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5 vragen aan 

‘Een combinatie van goed eten, goede service en een goede 
prijs. In de keuken in Laren staat chef Agus Hermawan aan 
het roer, die hier zijn sporen inmiddels heeft verdiend. 
Mensen die eerder bij Ron Gastrobar in Ouderkerk zijn 
geweest, zullen hem ongetwijfeld herkennen. Ook de 
bediening in Laren bestaat uit twee oude bekenden: zowel 
Lindsey als Lawrence hebben in onze andere vestigingen 
ruime ervaring opgedaan. Ik hoef dit team dus helemaal 
niks te vertellen. En dat is prima. Zij moeten het uiteinde-
lijk doen, zij zijn het gezicht van dit restaurant.’ 

Wat voor gerechten staan er zoal op het menu?
‘Agus bereidt authentieke Indonesische gerechten met 
een moderne twist. Op de kaart staan onder meer twee 
verschillende rijsttafels, onze bekende spareribs en vijf 
soorten saté van de grill. Maar bijvoorbeeld ook lamsrib-
betjes met ketjapsaus en soft shell crab. Klassieke sma-
ken, op een moderne manier gepresenteerd. Daarnaast 
serveren we Indo street food. Dat zijn kleine snacks, zoals 
pangsit goreng, gegrilde garnalen of gemarineerde kip-
penvleugeltjes.’ 

Waarom een nieuwe Gastrobar in Laren?
‘Het is altijd al een wens van me geweest om een zaak in 
het Gooi te openen. In de Gastrobars in Amsterdam en 
Ouderkerk komen veel gasten uit deze omgeving en die 
vroegen me regelmatig of ik niet ook naar het Gooi wilde 

komen. Laren vind ik een fantastisch leuk dorp. Het heeft 
heel veel sfeer en gezelligheid. En toen kwam dit pand op 
mijn pad. Toen ik ervoor stond, dacht ik eerst nog: Het is 
wel heel klein. Maar eenmaal binnen zag ik direct dat het 
bijna een één-op-één kopie is van de Ron Gastrobar Indo-
nesia in Ouderkerk. Het plaatje klopte.’

Hoe is het om een nieuw restaurant te 
openen in coronatijd?
‘Begin dit jaar zijn we gestart met de verbouwing. Oor-
spronkelijk zouden we in mei opengaan, maar toen 
kwam corona… Toch heb ik besloten om door te zetten. Ik 
vond het belangrijk om een signaal af te geven, te laten 
zien dat we er waren. We zijn begonnen met een af haal-
box, een rijsttafel die mensen thuis konden verwarmen. 
Een groot succes: in totaal hebben we door heel Neder-
land meer dan 15.000 boxen verkocht. Uiteindelijk heb-
ben we op 17 juli de deuren van ons nieuwe restaurant 
geopend, uiteraard met inachtneming van alle RIVM-
regels. Vanaf dag één zit het vol.’

Hoe kijk jij naar de toekomst?
‘Ik ben ervan overtuigd dat we nog wel een aantal maan-
den met het virus moeten leven. Het is geen makkelijke 
tijd, maar het is zinloos om elke dag te klagen hoe zwaar 
het allemaal is. Bovendien biedt deze crisis ook kansen. 
Het maakt mensen creatief. Ik denk dat het goed is dat de 
huidige generatie dit meemaakt. We hebben alleen maar 
tijden van voorspoed gekend, maar we kunnen niet op 
dezelfde voet blijven doorgaan. Zo’n crisis dwingt je om 
te relativeren, even pas op de plaats te maken en na te 
denken over wat je nu écht wilt. Dat heeft mij veel positi-
viteit opgeleverd.’ 

Midden in coronatijd opende chef-kok Ron Blaauw een 
nieuw restaurant in hartje Laren. Het voormalige pand 
van restaurant De Coeswaerde onderging de maanden 
daarvoor een complete metamorfose. Ron Gastrobar 
Indonesia Laren is de vierde loot aan de Gastrobar-stam.   

Wat is de formule van de Gastrobars?

Ron Blaauw
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Evenementen

Langzamerhand zijn er weer activi-
teiten opgestart. Zo zijn de sport-
scholen weer open, musea hebben de 
deuren geopend, het Brinkhuis laat 
mondjesmaat weer mensen toe en we 
mogen weer naar de tandarts en de 
pedicure.
Laten we hopen dat iedereen de discipline van de corona-
maatregelen kan volhouden, zodat we geen stap terug 
hoeven doen.
Voor de ondernemers in Laren en voor de grote Larense 
instellingen zoals het zwembad de Biezem, Singer Laren 
en het Brinkhuis inventariseren we wat de schade is van 
de afgelopen maanden. Ook kijken we wat de gemeente 
kan betekenen om de gederfde inkomsten te kunnen 
compenseren.
De Larense kermis was helaas nog niet toegestaan, maar 
de gemeente kon vier “standplaatsen” aanwijzen, waar 
een kleinschalige  kermis toch beleefd kon worden. Met 
grote dank aan de Stichting Kermis Laren.
Art Laren is dit jaar geannuleerd. Uitstel tot september 
heeft helaas geen soelaas geboden en  Winter Village 
Laren (de schaatsbaan) heeft nog geen beslissing geno-
men. Uiteraard kan het pas doorgang vinden, wanneer 
duidelijk is dat aan de, dan geldende regels kan worden 
voldaan.
Ook het foodtruckevenement van Le Bocque staat op 
losse schroeven en zo wordt het wel rustig in Laren.
Dat is spijtig en teleurstellend, maar ik heb er totaal 
geen begrip voor dat er actie wordt gevoerd tegen de 
coronaregels. Het is wel duidelijk dat alleen verdere dis-
cipline en het volgen van de regels het virus in kunnen 
dammen, tot er een effectief vaccin is gevonden.
Laten we samen Laren gezond houden!

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

Tel: 035-5311880

Thuiszorg,
op uw wensen afgestemd!

www.carecompany.nl

Bij Remi op de koffie
De allerkleinste fractie van de gemeenteraad van Laren, 
sterker nog: letterlijk een eenmenspartij. 
Meestal is het heel plezierig om alleen te zijn en hele-
maal je eigen gang te mogen gaan. Doen en laten wat je 
wilt zonder je iets aan te trekken van ‘de partij’. Jammer 
genoeg kun je als stand-alone geen werk meer verdelen 
dus ik ben er wel behoorlijk wat drukker mee geworden. 
Belangrijker is echter het niet kunnen sparren en het 
ophalen van goede ideeën, standpunten en argumenten. 
Weten wat er leeft, wat zou kunnen en nog belangrijker: 
wat we willen.

Een groener, socialer en duurzamer geluid is hard nodig 
want er staat veel op de agenda. Wat ik zou willen: soci-
ale woningbouw in plaats van dure appartementen, 
duurzame energieopwekking en niet opgebruiken van 
fossiele brandstoffen, meer groen in plaats van nog meer 
asfalt en blik. Bovendien niet te vergeten een samenle-
ving waarin welvaart, inkomen en kansen eerlijk ver-
deeld zijn en geen harde liberale ieder-voor-zich-maat-
schappij.

Er zijn vast meer mensen die zich herkennen in het 
bovenstaande en die mee willen denken en praten. Oude 
en jonge Laarders, lid van een partij of juist niet, vol 
goeie plannen of misschien wat minder, maar wel alle-
maal begrijpen waar Groen voor staat. Kom op zaterdag 
19 september om 11 uur een kop koffie of thee drinken op 
de duurzaamste, creatiefste en leukste plek van Neder-
land: De Groene Afslag. Vast bekend: afslag 8 van de A1 
bij Crailo. 

Hopelijk niet lang meer Remi .
Vriendelijke groeten

Bart Vos
Gemeenteraadslid Groen Laren



Politiek

Een drukke zomer
Het was een drukke zomer in ons dorp, waarbij alles zich 
concentreerde rond de Brink. Linten werden om bomen 
gebonden en handtekeningenacties opgezet. Binnen 
Larens Behoud werd een extra ALV gehouden over het 
aangenomen schetsplan. 

Duidelijk is dat velen niet willen dat zoveel bomen 
worden gekapt. Daar zijn we het vanuit Larens Behoud 
geheel mee eens. De suggestie werd gewekt, dat er een 
enorme wadi komt en de Brink daarmee volledig kaal 
zou zijn. Dat is niet het geval. De motie die we als fractie 
hebben meegegeven aan het college biedt ruimte tot 
aanpassen. Het is goed dat we over het schetsplan met 
elkaar dus ook nog een keer goed moeten nadenken en 
praten voordat we definitief beslissen.

