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Jacqueline Heere
en H ans Houtkamp
De jeugd heeft de toekomst. En daarom moeten jongeren
kunnen meepraten over plannen van de gemeente, vinden Hans Houtkamp en Jacqueline Heere. Samen pakken zij de handschoen op door in Laren een jeugdraad op
te zetten. “Er moet niet óver, maar mét jongeren worden
gesproken. Want veel beslissingen die nu worden genomen, zijn bepalend voor hún toekomst.”

Hoe is het idee voor een jeugdraad ontstaan?
Hans: ‘Mijn kleinzoon werd vorig jaar beëdigd als jeugdraadslid in Zeewolde. Het was zo mooi om al die jonge
kinderen achter de microfoon in de raadszaal te zien en te
horen wat ze te zeggen hadden. Ik dacht meteen: dit moeten we ook in Laren doen.’
Jacqueline: ‘Hans en ik komen elkaar regelmatig tegen op
straat, als Hans zijn hond uitlaat en ik mijn kat. Toen
Hans me vertelde over zijn idee, was ik meteen enthousiast. Ik heb een tijd voor de VN gewerkt, die ook een jongerenvertegenwoordiger heeft, en daarbij heb ik gezien
hoe belangrijk het is dat jongeren een stem hebben in de
politiek. Vorig jaar heb ik het Grote Generatie Duurzaamheidsdebat georganiseerd, waarbij leerlingen uit groep 8
met elkaar in debat gingen over een aantal stellingen. Ik
merkte dat sommige kinderen al een heel uitgesproken
mening hadden en dat ze het ontzettend leuk vonden om
die te verkondigen.’

Waarom is een jeugdraad in Laren
belangrijk?
Hans: ‘Het zijn de volwassenen die de besluiten nemen,
maar misschien willen jongeren wel heel iets anders.
Daarom moeten zij ook kunnen meepraten. Want de keuzes die we nú maken, zijn bepalend voor hún toekomst.
Door het opzetten van een jeugdraad willen wij jongeren
helpen hun stem te laten horen.’
Jacqueline: ‘De onderwerpen die besproken worden, kunnen heel divers zijn. Denk aan duurzaamheid, klimaatverandering en ongelijkheid. Maar het kan bijvoorbeeld
ook gaan over onderwijs en sport. Of over hoe je je eigen
buurt aantrekkelijker kunt maken. Wij horen graag van
jongeren wat ze belangrijk vinden en welke onderwerpen
ze op de agenda willen.’

Naar wie zijn jullie op zoek?
Jacqueline: ‘Jongeren die hierover willen meedenken en
meepraten, nodigen wij van harte uit om contact met ons
op te nemen. We willen graag in gesprek met hen. Dit
interview is een mooie eerste stap, maar we willen zelf
ook actief de boer op gaan.’
Hans: ‘We hopen zoveel mogelijk jongeren te bereiken.
Daarom willen we ook contact leggen met bijvoorbeeld
scholen en sportclubs.’

Hoe gaat het hierna verder?
Jacqueline: ‘Het uiteindelijke doel is dat de jongeren als
echt jeugdraadslid geïnstalleerd worden. En dat ze input
kunnen leveren voor raads- en commissievergaderingen
en ook hun eigen onderwerpen die voor hen van belang
zijn kunnen inbrengen.’
Hans: ‘Wethouders Karin van Hunnik en Peter Calis zijn
al op de hoogte van onze plannen, want uiteraard willen
we hen hierbij betrekken. Ook heb ik met burgemeester
Nanning Mol gesproken en hij is erg enthousiast over het
idee.’

Wat kunnen geïnteresseerden doen?
Jacqueline: ‘Jongeren die willen meepraten over hun toekomst kunnen een mailtje sturen naar Hans (hanshoutkamp@live.nl) of naar mij (jackieheere@gmail.com). Ook
als je eerst meer info wilt, kun je ons mailen. Verder zouden we het erg waarderen als (groot)ouders die denken
dat de jeugdraad misschien iets is voor hun (klein-)kind,
hen attent maken op dit artikel!’
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gelukkig ook vrolijker nieuws. Ik neem
u graag mee.
De externe renovatie van de Johanneskerk, die in 2021 zijn vijf honderdste
verjaardag viert, verloopt voorspoedig.
Kijk eens naar de haan en vooral naar de wijzerplaat op
de toren, beeldschoon! Vele inwoners van Eemnes en
Laren hebben al een financiële bijdrage geleverd voor het
opknappen van het interieur. Zo wordt dit schitterende
monument ook voor komende generaties goed bewaard.
Op het gebied van ruimtelijke ordening gebeurt veel.
Soms lijkt het alsof de Golden River en de Rabobank al
het nieuws opeisen. Maar de sociale woningbouw heeft
ook onze volle aandacht. Veel grond heeft de gemeente
helaas niet beschikbaar, maar een aantal projecten is
onderweg. Zo zijn tien woningen op het Van Erven
Dorenspark vergund en komen de vier woningen naast
Johanneshove eind van dit jaar in de verhuur. Ook op de
Harmen Vosweg is in goede samenwerking met een
groep aanwonenden een plan voor acht woningen
gereed, waarmee we in september naar de raad willen.
En met de diaconie van de protestantse gemeente onderzoeken we een woonproject voor ouderen. Een derde
sociale woningbouw: beloofd is beloofd.
Sport en scouting hebben een grote maatschappelijke
waarde en verdienen onze steun. Er is nieuw beleid ontwikkeld om de verenigingen financieel te helpen. De
resultaten zijn er: SV Laren ’99 en scouting Maggy Lekeux kunnen, als het aan ons ligt, een nieuw clubhuis
gaan bouwen. Daarbij is een eigen bijdrage via sponsoring wel vereist. Ook hebben andere verenigingen kleinere bijdragen op het gebied van verlichting en veldverbetering ontvangen.
Wat mij betreft kan de zomer beginnen. Ik wens u allen
een mooie vakantietijd.

Ton Stam,
Wethouder
t.stam@laren.nl

Geen beste beurt voor de lokale democratie
De recente politieke agenda is meer dan gevuld. Belangrijke thema’s beheersen de discussie, in de eerste plaats de
uiterst benarde financiële positie waarin Laren nu verkeert. Zeker, ook andere gemeenten hebben het moeilijk,
maar Laren spant de kroon, zeggen experts. D66 stelt al
jaren tevergeefs dat de gemeente boven haar stand leeft.
Het dorp beschikt over prachtige voorzieningen (Singer,
zwembad, Brinkhuis, sportverenigingen, etc.). Die moeten we zeker behouden, maar dat gaat niet voor niets.
Bovendien lopen de uitgaven voor sociale zaken – jeugdzorg, WMO – uit de hand, om nog maar te zwijgen van de
te verwachten kosten t.g.v. de coronacrisis.
De maat is nu echt vol. Geen verdere OZB-verhoging (in
2020: + 8,5%!), maar forse bezuinigingen – en dus pijnlijke
keuzes – zijn onvermijdelijk om een structureel tekort
van 1 miljoen op de begroting voor volgend jaar weg te
werken. Oogkleppen van de coalitie (Larens Behoud/VVD)
moeten eindelijk af. Daarnaast leidt het z.g. “Brinkplan”
terecht tot veel ophef. Als het aan het College ligt, zullen
vele bomen vroegtijdig moeten sneuvelen om de Brink
grondig – letterlijk en figuurlijk – te renoveren en wordt
een waterberging aangelegd, met als gevolg dat het aanzien van de Brink aanzienlijk zal veranderen. Een enorme
ingreep in de meest iconische plek van ons dorp! D66
erkent dat achterstallig onderhoud van de Brink moet
worden goedgemaakt en ook dat actie nodig is om Laren
“regenklaar” te maken. Maar dan wel zorgvuldig , d.w.z.
in nauw overleg met de burgers – een paar infoavonden in
het Brinkhuis volstaan niet – en natuurlijk rekening
houdend met de beperkte financiële middelen. De hele
Larense bevolking dient geraadpleegd, bijv. middels een
enquête. Daarom is het uiterst betreurenswaardig dat de
meerderheid van de raad ondertussen de geplande veranderingen al heeft goedgekeurd. In een z.g. “klankbordgroep” mag nog worden nagepraat over de kleur van de nieuw
te plaatsen bankjes, etc.. Geen
beste beurt voor de lokale democratie, vinden wij.

Thuiszorg,
op uw wensen afgestemd!
Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Nico Wegter
nwegter@gmail.com
Fractievoorzitter D66
Dit is een podium voor

Politiek
Help, de Brink verzuipt!

Halverwege de raadsperiode 2018 - 2020

“De Brink als enorme badkuip: wie verzint zoiets?”

Waarover schrijf je in circa 250 woorden? Er is genoeg te
vertellen. Actuele en minder actuele zaken. Het opknappen van de Brink met waterberging en overstort? Nieuwe plannen voormalig Rabobank-kantoor? Of het definitief sluiten van de deuren van het Chinese restaurant
van Hemmy Wong, zondag 5 juli jl. Het jaarlijkse Oktoberfest dat dit jaar haar 10e editie zou beleven maar vanwege corona geen doorgang vindt of de net geopende op
jonge kinderen gerichte kermis op initiatief van Stichting Zomerkermis Laren en Stichting Feestweek Laren.

Het zal u niet zijn ontgaan dat in de raadsvergadering
van juni, beide coalitiepartijen instemden met het
opknappen van de Brink, in combinatie met een enorme
wadi als wateropvang voor piekbuien.
Hiervoor moeten in de groene long van Laren 41 honderd
jaar oude eiken verdwijnen. Een historische dwaling.
Ook de (half )verharding bij poffertjeskraam wordt t.b.v.
de ijsbaan enorm uitgebreid. Hiermee is de sloop van
onze monumentale Brink, die in 2007 als beschermd
dorpsgezicht de monumentenstatus kreeg, compleet.
Als LL zijn wij fel tegen deze plannen en hebben dan ook
tegengestemd.
Wel hebben we nog een motie ingebracht om dit plan
terug te nemen, de wateropvang uit de plannen te halen
en, indien financiën het toelaten, te overwegen tot eenvoudige opknap van de Brink. Maar het college hield vast
aan goedkeuring van beide projecten in 1 besluit en onze
motie werd afgestemd.
Communicatie
Er was totaal gebrek aan communicatie over de impact
van dit plan naar het dorp. ‘Er gaan een paar zieke boompjes weg, maar er komen nieuwe’, dus gaat u maar rustig
slapen. Tijdens het verloop van de commissievergadering bleek dat het college dit plan coûte-que-coûte wilde
doorzetten. Daarom heeft LL hard op de communicatietrom geslagen teneinde de burger te informeren en te
waarschuwen.
Dat heeft geholpen! Het hele dorp stond op zijn kop van
boosheid over dit plan. En de voorzitter van LB werd zo
kwaad dat hij opstapte. Zijn opvolgster organiseert op 18
juli een extra ledenvergadering.

