Ruiz - klarinet, Daniel Garrido Iglesias - fagot

Zaterdag 10 februari
Papageno Jazz
15.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50
Tommasso Perazzo Trio

Zondag 11 februari 
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 | aansluitende lunch ook € 5,00
Lefko trio: Carlos Gimenez Martinez - sopraansaxofoon 
Mateusz Pusiewicz - baritonsaxofoon, Aliya Iskhakova – piano

Donderdag 15 februari 
De Ezel en de Ode aan de Liefde 
– Gideon Calis 20.15 uur
Singer Laren € 21,50 
Een voorstelling waarin de liefde 
centraal staat, met al haar 
tegenstrijdigheden. Gideon zal de gasten bedienen met 
liedjes, interactie, verhalen en zeker ook een lach. 

Zondag 18 februari 
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 5,00 | aansluitende lunch ook € 5,00
Hui-Wen Cheng - viool, Wan-Ru Cheng - viool, Shih-Hsien Tsai 
- altviool, Sheng-Chiun Lin – cello

Kaarten voor theater- en filmvoorstellingen in het Brinkhuis: 
online via het ticketformulier op www.hartvanlaren.nl. Indien u 
hier niet uitkomt dan kunt u op de dag van de voorstelling – 
vanaf een uur voor het begin van de voorstelling – uw kaartje(s) 
via pinbetaling aan de balie kopen. 
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Nieuws in beeld

Leo Janssen vertelt over Laren aan nieuwe dorpsbewoners 
voorafgaand aan Nieuwjaarsreceptie

IJsmeesters stonden hun mannetje bij Wintervillage

Drukbezochte Nieuwjaarsreceptie van 
gemeente in Singer Laren

Schade januari-storm gelukkig 
beperkt, aldus brandweer

Kunstenares Marjolein Schiffers date 
als reclamemodel bij grootgrutter

Laatste herdenking Faro-vliegramp in 
Sint Jansbasiliek

Mannen van de GAD ruimen het afval 
rond de feestdagen weer snel op

Patrick Willemse sluit Wintervillage af op de Brink

Jeugdteam VV The Smashers kampioen in Meisjes C 3e 
klasse C

Maurits van Altvorst (15) tweede bij 
International Junior Science Olympiad



21

Leo Janssen vertelt over Laren aan nieuwe dorpsbewoners 
voorafgaand aan Nieuwjaarsreceptie

Laren Klassiek brengt Matthäus Passion 
met beroemd King’s College Choir uit 
Cambridge in Sint Jansbasiliek

De Stichting Laren Klassiek is er opnieuw in geslaagd 
een topbezetting te engageren voor de komende uit-
voering van de Matthäus Passion in de Sint Jansbasi-
liek op Palmzondag 25 maart 2018 om 14.30 uur. Trad 
vorig jaar het vermaarde Amsterdam Baroque 
Orchestra and Choir op onder leiding van de dirigent 
Ton Koopman, dit jaar is gekozen voor het wereldbe-
roemde King’s College Choir uit Cambridge onder lei-
ding van Stephen Cleobury met grote Engelse solisten 
als Jeremy Budd, Evangelist, Edward Grint, Christus, 
Mhairi Lawson, sopraan, David Allsopp , counter tenor, 
Anthony Gregory, tenor en William Gaunt, bas. Solis-
ten en koor worden begeleid door het internationaal 
vermaarde Barokorkest The  Hanoverband.

In de prachtige akoestiek van de Sint Jansbasiliek zal 
Stephen Cleobury het concertpubliek op een intense, 

krachtige en meeslepende manier meevoeren in de 
sfeer van Johann Sebastian Bachs muzikale meester-
werk over het lijdensverhaal van Christus.  Een manier 
die ontroert.

De Matthäus Passion in de Sint Jansbasiliek is voor 
iedereen zeer goed te volgen aangezien de Matthäus 
Passion met twee camera’s wordt geregistreerd en op 
lcd-schermen wordt geprojecteerd.
 
Tickets
Tickets kunt u bestellen via de Nationale Theater Kas-
sa 0900 – 9203.  De toegangskaarten kosten per concert  
€ 59,50 (eerste rang) en € 49,50 (tweede rang), inclusief 
programmaboekje, pauzedrankje en € 2,50 adminis-
tratie- kosten.  
Voor meer informatie www.larenklassiek.nl
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Art Laren 23st keer in 2018
Art Laren wordt op 15, 16 en 17 juni 2018 voor de 23ste keer gehouden.

Art Laren heeft een unieke plek in de kunstwereld 
veroverd. Afgelopen jaar stonden de galeries in de rij 
om te mogen exposeren, maar de capaciteit op de 
historische Brink van Laren is beperkt. De witte 
paviljoens onder de bomen bieden een goede entourage 
voor de hedendaagse kunst die op deze kunstbeurs 
wordt gepresenteerd.
Art Laren vormt de afsluiting van de kunstmaand 
Laren met tal van evenementen op het gebied van 
beeldende kunst, waaronder de Galerieroute en de 
exposities in het Singer Laren met de heringerichte  
tuin, ontworpen door Piet Oudolf.

OPROEP
Oranjecomité zoekt toiletjuffrouwen
Net zoals elders in het land viert Laren op 27 april de 
verjaardag van Koning Willem-Alexander. Er komen 
altijd veel bezoekers naar Laren om te genieten van de 
Piekkiesmarkt, braderie en het traditionele 
ringsteken. 
Om de overlast in de openbare ruimte te verkleinen en 
de horeca te ontlasten zorgt het Oranjecomité op 
Koningsdag voor een tweetal toiletunits. Voor deze 
toiletunits zijn wij op zoek naar tenminste twee 
toiletjuffrouwen. Heren mag natuurlijk ook. U moet 
tenminste de leeftijd van 18 jaar hebben en bereid zijn 
ervoor te zorgen dat gedurende de dag alles er fris 
uitziet. De units zijn open van 9.00 tot 18.00 uur.
Nadere inlichtingen bij voorzitter Erwin van den 
Berg, telefoon 06-13356669 of mail:
hjwvandenberg@gmail.com 

25jaar

Wij leveren al 25 jaar thuiszorg in Laren en 
omgeving. Zorg, op uw wensen afgestemd.

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Particulier
& PGB

Rectificatie
Boven de column van Marleen Verspoor in nummer 
238 is per abuis de kop blijven staan van de voorgaande 
column. 