Als fractie zien we wél dat er wat moet gebeuren aan de 
Brink. Opknappen is nodig. Met het snoeien van de 
rododendrons kan bijvoorbeeld nu al een begin worden 
gemaakt. Een definitief plan moet recht doen aan de 
toekomst, zodat we ook voor onze kinderen een Brink 
nalaten die groen is en vitaal. En dan is er de 
wateroverlast: we mogen onze ogen niet sluiten voor de 
grote piekproblemen die we zeker weer gaan krijgen. Of 
het water ook elders kan worden opgevangen, wordt 
onderwerp van gesprek.

Ons college heeft hierover inmiddels helderheid 
gegeven: ze zet in op het behoud van zoveel mogelijk 
gezonde bomen, zodat het groene karakter van de Brink 
gewaarborgd blijft, en zal met een open houding 
opnieuw de afweging aan ons voorleggen tussen de 
verschillende mogelijkheden en 
nieuwe alternatieven. Wij hopen 
dat u daarbij volop met ons 
meedenkt! 

Karel Loeff
Fractievoorzitter Larens Behoud

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

Een betere oplossing
Het raadsbesluit van 24 juni, waarbij het plan voor de 
herinrichting van de Brink in hoofdlijnen werd vastge-
steld, heeft gezorgd voor nogal wat onrust in ons dorp. 
De weerstand tegen het plan is vooral gericht tegen het 
kappen van 41 eiken, die zouden moeten verdwijnen voor 
de aanleg van een wadi. Mijn fractie heeft het voorstel 
gedaan om geen wadi, maar een ondergrondse water-
opvang-kelder aan te leggen. Zo’n bassin vergt veel min-
der ruimte dan de wadi en dus is het niet nodig zoveel 
bomen te kappen. Zeker de helft van de bomen kan blij-
ven staan. Als we het dan zo uitkienen dat het wordt 
aangelegd waar de slechtste eiken staan, blijft de schade 
beperkt en kan het zelfs goed zijn voor de bomen die blij-
ven staan. Het bassin wordt afgedekt met een dikke laag 
aarde die kan worden ingezaaid en ingeplant.

De VVD vindt het wél belangrijk dat er zo’n ondergrond-
se berging komt. De omringende bewoners en bedrijven 
hebben recht op bescherming tegen wateroverlast bij 
hevige regenbuien. Dan is ook zo’n ondergrondse tijde-
lijke opvang ook veel beter dan een wadi. Immers het 
gaat om gemengd riool- en regenwater. Het is beter om 
dit water niet te laten zakken in de ondergrond en vooral 
beter om de viezigheid die overblijft niet op de Brink te 
hebben. Na de regen wordt het water weer teruggepompt 
in het riool. Dus voor drie problemen biedt het soelaas: 
geen vuil water op de wadi, bescherming tegen water-
overlast en een forse vermindering van het aantal te kap-
pen bomen.

Johan de Bondt
Fractievoorzitter VVD Laren
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Nieuws in beeld

Laren tweede beste gemeente volgens Elsevier

Carla Voorn druk bezig met haar anti-bomenkapactie

'De 1,5 meter'-dans van Elize van der Werff 
en Gerard Beentjes voor Leo Janssen

Afsluiting project 'Jeugd aan zet' BPV Hut van Mie protesteert tegen te veel 
(vracht) verkeer op Mauvezand

S.O.L.L fraai geportretteerd in NRC Twee mooie leesbanken van Kiwanis 
in bibliotheek

Digikids

Sfeervol terrasje Chocolaren

Brochure Volksuniversiteit het Gooi is uit
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

Larense zaken

Larense zaken 4 september 2020

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Laren tweede beste gemeente volgens Elsevier

BPV Hut van Mie protesteert tegen te veel 
(vracht) verkeer op Mauvezand

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

•  Torenlaan 60, 1251 HL, plaatsen van een elektrische 
schuif- en looppoort, ingekomen 16 augustus 2020

•  Breeweg 14, 1251 DX, vellen van 1 boom, ingekomen 
18 augustus 2020

•  Vredelaan 6, 1251 GE, verbouwen van het woonhuis, 
ingekomen 17 augustus 2020

•  Ruiterweg 13A, 1251 ZX, bouwen van een woning en 
vellen van 1 boom, ingekomen 14 augustus 2020

•  ’t Tuintje 22, 1251 RZ, vellen van een boom, ingeko-
men 18 augustus 2020

•  Zevenenderdrift 75, 1251 RB, plaatsen van een 
automatisch toegangshek, ingekomen 19 augustus 
2020

•  Ambachtstraat 7, 1251 PZ, uitbreiden van de eerste 
verdieping, ingekomen 20 augustus 2020

•  Derkinderenlaan 18, 1251 EM, bouwen van een 
woning, ingekomen 21 augustus 2020

•  Laren D 817, grenzend aan Vredelaan 49, 1251 GH, 
plaatsen van een gaashekwerk, ingekomen 22 
augustus 2020

•  Akkerhof, vellen van 1 (gemeente) boom, ingekomen 
21 augustus 2020

•  Ingekomen 31 juli 2020, onder nummer 197620 
gepubliceerd dat er een omgevingsvergunning is 
aangevraagd op de Amersfoortsestraatweg, 1251 AV, 
vellen van circa 500 bomen ten behoeve herinrich-

ting Crailo (Kadastraal perceelnummer A 5432). Ter 
aanvulling op de publicatie nr. 197620: de aanvraag is 
gedaan door de provincie Noord-Holland in het 
kader van het Provinciaal inpassingsplan ‘HOV in ’t 
Gooi’ waarin in Crailo een gebied van ruim 3 ha als 
Natuur is bestemd. Dit betreft compensatie in het 
kader van Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
Binnenkort zal worden gestart met de omvorming 
van het gebied tot NNN-gebied. In dat kader wil de 
provincie houtopstanden verwijderen (circa 500 
bomen) en worden nieuwe bomen aangeplant.

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

•  Grintbank 20 Laren, 1251 EE, bouwen van een woning 
en het plaatsen van een erfafscheiding, verzonden  
14 augustus 2020

•  Hein Keverweg 22, 1251 BV, verbouwen van de 
woning, verzonden 18 augustus 2020

•  Schuilkerkpad 2, 1251 SC, verbouwen van de 
sportaccommodatie, verzonden 25 augustus 2020

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

•  Van Wulfenlaan 10, 1251 CW, vernieuwen van het 
bijgebouw, verzonden 14 augustus 2020

•  Oude Kerkweg 32, 1251 NZ, bouwen van een tuinhuis 
en schuur, verzonden 14 augustus 2020

•  Klein Laren 20, 1251 LP, vellen van 3 bomen op het 
perceel Klein Laren 20 en 1 boom op het perceel Klein 
Laren 22 (herplantplicht), verzonden 24 augustus 
2020

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning 

Verleende 
omgevingsvergunningen 
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•  Tafelbergweg 38, 1251 AG, bouwen van een woning en 
het kappen van een boom, verzonden 25 augustus 
2020 

•  Slangenweg 11, 1251 RT, verbouwen van de woning en 
wijzigen van de dakbedekking, verzonden 31 
augustus 2020

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

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

Het college van Burgemeester en Wethouders van Laren 
maakt bekend dat het Milieujaarverslag 2019 en de jaar-
rapportage 2019 van de Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek op 30 juni 2020 zijn vastgesteld. In 
het milieujaarverslag en de jaarrapportage wordt gerap-
porteerd over de activiteiten en projecten die in 2019 zijn 
uitgevoerd. Beide stukken liggen ter inzage bij de balie 
Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend 
terecht op afspraak. 

Geboorten
27-06-2020 Thijmen Noud Maurits Frankin
13-07-2020 Isabelle Ine Anna Peters
14-07-2020 Olivier Thomas Arno Peels
23-07-2020 Valérie Anna Alexis van ’t Hoog
29-07-2020 Tibbe Julius Stam
30-07-2020 Lilou Coco de Vries

Huwelijk/partnerschap
20-07-2020  Mathijs Lodewijk Gerard Burgman en 

Anne Daniëlle Middelbrink
 

Het klimaat is aan het veranderen. Het regent steeds 
vaker heel hard. In 2014 is als gevolg van een extreme 
regenbui zichtbaar geworden dat de riolering in Laren 
veel regenwater in een korte periode niet voldoende kan 
opvangen. Dit had een overstroming van vervuild riool-
water op straatniveau tot gevolg. We willen Laren regen-
kaar maken en voorkomen dat er rioolwater op straat 
komt te staan. We willen dus geen schade meer aan 
woningen en andere panden in onze gemeente. Het mas-
terplan Laren Regenklaar omschrijft hoe we dat gaan 
doen.