Of over de ‘heisessie’ van de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders van afgelopen 1
juli in het gemeentehuis van Eemnes. Waarin werd
gesproken over de toekomst van ons dorp in relatie tot
enerzijds bestuur en organisatie en anderzijds ons huishoudboekje. Hoe gaan we als zelfstandige gemeente
pakweg de komende 12 tot 16 jaar acteren?
Bij die ‘hoe’ vraag hoort ook direct ‘met wie’ vraag? Welke partijen maar vooral welke mensen willen actief de
kar gaan trekken. En het is niet alleen willen maar vooral ook kunnen (!) tijd vrijmaken om zich bezig te houden
met het openbaar bestuur van onze gemeente.
Graag komen we als CDA LAREN-fractie en bestuur in
contact met mede dorpsbewoners die zich interesseren
in het lokaal openbaar bestuur en die mee willen denken
en werken aan de CDA LAREN agenda 2022-2026! Wil u
daar deze zomer eens over nadenken. We komen graag
met u in contact!
Contact via telefoon 06-13356669 of mail kan natuurlijk
altijd: e.vandenberg@laren.nl of r.winkel@laren.nl
Hartelijke groet,

Wij wensen onze lokale zusterpartij heel veel wijsheid. LL zal u hierover op onze website www.liberaallaren.nl blijven informeren.

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren

Erwin van den Berg,
gemeenteraadslid CDA

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

13 juli Kermismis in Poffertjeskraam

Albert Heijn klaar voor een
nieuwe inrichting

Altijd prijs bij Eendjes vissen

Benefit radiouitzending vanuit Papageno Huis
Picknick en eendjes voeren op de Brink
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Burgemeester bezoekt Broederschapsmis op Sint Jan
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Maurits van den Wall Bake, Ridder in de Orde Oranje Nassau

Brandbrief voor Den Haag

Art Center Horus opent haar deuren
weer op de Nieuweweg

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

Evenement bij
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

Abonneer je op de e-mailservice of download de app

Aangevraagde
omgevingsvergunningen
•	Torenlaan 41, 1251 HG, realiseren van een aanbouw,
ingekomen 22 juni 2020
•	Slangenweg 1A, 1251 RT, omzetten van een praktijkgebouw naar een woning, ingekomen 12 mei 2020
•	Blaricummertollaan 8, 1251 LX, plaatsen van een
zwembad, ingekomen 22 juni 2020
•	Frans Langeveldlaan 16, 1251 XX, plaatsen van een
erker aan de voorkant, ingekomen 23 juni 2020
•	Jordaan 38, 1251 PD, bouwen van een toegangspoort,
ingekomen 17 juni 2020
•	Vreedenburgh 2, 1251 SJ, vervangen van de toegangskozijnen, ingekomen 25 juni 2020
•	Grintbank 20, 1251 EE, bouwen van een woning en
plaatsen van een erfafscheiding, ingekomen 26 juni 2020
•	Van Wulfenlaan 10, 1251 CW, vervangen van het
bijgebouw, ingekomen 28 juni 2020
•	Gooiergracht 163, 1251 VE, kappen van een beukenboom (noodkap) en herplanten van een beukenboom,
ingekomen 28 juni 2020
•	De Kwartel 23, 1251 RX, maken van een muurdoorbraak tussen woonkamer en keuken, ingekomen
29 juni 2020
•	Steffenskamp 8, 10, 12, 14 en 24, 1251 ZT, Jagerspad 19
en 21, 1251 ZV, Jagerspad 41 en 45, 1251 ZW, Harmen
Vosweg 4, 1251 HS, kappen van bomen (gemeente
Laren), ingekomen 29 juni 2020
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•	Molenaar 23, 1251 LV, vervangen van de serre aan de
zijgevel, ingekomen 15 juni 2020
•	Sint Janstraat 43, 1251 KZ, bouwen van een zwembad,
ingekomen 30 juni 2020
•	Warrekam 8, 1251 VZ, vellen van 1 boom, ingekomen
23 juni 2020
•	Kerklaan 27, 1251 JS, vervangen van de grondkering
en plaatsen van een erfafscheiding, ingekomen 2 juli
2020
De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in
Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verlengen beslistermijn
omgevingsvergunning
•	Herdersweg 1, 1251 EP, moderniseren van de woning,
verzonden 1 juli 2020
De aanvraag kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in
Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verleende
omgevingsvergunningen
•	Schapendrift 2, 1251 XG, vestigen van de ‘Personal
Training’ IRON, verzonden 22 juni 2020
•	Slangenweg 1, 1251 RT, aanleggen van een in- en
uitrit bij de woning, verzonden 22 juni 2020
•	Dokter Holtmannweg 3, 1251 NG, bouwen van een
nieuwe woning en kappen van 5 bomen (met
herplantplicht), verzonden 22 juni 2020
•	Zevenenderdrift 2E, 1251 RC, vellen van 1 boom,
verzonden 19 juni 2020
•	Esseboom 2, 1251 CP, vellen van 24 vergunningsplichtige bomen (herplantplicht), verzonden 19 juni 2020
•	(Nabij) Weg over Anna’s Hoeve 1, 1251 SW, realiseren
van een tijdelijke toerit voor werkverkeer naar de
A27, verzonden 19 juni 2020
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•	Molenaar 23, 1251 LV, vervangen van de serre,
verzonden 23 juni 2020
•	Oud Laren 5, 1251 BL, verbouwen van de woning,
verzonden 23 juni 2020
•	Jan Hamdorff laan 12, 1251 NM, vervangen van
ramen en deuren, verzonden 30 juni 2020
•	Molenaar 23, 1251 CV, vervangen van de serre aan de
zijgevel, verzonden 30 juni 2020
•	Blaricummertollaan 8, 1251 LX, plaatsen van een
zwembad, verzonden 30 juni 2020
•	Smeekweg 94, 1251 VK, vervangen van de erfafscheiding, verzonden 2 juli 2020
•	Lingenskamp 22, 1251 JK, bouwen van een houten
toegangspoort, verzonden 2 juli 2020
•	Gooiergracht 163, 1251 VE, toestemming voor
noodkap van 1 boom, verzonden 6 juli 2020
•	Blaricummertollaan 6, 1251 LX, toestemming voor
noodkap van 1 boom, verzonden 6 juli 2020
•	Raboes 19, 1251 AK, vellen van 32 vergunningsplichtige bomen op Raboes 19 en 21 (herplantplicht),
verzonden 2 juli 2020
•	Raboes 19, 1251 AK, legaliseren van reeds 15 gevelde
bomen op Raboes 19 en 21 (herplantplicht), verzonden 2 juli 2020
Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeentelijke website.
De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Beleidsregels toezicht en handhaving
Wet kinderopvang Gemeente Laren 2020
Het college van de gemeente Laren heeft op 4 februari
2020 de beleidsregels toezicht en handhaving Wet kinderopvang gemeente Laren vastgesteld. Deze zijn op 12
maart jongstleden gepubliceerd in het Gemeenteblad
van Laren en op dezelfde datum in werking getreden.
De beleidsregels zijn in te zien via de link
officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-66032.html en
via bit.ly/3dNdAk5
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De beleidsregels handhaving kinderopvang zoals vastgesteld door het college op 14 augustus 2012 zijn door het
college op 4 februari 2020 ingetrokken.

Familiebericht
Geboorten
29-03-2020 Ambrust, Sebastiaan Frederik Laureijs
21-06-2020 Herfst, James Hugo
05-06-2020 van den Akker, Wies Mare

Riolering verstopt?
Met enige regelmaat ontvangt de gemeente meldingen
van inwoners die helaas de dupe zijn geworden van
extreem dure rioolontstoppingsbedrijven. Ons advies is
om goed te kijken of het daadwerkelijk om een professioneel/geregistreerd bedrijf gaat.
Om onaangename verrassingen te voorkomen, is het
verstandig om vooraf een prijsopgave te vragen. Kijk voor
meer tips om een betrouwbare loodgieter te vinden op de
website van de Consumentenbond: bit.ly/2MOFAsN
Oorzaak verstopping
Om de oorzaak van de ontstopping op te sporen, is het
nodig om het ontstoppingsstuk op te graven. Deze zit in
de tuin, meestal een halve meter vanaf de erfgrens. Lukt
dit niet dan kan de loodgieter u helpen.
Als het ontstoppingsstuk vol zit dan leidt het probleem
naar het hoofdriool (actie gemeente). Is het leeg dan zit
de verstopping richting de woning (actie eigenaar). De
loodgieter of de gemeente kan de leiding doorspuiten
(ontstoppen).
Twijfelt u over de oorzaak of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met de BEL Combinatie via e-mail
naar info@belcombinatie.nl of telefonisch via 14 035.