Art Laren wordt georganiseerd door de Kiwanis Club 
Laren, mede om fondsen in te zamelen voor 
kinderprojecten over de hele wereld.
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Winters Laren

Politiek café debatteert 
over ‘Sport in Laren’.
‘Het politiek café het Gooi’ en ‘De sportraad van Laren’ 
organiseren in het Brinkhuis op donderdagavond 18 
januari om 20.00 uur een debat 
over ‘de sport in Laren’. Het debat 
naar aanleiding van verschillen-
de stellingen zal tot ongeveer 
22.00 uur duren. De sportraad 
heeft inmiddels de sportvereni-
gingen uit Laren gevraagd de 
avond ‘en masse’ bij te wonen. 
Opzet van ‘De sportraad van 
Laren’ is de lokale partijen pro-
beren duidelijk te maken dat de 
sport in Laren meer dan ooit behoefte heeft aan gemeen-
telijke ondersteuning.  Wat staat hierover in hun verkie-

zingsprogramma’s. Speciale gast is Peter Sprenger. Peter 
Sprenger heeft een nauwe affiniteit met sport en is voor-

zitter van de Nederlandse Vol-
leybal Bond .Hij begeleidt orga-
nisaties als het gaat om de 
transitie naar de digitale wereld 
en het aanpassen van hun stra-
tegie aan veranderende omstan-
digheden.  Kom naar  het Brink-
huis, en ga in gesprek met de 
politici . Alle fractievoorzitters 
in Laren hebben toegezegd mee 
te doen aan het debat. Dit debat 

is het eerste van drie debatten in aanloop naar de verkie-
zingen van de gemeenteraad op 21 maart a.s.
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De Stichting Wan-
delvierdaagse Het 
Gooi trapt 2018 in 
stijl af met een sfeer-
volle bos- en heide-
wandeling op zon-
dag 14 januari. De 18 
km lange tocht voert 
de lopers via de 
Larense Eng naar de 

Westerheide en over de Crailosebrug naar het Spanders-
woud. Na de rustpauze nabij het Mediapark gaat de 
terugweg naar Laren via de Zuiderheide. De winterse 
‘bergetappe’, waarmee het wandeljaar 2017 werd afgeslo-
ten, trok in december ondanks de overvloedige sneeuw-
val toch nog ruim 40 deelnemers. Start en f inish is de 
clubkantine van SV Laren aan het Schuilkerkpad in 
Laren. Inschrijven van 8.45 tot 9.15 uur in de kantine 
waarna het gezelschap om 9.30 uur op pad gaat. Voor de 
koff ie en koek onderweg wordt een bescheiden bijdrage 
gevraagd. Honden mogen niet mee.

Zondagmiddag 14 januari om 15.00 uur geeft Kameror-
kest De Muziekkring uit Laren o.l.v. Yvonne de Winter 
een nieuwjaarsconcert in de Dorpskerk, Torenlaan 16 te 
Blaricum. Dit keer soleert Gerlieke Aartsen op hobo in 
het Konzert in A-dur fur Oboe d’amore en strijkers van 
Johan Sebastiaan Bach. Verder is er een heel gevarieerd 
programma, met delen uit de Symphonie nr. 101 “De 
Klok” van Joseph Haydn, delen uit de Petit Suite van 
Debussy, Pavane pour une infante défunte van Ravel en 
de Trevelyan Suite van Malcolm Arnold voor 10 blazers. 
Soliste Gerlieke Aartsen studeerde hobo bij Pauline 
Oostenrijk en Ernest Rombout. In 2012 sloot ze haar 
master cum laude af en wist ze de jury ervan te overtui-
gen dat de hobo zich niet alleen leent voor klassieke 
muziek, maar ook voor andere muziekstijlen, waaron-
der jazz en klezmer. Voor het concert is geen kaartver-
koop, na af loop is er een collecte. Kamerorkest De 
Muziekkring is ruim 50 jaar geleden opgericht en daar-
mee een van de oudere amateur-orkesten in onze regio. 
Het orkest telt zo’n 30 vaste leden, 20 strijkers en 10 bla-
zers, en staat sinds september 2013 onder de professio-
nele leiding van Yvonne de Winter. Het orkest repeteert 
op maandagavond in de Gooische School in Laren en 
geeft twee concerten per jaar. Het repertoire loopt van 
barok tot modern. Strijkers zijn altijd welkom, met 
name alt. Voor meer informatie: 
www.demuziekkring.nl.

Heidewandeling

Nieuwjaarsconcert Kamerorkest De 
Muziekkring

U laat uw auto met regelmaat 
onderhouden. Maar geldt dat 
ook voor uw pc? Is uw compu-
ter toe aan een opschoon-
beurt of is deze erg lang-
zaam? Kom dan naar de PC 
Helpdesk BEL in Het Brink-
huis in Laren, iedere werkdag 

van 10.00 – 12.00 uur. Een team van deskundige vrijwilli-
gers helpt u voor slechts € 3,00 met updaten, opschonen 
en controle van de veiligheid. Wij verwelkomen u als 
50+’er graag met een kopje koffie of thee voor € 0,50. 

In januari gaan er nieu-
we meditatiecursussen 
en coachingsessies van 
start in CAMALARAH, 
Larens’ Centrum voor 
Spirituele Ontwikke-
ling aan het Raboes nr. 
7, onder leiding van 
meditatieleraar Carla Hamburger. Wil je leren om mind-
ful te zijn? Regelmatig te ontspannen? De tijd nemen 
om je levensdoel te vinden en uit te voeren op de manier 
die bij jou past? Mediteren kan je daarbij helpen. Door 
meditatie kun je de verbinding met jezelf en je omge-
ving verdiepen en gaan leven vanuit een groter bewust-
zijn. Lessen en coaching worden naar keuze gegeven in 
kleine groepen of individuele sessies, zowel voor begin-
ners als gevorderden. Belangstelling? Bel 035 - 538 05 51 of 
kijk op www.camalarah.nl.

Expositie “Twin Collectie” 
van werk van Anton Hey-
boer Van 12 januari t/m 24 
februari kunt u in de  
(h)Artgalerij van het 
Brinkhuis de Anton Hey-
boer-expositie bewonde-
ren. De tweelingzussen 
Willy en Trees van Kleef 
bezitten de grootste en 
mooiste verzameling van 
zijn werken, bekend onder 

de naam “Twin Collectie’. Entree: gratis.