Het masterplan gaat over heel Laren waarbij per gebied 
wordt aangegeven wat er nodig is. Onder andere welke 
aanpassingen er nodig zijn in het centrum, op de Brink, 
maar ook welke maatregelen er in hogere delen uitge-
voerd gaan worden. Per gebied worden er aanpassingen 
gedaan in de openbare ruimte en bij particuliere wonin-
gen. Ook kijkt het team van Laren Regenklaar naar grote 
panden, zoals College De Brink.

Bekijk het filmpje en stel vragen!
Om de aanpak op hoofdlijnen uit te leggen hebben we
een animatiefilm gemaakt. Bekijk het f ilmpje (duurt 
maar 1,5 minuut) via onderstaande QR-code of via 
www.laren.nl/regenklaar  We zijn heel erg benieuwd 
naar uw reactie en opmerkingen over het plan. U kunt 
uw vragen stellen door contact op te nemen met laren@
regenklaar.nl Als u wenst, maken wij een afspraak zodat 
wij uw vragen goed kunnen beantwoorden. U kunt aan-
geven op welke manier u contact wilt, per telefoon, via 
videobellen of met een persoonlijke afspraak. Reageren 
kan tot vrijdag 30 september. Op vrijdag 11 september 
kunt u ook langskomen op de weekmarkt, dan is een 
aantal medewerkers aanwezig om vragen te beantwoor-
den. 

Scan de QR-code om het f ilmpje te bekijken.

Milieujaarverslag en jaarrapportage 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Familieberichten

Masterplan Laren Regenklaar 
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Wist u dat kinderen die boeken lezen, betere resultaten 
op school halen? Een regelmatig bezoek aan de biblio-
theek stimuleert lezen en maakt het ook leuker. En een 
kind dat het leuk vindt om te lezen, leert zich al vroeg te 
concentreren en vergroot zijn woordenschat met een fac-
tor twee ten opzichte van kinderen die niet of weinig 
lezen. Ook al is het maar vijftien minuten per dag, dan 
leest een kind al snel 1.000.000 woorden per jaar. 

Ook dit schooljaar leren tientallen kinderen weer lezen 
en de wereld van het boek ontdekken. De bibliotheek 
biedt volop leuke leesboeken en informatie voor bijvoor-
beeld spreekbeurt of werkstuk. Ook kunnen e-books 
worden geleend. De bibliotheekmedewerkers helpen 
iedereen graag op weg met het vinden van het juiste 
boek. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis lid wor-
den. Kom naar de bibliotheek met een geldig legitima-
tiebewijs of kijk online op www.bibliotheekhlb.nl 

Op zaterdag 19 september is het weer zover: World 
Cleanup Day. Op deze wereldwijde opruimactie gaan 180 
landen aan de slag om de planeet een grote schoonmaak-
beurt te geven. Dit jaar wordt World Cleanup Day in 
Nederland georganiseerd door Plastic Soup Foundation 
en Nederland Schoon. Het doel is om zoveel mogelijk 

De herfst is een jaargetijde waarin meer mensen griep-
achtige klachten krijgen die passen bij het coronavirus. 
De verwachting is dat dit een toename van het aantal 
testafspraken met zich meebrengt. GGD Gooi en Vechts-
treek opent een nieuwe, grotere testlocatie per woensdag 
2 september bij de Zandzee aan de Struikheiweg 14 in 
Bussum. Op dat moment sluit de locatie op de Brinklaan 
in Bussum.

Als iedereen met (milde) klachten zich laat testen, is snel 
te traceren waar het virus oplaait. Met het bron- en con-
tactonderzoek kan het vervolgens de kop in gedrukt 
worden. Daarom: Bij (milde) klachten blijf thuis en laat u 
testen. Het maken van een testafspraak kan online op 
www.coronatest.nl of dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur 
via het landelijke afsprakennummer 0800 – 12 02.

Omdat de INmarkt vanwege de coronamaatregelen in 
september niet door kan gaan in het Brinkhuis, zijn we 
in overleg gegaan met Versa Welzijn over andere moge-
lijkheden. We hebben nagedacht over hoe we organisa-
ties toch een platform kunnen bieden. Zo zijn we geko-
men bij een digitaal platform: Wijkconnect. Het 
vervangt niet zozeer de INmarkt, want we hopen die de 
volgende jaren weer te kunnen organiseren.
 
Wijkconnect is een digitale ontmoetingsplek voor ver-
enigingen, ondernemers en bewoners. Via het platform 
kunnen organisaties, verenigingen en inwoners met 
allerlei initiatieven zich op hun eigen wijze presenteren 
en elkaar digitaal ontmoeten. Wijkconnect zal in het 
najaar live gaan en dan maken we ook een nieuwe naam 
bekend. Wat vindt u als inwoner van Laren een goede 
naam, passend bij ons dorp? Meld uw idee voor 1 oktober 
2020 via: communicatie@belcombinatie.nl en wie weet 
ontvangt u een leuke prijs. Voor wie meer wilt weten 
over dit nieuwe platform, op 18 september organiseren 
we volgens de coronarichtlijnen een bijeenkomst in het 
Brinkhuis. Dat doen we samen met Versa Welzijn. We 
kunnen een maximaal aantal deelnemers toestaan, dus 
aanmelden is verplicht. Doe dat voor 15 september via 
Anne Elberse van Versa Welzijn via 
aelberse@versawelzijn.nl

Nieuwe teststraat 
GGD in Bussum

Gratis bibliotheekpas voor 
kinderen tot en met 12 jaar 

World Cleanup Day 

INmarkt dit jaar
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Nederlandse nationaliteit 
voor Lara Ribeiro Araújo

Ergert u zich ook zo aan rotzooi in de 
buurt? Leen gratis de zwerfafvalaanhanger!

zwerfvuil op te ruimen. Vanwege het coronavirus mag er 
niet grote groepen opgeruimd worden. Maar dat maakt 
niet uit! Want als we nou allemaal een klein stukje van 
de stoep of het park opruimen, dan kunnen we samen 
heel veel zwerfafval weghalen. Doe mee en kijk op: 
www.worldcleanupday.nl

Zaterdag 29 augustus werd het carillon van de Johannes-
kerk weer bespeeld door beiaardier, Klaas de Haan. Wet-
houder Stam was hierbij aanwezig. Het carillon kan nu 
weer, na groot onderhoud, bespeeld worden. In principe 
wordt het carillon op de tweede en laatste zaterdag van de 
maand tussen 12.00 en 12.45 uur bespeeld. Kijk op www.
larense-beiaard.nl voor informatie over extra concerten.

Donderdag 27 augustus vierde het echtpaar Bakhuys 
hun 60-jarig huwelijksjubileum. Burgemeester Nan-
ning Mol bracht een felicitatiebezoek voor dit 60-jarig 
huwelijksjubileum. Meneer en mevrouw Bakhuys leer-
den elkaar kennen in Hilversum, maar kwamen al vaak 
in Laren om te dansen bij Hamdorff. Sinds 1979 wonen ze 
in Laren. Ook hebben ze veel vrijwilligerswerk in Laren 
gedaan. Henk is lang voorzitter geweest van de LOB, de 
Larense Ondernemersbelangen. Wil is actief geweest 
voor Plan Nederland en de buurtpreventievereniging in 
de wijk Postiljon.

Op dinsdag 18 augustus is Lara Ribeiro Araújo in het 
gemeentehuis van Laren genaturaliseerd. Haar moeder 
is vorig jaar Nederlandse geworden en zij is nu Neder-
landse door na-naturalisatie. Burgemeester Nanning 
Mol is aanwezig om haar het Koninklijk Besluit tot ver-
lening van het Nederlanderschap te geven. 

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 schoonma-
ken van groenstroken een makkie! 

Ook voor kleine klusjes
De zwerfafvalaanhanger is een initiatief van de gemeen-
ten om inwoners, buurtverenigingen en scholen actief te 
betrekken bij het onderhoud van hun leefomgeving. Het 
opruimen en opknappen van de leefomgeving is tenslot-
te niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van 
inwoners.
In de aanhanger zitten onder andere vegers, schoffels, 
vuilknijpers, snoeischaren, afvalzakken, veiligheids-
vestjes, 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. 