Gemeente Laren op
Twitter en Facebook
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke
nieuws? Volg ons dan op
Twitter: @Gem_Laren en op
Facebook: www.facebook.com/gemeente.laren

Uitreiking Koninklijke
onderscheidingen
Op vrijdag 3 juli zijn de Koninklijke onderscheidingen
persoonlijk uitgereikt door burgemeester Nanning Mol.
Door de versoepeling van de coronamaatregelen kon de
feestelijke uitreiking alsnog plaatsvinden. Op anderhalve meter afstand zaten familie en vrienden in de tuin
van het Brinkhuis. De heer A.M. Henny en de heer T.
Koetsier zijn in april al op de hoogte gesteld dat ze een
Konin-klijke onderscheiding zouden ontvangen.
De heer A.M. Henny is benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau
De heer Henny is de achterkleinzoon van Maria Montessori en heeft de taak op zich genomen om de publicatie
van de boeken van zijn overgrootmoeder nieuw leven in
te blazen. Daarom heeft de heer Henny een uitgeverij
opgericht. Vanwege de vele activiteiten ten behoeve van
Montessori’s historische en actuele betekenis in het
onderwijs, wereldwijd, en als hoeder van het Montessori
Universum, is een Koninklijke onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zeer verdiend.
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Dagje Hart van Laren
weer opgestart
In het hart van Laren, bij centrum Schering & Inslag aan
de Eemnesserweg 15A, is Dagje Hart van Laren weer
opgestart. De activiteit is er voor mensen met een mentale of fysieke kwetsbaarheid en voor mensen die zich
vaak alleen voelen.
De club komt wekelijks op woensdag bijeen van 10.00 tot
15.30 uur in centrum Schering & Inslag. Samen wordt de
dag ingevuld met activiteiten. Denk aan knutselen,
schilderen, lunchen, een wandeling maken. Wethouder
Karin van Hunnik: ”Fijn dat deze activiteit weer opgestart kan worden. Helemaal na een moeilijke periode
waar weinig contact was met de buitenwereld. Nu kunnen we weer voorzichtig samenkomen om samen leuke
activiteiten te ondernemen.”
Meer weten? Bel of mail naar Carla Resing van Versa
Welzijn: 06 - 31 99 56 56 of cresing@versawelzijn.nl

De heer T. Koetsier is benoemd tot Officier in de
Orde van Oranje-Nassau
In 2020 is het dertig jaar geleden dat de heer Koetsier de
graad van Doctor in de Wiskunde behaalde. De heer
Koetsier is een centraal persoon binnen de wiskundige
gemeenschap. Zelfs na zijn pensioen speelt hij op diverse
manieren hierin nog een belangrijke rol. Ook zet de heer
Koetsier zich als secretaris in bij de Historische Kring
Laren. Daarom is een Koninklijke onderscheiding als
Officier in de Orde van Oranje-Nassau zeer verdiend.

Maak als werkgever
kans op een jongerenvoucher
Heeft of wilt u iemand met een leeftijd van achttien tot
en met zesentwintig jaar uit Blaricum, Eemnes, Laren of
Huizen in dienst? U maakt kans op de jongerenvoucher!
De jongerenvoucher is een subsidie voor werkgevers die
bestaat uit een startersbonus en een ontwikkelbonus. De
jongere heeft afstand tot de arbeidsmarkt en heeft of
krijgt een arbeidscontract voor minimaal één jaar en
minimaal achtentwintig uur per week.
Een startersbonus is een eenmalig bijdrage van drieduizend euro als tegemoetkoming voor de loonkosten.
Wordt het arbeidscontract verlengd? Dan kunt u een
ontwikkelbonus aanvragen. Meer informatie hierover
vindt u op de website www.adviesinformatie.nl
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Gratis webinar
‘Geef inbrekers geen kans’
Na weken binnen zitten, mogen we de deur weer uit.
Ook inbrekers gaan er weer op uit. Het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) organiseert
daarom op woensdag 15 juli van 19.30 tot 20.30 uur een
gratis webinar ‘Geef inbrekers geen kans’.
Doe ook mee, zodat u straks met een veilig gevoel de deur uit
kunt gaan. Kijk voor alle informatie op: hetccv.nl/agenda/
gratis-webinar-voor-bewoners-geef-inbrekers-geen-kans

Haan terug op toren
Johanneskerk
De haan van de Johanneskerk is opgeknapt en is maandag
29 juni weer teruggeplaatst op de toren van de Johanneskerk. Burgemeester Nanning Mol, voorzitter van de
Stichting Vrienden van de Johanneskerk, overhandigde
de haan aan de bouwers om het terug te plaatsen.

In de aanhanger zitten onder andere vegers, schoffels,
vuilknijpers, snoeischaren, afvalzakken, veiligheidsvestjes, werkhandschoenen, een kruiwagen, pionnen en
zelfs een EHBO-koffer. Ook bevat de aanhanger spullen
om kleine klusjes in de wijk mee op te knappen. Zoals
voor het rechtzetten van paaltjes of borden. Behalve
gereedschap biedt de aanhanger zelfs de mogelijkheid
om na af loop de handen te wassen.
Reserveren van de aanhanger
Iedere wijkraad, buurtvereniging, school of inwoner kan
de aanhanger reserveren. Dit kan telefonisch door te bellen met de werf beheerder via het gemeentelijke telefoonnummer 14 035 (elke werkdag van 08.00 tot 16.00
uur). Bij het reserveren kunt u ook direct een afspraak
maken voor advies over de uit te voeren werkzaamheden
of over het afvoeren van het verzamelde (snoei)afval. De
aanhanger haalt u op bij de gemeentewerf, Zuidersingel
2 in Eemnes. Na gebruik moeten alle gereedschappen
weer volledig en schoon worden ingeleverd.

Dit jaar wordt de hele kerk opgeknapt, want volgend jaar
bestaat dit cultureel erfgoed, tevens het oudste gebouw
van Laren, vijf honderd jaar!

Buurtbemiddeling zoekt
buurtbemiddelaar(s)
Leen gratis de
zwerfafvalaanhanger!
Zwerfafval staat met stip op nummer één als het gaat om
grootste ergernissen van Nederlanders. Daarom stellen
de BEL-gemeenten kosteloos een zwerfafvalaanhanger
met gereedschap ter beschikking. Hiermee wordt het
opruimen van zwerfafval in uw buurt of het schoonmaken van groenstroken een makkie!
Ook voor kleine klusjes
De zwerfafvalaanhanger is een initiatief van de gemeenten om inwoners, buurtverenigingen en scholen actief te
betrekken bij het onderhoud van hun leefomgeving. Het
opruimen en opknappen van de leefomgeving is tenslotte niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van
inwoners.
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Buurtbemiddeling is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.
Buurtbemiddeling stimuleert bewoners om zelf hun
problemen op te lossen met als doel de communicatie te
herstellen zodat iedereen prettig naast elkaar woont.
Als buurtbemiddelaar ben je neutraal en kies je geen
partij in een conf lict. Je brengt mensen in contact en
zorgt dat de bestaande problemen bespreekbaar worden.
Je leidt het gesprek in goede banen en uiteindelijk zijn
het de buren zelf die het probleem oplossen.

De buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers die een speciale
driedaagse training gevolgd hebben. Als buurtbemiddelaar heb je een aantal basiseigenschappen:
•	goed kunnen luisteren
•	een neutrale houding
•	een positieve en optimistische benadering van
mensen
•	in staat zijn om tot de kern van een conf lict door te
dringen
•	open staan voor en respecteren van mensen uit
verschillende culturen
•	geen eigen normen en waarden willen opdringen bij
één van de partijen
Wij bieden jou:
•	een driedaagse training voor buurtbemiddelaar
•	samenwerking met gemotiveerde buurtbemiddelaars (je gaat altijd met zijn tweeën op pad)
•	goede begeleiding door gecertificeerde coördinator
•	steeds meer ervaring met luisteren, vragen stellen,
gesprekken leiden
•	dat je contacten gaat leggen en helpt te herstellen
•	jaarlijkse deskundigheidsbevordering
•	natuurlijk een zinvolle aanvulling op je cv
Enthousiast?
Stuur een cv met korte motivatie naar
buurtbemiddeling@welzin.nl t.a.v. Alexandra Robbe
(coördinator). Voor meer informatie kijk op
www.problemenmetjeburen.nl of bel 033 - 469 24 20.

Vraag van de maand
Zomervakantie vieren met kinderen in coronatijd,
hoe hou je het ontspannen?

Vakantie is afgeleid van het woord vacatio en dat betekent
‘vrij van verplichtingen’. Een tijd om even helemaal niets
te doen. Toch zien onze vakanties er al lang niet meer zo
uit. In de vakantie gaan we juist op pad, we bezoeken
musea en pretparken of gaan op reis. Door het coronavirus kan dat nu beperkt en wordt de vakantie weer wat het
van oorsprong betekende. Niets doen. Het idee om de hele
zomer met elkaar thuis te zitten, is voor veel gezinnen
iets waar ze best een beetje tegenop zien. Hoe hou je de
vakantietijd toch ontspannen voor iedereen?

Voorkom strijd
Ga met de kinderen in gesprek, erken het feit dat het niet
leuk is wat er allemaal gaande is en dat je ze een andere
zomer had gegund. Luister naar wat ze zeggen. Langer
dan tien minuten klagen houdt bijna niemand vol, dus
laat ze maar lekker en vat het vooral niet persoonlijk op.
Een vaste routine kan helpen. Natuurlijk mag het allemaal wat losser, het is tenslotte wel vakantie! Maar een
fijne vakantieroutine geeft jezelf en de kinderen houvast
en dus rust. Iedereen weet waar hij aan toe is.
Choose your battles, juist nu iedereen zo lang op elkaars
lip zit. Door niet overal bovenop te zitten, bespaar je
jezelf een hoop energie en voorkom je onnodige strijd.
Natuurlijk zijn er een aantal regels nodig om het leefbaar te houden met elkaar. Maar kijk eens goed welke
regels écht nodig zijn en welke voorlopig even geparkeerd kunnen worden tot er weer andere tijden aanbreken.
Creatieve ideeën
Minder te doen hebben is vaak meer vervelen. Dat is niet
erg. Juist tijdens momenten van verveling kom je vaak
op de beste ideeën en dat geldt ook voor kinderen. De
afgelopen periode zijn er veel leuke initiatieven geweest
van kinderen. De straten zijn volgetekend met de mooiste tekeningen, er zijn boomhutten gebouwd en er zijn
lieve dingen verzonnen om opa of oma te verrassen.
Deel de plannen die je voor deze zomer hebt met de kinderen en vraag ook wat zij graag zouden willen doen.
Grote kans dat ze met een leuk plan komen.
Geen inspiratie? Op internet zijn veel leuke ideeën te
vinden waarmee je de zomer wel doorkomt. Maak bijvoorbeeld een activiteitenpot waaruit elke dag een activiteit getrokken kan worden. Ga binnen je huis bij elkaar
uit logeren. Kampeer in de tuin of in de woonkamer.
Maak samen een lekkere picknick. Laat om en om
iemand bepalen wat er die dag gedaan gaat worden et
cetera.
Tips
Hopelijk helpen bovenstaande tips je de zomer door. Zo
niet, volg Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek op social
media. Daar worden regelmatig leuke ideeën geplaatst
om te doen in je vakantie. Of kijk eens wat
www.kidsproof.nl te bieden heeft.
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Eenzaam schaap zoek gezelschap
bij buurtgenoten

College krijgt tekst en uitleg over nieuwe
Liebermann in Singer

Doe de Liebermann-loop in Laren!