APK-keuring voor pc of laptop

Mediteren

Twin Collectie

Activiteiten
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mailen naar Carla Resing, sociaal werker en (samen met 
vrijwilligers) begeleider van het project. 06-31995656 of 
cresing@versawelzijn.nl.

In het nieuwe seizoen starten 
op maandagavond 15 januari, 
woensdagmiddag 17, donder-
dagmiddag 18 en vrijdagmid-
dag 19 januari schilder- en 
tekencursussen in het Atelier 
achter het Brinkhuis, Brink 29, 
onder begeleiding van kunst-
schilder en docent Emilie Lin-
denbergh. Tijdens deze cursus-
sen kan in een ontspannen sfeer vanuit een eigen 
onderwerpskeuze en vanuit eigen stijlontwikkeling 
gewerkt worden. Verschillende teken- en schildertech-
nieken komen aan bod, onder andere kleuren mengen, 
compositie, penseelgebruik, contrast, de opbouw van 
een schilderij/tekening, opzet vanuit verschillende stij-
len, enzovoort. De lessen zijn toegankelijk voor elk 
niveau. Dit kan omdat individuele begeleiding plaats-
vindt. De woensdagmiddaggroep werkt met een strip-
penkaart. Regelmatig wordt door een exclusief samen-
werkingsverband met het Singermuseum speciaal voor 
de cursisten een excursie georganiseerd. Tijden cursus-
sen: maandag: 19.30 tot 21.30 uur, Inloopatelier: woens-
dag: 13.00 tot 14.30 uur, donderdag: 13.30 tot 15.30 uur, 
vrijdag: 13.30 tot 15.30 uur.  Twaalf bijeenkomsten: € 155,-  
excl. materiaal. Strippenkaart voor tien lessen Inloopa-
telier: € 120,-. Aanmelding en info: info@emilielinden-
bergh.com of telefonisch: 06 302 76 087. Kijk voor meer 
info op www.emilielindenbergh.com. 

Bent u ook zo 
benieuwd naar alle 
pottenkijkers? Kom 
dan naar de presen-
tatie ‘Internetrisi-
co’s’ op maandag-

middag 15 januari om 14.00 uur in Het Brinkhuis in 
Laren. Nico Oudhof, vrijwilliger bij de PC Helpdesk BEL, 
zal u aan de hand van praktijkvoorbeelden informeren 
waar u op moet letten. Zoals: wat zijn de belangrijkste 
regels om veilig het internet op te gaan? Op welke wijze 
maakt u gebruik van wifi onderweg? Wat is phishing, 
whaling, ransomware en nog vele andere risico’s.  Heeft 
u belangstelling? Meld u ( 50+) zich dan aan via thema-
bijeenkomst@pchelpdeskbel.nl onder vermelding van 

Schilder- en tekenlessen voor volwassenen

Presentatie ‘Internetrisico’s’

De Gooise Academie 
in Laren start 14 
januari een unieke 
serie inspirerende 
lezingen. Door de 
ogen van gerenom-
meerde kunstken-

ners leer je op een andere manier naar kunst én de wereld 
om je heen kijken. Aansluitend is om 17.00 uur de jaar-
lijkse nieuwjaarsreceptie. Zondag 14 januari, 15.00 uur 
opent kunsthistorica Diana Kostman van Artemis 
Omnibus de reeks Academie Lezingen met een voor-
dracht over conceptuele kunst. In de kunst van de 20e en 
21e eeuw speelt het idee (het concept) een belangrijke rol. 
Niet langer is alleen het technische talent van een kun-
stenaar van belang, maar ook zijn vermogen om met ver-
rassende ideeën te komen. ‘De Pindakaasvloer’ van Wim 
T. Schippers is hier een voorbeeld van. Tickets: gooiseaca-
demie.nl. Eveneens in Atelier Het Groene Huis is aan-
sluitend om 17.00 uur de jaarlijkse nieuwjaarsborrel, 
waarbij iedereen van harte welkom is. In 2018 komen bij 
de Academie Lezingen op de zondagmiddag of woens-
dagavond onderwerpen aan bod als Expositie Hermita-
ge, Smaak, Max Lieberman, Wat is kunst?, Artelicious 
Henri de Toulouse-Lautrec en Kees Schrikker. Voor spre-
kers en data zie de agenda van gooiseacademie.nl.

Samen iets ondernemen is leuker dan alleen. Een potje 
biljarten, een f ilm kijken, musea bezoeken, schilderen, 
wandelen enz. Bij ’Dagje Blaercom’ brengt Versa Welzijn 
mensen met elkaar in contact die het moeilijk vinden 
om zelf de dag in te vullen (bijvoorbeeld als gevolg van 
vergeetachtigheid of door andere oorzaken). Samen 
geven we vorm aan een zinvolle en gezellige dag in de 
eigen ruimte van Versa in ‘Dorpshuis de Blaercom’ in het 
centrum van Blaricum. Van daaruit maken we ook uit-
stapjes. Om aan de vraag te kunnen voldoen start Versa 
Welzijn op maandag 15 januari met een tweede ‘Dagje 
Blaercom’. We willen eerst nieuwe deelnemers de kans 
geven in te stromen op de maandagen.  Het is f ijn om te 
merken dat we met de laagdrempelige opzet in het 
dorpshuis zoveel mensen weten te bereiken. Na de 
gemeente Blaricum heeft nu ook Laren besloten een deel 
van de kosten (zaalhuur en subsidie voor professionele 
begeleiding) op zich te zullen nemen. De eigen bijdrage 
voor deelname blijft in 2018 € 5,00 tot € 10,00. De prijs is 
af hankelijk van wel of niet mee lunchen. U kunt vrijblij-
vend een keer kennis komen maken op een maandag, 
maar we willen wel even weten wanneer u wilt komen. 
Voor verdere informatie of aanmelden kunt u bellen of 

Lezing en nieuwjaarsborrel Gooise Academie

Dagje Blaercom
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onze nieuwe naam Sport & Genoegen Midden-Neder-
land eer aan doen? Met een bijzondere speech van de 
voorzitter, hapjes en drankjes, én met foto’s van de diver-
se activiteiten van 2017 op de beamer wordt het weer een 
feestelijke avond! De nieuwjaarsbijeenkomst begint om 
20.00 uur en vindt plaats in het clubgebouw aan de Jan 
van Galenstraat 35 in Huizen. Zowel leden, vrienden, 
sponsors als belangstellenden en hun partners zijn van 
harte welkom. De entree is gratis.