Het carillon van de Johanneskerk 
wordt weer bespeeld 

Diamanten huwelijksjubileum 
voor echtpaar Bakhuys
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gedaan op de kwaliteit van het pmd. Dit gebeurt in de 
PMD-hal. Onze visuele check wordt bemoeilijkt met het 
gebruik van reguliere grijze afvalzakken. Als er teveel 
ander afval tussen het plastic, blik en drinkpakken zit, 
bestaat de kans dat de vracht wordt afgekeurd. Dat willen 
we voorkomen, want af keur betekent niet goed te recy-
clen pmd en financiële gevolgen.” 

Nog een leuk weetje: Dankzij nieuwe technische ontwik-
kelingen mag een lege verpakking bestaande uit folie en 
plastic, de “chipszak”, nu ook bij het pmd.

Losse stoeptegel, overhangend groen of straatverlichting 
stuk? Als u het meldt dan herstellen wij het. U kunt uw 
melding doen via www.laren.nl (Wegen en groen > Mel-
ding openbare ruimte). Geeft u hierbij aan wat er aan de 
hand is, de exacte locatie en indien van toepassing het 
nummer van de lantaarnpaal. Heeft u deze gegevens 
niet, meld het dan telefonisch via 14 035. Het meldpunt 
is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 
08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Reserveren van de aanhanger
Iedere wijkraad, buurtvereniging, school of inwoner kan 
de aanhanger reserveren. Dit kan telefonisch door te bel-
len met de werf beheerder via het gemeentelijke tele-
foonnummer 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. 

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  

De GAD stopt  met het gratis verstrekken van pmd-zak-
ken in supermarkten, winkels en bij gemeenten. Het gra-
tis verstrekken is ingezet bij de introductie van pmd-
inzameling toen er nog geen pmd-containers waren. De 
meeste inwoners kunnen hun plastic, blik en drinkpak-
ken nu kwijt in de pmd-container aan huis of in de wijk. 

Inwoners kunnen voor gratis pmd-zakken nog wel terecht 
bij de GAD scheidingsstations. Bij  gemeenten, super-
markten en winkels worden de herkenbare oranje dis-
plays weggehaald. Het is belangrijk dat inwoners voor het 
verzamelen van pmd-materiaal nog steeds doorzichtige 
zakken blijven gebruiken. Daniël Walkot van de GAD legt 
uit: “Na inzameling wordt er eerst een grove visuele check 

PMD zakken niet meer 
gratis in supermarkt

Meld ‘t en de 
gemeente herstelt ‘t

Larense zaken 4 september  2020

Gemeente Laren op 
Twitter en Facebook

  

Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035
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Nieuws in beeld

Drone boven de Eng

Is thuiswerken geen optie? Kom naar de bibliotheek!

'Mooi in het Gooi' vanaf 
13 september op RTL

Gooimeetings gestart vanuit Singer Het was een  gezellig 'dagje Laren'

Veel belangstelling voor expositie 'Door de bank genomen 2' 
in voormalige Rabopan

Zomervakantie bij 't Laer

1,5 meter afstand houden blijft nogal moeilijk op weekmarkt

Nieuw zangkoor 'De Erfgooiers' Gezellige Quiz-poffertjesmiddag 
voor senioren BasBel
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Drone boven de Eng

Gezellige Quiz-poffertjesmiddag 
voor senioren BasBel
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Bijna 80.000 euro via bijgesloten f lyers!
De f lyers ‘Maak werk van de Johanneskerk: word Vriend’, die de afgelopen weken onder andere in het 
Larens Journaal zijn bijgesloten, hebben bijna € 80.000,--  opgeleverd! Vele donateurs zijn daarmee 
‘Vriend van de Johanneskerk 500’ geworden. De bedragen varieerden van een tientje tot enkele duizen-
den euro’s.

Blij verrast
Het Bestuur van de Stichting Vrienden van de Johannes-
kerk 500, onder voorzitterschap van burgemeester Nan-
ning Mol, is blij verrast door de spontane en betrokken 
inzet van zo velen! De culturele ANBI-status die de 
Belastingdienst de Stichting heeft verstrekt, zal daar 
zeker aan hebben bijgedragen.

Het gaat goed
Het werk aan het exterieur is begin augustus gereed 
gekomen. De glanzende haan, de prachtige blauwe klok 
en het fraaie voegwerk zijn er getuigen van. 

Voor het interieur is € 400.000,-- nodig. Door de 
opbrengsten van deze f lyers en daarnaast de vele giften 
van inwoners van Laren én Eemnes, is al een bedrag van 
ruim   € 300.000,--  bijeen gebracht.

Tot einde jaar
Met de renovatie en herinrichting van het interieur is 
na de bouwvak begonnen. Men hoopt de metamorfose 
van de 500-jarige voor de kerstdagen gereed te hebben. 

Dan is de Johanneskerk klaar voor het jubileum in 2021 
en kunnen er niet alleen de in een kerk gebruikelijke 
diensten plaatsvinden, maar zijn er ook alle voorzienin-
gen voor bijeenkomsten zoals lezingen, concerten, 
diners, exposities en meer!

Website
De Vriendenstichting wijst u graag op de mogelijkheid 
om ook via haar website te doneren, want we zijn er nog 
niet! www.johanneskerk500-laren.nl. Via de site krijgt u 
ook alle informatie over dit prachtige cultureel erfgoed. 

 

GEEF OM  
LARENS  
CULTUREEL  
ERFGOED

Maak werk van  
de Johanneskerk:
Word Vriend

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

Johannes
kerk 500

www.johanneskerk500-laren.nl

Bidbook 2e flyer d.indd   1 04-06-20   14:30
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Bel of bezoek ons op 15 minuten van het Gooi.
vandepas@vanderloeff.nl  |  www.vanderloeff.nl

Clasien
 
Clasien van de Pas-Rutgers van der 
Loeff woont al 30 jaar in Laren en is 
partner bij Van der Loeff familierecht 
advocaten in Amsterdam.

Het RIVM en de rechter
Corona zorgde de afgelopen maanden voor een 
groot aantal uitspraken over omgangsregelingen 
met ‘de kinderen’. Dan zie je weer hoe verschillend 
ouders over het belang van hun kinderen denken. 
Ook ons kantoor kreeg veel vragen te verwerken. 
Het algemene advies aan ouders is dat de omgang 
uiteraard zo veel mogelijk gewoon door moet gaan, 
zie www.verder-online.nl. Voor de rechter is, net als 
altijd, het overheidsadvies doorslaggevend. Wat is 
het reisadvies voor het land van bestemming? Bij 
code geel gaat de reis gewoon door. En wordt het 
code rood of krijgt iemand ziekteverschijnselen? 
Dan moeten ze terug naar Nederland. Vliegreizen 
waren deze zomer voor ouders, vooral moeders, 
soms een brug te ver. Dus moest de rechter ook  
beslissen of vliegen veilig genoeg was. Ook daarin 
volgt de rechter in principe de officiële adviezen. 
Dat betekent echter niet dat alle rechters tot dezelf-
de beslissing komen. Afgelopen juli oordeelden 
rechtbanken bijvoorbeeld verschillend over een 
vliegreis naar Curaçao (mocht wel) en naar  
Zwitserland (mocht niet). De ene rechter bena-
drukte dat vliegen door de minister als veilig wordt 
bestempeld, de andere rechter zei dat vliegen risico’s 
met zich mee brengt. Maar dat laatste had waar-
schijnlijk ook te maken met de chronische ziekte 
van de kinderen en, ook niet onbelangrijk, dat de 
kinderen het zelf eng vonden om te reizen en liever 
in Nederland wilden blijven. 
Soms merkt een rechter dat het eigenlijke probleem 
is dat een ouder onvoldoende in staat is om ‘los te 
laten’. De ouder vertrouwt de zorg voor de kinde-
ren niet toe aan de andere ouder. Daar zal de rechter 
echter korte metten mee maken. Het is dus van  
belang om voor een advies alle omstandigheden te 
kennen, net als bij verhuizingen, maar daarover een 
andere keer. k

Column Clasien_71X220mm_sep2020.indd   1 25-08-2020   15:54:25

BEL  VRIJBLIJVEND  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

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! 