Hoofd Techniek Singertheater René Räkers
gehuldigd voor 40 trouwe jaren
Formule 1 seizoen ook in Laren begonnen

Nieuws in beeld

Laren lijkt weer een beetje normaal

Echte Gooise vrouwen op
Larens terras L.A.
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Love it! Chairity-stoel voor Samen Varen

Erehaag voor overleden
mevr. Rina Molenaar

Expositie Scheepsmodellen
Ruud Buninga in Brinkhuis

Collectanten gezocht MS collecteweek
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het
Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in de
gemeente Laren. Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen.
Het is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat
er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de
zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen
signalen van en naar de hersenen niet (goed) door,
waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen
optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk
jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste
symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e
levensjaar.

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten
niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is.
Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds
investeert de opbrengst uit de MS collecte in innovatieve
onderzoeken naar MS.

Overdenking

Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op
het Nationaal MS Fonds. Door de maatregelen hebben
we onze fondsenwervende evenementen moeten
uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten
mis. MS staat helaas niet stil. Onderzoek naar MS en
onze strijd tegen MS moet doorgaan.
Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS.
Collecteren is niet moeilijk en kost maar twee uur van je
tijd. En het is nog leuk ook.
Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Ingezonden brief

Laren een dorp midden in de welvaart,
Aangestuurd door de politiek die naar een zorgelijk financiële positie staart;
Laren een dorp, charmant en ingeklemd tussen enkele Rijkswegen,
Jaarlijks met een Kermis en een Processie met religieuze zegen;
Laren een dorp met leef genot voor groot en klein,
Dagelijks met zorgen of men zich houdt aan de social distance van 1,5m erg klein;
Laren een dorp met een Brink en heel veel groen,
Moeilijk om goed beleid te maken, je zult het maar moeten doen;
Laren een dorp met kunst, cultuur en plezier,
De een heeft er oog voor, de ander interesseert het geen zier
Laren een dorp dat nog steeds als zelfstandige gemeente staat op de Nederlandse kaart,
Maar als het zo doorgaat met de financiën het mij grote zorgen baart.
Wijsheid, onmacht, begrip, management, politiek en macht,
bijna onmogelijk dit goed te besturen dus verliest Laren hopelijk op termijn niet haar pracht?

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

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.

Justice for all
Een half jaar nadat ze uit de Verenigde Staten vertrokken was, belde ze voor een afspraak. Juliette was
verliefd geworden op een kantoorgenoot die uit
New York kwam. Zij was juridisch medewerker op
een groot internationaal advocatenkantoor, Tom
werkte er al een tijd als advocaat, eerst in de VS en
daarna in Amsterdam. Na een sprankelend begin
van hun relatie gingen Juliette en Tom samenwonen
in het appartement van Tom aan de Reguliersgracht.
Het was een fantastische tijd die bekroond werd met
de zo gewenste zwangerschap van Juliette. Tom jr.
werd in 2009 geboren en in 2011 verhuisden ze naar
New York waar Tom partner in the firm werd.
Juliette kon echter, na een lange tijd, haar draai niet
vinden, bovendien leek Tom in New York wel een
ander mens, minder invoelend en geen aandacht
voor het gezin. Deze zaken hadden grote invloed op
hun relatie die uiteindelijk geen stand hield. Juliette
ging met hun kind terug naar Amsterdam maar
kwam erachter dat Tom via zijn invloedrijke en vermogende familie een voorlopige regeling via de
rechtbank had geregeld, die inhield dat junior in de
praktijk slechts één (grote) vakantie in Nederland
mocht zijn en de rest bij zijn vader. Uit het veld geslagen kwam ze bij mij langs. Juliette had door haar
ervaring het idee dat het bijna onmogelijk is om in
de VS je recht te krijgen als je niet, zoals haar expartner, veel geld en invloed hebt. Na bestudering
van de stukken, relevante wetgeving en jurisprudentie kon ik haar geruststellen. In Nederland werkt het
gelukkig niet zo. De regelingen opgesteld door de
rechtbank van New York hielden hier geen stand.
Tom jr. woont bij haar en gaat twee keer per jaar
voor een aantal weken naar zijn vader, die overigens
ook weer vaker in Amsterdam is. k

Bel of bezoek ons op 15 minuten van het Gooi.
vandepas@vanderloeff.nl | www.vanderloeff.nl

GRATIS
WAARDEBEPALING
Stuur deze bon ingevuld naar ons op
en wij bepalen gratis en vrijblijvend
de waarde van uw woning!
Wilt u meer informatie, kom gerust bij
ons langs of bel. Wij helpen u graag!
zijn
ar
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Naam : _______________________
Adres : _______________________
Postcode : ____________________
Plaats: _______________________
E-mail :_______________________
Telefoon :_____________________

BEL VRIJBLIJVEND 035 - 538 48 10

www.deGoudenMakelaar.nl

Ook het Brinkhuis aangepast aan
maatregelen rond coronacrisis

Originele diploma-uitreiking
College de Brink

Oud-wethouder en gemeenteraadslid
Wim van der Zwaan 84 jaar!

Singerprijs 2020 voor Pépé Grégoire

Nieuws in beeld

Toch nog een beetje (kinder) (kinder)kermis
verspreid in het dorp

Pasfoto Laren is weer open!
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OBS De ploeg, groep 8 speelt eindmusical in
Openluchttheater Eemnes - foto Elize van der Werff

Tuin ambtswoning prachtig hersteld door Leo Vos

Noodkreet socio-wethouders uit het
Gooi om meer geld van het Rijk

Terras bij Mauve wordt uitgebreid
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Marjolein
Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15
jaar als NVM register makelaar taxateur
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als
onafhankelijk kantoorhouder in Laren.

Stijging
Het is weer vakantietijd en de massale uittocht naar
het Zuiden is volgens mij anders dan voorgaande
jaren. Veel mensen blijven dit jaar thuis of gaan een
kortere periode in eigen land op vakantie. De snelheid
is in de woningmarkt echt nog wel aanwezig, dan wel
lijkt het weer een markt zoals we deze voor de Corona
kenden. Zo vlak voor de vakantie is het altijd druk, het
lijkt wel alsof iedereen terugkomt uit het buitenland,
of men wil allemaal voor de vakantie nog een huis
kopen/verkopen. Volgens het Centraal Bureau voor de
Statistiek , lag vorige maand, de gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Nederland op € 333.000,-. Het vorige record stamde uit mei 2018. Afgelopen
maand lagen de prijzen van koopwoningen 7,7 procent hoger dan in mei vorig jaar. “Deze prijsstijging is
groter dan in de voorgaande maanden”, constateren
het CBS en het Kadaster op basis van onderzoek naar
de prijsontwikkeling van koopwoningen. Na een piek
in augustus 2008 gingen de huizenprijzen gestaag
omlaag tot een dieptepunt in juni 2013. “Sindsdien is
er sprake van een stijgende trend”, aldus het CBS. In
mei 2018 kwamen de prijzen voor het eerst weer boven
de piek van tien jaar eerder uit. “In mei 2020 bereikten
ze het hoogste niveau ooit”. Vergeleken met het dal
van medio 2013 zijn huizen nu bijna 50 procent duurder. Wel zijn er de afgelopen maand, bijna 7 procent
minder huizen van eigenaar gewisseld dan in mei
vorig jaar. “In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn
88.780 woningen gewisseld van eigenaar, ruim 5 procent meer dan in dezelfde periode van 2019.” Het CBS
en het Kadaster kijken naar de verkoopprijzen van al
bestaande koopwoningen en baseren zich op de transacties bij de notaris. Daardoor zijn volgens het CBS
eventuele effecten van de coronacrisis niet of nauwelijks zichtbaar, zoals het er nu uitziet heeft corona
weinig effect, danwel wordt het nu gecompenseerd/
ingehaald.

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

1955 (65 jaar geleden)
Schapenscheerdersfeest in Laren
Weet u het nog? 2 juli 1955 werd een schapenscheerdersfeest georganiseerd door het Goois
Natuurreservaat. Het was de hele dag feest. Op het
feestterrein nabij de schaapskooi aan de
Hilversumseweg gaf de harmoniekapel “Werkmans
Wilskracht” van de wollen dekensfabriek Zaalberg
te Leiden een vrolijk concert. De schapen die uit
vele delen van het land kwamen werden geschoren.
’s Middag kwam Paulus van Loo, Drost van Muiden
en Baljuw van Gooiland (1562 – 1579) met echtgenote
aan in een statiekaros. Hem werd het eerste
geschoren vacht aangeboden. Daarna danste de
Klepperman van Elleven voor het hoge gezelschap.
Er was ook een spel waarbij men wollen dekens kon
winnen. In hotel Hamdorff was een wollen mode
show en bij de Larense bakkers, Van Breemen,
Konijn, Rutgers en Verver, waren Lammetjeskoekjes
te koop. Die werden vroeger gebakken ter
gelegenheid van bepaalde gebeurtenissen. En dit
was er zo een, het schapenscheerdersfeest. ’s Avonds
was er nog een fakkeloptocht en in het centrum van
het dorp brandden de vetpotjes. De muziekkorpsen
trokken langs de cafés zoals het in het oude Laren
gebruikelijk was. Laren kon weer terugzien op een
geslaagd schapenscheerdersfeest.
Bron: Programmaboekje schapenscheerdersfeest
St. Goois Natuurreservaat
De Lindenhoeve is gesloten tot 1 september.
Meer informatie over de Historische kring Laren
op www.historischekringlaren.nl

Bureau voor rijbewijskeuringen
geopend in het Raadhuis!