Singer Laren toont 
van 16 januari t/m 6 
mei 2018 een particu-
liere verzameling 
met werken van gro-
te kunstenaars als 
Monet, Manet, 
Renoir, Degas, Pis-

sarro, Van Gogh, Bernard, Gauguin, Sisley, Signac, Van 
Dongen, Matisse, Marquet, Dufy, Nolde en Picasso. De 
schilderijen en werken op papier van de vermaarde, 
voornamelijk Franse impressionisten, postimpressionis-
ten en expressionisten zijn af komstig uit de kunstverza-
meling van de Van Vlissingen Art Foundation. De ten-
toonstelling is het verslag van a Wonderful Journey van 
een verzamelaarsechtpaar dat in ruim 45 jaar op harts-
tochtelijke wijze en op grond van persoonlijke smaak 
een omvangrijke en zeer mooie collectie bijeenbracht.  
Gekozen is voor een indeling van de werken in de ten-
toonstelling zoals de verzamelaars dat thuis ook doen: 
omdat het bij elkaar past. Uiteraard hangen werken van 
kunstenaars die naar aanpak en oogmerk verwant zijn, 
zo veel mogelijk bij elkaar, maar de tentoonstelling 
biedt geen chronologisch overzicht: het is geen les 
kunstgeschiedenis. Impressionism and beyond. A Won-
derful Journey is een tentoonstelling van een kunstver-
zameling die uit hartstocht is ontstaan, en dus geënt is 
op de persoonlijke smaak van de verzamelaars.

Vanaf dinsdag 16 januari beginnen 
de 10 lessen “Schilderen” bij beel-
dend kunstenaar Marloes Eerden. 
Deze cursus is geschikt voor zowel 
voor beginners als gevorderden, 
omdat de deelnemers in een ont-
spannen sfeer individuele begelei-
ding krijgen. De onderwerpen wor-

den aangeboden, zodat u uw onderwerp in diverse 
technieken (aquarel, acryl, pastel etc.) kunt vormgeven. 

Impressionism & beyond. A Wonderful 
Journey

Ontspannen schilderen bij Marloes Eerden

naam, telefoonnummer, e-mailadres en aantal deelne-
mers.  Kosten 6,00 euro p.p. incl. een kopje koff ie/thee in 
de pauze. De PC Helpdesk BEL is dagelijks geopend van 
10.00-12.00 uur.

Engelentherapeut en prak-
tisch spiritueel coach Liset-
te-Anne Volker geeft maan-
dag 15 januari een lezing in 
de theaterzaal van het 
Brinkhuis. ‘Vanaf jouw eer-
ste kennismaking hier op 
aarde heb je beschermenge-
len,’ zegt ze. ‘Deze engelen 

hebben als taak jou op je levenspad te begeleiden. Zij 
helpen je bij allerlei situaties, je dient hen echter wél om 
hulp te vragen. Hoe doe je dit?’ In de lezing geeft Lisette-
Anne antwoord op vragen als: Wie en wat zijn engelen? 
Wat kun je met ze? Hoe kunnen ze ook jou helpen? Kun 
je met engelen communiceren? De lezing begint om 
20.00 uur en duurt tot 21.30 uur Investering: € 27,-. Toe-
gangskaarten zijn te boeken via info@lisetteanne.com 
of www.lisetteanne.com  of 035-773 11 50.

Nathalie Parmentier van Homeopathie Laren geeft op 
dinsdag 16 januari van 14.00 – 15.30 uur een lezing met 
als thema ‘De griep voorkomen? - Weerstand, gezonde 
voeding en supplementen’. Hoe kan ik mijn weerstand 
verbeteren en de griep voorkomen met gezonde voeding 
en als nodig supplementen? Wat is eigenlijk een gezonde 
voeding? Welke factoren dragen bij aan een goede weer-
stand? Hoe kan homeopathie daarmee helpen en welke 
voeding of supplementen kunnen helpen als mijn weer-
stand laag is? Graag van tevoren aanmelden op info@
homeopathielaren.nl of 0644 958 698. Max 8 deelnemers 
- kosten 15 euro. Bent u verhinderd maar wilt u meer 
weten? Maak dan een afspraak voor een gratis kennis-
makingsgesprek of een consult het liefst per e-mail op 
info@homeopathielaren.nl. Kijk voor meer info op  
www.homeopathielaren.nl of 
www.homeopathie-amsterdam.com.

Dinsdag 16 januari organiseert Kleindiervereniging 
Sport & Genoegen Midden-Nederland een nieuwjaars-
bijeenkomst. De vereniging kijkt dan vooruit: Wat staat 
er in 2018 op de agenda? Hoe gaan we van ons laten horen 
en zien? Welke leuke en informatieve activiteiten wor-
den er voor en door de leden georganiseerd? Hoe gaan we 

Lezing ‘Gered door een engel’

Lezing ‘De griep voorkomen?

Nieuwjaarsbijeenkomst Kleindiervereniging 
Sport & Genoegen



man van Damme spreken over “Stress als reactie bij Par-
kinson.” Hierna kunt u uw vragen stellen. Ook hier 
sluiten we weer af met de mogelijkheid elkaar te spreken 
bij het genot van een drankje. De zaal gaat open om 14.00 
uur, waar u de informatie-tafel van de Parkinson Vereni-
ging kunt bezoeken. Koffie en thee staan voor u klaar. 
De toegang is gratis. Adres: Amaris Theodotion, Werk-
droger 1 te Laren (Ridderzaal). Meer informatie: www.
parkinsoncafelaren.nl.

Op 2, 3 en 4 februari orga-
niseert een aantal zeer 
betrokken mensen het 
poëziefestival ‘Poëzie aan 
de Brink’. In het kader 
hiervan zal er óók in een 
historische omgeving poë-

zie te zien zijn: GEDACHTEN GEDICHT door de oud-
voorzitter van de Historische Kring, Antoinetty van den 
Brink. Met een knipoog noemt de Kring deze vier weken-
durende tentoonstelling dan ook ‘Poëzie Van den Brink’. 
Naast gedichten zal er ook een aantal foto’s te zien zijn, 
die de gedachten onderstrepen of de stille ingetogenheid 
ervan onderstrepen. Tevens zijn er tientallen dichtbun-
dels in te zien aan een grote leestafel. Sommige bundel-
tjes zijn bijna honderd jaar oud, andere verschenen vlak 
voor of in de oorlog en/of in kleine, genummerde oplage. 
Historische versregels dus. Bezoekers zijn welkom op 
zaterdag 20 en 27 januari, 3 en 10 februari van 14.00 tot 
16.00 uur in de Lindenhoeve, Historische Kring Laren, 
Burg. Van Nispenstraat 29, Laren.