GRATIS 
WAARDEBEPALING 

Naam : _______________________ 

Adres : _______________________ 

Postcode : ____________________ 

Plaats: _______________________ 

E-mail :_______________________ 

Telefoon :_____________________ 

Ik kom graag 

en vrijblijvend  

bij u langs 
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Nieuws in beeld

Monumentale kraanbaan geeft sfeer aan wijk voormalige 
houthandel van Dijk

Loco-burgermeester Peter Calis maakt bewegend kunstwerk   
samen met kinderen van BSO het Berenparadijs

Laren Dames 1 gepresenteerd 
in Singertuin

Even poseren voor het Larens Journaal

Wijnverkoop in volle gang voor 
renovatie Johanneskerk

Tinus (93) en Wil (86) Calis-Slippens geven jarige 
burgemeester replica kookboekje Lena de Jong

Wethouder Van Hunnik houdt 
'Laren levend'

MCC vroeg uit de veren voor jarige burgemeester

Larense burgemeester gaat strijd aan 
met pimp-auto's

Jamie's eigen oogst 



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.

Prinsjesdag? 
Een duwtje in de rug voor jonge starters op de woning-
markt. Het kabinet schrapt vanaf volgend jaar eenma-
lig de overdrachtsbelasting voor jonge, eerste kopers 
van een woning. Aldus Haagse bronnen binnen de 
coalitie. Een financieel voordeel dat starters duizen-
den euro’s scheelt. Nu moment moeten huizenkopers 
overdrachtsbelasting van 2 procent over de koopsom 
van de woning betalen. Voor woningkopers tussen 18 
en 35 jaar die een eerste huis kopen, zou dat dus ver-
vallen. Op een koophuis van 250.000 euro scheelt dat 
vijfduizend euro. Deze maatregel moet het makkelij-
ker maken voor jongeren om een eerste woning te 
kopen. Voor een starter is het moeilijk te beginnen, als 
gevolg van de snel stijgende huizenprijzen. Veel jonge 
kopers zijn afgetroefd door mensen die woningen als 
investering kochten.  
Om het voordeel ten opzichte van dergelijke beleg-
gende huizenkopers verder te vergroten, het verschil 
te compenseren in de schatkist, verhoogt het kabinet 
de overdrachtsbelasting voor de investeerders.
Voor woningkopers met meerdere woningen, wordt 
het tarief opgetrokken van 2 naar 8 procent. Dit zal 
mogelijk ook gelden voor mensen die een tweede huis 
willen kopen, of een huis voor hun kind.
Dan blijft natuurlijk de vraagt heeft de jonge starter 
überhaupt kans van slagen in ons mooie Laren? De 
maximale koopsom ligt aan de bovengrens van de 
NHG met inbegrip van de aankoopkosten. Een vang-
net wanneer je een restschuld overhoudt wanneer je 
de hypotheek niet meer kunt betalen als gevolg van 
het kwijtraken van je baan, overlijden van je partner 
etc. De NHG kan dan de restschuld kwijtschelden. In 
de huidige Larens woningmarkt, staan er slechts drie 
te koop, één verkocht onder voorbehoud en vijf ver-
kocht. Nu ken ik de kopers niet, maar ruw geschat is 
de helft aangekocht als investering. Goede nieuws, 
ieder moment worden veertien nieuwbouw rug aan 
rug woningen opgeleverd. Alleen daarmee is de 
onderstroom volgens de woonvisie van Laren niet 
gedekt op de lange termijn. Hoe gaan we het komend 
jaar aanpakken? Heeft u een goed woonidee, maak het 
kenbaar aan de vakgenoten en spreek met onze volks-
vertegenwoordigers.
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Uit het archief van de Historische kring Laren
Door Bep (G.L.) De Boer

1920 (100 jaar geleden)

Vrijdagmiddag 25 juni 1920 kwam een sjees met 
daarvoor een paard in vliegende vaart door de 
Naarderstraat rennen met losse teugels. Op de bok 
zaten een paar angstig kijkende kinderen. Het bleek 
dat de knecht van de heer Sliemer op de Veltweg 
hooi moest lossen. Hij had het paard met de teugels 
aan een boom vastgezet. Twee van zijn kinderen 
waren op de wagen geklommen. Ondertussen had 
een passerende jongen de teugels losgemaakt en het 
paard een tikje op de rug gegeven. Het paard merkte 
dat hij vrij was en zette het op een lopen, de sjees 
met zich mee sleurend. Hij rende de Veltweg af en 
holde rechtsaf de Torenlaan op. Bij de Brink ging hij 
eveneens rechtsaf en maakte de Naarderstraat 
onveilig. Mensen op straat renden om aan de kant te 
komen. Bij de kruidenier Willard draafde het dier 
met de schommelende sjees achter zich aan de 
Tafelbergweg op.  Op de Tafelbergweg rende het dier 
regelrecht naar zijn stal toe. Eindelijk stond de sjees 
stil. Er waren gelukkig geen ongelukken gebeurd 
maar er kwam wel een menigte fietsers achter het 
hollende dier aan die onderweg de kinderen van de 
bok wisten te halen die in levensgevaar verkeerden. 
Al met al was er even veel reuring in het dorp. 
Gelukkig liep het allemaal goed af.

Bron: Larensch  Dagblad 1920.

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

Donateurs ontvangen het kwartaalbericht.
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Door de Bank genomen, editie 2
Lex Boon, journalist van het Parool, leek even aan het 
idee te moeten wennen. Laren geen kunstenaarsdorp? 
Samen met een fotograaf was hij een (warm) dagje in 
Laren. Portret van een mooi dorp. Waar zit de schoonheid 
achter die vreemde vernislaag? Nou schrijft Lex 
prachtige verhalen en sommige dingen moet je niet uit 
willen leggen. Maar een kunstenaarsdorp? Nee, dat 
zeker niet.
We ontmoeten elkaar tussen de schilderijen, beelden en 
creaties van Door de Bank genomen, editie 2. Met dank 
aan Ineke Hilhorst en vlak voor de komst van de echte 
chroniqueur Leo Janssen.
Bijna 150 jaar nadat Josef Israëls de prachtige heidevelden 
bij Laren ontdekte, met in zijn kielzog Anton Mauve en 
Albert Neuhuys, geniet ik van een prachtig beeld. De 
journalist en de fotograaf staan precies tussen de 
prachtige creaties van Tim Dekkers. Ook Tim kwam naar 
Laren, vanuit de Achterhoek. Vertel ik de journalist dat 
het toch al hoge niveau van Door de Bank genomen voor 
een belangrijk deel gedragen wordt door het kunstenaars 
denken van Tim? Want Tim is van een bijzonder niveau 
en Laren zal nog wel eens hardop zeggen: ‘Ja, die is van 
ons.’ Nee. Dat zal hij zelf ook wel zien. Hij zal ongetwijfeld 
ook zien dat Valentijn Zwanikken nu al behoort tot de 
belangrijkste kunstenaars van het dorp en de regio. 

Frans van der Vliegen, een bescheiden genie en Anthel 
Reijnders, in woord en daad even nadrukkelijk als 
indrukwekkend aanwezig. Natuurlijk ziet hij dat 
allemaal. 
Laren een kunstenaarsdorp? Welnee. Goed, als ik 
Michael Jonker, directeur van het Brinkhuis, zou bellen 
met een plan, gaat hij er altijd serieus over nadenken. 
Want Michael snapt het. En als de kwaliteit in het geding 
komt, bel ik voor een blik en zienswijze die verder gaan 
dan het doorsnee optisch vermogen: Antoinetty van den 
Brink. Wat als Evert van Os, de bevlogen directeur van 
Singer geen plek zou geven aan de kunstenaarsvereniging 
Laren-Blaricum? Nog even los van het feit dat deze plek 
onderhand ingenomen zou moeten worden door Door de 
Bank genomen. Ik vrees het ergste. Geen kunstenaarsdorp 
dus. Maar wel het mooiste (op 1 na) van Nederland.
De expositie Door de Bank genomen, editie 2, is nog tot 
eind September te bezichtigen

 Ingezonden brief

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.