BOM is terug, en hoe! Op dinsdag 28 juli zijn we terug
met de Brinkhuis Open Mic vanuit de Kloostertuin.
Grappen ontstaan niet zomaar, nee, die moeten
uitgeprobeerd worden, daar moet aan geschaafd of aan
geschrapt worden en ze moeten de wijde wereld in.
Daar gebruiken comedians open mic-avonden voor en
die zijn alleen maar nuttig met publiek! Verwacht op
deze avond grappen waar het cadeaupapier nog
omheen zit, grappen die je vaker gaat horen, hier en
daar eentje die je nooit meer hoort maar in ieder geval
heel veel grappen! Kan je lachen? Dan ben je geschikt
om als publiek aanwezig te zijn.
Goed om te weten:
•	Brinkhuis volgt de richtlijnen van het RIVM en
heeft allerlei maatregelen genomen om u een
veilig en plezierig bezoek te bieden.
•	U wordt welkom geheten via de gebruikelijke
hoofdentree, na af loop van de voorstelling dient u
via de poort op het terras de tuin weer te verlaten.
•	Van te voren is er de gelegenheid om online alvast
een lekker drankje te bestellen (keuze uit een
f lesje wijn, f lesjes bier of een frisje).
•	Een emmer met drankjes besteld? Dan vindt u
deze bij uw stoel – het emmertje blijft wel
eigendom van het Brinkhuis.
•	De deuren gaan open om 19.45 uur, de
buitenvoorstelling start om 20.15 uur;
• Kans op een buitje? Neem uw paraplu mee!
• De kaarten zijn alleen te koop in Duo-vorm

Verloopt uw rijbewijs binnenkort en bent u (bijna) 75+?
Dan weet u wellicht dat u medisch gekeurd moet worden
om uw rijbewijs te kunnen verlengen.
Centraal Bureau Keuringen (CBK) verzorgt deze keuringen en heeft daarvoor een nieuwe keuringslocatie
geopend in het Raadhuis bij Praktijk En Balance , op de
Eemnesserweg 19k. U kunt hier op korte termijn terecht
voor een afspraak.
Centraal Bureau Keuringen biedt naast seniorenkeuringen, ook keuringen aan voor het groot rijbewijs, de taxipas en Code 95. Het CBK staat bekend om haar vriendelijke artsen die u graag helpen zo snel en vertrouwd
mogelijk door de keuring heen te komen. De artsen werken volgens het Corona protocol dat rekening houdt met
de actueel geldende richtlijnen. Graag verzoeken wij u
daarom om zo veel mogelijk alleen naar de keuring toe te
komen.
Meer informatie op: www.centraalbureaukeuringen.nl
U kunt ook bellen met ons hoofdkantoor om een afspraak
te maken: 085-06 04 016. Wij helpen u graag om goed
gekeurd weer op weg te gaan!

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

Heeft u altijd al een mooie foto van uw huisdier gewild?
Neem dan gerust contact met mij op.

Pim Volkers was in 2018 National Geographic Wildlife Photographer van het jaar.
,
Als hij niet in Afrika is maakt hij foto s van dieren in Nederland.

M : pim@volkers.net
T : 06 515 515 54
W : www.volkers.net
IN : pim_wildlife_photography

Hemmy bedankt!

Het zijn de laatste dagen dat Hemmy Wong op
uitnodiging een fantastisch diner serveert aan zijn

Larens Journaal

trouwe gasten, vrienden en bekenden. Zondag 5 juli
heeft het roemruchte Restaurant Golden River voorgoed
zijn deuren gesloten. Op de dag dat het Chin. Indisch
Specialiteiten Restaurant op de Lijst van het Immaterieel
Erdgoed werd geplaatst, dineerde de fractievoorzitter
van Larens Behoud Karel Loeff er met een speciale gast:
Mark van Wonderen. Mark is de auteur van het het boek
Chin. Ind. Spec. Rest. Een verdwijnend Nederlands
fenomeen. Dit boek dat al een vijfde druk kent is te
verkrijgen bij de Larense Boekhandel. Karel Loeff bood
Hemmy een ter plekke gesigneerd exemplaar aan.

Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum
voor de 4e keer gecertificeerd
De landelijke Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) heeft geoordeeld dat de
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum zeer ruim aan de
certificeringsnormen voldoet (93%), een groot maatschappelijk effect heeft, toekomstbestendig is en voor de
vierde maal gecertificeerd kan worden. De voorgaande
audits vonden plaats in 2007, 2012 en 2016. De Bibliotheek
Huizen-Laren-Blaricum is blij met en trots op deze hernieuwde certificering. Een onaf hankelijk auditteam
heeft, na uitgebreid vooronderzoek en studie van vele
vooraf toegezonden documenten, gesprekken gevoerd
met de directie, medewerkers, wethouder en ambtenaar
van de gemeente Huizen, en met de voorzitter van het
bibliotheekbestuur. Het auditteam keek vooral naar een
inhoudelijk meerjarenperspectief: hoe toekomstbestendig is de bibliotheek? De relatie van de bibliotheek met
de gemeenten is van vitale betekenis voor het kunnen
uitvoeren van haar taken. Dus werd er ook goed gekeken
naar de wisselwerking tussen de bibliotheek en de
gemeenten in haar werkgebied en de samenwerking tussen de bibliotheek en haar zeer brede scala aan lokale en
regionale samenwerkingspartners.
Het landelijke certificeringstraject is bedoeld om openbare bibliotheken te stimuleren tot het maximum en tot
het zichzelf steeds verbeteren. Met het certificaat heeft

Medewerkster Saskia Plomp plaatst het nieuwe
certificeringsbord in bibliotheek vestiging Laren.
de bibliotheek opnieuw de bevestiging gekregen de organisatie, functies en diensten op een juiste manier uit te
voeren en aan alle kwaliteitsnormen te voldoen. Het
auditteam zag een robuuste eigentijdse bibliotheek met
een goed netwerk. Uiteraard is dit voor de bibliotheek
geen eindpunt: het kan altijd beter en zij blijft openstaan voor suggesties voor verbetering.

Filmagenda Brinkhuis
Vrijdag 10 juli
14.30 uur
Maandag 13 juli 14.30 uur
Dinsdag 14 juli
14.30 uur
Woensdag 15 juli 14.30 uur
Donderdag 16 juli 14.30 uur
Vrijdag 17 juli
14.30 uur
Maandag 20 juli 14.30 uur
Dinsdag 21 juli
14.30 uur
Woensdag 22 juli 14.30 uur
		
Donderdag 23 juli 14.30 uur
Vrijdag 24 juli
14.30 uur
Maandag 27 juli 14.30 uur
Dinsdag 28 juli
14.30 uur
Woensdag 29 juli 14.30 uur
Donderdag 30 juli 14.30 uur
3 augustus
14.30 uur
4 augustus
14.30 uur
5 augustus
14.30 uur

A star is born
De Dirigent
Claire Darling
Knoester
Colette
The Wife
Claire Darling
A star is born
Kleine Nicolaas gaat op 		
vakantie
The Wife
Colette
A star is born
Colette
Knoester
The Wife
Rocketman
The Bookclub
Kinderfilm

6 augustus
14.30 uur
7 augustus
14.30 uur
		
10 augustus
14.30 uur
11 augustus
14.30 uur
12 augustus
14.30 uur
13 augustus
14.30 uur
14 augustus
14.30 uur
17 augustus
14.30 uur
18 augustus
14.30 uur
19 augustus
14.30 uur
20 augustus
14.30 uur
21 augustus
14.30 uur
24 augustus
14.30 uur
25 augustus
14.30 uur
26 augustus
14.30 uur
27 augustus
14.30 uur
28 augustus
14.30 uur
31 augustus
14.30 uur

Fisherman’s Friends
Mademoiselle de 		
Joncquières
The Bookclub
Rocketman
Kinderfilm
Mademoiselle de Joncquières
Instinct
Mademoiselle de Joncquières
Instinct
Kinderfilm
Rocketman
Fisherman’s Friends
Instinct
Mademoiselle de Joncquières
Kinderfilm
Rocketman
The Bookclub
Fisherman’s Friends

Ook in juli worden er in het Brinkhuis weer films gedraaid. De capaciteit van ons filmtheater is aangepast conform de 1,50 metermaatregel. De films worden zonder pauze gedraaid. Tickets kunnen alleen van te voren online worden besteld. Kom niet naar ons
filmtheater als u verkouden bent of griepklachten heeft. Kom niet te vroeg de zaal gaat om 14.15 uur open.
U wordt dan ook verzocht direct de zaal te betreden de foyer is dan helaas gesloten. Houd het gezelschap zo klein mogelijk. Tenzij
u uit hetzelfde huishouden bent verzoeken wij u om met maximaal 2 personen te komen. Houd 1,50 meter afstand tot andere
personen zowel in het theater als in de buurt van het theater. Volg te allen tijde de aanwijzingen van onze medewerkers op
Aanvang van alle films: 14.30 uur. Entree: € 5,00.

Larens Journaal
Circulaire ProRail-schommel
bij De Groene afslag
Samen maken we het verschil!

Toegankelijkheid in Coronatijd
De lockdown is inmiddels voorbij en iedereen mag en
kan zich weer wat vrijer bewegen, binnen de nog
geldende maatregelen. De 1,5 meter maatschappij is
nog steeds een must om een tweede besmettingsgolf
te voorkomen. Gelukkig houden de meeste inwoners
zich daaraan, hoewel...?
Het is best lastig voor inwoners met een beperkte
mobiliteit om met deze regels om te gaan. Enerzijds
omdat zij niet zo makkelijk kunnen anticiperen in
het voetgangersverkeer, anderzijds omdat ze vaak
minder wendbaar zijn of meer ruimte nodig hebben.
Vanuit het Toegankelijkheidsteam Laren vragen wij
hiervoor uw begrip om hier rekening mee te houden.
Mensen met een beperkte mobiliteit zijn vaak ook de
meest kwetsbaren. Daarnaast willen we u attenderen
op de obstakels waarover we regelmatig meldingen
binnenkrijgen, zoals:
•	De afritten met grint die op het voetpad terecht
komt waarover men kan struikelen.
• Overhangende hagen.
•	Auto’s die op inritten en trottoirs staan om
“even” de boodschap te doen.
•	De containers die de doorgang op het trottoir
belemmeren.
• Fietsen die midden op het voetpad worden gezet.