Op zondag 21 januari om 11.00 uur wordt in de Sint Jans-
basiliek een dienst van de gezamenlijke kerken van de 
BEL-dorpen gehouden. Bij deze bijzondere viering gaan 
voor: pastoor J. Vriend van parochie Sint Jan - Goede Her-
der in Laren en ds. van der Sijs, predikant van de Protes-
tantse Gemeente Blaricum. Muzikale medewerking 
wordt verleend door het koor van de Protestantse 
Gemeente Laren-Eemnes onder leiding van Job de Bruijn 
en op het orgel speelt Tjalling Roosjen. Voor de kinderen 
is er een kindernevendienst. Na af loop van de dienst is er 
koff ie en limonade en is er volop gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten. Wij hopen dat ook u er bij zult zijn!

Een week lang, van maandag 22 januari t/m vrijdag 26 
januari, biedt het team vrijwilligers van de PC Helpdesk 
BEL u hulp bij al uw problemen met uw pc, tablet of 

‘Gedachten Gedicht’

Oecumenische viering in de Sint 
Jansbasiliek 

Gratis computerhulp in Het Brinkhuis

Maar u heeft natuurlijk ook vrije keuze! U bent welkom 
op dinsdagmiddag van 14.00-16.30 uur. Locatie: de Mal-
bak, Wetering 122, Blaricum-Bijvanck, in een prachtige 
moderne lichte ruimte, voorzien van schildersezels en 
daglichtlampen. Voor info en aanmelden: marloes.eer-
den@gmail.com of 035-5250807. Of kijk op www.docart.nl.

Op 17 januari start beeldhou-
wer Marloes Eerden met een 
nieuwe cursus beeldjes maken 
in was/brons voor volwasse-
nen. Tijdens deze cursus gaat u 
kleine beeldjes maken in was 
naar eigen ontwerp. We begin-
nen met schetsontwerpen, 
daarna gaan we in 3-d werken 
met was en andere materialen. 

U krijgt uitleg over het bronsgieten, ciseleren, patineren 
etc. De cursus wordt afgesloten met een excursie naar 
een bronsgieterij. Aan het einde van de cursus gaat u 
naar huis met eigen creaties, die u eventueel in brons 
kunt laten gieten (op eigen kosten). De cursus bestaat uit 
10 bijeenkomsten en vindt plaats van 10.00-12.30 uur in 
het atelier van het Brinkhuis. Meer info: 035-5250807 of 
mail naar marloes.eerden@gmail.com. Kijk ook op www.
docart.nl en www.hartvanlaren.nl.

Op donderdag 18 januari geeft 
het ART Ensemble een lunch-
concert in de raadszaal van het 
gemeentehuis te Eemnes met 
het programma ‘Van Tango tot 
Techno’. Het ART Ensemble 
bestaat uit Karin Jochems 
(f luit), Ilse Eijsink (klarinet) en 
Laura Hölzenspies (piano). 
Dans vormt de rode draad bij 
dit lunchconcert; o.a. de spetterende Tarantella van 
Saint-Saëns, de bekende Hongaarse dansen van Brahms, 
melancholie met een tango van Piazzolla en de gewaagde 
Techno Parade van Connesson.  Het lunchconcert is van 
12.30 tot 13.20 uur. Bezoekers krijgen vooraf een broodje 
en koffie aangeboden. Adres: Zuidersingel 1 te Eemnes. 
Toegangsprijs € 10,-  inclusief koff ie en broodje. Voor 
meer informatie en eventueel reserveren zie www.scar-
bomusica.nl of 035-5380827.

Donderdag 18 januari organiseert de Parkinson Vereni-
ging weer een Parkinson Café. Deze keer zal de heer Her-

Cursus beeldjes maken in was/brons 

Lunchconcert ART Ensemble 

Parkinson Café
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Iedere laatste zondag van 
de maand en in schoolva-
kanties tussen 12.00 en 
16.00 uur kunnen kinde-
ren aan de slag in het Sin-
ger Atelier. Het eerstvol-
gende Open kinderatelier is op zondag 28 januari. Deze 
activiteit voor kinderen vanaf ca. 4 jaar is gratis op ver-
toon van een geldig entreebewijs (kinderen t/m 12 jaar 
gratis). Foto: Tomek Dersu Aaron.

Folkgroep Springtide 
brengt op 26 januari 
een Keltisch-getint 
repertoire van spette-
rende liederen en 
muziek in Theater aan 
de Brink. Binnenkort 

krijgt u de kans om in Laren te genieten van een oor- en 
oogstrelende performance vol onbekende en vertrouwde 
songs van Ierse, Schotse en Bretonse oorsprong. Podium 
voor dit concert is het charmante kleine Theater aan de 
Brink, Brink 29, Laren. Begeleid door drie muzikanten, 
zingt een tiental mannen op ongepolijste wijze hun lie-
deren de longen uit, het hart in. Zij tappen uit een vat vol 
hartverwarmende traditionals. De liederen vertellen 
van hartstocht en plezier, van weemoed en verlangen. 
Maar ook van bloed, rouwsluiers, drank en het ongrijp-
bare… Het leven zoals het zich aandient, dus. De mannen 
van Springtide musiceren om de fakkel van de passie 
brandend te houden. Om je stil te laten worden. Of: ‘to 
‘sing along’. Het optreden duurt van 20.15 to 22.00 uur, 
toegang € 15,-. Kaarten bestellen via www.hartvanlaren.
nl. Meer informatie vindt u op: 
www.springtide-utrecht.nl.

Elke maand wordt er op een zondag om 11.30 uur een 
gezinsviering georganiseerd in de Sint Jansbasiliek. 
Altijd kindvriendelijk, altijd luchtig met muziek en met 
een thema van die maand maakt dat dit een fantastische 
manier is om de kerk weer eens te ervaren. Deze bijeen-
komst, die circa 45 minuten duurt, is interactief en 
wordt afgesloten met limonade en een kopje soep. De 
eerstvolgende gezinsviering is op zondag 4 februari. Het 
thema is ‘Maria Lichtmis’. Meer info over de activiteiten 
van de kinderkerk van de Sint Jansbasiliek: www.sint-
janlaren.nl.