Hulde aan het gemeentebestuur dat ons dorp “regenklaar” maakt en voorbereidt op “steeds vakere, steeds heviger” 
regenbuien. Laat dat eerst gezegd zijn. De vraag is echter of het bestuur niet te hard van stapel loopt door nu al 41 
volwassen eiken te laten slopen. Nog in het nabije verleden zijn hoge kosten gemaakt om deze beeldbepalende bomen 
juist in leven te houden. Zelfs het aantal evenementen ter plaatse werd beperkt omwille van het behoud van dit 
typisch Larense dorpsgezicht. En dat wil in Laren toch wat zeggen, niet? Het gemeentebestuur anticipeert echter op 
voorspelde “extreme regenbuien”, waarvan de vorige zich alweer enkele jaren geleden voordeed, en die sindsdien zijn 
uitgebleven. Voorspellingen komen dan ook niet steeds uit: de Titanic kon niet zinken, Lehman Bros. kon niet failliet 
gaan, de Club van Rome zat er ook al naast, enzovoort enzoverder. Zou het tegen die achtergrond niet verstandig zijn 
de loop der gebeurtenissen even af te wachten? Als het later ècht nodig blijkt, dan kunnen die bomen alsnog worden 
gerooid. Ondertussen dringt zich temidden van alle commotie de vraag op, hoe erg het is als de Brink nog eens, of 
jaarlijks, onder water komt te staan. Erger dan het dagelijkse gemis van de Larense dorpsidentiteit?! Erger dan een 
dagelijkse blik op een dertien-in-een-dozijn “aangeharkt” dorpspleintje met een grote kuil erin?! Onze nieuwe 
burgervader heeft recent gewezen op het democratisch proces dat doorgang moet vinden. Dat is op zich wel juist, 
maar is tijdens de door hem genoemde inspraakbijeenkomsten gewezen, of ook maar gehint op de beweerde 
onvermijdelijkheid van het kappen van de 41 bomen?! En dàt in ons dorp waar zelfs een stelletje onbetekenende 
sparrenbomen moest worden gespaard?
Gemeentebestuur, wees wijs, of liever: wijzer, en loop niet te ver voor het dweilorkest uit. Spaar de bomen, spaar de 
Brink, spaar ons cultureel erfgoed, spaar het monumentale dorpsgezicht zolang het kan. Inmiddels duizenden 
handtekeningen hebben het toch niet bij het verkeerde eind?

Jan Aart Suijver, Laren 
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Succesvolle brocante-, kunst- en kledingverkoop
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TheaTeragenda

Rosa spieR Huis papageno Huis goois openlucHttHeateR
Esseboom 2 Naarderstraat 77 Heidelaan, 3755 MZ Eemnes
035 538 67 97 035 538 80 91 06 50 52 67 16
info@rosaspierhuis.nl email@stichtingpapageno.nl info@goois-openluchttheater.nl
www.rosaspierhuis.nl www.stichtingpapageno.nl www.goois-openluchttheater.nl

Zondag 6 september
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Pau Hernandez Alenyar (piano)

Zondag 13 september
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Silvan de Smit (gitaar)

Zondag 13 september
Boeren Cantate van J.S. Bach
15.00 uur – Goois Openluchttheater 
Eemnes
Klaartje van Veldhoven en Mattijs van 
der Woerd, Renée Bekker (accordeon) en 
Benjamin Glorieux (cello). Klassiek en eigentijds 
repertoire, Kamerkoor SineNomine o.l.v. Paul Valk. 
Programma-ondersteuning door jongeren van het 
Papageno Huis Laren m.b.t. de catering. 
Meer info: www.goois-openluchttheater.nl

Maandag 14 september
Duo IJlstra—García - Is jazz music too?
19.00 en 20.30 uur
Theater Rosa Spier Huis
Regulier  € 20,- | Vriend € 17,50
Is jazz music too? is een ode aan 
zangeres Éva Gauthier (1885-1958). Éva 
was een vrouw, artiest, en een luis in de 
pels. Zij bracht talloze composities in première en werkte 
nauw samen met componisten zoals Maurice Ravel die 
haar “a perfect friend and a perfect interpreter” noemde. 
In 1923 gaf ze een concert in New York samen met 
musicalcomponist George Gershwin. Nog nooit eerder 
had iemand gedurfd jazz naast klassiek te plaatsen in een 
“serieus” concert. Het concert werd een groot schandaal 
maar ook een schakelpunt in de muziekgeschiedenis. En 
toch is Éva in vergetelheid geraakt. Saxofoniste Femke 
IJlstra en pianiste Celia García-García vinden dat haar 
verhaal verteld moet worden, en willen haar weer tot 
leven wekken met hun theatrale concert Is jazz music 
too?

Zondag 20 september
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Mantale Florin (piano)

Zondag 27 september
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Jose Nunes (altviool), Pieter Bogaert 
(piano)

Maandag 5 oktober
Theatergroep Plankgas - Een 
kuur van een uur
19.00 en 20.30 uur - Theater Rosa 
Spier Huis
Regulier € 20,- | Vriend € 17,50
Een koortslip, vliegangst, iPhone 
kwijt en wat dacht u van de aandoening hyperdydrose of 
misofonie… Kijk, dat hebben wij dan weer!
En geef nou maar toe: knappen we niet stiekem een 
beetje op van andermans leed?
De muzikale theatervoorstelling “Heb ik weer!”, vol 
hilarische en ontroerende liedjes en herkenbare sketches 
over wat er allemaal tegen kan zitten in het leven, zorgt 
ervoor dat u met een goed gevoel naar huis gaat. Dat u 
denkt: Ach, zo slecht heb ik het nog niet. Het kan altijd 
nog erger! Plankgas levert met ‘Een kuur van een uur’ het 
perfecte medicijn om er weer even tegen te kunnen! 

Kaarten voor concerten in het Papageno Huis: Reserveren via www.papageno.nl/
papageno-huis/activiteiten/papageno-koffieconcerten 
Voor voorstellingen of concerten in het Rosa Spier Huis kunt u tickets bestellen via  
www.rosaspierhuis.nl/culturele-activiteiten.
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Concerten Papageno Huis
In verband met de veiligheid en die van het Papageno team 
is de organisatie van de concerten anders: er mogen 
maximaal 25 bezoekers een concert bijwonen zodat 
iedereen op veilige afstand van elkaar kan zitten. De 
hoofdingang van het Papageno Huis mag niet gebruikt 
worden, koffieconcert bezoekers moeten rechts lang het 
huis naar de achteringang lopen. Achter het Papageno Huis 
wordt, in een tent, koffie met verse koekjes, geserveerd 
vanaf 11 uur, de stoelen staan in de zaal klaar met de naam 
van de muziekliefhebber. Er is nog geen mogelijkheid om te 
lunchen. Zonder aanmelding vooraf mogen wij geen 
bezoekers ontvangen, ter plekke betalen is niet mogelijk; 
betalen kan bij de reservering van de entreekaarten.

 Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Is eten koken jouw hobby en ga je geen uitdaging 
uit de weg? 
Dan kan deze dame uit Laren jouw hulp goed gebrui-
ken. Mevrouw heeft problemen met haar maag waar-
door het eten goed doorgekookt moet worden. Met 1 à 2 
keer in de week hulp zou ze al enorm geholpen zijn! Wie 
durft deze uitdaging aan? Je krijgt er enorme waarde-
ring en een grote glimlach voor terug. Contactpersoon: 
Claudia Bleijerveld: cbleijerveld@versawelzijn.nl

Ben jij een administratieve duizendpoot?
Herken jij jezelf in het volgende? Je bent een kei in het 
ordenen en structureren van gegevens. De computer 
kent geen geheimen voor je. Je bent initiatiefrijk en 
vindt het leuk om mee te denken over hoe systemen 
beter kunnen. Je bent ca. 2 uur per week beschikbaar. 
Is je antwoord ‘ ja’, neem dan snel contact op! Contact-
persoon: Marjon Woudstra: mwoudstra@vcbel.nl

Les geven computer basisvaardigheden 
Bibliotheek Eemnes
De Bibliotheek Gooi en meer organiseert regelmatig de 
cursussen Klik & Tik (3 lessen) en Digisterker (4 lessen). 
De cursus Klik & Tik is bedoeld voor mensen die meer 
ervaring op willen doen met het internet en meer uit 
hun tablet willen halen. Bij de cursus Digisterker wordt 
men geholpen bij het gebruik maken van digitale dien-
sten van de gemeente of overheid, zoals het aanvragen 
van een DigiD. Contactpersoon: Oliver Poel, opoel@
bibliotheekgooienmeer.nl    

Vrijwilligerscentrale Blaricum, Eemnes en Laren
De inloopspreekuren op onze vertrouwde locaties star-
ten weer vanaf 31 augustus. Op alle locaties volgen we 
de coronaregels van het RIVM. Je kunt ons bereiken via 
06-82311097 of info@vcbel.nl

Laren
Raadhuis, Eemnesserweg 19, dinsdag 10.00 – 12.00 uur 
Blaricum (alleen op afspraak) 
Blaercom, Schoolstraat 3
Wijkcentrum de Malbak, Wetering 122
Eemnes
Huis van Eemnes, Noordersingel 4, 
donderdag 13.30-15.00 uur

Theaterdeuren Rosa Spier Huis 
weer voorzichtig open!