De enorme schommel van
Spails Design uit Amsterdam is een niet te missen
aanwinst op het terrein van
De Groene Afslag in Laren. 5
Meter hoog en een strak
design. Op het eerste oog zou je niet zeggen dat deze
schommel is opgebouwd uit oude, gebruikte spoorrails.
De winnaars van de ProRail Circular Design Challenge
bouwden de afgelopen drie maanden aan de 5 meter
hoge schommel samen met AltijdWerkplaats (gemeenschapsbedrijf dat streeft naar werk, altijd voor iedereen
die wil werken aan een sociale en groene toekomst).
Ondanks de Corona-crisis is het Spails Design gelukt om
dit unieke, volledig circulaire speeltoestel te realiseren.
De schommel is 26 juni feestelijk geopend met een wedstrijd hoogschommelen

Dank voor uw medewerking en begrip!

Mede namens het Toegankelijksheidsteam Laren,
Irmy Vos

Bloemenpracht op De Eng

Activiteiten

Steeds meer organisaties openen hun deuren weer
voor publiek! Bovendien is er ook online nog steeds
van alles te beleven. Een overzicht van wat er de
komende weken in en rondom Laren te doen is.

Kermistraditie in coronatijd
Vier kermisattracties voor
kinderen staan vanaf 3 juli
gedurende 10 dagen in het
Larense centrum opgesteld.
Laren is daarmee een van de
eerste gemeenten in ons land
die op een dergelijke manier toch de kermistraditie
levend houdt. De coronacrisis zorgde ervoor dat het
kabinet half maart heeft besloten om evenementen tot 1
september te verbieden. Daarmee kwam ook de Larense
zomerkermis, het oudste evenement van Laren, te vervallen. De Stichting Kermis Laren, die de kermis organiseert, heeft daarom moeten besluiten de editie 2020 niet
door te laten gaan. Op 24 juni besloot het kabinet dat
evenementen toch door kunnen gaan, echter over de vergunningprocedure en voorwaarden moeten de gemeenten besluiten, en dat kost tijd. Om binnen een week met
inachtneming van alle richtlijnen een volwaardige
Larense kermis te kunnen organiseren was dan ook niet
mogelijk. Intussen was er voordat dit onverwachte kabinetsbesluit viel, achter de schermen echter hard gewerkt
om toch een oplossing te vinden om begin juli op
bescheiden wijze een klein aanbod aan (kinder)attracties te vergunnen. En dat is gevonden binnen het zogenaamde standplaatsenbeleid. Met de Stichting Feestweek Laren NH, verantwoordelijk voor de festiviteiten
rond Koningsdag, is samengewerkt om de draaimolen
een plaats te geven. Op deze manier kunnen opa’s, oma’s
en ouders de allerkleinsten toch iets meegeven van de
Larense kermistraditie. De attracties worden verspreid
door het dorp opgesteld, waardoor een looproute ontstaat langs de kermiszaken. Het gemeentebestuur van
Laren verleent haar medewerking hieraan, omdat door
de opstelling drukte op één plaats vermeden wordt. Wat
is er te beleven? Voor de basiliek staat de kindercarrousel
van Johan Paashuis, die altijd met Koningsdag in Laren
is te vinden. Bij de vijver van de Coeswaerde kunnen de
kinderen, heel toepasselijk, eendjes vissen voor mooie

cadeaus. Op de plek van de standplaats voorheen van
Dick’s bloemenkiosk kunt u nougat, kaneelstokken en
andere kermislekkernijen kopen. En ten slotte op het
kermisterrein zelf zijn Toon en Greta Verwijk te vinden,
die meer dan 40 jaar in Laren stonden met hun schietsalon. Zij bakken nu op dezelfde plaats overheerlijke oliebollen en ander kermisgebak. De attracties zijn open van
vrijdag 3 juli tot en met zondag 12 juli, gedurende de
gewone winkeltijden. Uiteraard wordt rekening gehouden met de geldende maatregelen rond Covid-19, zoals de
1,5 meter afstand. Ook voor de speciale Kermismis, die
dit jaar voor de tiende keer zou plaats vinden op de botsautobaan, is een oplossing gevonden. Voorganger Bernard van Welzenes zal voor het eerst een feestelijke viering houden in de poffertjeskraam om de Brink, op
zondag 12 juli om 11.00 uur. De livestream zal te onder
meer te volgen zijn via de facebookpagina van Stichting
Kermis Laren. Zoals bekend is de Larense poffertjeskraam de oudste en meest oorspronkelijke van Nederland en reisde deze vroeger uitsluitend op grote kermissen als Groningen, Leiden en Laren. Op welke wijze
belangstellenden de mis zelf kunnen bijwonen wordt
later bekend gemaakt. Kermisexploitanten krijgen echter voorkeur. Juist zij zijn, doordat ze door de maatregelen rond Covid-19 niet hun beroep kunnen uitoefenen,
zwaar getroffen. De kermismis biedt, samen met gunning van standplaatsen voor deze vier attracties, een
teken van hoop vanuit Laren voor de kermisexploitanten
op een snelle terugkeer naar de normale samenleving,
waar zeker ook plaats moet zijn voor collectieve ontspanning en vertier.

Te kijk, te ku(n)st en te keur …
Sinds 3 juli zijn de deuren van
het voormalige Rabo-pand
weer open! Wij hangen nu te
kijk! … kunst uit de kelders …
zal op de 1ste verdieping te
zien zijn. De BKR-werken van
de gemeente Laren van diverse kunstenaars hangen nu
te kijk! Zo’n honderd werken die zelden de kelders uitkwamen zijn te bewonderen. Eveneens is er hedendaagse
kunst te zien op de begane grond. Er wordt hard gewerkt
aan DoorDeBankGenomen2, expositie-in-wording: ruim
tien kunstenaars aan het werk.

Fitness voor senioren
Er mag weer buiten worden gesport!
Jovitaal Fitness biedt senioren weer de
mogelijkheid om te fitnessen in de buitenlucht, samen met leeftijdsgenoten in
gezellige groepen (max. 8 personen)

onder professionele begeleiding. Ook de sportlessen binnen zullen uiteraard worden hervat wanneer dit weer
mogelijk is. Sporten is niet alleen super gezond, maar
ook nog eens heel leuk! Tijdens de fitnesslessen staat
persoonlijke aandacht centraal en wordt er natuurlijk
rekening gehouden met eventuele blessures of lichamelijke klachten. Waar? Jovitaal Fitness in Johanneshove,
Eemnesserweg 42 te Laren. Wanneer? Maandag 13.00 uur
– 15.00 uur bij Esther Schipper; Dinsdag 09.00 uur – 12.00
uur bij Esther Schipper; Woensdag 09.00 uur – 13.00 uur
bij Vasco Feeterse. Neem contact op voor een gratis
proef les. Bel Esther Schipper (06 16 244 991) als u op
maandag of dinsdag wil sporten. Bel Vasco Feeterse (06
55 728 185) als u op woensdag wilt sporten.

PC Helpdesk weer open
Sinds 29 juni is de PC Helpdesk weer open voor advies,
vragen en/of problemen met
uw Windows- of Apple-computer, tablet of smartphone.
Wij volgen strikt de richtlijnen van het RIVM en hebben allerlei hygiënische maatregelen genomen om u op een veilige manier te kunnen
helpen. Dat betekent, dat we vanwege de anderhalvemeter-maatregel slechts twee personen tegelijk van dienst
kunnen zijn. Bent u 50+ en inwoner van één van de BELgemeenten? Dan bent u van harte welkom in Het Brinkhuis in Laren. De PC Helpdesk is iedere werkdag geopend
van 10.00 – 12.00 uur.

Foyer Brinkhuis én Kloostertuin weer open
De foyer van het Brinkhuis is weer open van
09.00 tot 15.00 uur, en
vanaf 1 juli ook weer op
zaterdag van 11.00 tot
16.00 uur. Wist u trouwens dat u ook heerlijk
kunt lunchen in de
Kloostertuin van het Brinkhuis? In de tuin staan gezellige zitjes – uiteraard op anderhalve meter afstand - en
ook met het warme weer is het er goed toeven, want er is
volop schaduw. Komt u ook een keer genieten?

Werken en studeren in de bibliotheek
Gelukkig kan er ook bij bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum steeds meer. Wil je geconcentreerd kunnen werken
of studeren in de bibliotheek, dan kan dat vanaf nu in
onze vestigingen Laren en Huizen. Je meldt je aan bij de
balie of reserveert telefonisch. In Laren is het mogelijk
om je gewoon tijdens onbemande openingstijden van de

bibliotheek bij de
balie van het Brinkhuis aan te melden.
Reserveer je liever
een plek via mail,
dan kan dat voor
bibliotheek Laren
door een bericht te sturen aan reserveringenlaren@
bibliotheekhlb.nl en voor bibliotheek Huizen via reserveringen@bibliotheek.nl. Kijk voor meer informatie op
de website van de bibliotheek: www.bibliotheekhlb.nl.
Werken op een van onze publiekscomputers is al langer
mogelijk. In principe voor maximaal 45 minuten, maar
als er niemand staat te wachten kan dat gewoon worden
verlengd. Uiteraard volgen wij de regels van het RIVM.

Zomervoorlezen in de bieb
Elke
vrijdagochtend
organiseert de bibliotheek een voorleeshalfuurtje speciaal voor
peuters, van 11.00 tot
11.30 uur. Peuters die
elke dag 15 minuten
worden voorgelezen, presteren op school beter in taal én
rekenen. Ook hebben ze een voorsprong in hun sociaalemotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling. Hoe
jonger kinderen zijn als hun ouders gaan voorlezen, hoe
groter hun woordenschat op 2-jarige leeftijd. Dagelijks
voorlezen heeft het grootste effect. Het liefst een paar
keer per dag, maar langer dan een paar minuten
hoeft niet. Voorlezen heeft invloed op verschillende
vaardigheden. Kinderen leren een boek vasthouden, letters herkennen en dat het geschreven woord het gesproken woord weergeeft. Ook geeft voorlezen een impuls
aan het ontwikkelen van het bewust worden van klank,
mondelinge vaardigheden, groei van de woordenschat,
verhaalbegrip en een positieve houding tegenover het
lezen. Het is vooral het rijke en veelzijdige taalgebruik
dat hieraan bijdraagt. Illustraties bij het verhaal ondersteunen kinderen in het achterhalen van de betekenis
van onbekende woorden. Het helpt om vroeg te beginnen. Voorlezen betaalt zich vooral uit voor de eerste jaren
van het taal- en leesonderwijs. Het maakt geen verschil
of kinderen uit gezinnen met een lage, gemiddelde of
hoge sociaaleconomische status komen – ze profiteren in
dezelfde mate van voorlezen. Ook geeft voorlezen een
impuls aan het ontwikkelen van het bewust worden van
klank, mondelinge vaardigheden, woordenschatgroei,
verhaalbegrip en een positieve houding tegenover het
lezen.