Open kinderatelier in Singer Laren

Springtide in Theater aan de Brink

Gezinsviering Sint Jansbasiliek
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smartphone. Ook kunnen deze vrijwilligers u advies 
geven bij al uw vragen m.b.t. deze apparaten. Woont u in 
een van de BEL-gemeenten en bent u 50+? Dan bent u van 
harte welkom. De PC Helpdesk is geopend van maandag 
t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur. Kijk voor meer informa-
tie op www.pchelpdeskBEL.nl.

In januari starten teken- en 
schilderlessen voor kinderen 
van 5 tot en met 15 jaar in het 
Atelier achter het Brinkhuis, 
Brink 29, onder begeleiding 
van kunstschilder en docent 
Emilie Lindenbergh. De kinde-
ren van 5 tot en met 7 jaar krij-

gen knutsel-, teken- en schilderopdrachten, na het 
voorlezen van een verhaaltje. De kinderen van 7 tot en 
met 10 jaar maken op speelse wijze en in een ontspan-
nen sfeer kennis met diverse materialen, als gouache, 
aquarel, acrylverf, Oost-Indische inkt, ecoline, oliepastel, 
pastelkrijt, houtskool en potlood. Ze krijgen informatie 
over teken- en schildertechnieken, zoals compositie, con-
trast en kleurenleer. Zowel waarnemingsopdrachten als de 
eigen fantasie- en stijlontwikkeling komen aan bod. Ook is 
er aandacht voor schilders en kunststromingen. De kinde-
ren van 10 tot en met 15 jaar krijgen dezelfde soort lessen als 
hierboven vermeld, maar mogen zelf hun onderwerp en 
materiaal kiezen. Zij krijgen individuele adviezen en bege-
leiding hierin.  De cursussen bestaan uit 14 lessen van vijf 
kwartier, inclusief materiaal en een consumptie. Kos-
ten: € 119,-. Een proef les is mogelijk. Start en lestijden: 
dinsdag 23 januari: 5 t/m 7 jaar: 13.30 – 14.45 uur; woens-
dag 17 januari: 7 t/m 10 jaar: 15.00 tot 16.15 uur; 11 t/m 15 
jaar: 16.30 tot 17.45 uur; donderdag 18 januari: 7 t/m 10 
jaar: 16.45 – 17. 30 uur; vrijdag 19 januari: 7 t/m 12 jaar: 
16.15 tot 17.30 uur. Gedurende de cursus kan inge-
stroomd worden. Aanmelding en info: info@emilielin-
denbergh.com of telefonisch: 06 302 76 087. Kijk voor 
meer info op www.emilielindenbergh.com. 

In Singer Laren kunt u, geïnspireerd door de voorstel-
ling, deelnemen aan een schilderworkshop in het Singer 
Atelier. Verschillende technieken komen aan bod. Iedere 
maand is er een nieuwe verassende opdracht. De eerst-
volgende schilderworkshop vindt plaats op vrijdag 26 
januari van 14.00 tot 16.00 uur. Max. 15 deelnemers. 
Reserveren is noodzakelijk via receptie@singerlaren.nl 
Prijs € 15,00, Singer supporters € 12,50.

Schilder- en tekenlessen voor kinderen 

Schilderworkshop voor volwassenen



29

een perfect medium voor te zijn. Recentelijk werkt ze in 
haar colliers ook veel met allerlei soorten kralen. De laat-
ste jaren ligt het accent vooral op het schilderen van por-
tretten, de passie om het wezen van een mens aan te voe-
len en met dunne transparante olieverf lagen tot leven te 
wekken. Wat deze verschillende vormen van kunst ver-
bindt is de liefde voor het leven en Ophelia’s verlangen 
daar uitdrukking aan te geven. De van oorsprong Blari-
cumse Annemieke woont sinds 2003 in schildersdorp 
Laren. Op haar 26e verhuisde zij naar Noorwegen, een 
land waar de mensen nog dichtbij en met de natuur 
leven. De lange winteravonden gaven haar de ruimte 
zich meer in kunst en cultuur te verdiepen. Zomers 
bezocht zij de grote tentoonstelling van de Blaafarvever-
ken in Modum, waar beroemde Scandinavische schilders 
hun werken tentoonstelden. Terug in Nederland heeft 
zij bij verschillende kunstenaars les genomen om de 
schildertechnieken te leren. Haar schilderijen onder-
scheiden zich door hun heldere kleuren. Annemieke 
schildert graag dieren, bloemen en ook stillevens. Sinds 
1 december 2017 is Annemieke voorzitter van de Stich-
ting kunst in Laren. Tijdens de duur van de expositie zijn 
de kunstenaars op woensdagen van 12.30 tot 14.30 uur 
aanwezig. De tentoonstelling wordt 8 februari om 17.00 
uur geopend en is tot en met 21 maart tijdens kantoor-
uren te zien op het BEL Kantoor (gemeentehuis), Zui-
dersingel 5 Eemnes.

Stichting Preek van de Week en 
RK-parochie St. Jan te Laren orga-
niseren 13 februari een lezing 
met als thema ‘Zonder vertrou-
wen gaat het niet - Risicomijding 
maakt niet gelukkig’. We leven in 
een angstige samenleving. Bij 
iedere analyse zijn de onderlig-
gende ideeën van belang. Welke 
rol kan ‘geloof ’ en een geloofsgemeenschap spelen? Met 
deze avond willen wij de bronnen van de christelijke 
f ilosofie dienstbaar maken aan de samenleving. We wil-
len laten zien dat ‘vergeten bronnen’ richtingwijzers 
voor de toekomst kunnen bieden. Op deze thema-avond 
maken prof. Jan Hoogland (VU) en dr. Ronald van Steden 
(VU) een analyse van ons dagelijks maatschappelijk 
leven. Oude woorden als ‘securitas’ en ‘certitudo’ 
(Augustinus) geven nieuw licht. Ds. Jan Rinzema (www.
preekvandeweek.com) leidt de avond. Wij willen alles 
regelen. Maar kan dat? Het maatschappelijk ideaal is: 
‘Alles onder controle’. Dat leidt tot een oeverloze regelge-
ving. Op alle gebied: bij artsen, onderwijs, overheid en 
gezondheidszorg. Ook voor politici en bestuurders staat 

Lezing ‘Zonder vertrouwen gaat het niet’
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Elke eerste maandag van de maand organiseert Versa 
Welzijn in het Brinkhuis te Laren een culturele middag 
voor senioren. Maandag 5 februari zal het gaan over de 
vondst van de restanten van een oerbos van ongeveer 
13.000 jaar oud bij graafwerkzaamheden op landgoed 
Den Treek (bij Amersfoort). Het gaat om een unieke 
vondst die ook internationaal van grote wetenschappe-
lijke betekenis is. De lezing wordt verzorgd door Prof. dr. 
Jos Bazelmans, hoofd van de Archeologie van de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed Amersfoort. Aan-
vangstijd 14.00 uur. Toegangsprijs € 5,00 inclusief koff ie 
of thee in de pauze. 
 