Het Rosa Spier Huis opent 
de deuren van de nieuwe 
Anna Stibbe concert- en 
theaterzaal.
Ook bezoekers van buiten 
het huis zijn welkom bij 
bijzondere concerten en 
theatervoorstellingen. 
In verband met  de 1,5 meter-afstandsregel is een 
beperkt aantal stoelen beschikbaar. Daarom zullen de 
meeste uitvoeringen op dezelfde dag twee keer 
gespeeld worden. Voor de komende maanden kunnen al 
kaarten besteld worden. Het programma wordt nog 
verder uitgebreid. Voor informatie en kaartverkoop: 
www.rosaspierhuis.nl/culturele-activiteiten Uiteraard 
volgt het Rosa Spier Huis alle coronaprotocollen.

Mannenkoor “De Speuit” zingt weer!
Na maanden van rust zijn de repetities van het 
Mannenkoor “De Speuit” weer opgestart. Onder leiding 
van een nieuwe dirigent, Thijmen Jacobse, is weer heel 
voorzichtig en rustig een begin gemaakt. Een nieuwe 
dirigent is gezocht omdat Cees Bus, medeoprichter van 

het koor, heeft 
aangegeven te 
stoppen en de 
leiding over te 
dragen. Dankzij de 
medewerking van 
Scouting Raboes 

kan het koor nu buiten repeteren in hun amfitheater, 
midden in het bos. Een geweldige oefenlocatie! 
Afgelopen woensdag was ook Henk Wikkerman, 
oprichter van het koor, na een lang ziekbed weer even 
aanwezig en zong zelfs enkele liedjes mee! Uiteraard kan 
er bij de Scouting alleen maar geoefend worden bij goed 
weer.  Maar de eerste aanzet is gegeven.  Alle 30 leden zijn 
enthousiast en vastbesloten hard te werken om dan ook 
echt een goede performance neer te zetten!
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•  dinsdag 8 september 19.30 uur 
 Sorry we missed you Drama 
•  woensdag 9 september 14.30 uur 
 Parasite Drama/Komedie
•  woensdag 9 september 19.30 uur 
 A rainy day in New York Komedie
•  donderdag 10 september 14.30 uur 
 Hors Normes Komedie/drama
• dinsdag 15 september 19.30 uur 
 De lief hebbers Drama
• woensdag 16 september 14.30 uur 
 Sorry, we missed you Drama 
• woensdag 16 september 19.30 uur 
 De Lief hebbers Drama
• donderdag 17 september 14.30 uur 
 Parasite Drama/Komedie
• dinsdag 22 september 19.30 uur 
 A rainy day in New York Komedie
• woensdag 23 september 14.30 uur 
 Hors normes Komedie/drama
• woensdag 23 september 19.30 uur 
 A rainy day in New York Komedie
• donderdag 24 september 14.30 uur 
 Sorry, we missed you Drama 
• dinsdag 29 september 19.30 uur 
 De lief hebbers Drama
• woensdag 30 september 14.30 uur 
 Hors Normes Komedie/drama
• woensdag 30 september 19.30 uur 
 Parasite Drama/Komedie

Filmagenda Brinkhuis 

Tot en met 21 september zijn in 
het Brinkhuis werken te bewon-
deren van Lieke Spoelder. Van 
kinds af aan is zij bezig met 
tekenen en schilderen en in de 
loop der jaren heeft ze van veel 
beeldend kunstenaars les gehad. 
“Ik kijk graag naar mensen, 
vooral naar gezichten en de emo-
ties die ik daarin waarneem. 

Daarom ben ik ook mensen en portretten gaan schilde-
ren,” aldus Lieke. In haar schilderijen probeert ze datge-
ne weer te geven, wat de persoon bijzonder maakt. Haar 
werk is expressief met een eigen stijl. Ze kiest voor 
gezichten die haar op een of andere manier boeien.  Het 
liefst werkt Lieke met acrylverf op grote doeken. Graag 
gebruikt ze heldere, vrolijke kleuren. Ook in gezichten 
gebruikt ze kleuren als blauw, groen, oranje en roze. Ze 
maakt vaak gebruik van grote kwasten en laat de pen-
seelstreek duidelijk zien.  Lieke: “Ik heb altijd voor mij-
zelf geschilderd, omdat ik het f ijn vind om iets te creë-
ren. De laatste jaren krijg ik veel positieve reacties op 
mijn werk, wat mij heeft doen besluiten om af en toe 
mee te doen aan de atelierroute. Exposeren vind ik leuk. 
Het geeft mij veel positieve energie. Zeker nu ik dit jaar 
ook in het Brinkhuis mag exposeren.”

Houd je van muziek, 
wil je het zelf leren 
maken of speel je al 
een instrument? Dan 
wil Drum- & Show-
band MCC graag ken-
nis met je maken. De 
band is op zoek naar enthousiaste muzikanten die het 
aandurven om op te treden op straat. De ambitie van 
MCC is om binnen een paar jaar weer met de subtop van 
Nederland te mogen strijden op concoursen. MCC heeft 
daarvoor een geweldig instructieteam neergezet. De 
A-band heeft al eerder Roel van Raaij als muzikaal leider 
mogen verwelkomen. Vanaf dit nieuwe seizoen is Xander 
van der Ploeg eindverantwoordelijk voor het slagwerk bij 

Expositie Lieke Spoelder

Join the band!

Activiteiten

Niels Harder brengt nieuwe track uit
De in Laren getogen enter-
tainer Niels Harder, alias 
‘Crazy Harder’, heeft tij-
dens de lockdown niet stil-
gezeten. Vrijdag 4 septem-
ber is zijn nieuwe track 

‘Magic!’ live gegaan. Uniek is dat daarin drie disciplines 
samenkomen: muziek, dans én magic. In de videoclip 
van ‘Magic!’ zingt Niels niet alleen de lead-, maar ook de 
backing vocals. Ook de dans en maar liefst zeven illusies 
neemt hij voor eigen rekening.  ‘Het is een heel positief 
nummer geworden,’ aldus Niels. De track is te bekijken 
via https://youtu.be/PtgWGUvlSiU.
Meer info: www.nielsharder.com
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Het Goois Natuurreservaat 
startte afgelopen januari 
met consultatierondes om 
te praten over de visie op 
het beheer van bijna 3.000 
hectare natuurgebieden. 

Aan de hand van een presentatie kon iedereen meepraten 
over de toekomstige ontwikkelingen in de Gooise 
natuur. Projectleider Poul Hulzink: “Door het uitbreken 
van het COVID-virus hebben we onze ronde van bijeen-
komsten langs de gemeenten niet af kunnen maken. We 
pakken het nu online op, zodat toch iedereen in de gele-
genheid is om te reageren. Dit keer via onze website en 
e-mail”. Vanaf zaterdag 22 augustus presenteert het 
Goois Natuurreservaat haar conceptvisie op landschap, 
natuur, cultuurhistorie en recreatie via haar website 
met behulp van een introductiefilm en een visiedocu-
ment. Bosgroep Midden Nederland heeft de opdracht 
gekregen om de beheervisie op te stellen. Hierin staat 
hoe we als natuurbeheerder de komende tien jaar aan 
het werk gaan. Wat de speerpunten zijn, en hoe we om 
gaan met nieuwe ontwikkelingen zoals een veranderend 
klimaat.   Wilt u meedenken over onze nieuwe beheervi-
sie? Ga dan naar de website van het Goois Natuurreser-
vaat: www.gnr.nl. U kunt tot vrijdag 11 september rea-
geren via een speciaal e-mailadres. We nodigen iedereen 
van harte uit om ideeën, suggesties en meningen over 
het beheer van het Goois Natuurreservaat met ons te 
delen.