Een Liebermann voor Singer Laren
Dolblij is Singer Laren met de
schenking van een schilderij
van de beroemde Duitse
impressionist Max Liebermann (1847-1935). Het gaat om
het schilderij Gehendes Mädchen dat Liebermann in 1897
op de Brink in Laren schildert.
De vlotte olieverfschets is een
schenking van het Duitse verzamelaarsechtpaar BühlerBrockhaus. Het is het eerste Larense schilderij van Liebermann in Nederlands openbaar kunstbezit. Gehendes
Mädchen is van 30 juni t/m 23 augustus te zien in de
presentatie Liebermann in Laren. Aangetrokken door
Rembrandt en Frans Hals komt Liebermann vanaf 1871
vaak naar Nederland en raakt hier bevriend met de
schilder Jozef Israëls. Tijdens Liebermann’s huwelijksreis
in 1884, neemt Israëls het jonge stel mee naar het kunstenaarsdorp Laren. Liebermann is op slag verliefd en
keert er vele malen terug. Op de Brink tekent hij schetsboeken vol, schildert er dit schoolgaande meisje en
maakt er schetsen voor schilderijen die hij later in zijn
atelier in Berlijn zal uitwerken. In Laren raakt Liebermann bevriend met de kunstenaar Jan Veth (1864 - 1925).
Veth leert Liebermann etsen, lithograferen en adviseert
hem bij publicaties en tentoonstellingen. Liebermann
introduceert op zijn beurt Veth bij zijn Berlijnse kunstenaarsvrienden. Samen schilderen ze de ‘Larense meisjes’.
Het is Veth die Liebermann de Vlasschuur in Laren wijst;
een plek waar volwassenen en kinderen vlas aan het
spinnen zijn. Het schilderij De Vlasschuur wordt zijn
beroemdste werk en in 1888 krijgt het schilderij een gouden medaille bij een Internationale tentoonstelling in
München. In de presentatie Liebermann in Laren presenteert Singer Laren het Larense meisje van Liebermann naast het Larens meisje met korenbloemen van
Jan Veth. Af beelding: Max Liebermann, Gehendes Mädchen, 1897, olieverf op papier op paneel, 51 x 35 cm, Singer
Laren, schenking Bühler-Brockhaus 2019.

Liebermannloop
Bij de presentatie Liebermann in
Laren introduceert Singer Laren
de ‘Liebermannloop’. Een wandeling langs de plekken die Liebermann bezocht en schilderde;
ook andere kunstenaars die rond
die tijd in Laren woonden en
werkten komen in de wandeling
aan bod, zoals Wally Moes die in

1884 over haar eerste ontmoeting met Liebermann
schrijft: “Alles aan hen blonk van fijnheid en nieuwheid,
mantels, portmanteaux, tot de smetteloze schilderkist
van mooi hout toe.” De wandelroute duurt ca. 1 uur. U
vindt de route op een interactieve kaart van de gratis app
Spacetime Layers.

Pépé Grégoire in Singer Laren
In de beeldentuin en de
Orangerie is de overzicht st ent oon st elling
Profiel Europa van Pépé
Grégoire te zien. Pépé is de
winnaar van de Singer
Prijs 2020. Er zijn maar
liefst 50 beelden van de Larense kunstenaar te bewonderen! In de Orangerie heeft Pépé zijn atelier ingericht.
Wilt u Pépé ontmoeten, heeft u een vraag of wilt u Pépé
aan het werk zien? Elke dinsdag tussen 13.00-15.00 uur
en zondag tussen 11.00-13.00 uur is Pépé in zijn atelier
aan het werk en bent u van harte welkom. Profiel Europa
is gratis toegankelijk en reserveren is niet nodig. De
beeldententoonstelling is te zien t/m 29 november 2020.

Keep an Eye zomerconcerten
Ook deze zomer biedt
Singer Laren jong aanstormend
klassiek
talent een ‘buitengewoon’ podium. Samen
met de ‘Keep an Eye
Foundation’
en
muziekfestival ‘Wonderfeel’ kunt u op de eerste zondag
van de maand in de beeldentuin genieten van de Keep an
Eye zomerconcerten. Singer Laren volgt de richtlijnen
van het RIVM en heeft allerlei maatregelen genomen om
u een veilig en plezierig bezoek te bieden. Het is daarom
nodig om uw kaarten te reserveren. Een kaartje voor een
concert is € 5,- inclusief een consumptie (excl. € 1,50
transactiekosten).

Dagje Hart van Laren weer van start
Op woensdag 8 juli gaat, in navolging van ‘dagje Blaercom’, ook in
Laren de dagbesteding weer open.
Er is die dag open inloop voor
iedereen die een keertje wil komen
kijken en nieuwsgierig is naar de
sfeer bij dagje Hart van Laren. De club komt wekelijks op
woensdag bijeen van 10.00 tot 15.30 uur in centrum Schering & Inslag, achter het Raadhuis in Laren. Mensen met
een mentale of fysieke kwetsbaarheid of die zich te vaak

alleen voelen, zijn van harte welkom. Gezamenlijk geven
we vorm aan de dag in onze eigen ruimte of in het Brinkhuis. Kosten: € 8,00 incl. lunch. (overleg hierover is
mogelijk). Een indicatie is niet nodig. Wilt u vooraf meer
informatie, bel of mail naar Carla Resing 06 31995656 of
cresing@versawelzijn.nl.

Beeldhouwen in de Buitenlucht
Boetseren en werken in steen
of hout, met in achtneming
van de RIVM-richtlijnen. Dat
kan met Beeldhouwen in de
Buitenlucht, van maandag 27
juli t/m vrijdag 31 juli. Aanvangstijden: 9.30 - 12.30 uur
en 13.30 - 16.30 uur.Beeldhouwen biedt je een unieke gelegenheid om je creativiteit te
ontdekken en verder te ontwikkelen. Individuele begeleiding, dus op elk niveau kan men aan de slag. De beginnende cursist kan gebruikmaken van gereedschap dat
aanwezig is. Stenen kunnen ter plaatse worden aangeschaft. Bij veel zon of regen staan er partytenten. Cursuslocatie: Brink 27a. De cursusprijs voor 5 dagen
bedraagt 255 euro (incl. btw en excl. materiaal).
Aanmelden: fransvandorst@telfort.nl. Of bel Frans van
Dorst op 06 - 390 45 395.

Trainingsweek Tennisclub ‘t Laer
De Jeugdcommissie van
Tennisclub ’t Laer organiseert deze zomervakantie
een supergezellige trainingsweek voor basisschoolleerlingen. Van 13
t/m 17 juli is iedereen van
4 t/m 12 jaar van harte
welkom om te komen trainen, vrij tennissen, spelen en
genieten op Tennisclub ’t Laer, ook als je lid bent van een
andere tennisclub. Zin om mee te doen? Schrijf je meteen in of kijk voor meer informatie op www.tlaer.nl/trainingsweek.

KarakterZ ZomerWorkshop
De Larense Theaterschool KarakterZ organiseert deze zomer de
i mprov i sat iet he at er
ZomerWorkshops. In de
maanden juli en augustus organiseert Gideon Calis
superleuke improvisatietheaterworkshops voor iedereen! Wil jij dat nou ook, net zo te durven als bij De Lama’s
en De Vloer Op? Dan is dit je kans! Wacht dus niet en

schrijf je in! Tijdens deze workshop leer je de basistechnieken van acteren, presenteren en improviseren. Je
moet minimaal 10 jaar zijn om deze workshop te kunnen
volgen. De workshops duren 4 uur en vinden plaats in
het Brinkhuis Laren. Stuur een mailtje naar gideon@
karakterz.nl, zodat Gideon je de laatste info kan sturen.
Theaterman Gideon Calis van Theaterschool KarakterZ
is de initiatiefnemer en bedenker. Gideon, die in Laren
onder meer bekend is als zanger, entertainer, cabaretier
en Scrooge, vindt het belangrijk dat kinderen en ook volwassenen meer in contact komen met theater en podiumkunsten, maar dan wel op een speelse en ongedwongen manier. Er moet wat meer gelachen worden, en dat
gebeurt zeker tijdens deze workshop! Zoals Pippi Langkous zegt: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat
ik het wel kan.”

‘t Creatieve Atelier
Wie creatief aan het werk wil met
kunstgerichte collega’s, kan op vrijdagochtend onder begeleiding van
M. Elise Does in groepsverband
terecht in de atelierruimte van het
Huis van Eemnes om te schilderen,
tekenen, boetseren, beeldhouwen in
was, klei, plasticine of speksteen. Als
oprichter van ’t Creatief Atelier wil
zij graag het creëren van kunst stimuleren en waar
nodig begeleiden. Ervaring is niet vereist, de cursus is
voor iedereen toegankelijk. “De cursisten betalen slechts
een geringe bijdrage voor de huur van het atelier, er is
dus geen winstoogmerk,” aldus M. Elise Does. “Het gaat
hier puur om het plezier om samen iets moois te creëren
op gebied van kunst en ik vind het leuk om hierbij mijn
kennis en ervaring over te kunnen dragen.” De startgroep bestaat in coronatijd uit max. 10 cursisten, waarbij de benodigde werktafels, schildersezels etc. op ruime
afstand van elkaar worden opgesteld. Het is ook mogelijk
een docent van een academie of een kunstenaar uit te
nodigen voor het geven van een workshop. Dit zal waarschijnlijk op de vrijdagmiddag zijn. De kosten hiervoor
zijn variabel en worden per workshop in rekening
gebracht. Het is niet toegestaan om in de werkruimte
meegebrachte consumpties te nuttigen. Indien gewenst
wordt er mogelijk tijd gemaakt om beneden iets te nuttigen. Deelname op de vrijdagochtend van 10.00 -12.00
uur kost € 75,- voor 3 maanden. Inschrijving is mogelijk
voor het kwartaal van de komende herfstperiode van
2-8-2020 t/m 18-12-2020. Kwartaalinstromers wordt per
maand respectievelijk 50,- of 25.- euro in rekening
gebracht. Meer informatie bij M. Elise Does, via
0641400323 of m.elisedoes@gmail.com