Nathalie Parmentier van 
Homeopathie Laren geeft op 
dinsdag 6 februari van 14.00 – 
15.30 uur een lezing over EHBO 
met homeopathie bij ski- of 
sportblessures of kleine onge-
lukken. Wat kunt u doen met 
homeopathie, zalf jes en 
natuurlijke producten bij klei-
ne ongelukken, ski- of sport-
blessuren of klachten op vakantie? Hoe kunt u zo snel 
mogelijk herstellen – ook bij voorbeeld bij botbreuk, ver-
rijking of peesontsteking? Graag van tevoren aanmelden 
op info@homeopathielaren.nl of 0644 958 698. Max 8 
deelnemers - kosten 15 euro. Bent u verhinderd maar 
wilt u meer weten? Maak dan een afspraak voor een gra-
tis kennismakingsgesprek of een consult het liefst per 
e-mail op info@homeopathielaren.nl. Kijk voor meer 
info op www.homeopathielaren.nl of 
www.homeopathie-amsterdam.com.

8 februari begint in Eemnes 
het voorjaar al met een 
kleurrijke BEL Art expositie 
van Ophelia van de Kieft en 
Annemieke Vetter.Ophelia 
exposeert sieraden, koperen 
hand-gedreven en geëmail-
leerde kommen en schalen 
en schilderijen. Zij volgde 
een opleiding tot goudsmid 

aan de vakschool voor Goud en Zilversmeden en studeer-
de vervolgens aan de Gerrit Rietveld Academie.  In haar 
(edel)smeed werk wordt Ophelia sterk geïnspireerd door 
haar grote liefde en gevoel voor kleur. Emaille bleek daar 

Culturele middag voor senioren

Lezing Nathalie Parmentier 

BEL Art expositie Ophelia van de Kieft en 
Annemieke Vetter
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veel op het spel. De overheid waakt immers over uw en 
onze eigendommen en over ons aller veiligheid? (Jan 
Hoogland). Onze angstsituatie heeft te maken met indi-
vidualisering, globalisering, digitalisering en secularise-
ring. Waarom willen we eigenlijk alles regelen? Angst? 
Waar leidt al die regelgeving toe? Mensen, die niets meer 
durven te doen, omdat mensen keihard worden afgere-
kend op ‘eigen initiatief ’? De christelijke traditie spreekt 
over ‘vertrouwen’. Zonder vertrouwen gaat het niet. Ieder-
een is van harte welkom op dinsdag 13 februari 20.00 uur 
in het Brinkhuis, Brink 29 te Laren. De avond wordt geor-
ganiseerd door Stichting Preek van de Week en RK-paro-
chie St. Jan te Laren. Inzameling bij de uitgang.

Imker worden, geïnteresseerd 
in bijen of gewoon veel belang-
stelling voor de natuur? Dan is 
dit de cursus om actief aan de 
slag te gaan met deze fascine-
rende insecten. De basiscursus 

bijenhouden is een ervaringsgerichte training met theo-
rie- en praktijkbijeenkomsten van maart tot oktober, 
parallel aan het bijenjaar. De cursus start in februari 
2018. De cursus bestaat uit vier theoriebijeenkomsten 

Cursus bijenhouden

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
240 31-jan  vrij. 09-02 en za. 10-02 
241 7-mrt  vrij. 16-03 en za. 17-03

UNIEKE TROUWKAARTEN

GRATIS EERSTE PROEFDRUK VOLLEDIG AANPASBAAR

WWW.KAARTMIX.NL

KAARTMIX.NL
GEBOORTEKAARTEN TROUWKAARTEN

Filmagenda Brinkhuis
17-01-18 The Circle 14.30 uur
17-01-18 La Fille de Brest 19.30 uur
24-01-18 La Fille de Brest 14.30
24-01-18 The Big Sick 19.30 uur
31-01-18 The Big Sick 14.30 uur 
31-01-18 My Cousin Rachel 19.30 uur 
07-02-2018 My Cousin Rachel 14.30 uur 

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

over bijen, bloemen, honing, bijenkasten, gereedschap-
pen en alle zaken die je zou moeten weten om het gedrag 
van de bijen een beetje te kunnen begrijpen. Deze bij-
eenkomsten vinden plaats op vier dinsdagavonden in 
februari en maart. Met de kennis in het achterhoofd vol-
gen een tiental praktijkbijeenkomsten waarin je met een 
bijenvolk leert om te gaan, hoe je zwermen kunt voorko-
men en (hopelijk) honing moet slingeren. De eerste 
praktijkbijeenkomst vindt plaats op zaterdagochtend 14 
april. Voor de overige bijeenkomsten is een programma 
vastgesteld maar deze data zijn af hankelijk van het 
weer, de bijen en de natuur. Al deze bijeenkomsten (op 
één na) zullen plaatsvinden op de zaterdagochtend. Aan 
het einde van de cursus komen we nog eens bij elkaar om 
de onderwerpen van het hele seizoen opnieuw met 
elkaar door te nemen. We sluiten de cursus feestelijk af 
met een test waarbij na voldoende resultaat een off icieel 
diploma van de NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereni-
ging) zal worden uitgereikt. Na af loop van de cursus ben 
je in staat om zelfstandig bijen te houden en wie weet, 
aan het eind van het jaar de eerste potjes honing te kun-
nen oogsten. Maar ook als je niet van plan bent zelf bijen 
te gaan houden, is het bijzonder interessant te weten 
hoe bijen leven en te voelen hoe imkers werken. Meer 
informatie: Bart Vos (lbjvos@planet.nl)
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26 jan  Singer Laren: Drumix! The next generation, 20.15 
uur

27 jan  Lindenhoeve, Historische Kring Laren: Gedachten 
Gedicht, 14.00-16.00 uur

27 jan Singer Laren: Die schöne Magelone, 20.15 uur
28 jan Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
28 jan Singer Laren: Open kinderatelier, 12.00-16.00 uur
30 jan  Schering en Inslag: Creatieve Winterworkshop, 

10.00-12.00 uur
31 jan Brinkhuis: Film aan de Brink-The Big Sick, 14.30 uur
31 jan  Brinkhuis: Film aan de Brink-My Cousin Rachel, 

19.30 uur
1 feb Brinkhuis: Brei-haakcafé, 10.00-12.00 uur
1 feb  Brinkhuis: Anton Heyboer-Zijn werk, zijn leven, 

20.00 uur
2 feb Brinkhuis: Ken uw klassieken! 10.00-11.30 uur
2 feb   Brinkhuis: APK-keuring voor pc/laptop, 10.00-12.00
2 t/m 4 feb Poëzie aan de Brink
3 feb  Lindenhoeve, Historische Kring Laren: Gedachten 

Gedicht, 14.00-16.00 uur
4 feb Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
4 feb Sint Jansbasiliek: Gezinsviering, 11.30 uur
4 feb Rosa Spier Huis: La Dietrich ‘La Sirene’, 15.30 uur
6 feb  Homeopathie Laren: Lezing Nathalie Parmentier, 

14.00-15.30 uur
7 feb  Brinkhuis: Film aan de Brink-My Cousin Rachel, 

14.30 uur
7 feb Brinkhuis: Film aan de Brink, 19.30 uur
8 feb t/m 21 maart  BEL Kantoor Eemnes: BEL Art 

Expositie Ophelia van de Kieft en 
Annemieke Vetter

9 feb Brinkhuis: Ken uw klassieken! 10.00-11.30 uur
9 feb Brinkhuis: APK-keuring voor pc/laptop, 10.00-12.00
9 feb  Brinkhuis: FRAZZ-‘Chanson in een jazzy jasje’, 20.15 

uur
10 feb Papageno Huis: Papageno Jazz, 15.30 uur
10 feb  Lindenhoeve, Historische Kring Laren: Gedachten 

Gedicht, 14.00-16.00 uur
11 feb  Groepswandeling Wandelvierdaagse ’t Gooi (18 km), 

uiterlijk 09.15 uur aanwezig bij SV Laren
11 feb Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
11 feb t/m 8 april   Rosa Spier Huis: tentoonstelling Berenice 

Witsen Elias, beelden, dagelijks 10.00-
16.00 uur

13 feb  Brinkhuis: Lezing ‘Zonder vertrouwen gaat het 
niet’, 20.00 uur

15 feb  Singer Laren: Gideon Calis – De ezel en de ode aan de 
liefde, 20.15 uur

18 feb Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
18 feb  Rosa Spier Huis: Quirijn de Lang en Eke Simons: 

Schubert’s Winterreise, 15.30 uur
22 feb SV Laren: Klaverjasavond, vanaf 19.30 uur

Agenda
t/m 4 feb  Rosa Spier Huis: tentoonstelling Clara 

Brinkgreve, tekeningen en techniek, dagelijks 
10.00-16.00 uur

t/m 4 feb  Rosa Spier Huis: tentoonstelling Barbara de 
Clercq, beelden, dagelijks 10.00-16.00 uur

12 jan Brinkhuis: Geef en Neemtafel, 10.00-12.00 uur
12 jan Brinkhuis: Ken uw klassieken! 10.00-11.30 uur
12 jan Brinkhuis: APK-keuring voor pc/laptop, 10.00-12.00
12 jan t/m 24 feb  (h)Artgalerij Brinkhuis: Expositie “Twin 

Collectie” van werk van Anton Heyboer
13 jan Papageno Huis: Papageno Jazz, 15.30 uur
14 jan  Groepswandeling Wandelvierdaagse ’t Gooi (18 km), 

uiterlijk 09.15 uur aanwezig bij SV Laren
14 jan Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
14 jan  Dorpskerk Blaricum: Nieuwjaarsconcert De 

Muziekkring, 15.00 uur
14 jan  Gooise Academie: Lezing en nieuwjaarsborrel, 15.00 

en 17.00 uur
15 jan  Brinkhuis: Themabijeenkomst PC Helpdesk 

‘Internetrisico’s’, 14.00-16.00 uur
15 jan  Brinkhuis: Lezing ‘Gered door een engel’, 20.00-21.30 

uur
16 jan  Homeopathie Laren: Lezing ‘De griep voorkomen?’, 

14.00-15.30 uur
16 jan t/m 6 mei   Singer Laren: Tentoonstelling 

‘Impressionism & beyond’
17 jan Brinkhuis: Film aan de Brink-The Circle, 14.30 uur
17 jan  Brinkhuis: Film aan de Brink-La Fille de Brest, 19.30 

uur
17 jan  Brinkhuis: Hollandse Meesters uit de Hermitage, 

20.00-22.00 uur
18 jan  Gemeentehuis Eemnes: Lunchconcert ART 

Ensemble, 12.30-13.20 uur
18 jan Amaris Theodotion: Parkinson Café, 14.00 uur
18 jan Brinkhuis: Politiek café, 20.00 uur
19 jan Brinkhuis: Ken uw klassieken! 10.00-11.30 uur
19 jan Brinkhuis: APK-keuring voor pc/laptop, 10.00-12.00
19 jan  Singer Laren: Preaching out loud-The Preacher Men, 

20.15 uur
20 jan  Lindenhoeve, Historische Kring Laren: Gedachten 

Gedicht, 14.00-16.00 uur
20 jan Singer Laren: Achter het Huis, 20.15 uur
21 jan Sint Jansbasiliek: Oecumenische viering, 11.00 uur
21 jan Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
24 jan  Brinkhuis: Film aan de Brink-La Fille de Brest, 14.30 

uur
24 jan Brinkhuis: Film aan de Brink-The Big Sick, 19.30 uur
24 jan Singer Laren: De onzen-André Manuel, 20.15 uur
25 jan SV Laren: Klaverjasavond, vanaf 19.30 uur
26 jan Brinkhuis: Ken uw klassieken! 10.00-11.30 uur
26 jan Brinkhuis: APK-keuring voor pc/laptop, 10.00-12.00
26 jan Brinkhuis: Springtide ‘Rocks & Roses’ 20.15 uur
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl
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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

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, Eemnes
Di. t/m vr. van 08.00 - 15.30 uur
Za van 09.00 - 12.00 uur
Alle maandagen gesloten
Telefoon: 14 035

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

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

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

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

Cover: Waarnemend burgemeetser Rinske Kruisinga wenst op de Nieuwjaarsreceptie in Singer Laren 
alle dorpsbewoners een gelukkig en gezond 2018 