Corona Beach
Voor groepen, feesten
en partijen heeft De
Groene Afslag nu de
leukste buitenzaal tussen Amsterdam en Zanzibar. Deze multifunctionele ontmoetingsplek heeft namelijk sinds kort een
beachclub, een stadsstrand, een bedoeïenentent, een
buitendouche, een kampvuur en alles wat jouw hartje er
verder bij kan bedenken. Voor vergaderingen op blote
voeten, buurtbbq’s, afstudeerfeestjes, optredens, bekakte en minder bekakte borrels en voor alles wat van Den
Haag even niet mocht. En zoals het De Groene Afslag
betaamt is geheel Corona Beach opgetrokken uit overcomplete inboedel, recyclede materialen en de paardenstal van wijlen Utopia. Het is geen openbaar strand voor
doelloos bakken in de zon. Het is een exclu-creatieve buitenzaal te gebruiken voor groepen tot 100 man als je
maar bij elkaar uit de buurt blijft. Voor slechts 250 piek
per dagdeel is het gehele strand te boeken. De Groene
Afslag is een multifunctionele ontmoetingsplek, waar
het enthousiasme voor een duurzame toekomst centraal
staat. Alles wat wij hier koken, bouwen, verhuren en
organiseren, staat in het teken van de groene ommezwaai. Wij laten zien dat verduurzamen makkelijker is
dan je denkt. En vooral leuker. Je moet het alleen soms
nét even weten. Net iets creatiefs zien wat zo aanstekelijk werkt dat jij ook een groen humeur krijgt. Net iets
pienters ontdekken wat zo inspireert dat jij thuis ook
klimaatslimme keuzes gaat maken.

Digitaal kijkje bij Vogelhospitaal Naarden
Elk jaar in juni organiseert het Vogelhospitaal Naarden een open
dag. Dit jaar stond deze
open dag gepland voor
zondag 28 juni. Door de coronacrisis kan de open dag
helaas niet doorgaan. Evenementen zijn nog verboden,
maar daarnaast vindt het bestuur ook dat de anderhalve
meter niet gegarandeerd kan worden in de kleine ruimtes van het Vogelhospitaal. Daarom zijn zij op de proppen gekomen met een alternatief: een video die een
uniek kijkje in de keuken geeft! In de video worden verschillende medewerkers en vrijwilligers aan het woord
gelaten, is te zien hoe de vogels verzorgd en gevoerd worden en krijgen de kijkers een complete rondleiding over
het terrein. Voor veel mensen is dit de eerste keer dat ze
de kans krijgen om verschillende gerenoveerde ruimtes
te bekijken. Ook is er een verrassingsoptreden van een
bekende Nederlander in de uitzending. Het geheel wordt

aan elkaar gepraat door een professioneel presentator,
die ook de rondleiding geeft. Met de speciale uitzending
wil het Vogelhospitaal mensen ook laten weten hoe het
gaat sinds de heropening, na de sluiting door toedoen
van de NVWA afgelopen winter. De video wordt geplaatst
op het YouTube-kanaal van het Vogelhospitaal. Deze is te
bereiken via de website www.vogelasiel.nl of Facebook.
Dus, altijd al een kijkje willen nemen bij het Vogelhospitaal, maar nog niet eerder de gelegenheid gehad? Pak
dan nu je kans! De video is 28 juni in première gegaan,
maar blijft ook daarna beschikbaar.

Een fijner leven door minder stress en meer rust
Wil je makkelijker en vrolijker door
het leven gaan zonder stress? Schrijf
je dan in voor de komende mindfulnesstraining die op vrijdag 21 augustus gaat starten. In 6 sessies van 1,5
uur leer je hoe je op een eenvoudige
manier mindful door het leven kan
gaan. De kosten zijn slechts € 175,-.
De lessen worden verzorgd door Simone Onland, yogadocent, coach en mindfulnesstrainer. De sessies vinden
plaats van half 11 tot 12 uur in het Raadhuis, Eemnesserweg 19 te Laren. Mindfulness is een methode die je leert
om in het hier en nu te zijn, op een accepterende manier
om te gaan met alles wat zich aandient in het leven van
alledag. Als je mindfulness meer eigen maakt neemt stress
af en neemt rust toe, slaap je beter, ontstaat een positiever
beeld van jezelf en de omgeving, ga je makkelijker door het
leven. In de training wordt de theorie uitgelegd, maar ligt
het accent op het doen en beleven van verschillende oefeningen. Op deze manier wordt het makkelijker voor je om
na de training ook echt mindful te zijn. Door Simones
ervaring met het coachen van mensen met een burnout,
kan zij je handvatten aanreiken om beter met stress om te
kunnen gaan. Cursisten geven onder andere het volgende
terug: “De mindfulness cursus heeft nieuwe inzichten
gegeven: bewust zijn in het moment, anders kijken naar en
reageren op gedrag van anderen, innerlijke rust door de
bodyscan en andere oefeningen, problemen of irritaties
niet groter laten worden dan ze zijn.” “De sessies waren
goed opgebouwd, prettig ontspannen sfeer. Ik verbaasde
me hoe makkelijk ik me kon ontspannen.” “Ik kan iedereen
een mindfulness training aanraden bij Simone. De combi
mind en yoga zijn ideaal. Zij is een professional; weet de lessen goed over te brengen, geeft elke cursist ruimte voor
inbreng en biedt een luisterend oor.”” Geïnteresseerd? Bel:
06-10185117 of mail: info@qimare.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.qimare.nl. Een privé mindfulness cursus behoort ook tot de mogelijkheden. Wacht niet te lang,
want vol is vol. Je bent van harte welkom!

Agenda
t/m 12 juli	Verspreid over het centrum: Kermisattracties
voor kinderen
t/m 23 aug Singer Laren: Presentatie Liebermann in Laren
t/m 29 nov Singer beeldentuin en Orangerie: 		
Toonstelling Profiel Europa, Pépé Grégoire
10 juli Film aan de Brink: A star is born, 14.30 uur
13 juli Film aan de Brink: De Dirigent, 14.30 uur
13 t/m 17 juli Tennisclub ‘t Laer: Trainingsweek voor
basisschoolleerlingen
14 juli Film aan de Brink: Claire Darling, 14.30 uur
15 juli Film aan de Brink: Knoester, 14.30 uur
16 juli Film aan de Brink: Colette, 14.30 uur
17 juli Film aan de Brink: The Wife, 14.30 uur
20 juli Film aan de Brink: Claire Darling, 14.30 uur
21 juli Film aan de Brink: A Star is born, 14.30 uur
22 juli	Film aan de Brink: Kleine Nicolaas gaat op
vakantie, 14.30 uur
23 juli Film aan de Brink: The Wife, 14.30 uur
24 juli Film aan de Brink: Colette, 14.30 uur
27 juli Film aan de Brink: A Star is born, 14.30 uur
28 juli Film aan de Brink: Colette, 14.30 uur
28 juli	Kloostertuin Brinkhuis: Brinkhuis Open Mic
BOM!, 20.15 uur
29 juli Film aan de Brink: Knoester, 14.30 uur
30 juli Film aan de Brink: The Wife, 14.30 uur
Juli en aug KarakterZ ZomerWorkshops
2 aug	Singer beeldentuin: Keep an Eye Zomerconcert
– Animato Trio, 10.30-12.00 uur
3 aug Film aan de Brink: Rocketman, 14.30 uur
4 aug Film aan de Brink: The Bookclub, 14.30 uur
5 aug Film aan de Brink: Kinderfilm, 14.30 uur
6 aug Film aan de Brink: Fisherman’s Friends, 14.30 uur
7 aug	Film aan de Brink: Mademoiselle de Joncquières,
14.30 uur
10 aug Film aan de Brink: The Bookclub, 14.30 uur
11 aug Film aan de Brink: Rocketman, 14.30 uur
12 aug Film aan de Brink: Kinderfilm, 14.30 uur
13 aug	Film aan de Brink: Mademoiselle de Joncquières,
14.30 uur
14 aug Film aan de Brink: Instinct, 14.30 uur
17 aug	Film aan de Brink: Mademoiselle de Joncquières,
14.30 uur
18 aug Film aan de Brink: Instinct, 14.30 uur
19 aug Film aan de Brink: Kinderfilm, 14.30 uur
20 aug Film aan de Brink: Rocketman, 14.30 uur
21 aug Film aan de Brink: Fisherman’s Friends, 14.30 uur
24 aug Film aan de Brink: Instinct, 14.30 uur
25 aug	Film aan de Brink: Mademoiselle de Joncquières,
14.30 uur
26 aug Film aan de Brink: Kinderfilm, 14.30 uur
27 aug Film aan de Brink: Rocketman, 14.30 uur
28 aug Film aan de Brink: The Bookclub, 14.30 uur
31 aug Film aan de Brink: Fisherman’s Friends, 14.30 uur
6 sep	Singer beeldentuin: Keep an Eye Zomerconcert
– Adam Quartet, 10.30-12.00 uur

Vanaf 23 sep Volksuniversiteit Het Gooi: Spaans, diverse
niveaus en tijden in de avond
2 okt	Volksuniversiteit Het Gooi: Leer jouw
authentieke IK kennen, Workshop, 13.00-17.00 uur
Vanaf 2 okt Volksuniversiteit Het Gooi: Griekse tragedie,
Sofokles, Oidipous Rex, 4 lessen, 10.00-11.30 uur
3 okt	Volksuniversiteit Het Gooi: Bezoek aan de Larense
molen, Excursie, 11.00-13.00 uur
27 okt	Volksuniversiteit Het Gooi: Werk en privé in
balans; Loopbaanontwikkeling, Workshop,
19.30-21.30 uur

Terugkerende activiteiten
PC Helpdesk BEL, Brinkhuis, iedere werkdag van
10.00-12.00 uur
Dagje Hart van Laren, Schering & Inslag, iedere
woensdag van 10.00-15.30 uur

Mist u activiteiten in de agenda?
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
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