Het bestuur van de 
Historische Kring 
Laren (HKL) heeft 
besloten de Linden-
hoeve, normaal 
geopend op zaterdag-
middagen van 14.00 – 
16.00 uur, in beperkte mate open te stellen. Beperkt, dat 
wil zeggen dat de Lindenhoeve ingaand 2 september op 
woensdagmiddagen geopend is, van 13.00 tot 15.30 uur. 
Dit zijn de middagen waarop het archiefteam bezig is 
met zijn werkzaamheden.  De beperkte openstelling is 
bedoeld om belangstellenden gelegenheid te geven vra-
gen te stellen, publicaties aan te schaffen of schenkingen 
te brengen. Gebleken is dat er behoefte aan is vragen te 
kunnen stellen, want het aantal per mail (info@histori-
schekringlaren.nl) of telefoon (035 629 49 45) gestelde vra-
gen is in deze coronatijd toegenomen.
Wie op woensdagmiddagen niet kan en iemand van de 
HKL persoonlijk wil spreken, kan per mail of telefoon 

Online meepraten over de Gooise natuur

Lindenhoeve beperkt open 

Activiteiten MCC. Vanaf 2020 gaat de A-Band van MCC definitief de 
saxofoons verwelkomen. Naast de bestaande instru-
mentale invulling, is het instructieteam ervan over-
tuigd dat de saxofoon een enorme meerwaarde gaat 
leveren in de sound en mogelijkheden binnen het muzi-
kale genre van de band. Wil je meer informatie? Stuur 
een berichtje naar info@mcclaren.nl of een PB op de 
Facebookpagina! Kijk ook eens op de speciale campag-
nepagina “Join the Band”. Voor je het weet treed je 
samen met MCC op bij superleuke optredens. Deze 
optredens vinden plaats in de regio, maar de band reist 
ook een aantal keer per jaar naar het buitenland! Foto: 
Bob Awick

De laatste zondag 
van augustus is 
inmiddels een 
begrip onder de 
lopers in het Gooi. 
Dit jaar zou de 
Gooise Heideloop 
voor de zesde keer van start gaan. Met uitzicht over de 
paars bloeiende heide en vergezeld door de schaapskud-
de, genieten ieder jaar weer honderden lopers van de 
gastvrijheid van het Goois Natuurreservaat.  De Gooise 
Heideloop gaat dit jaar niet door i.v.m. de coronamaatre-
gelen. Toch willen de atletiekverenigingen AV TEMPO 
Bussum, Zuidwal Huizen en GAC Hilversum ook dit jaar 
geld voor het Goois Natuurreservaat ophalen. Er is een 
online inzameling gestart voor een prachtig doel: het 
verhogen van de biodiversiteit in de Gooise natuur! 
Voorzitter Heideloop Krijn Griff ioen: ‘’Om iets terug te 
doen, kiezen we elk jaar een doel waar we geld voor inza-
melen onder de deelnemers aan de heideloop. Zo is er al 
eens geld opgehaald voor het opknappen van de Tafel-
berg bij Blaricum en het aanschaffen van werkmateria-
len voor de vele vrijwilligers die zich inzetten bij het 
Goois Natuurreservaat. Dit jaar helpen we graag mee de 
biodiversiteit in de bossen te verhogen door geld in te 
zamelen om extra bomen en struiken te planten.”  Door 
het planten van extra loof bomen en struiken zoals 
vlierbes, winterlinde en hazelaar verhoogt het Goois 
Natuurreservaat de biodiversiteit en versterken we de 
gebieden van het Goois Natuurreservaat. Met jouw bij-
drage van 10 euro kunnen wij al 5 bomen planten.  We 
starten dit najaar met planten, dan is de natuur tot rust 
gekomen. In het voorjaar van 2021 laten we je weten hoe-
veel loof bomen we hebben kunnen planten!  Help mee! 
Ga naar gnr.nl/heideloop en doneer snel, veilig en een-
voudig via iDeal. Voor meer informatie kijk ook op: 
www.gooiseheideloop.nl

Geen heideloop, wel geldinzameling
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aan kinderboeken over 
grootouders die zich 
opeens anders gedra-
gen, informatie voor de 
mens met dementie of 
(beginnende) geheu-
genproblemen. Maar 
ook om informatie aan familie, mantelzorgers, vrijwil-
ligers en professionals in de zorg aan te reiken.  Het gaat 
overigens niet alleen om de materialen die hier staan; 
bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum organiseert regel-
matig themalezingen rondom Alzheimer, vaak in 
samenwerking met andere organisaties die zich bezig-
houden met Alzheimer. Daarnaast is het de wens van de 
bibliotheek om organisaties aan te laten haken met het 
aanbieden van informatie door middel van onder andere 
‘spreekuren’ in de bibliotheek op een vaste dag en tijd-
stip in de week. Het project VoorleesKrachten is eveneens 
een dienst die sinds 2014 door de bibliotheek wordt aange-
reikt aan woonzorginstellingen. Vrijwilligers die een spe-
ciale training hebben gevolgd, lezen regelmatig voor bij 
diverse woonzorginstellingen. Voor meer informatie: 
neem contact op met Dasja Koot dkoot@bibliotheekhlb.nl. 
Zowel in Huizen als Laren blijft de Geheugensteun zich 
ontwikkelen en inspelen op de vragen uit de directe 
omgeving. De collecties richten zich ook op de behoeften 
van jongere mensen met dementie, want ook daar is 
steeds meer vraag naar.

Afgelopen week-
enden was het 
weer genieten van 
kunst in het oude 
pand van de 
Rabobank: Door 
de Bank Genomen 
II. Naast werk van 

twaalf hedendaagse kunstenaars zijn er op de eerste ver-
dieping werken van kunstenaars uit de jaren 50 tot 90 te 
zien uit de BKR-collectie van de gemeente Laren.De grote 
verrassing is het aanstormend talent: in een aparte 
ruimte -‘Jeugd in de bocht’- hangen werkjes van (klein)
kinderen van de kunstenaars en van de projectontwik-
kelaar. Van 4 tot 24 jaar en… er is al het een en ander ver-
kocht, wat stralende gezichtjes geeft én vertrouwen in de 
toekomst. Er is veel talent en hier mogen ze het laten 
zien. Een feestje! Openingstijden: vrijdag van 14.00 – 
18.00 uur (op vrijdag is de BKR-collectie te bezoeken); 
zaterdag en zondag van 14.00 – 17.00 uur. Door de Bank 
Genomen II is er nog tot eind september.

Aanstormend talent

ook een afspraak maken voor een ander tijdstip dan de 
woensdagmiddag. Gezien de ontwikkelingen rond het 
Covid-19-virus, houdt het bestuur de Lindenhoeve als 
trefpunt voor mensen die op zaterdagmiddagen in 
informele en gezellige sfeer van gedachten willen wis-
selen over de geschiedenis van Laren vooralsnog geslo-
ten. Kwartaalbericht 153, voor een deel gewijd aan het 
veertigjarig bestaan van de HKL, is afgelopen week ver-
schenen en verspreid onder de donateurs. Losse num-
mers, ook van oudere exemplaren, kunnen woensdag-
middagen gekocht worden in de Lindenhoeve (€ 4). Daar 
zijn ook andere publicaties te koop, zoals het in april 
verschenen boek ‘Het dorp, de oorlog, de mensen’ van 
Ineke Hilhorst en Teun Koetsier (€ 19,95). ‘Het dorp, de 
oorlog, de mensen’ portretteert een aantal tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in Laren wonende mensen en de 
keuzes die ze maken. Als Hitler de macht heeft gegrepen 
en ons land binnenvalt, moet er na de bezetting een 
houding worden bepaald. Ben je voor of tegen de moffen, 
ga je in het verzet of kijk je lijdzaam toe. Een principiële 
houding aannemen of opportunistisch handelen? 

De Geheugensteun is een uitleenpunt met een specif iek 
samengestelde collectie in de bibliotheekvestigingen 
Huizen en Laren. De collecties bestaan uit materialen 
voor mensen die met dementie te maken krijgen. Denk 

De Geheugensteun nu in Larense bieb

Samen dingen doen is leuker dan alleen.
Onder begeleiding je hobby weer oppakken, samen naar de film in het Brinkhuis,
van gedachten wisselen over actuele onderwerpen, schilderen of mozaïeken, een
spel spelen, hulp krijgen bij het werken op de computer, samen lunchen enz.

Versa Welzijn start op woensdag met "Dagje Hart van Laren" vanuit de serre
van centrum Schering & Inslag achter het Raadhuis in Laren. Het wordt een
dynamische plek van ontmoeting en samenzijn voor mensen met een fysieke
beperking een mentale kwetsbaarheid of voor mensen die (te) veel alleen zijn.
U kunt individueel met een eigen activiteit bezig zijn of ervoor kiezen om samen
met een vrijwilliger of andere deelnemer iets te ondernemen.
Er is altijd professionele begeleiding aanwezig.

Wanneer? Alle woensdagen van 10:00 tot 15:30 uur.
Kosten: € 8,00 incl. lunch (overleg hierover is mogelijk). Een indicatie is niet nodig.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Bel of mail dan naar Carla Resing,
begeleider van het project. Indien gewenst komt zij vrijblijvend op huisbezoek voor
verdere uitleg en kennismaking. Tel: 06-31 995 656 of cresing@versawelzijn.nl

"Dagje Hart van Laren" is nog op zoek naar enkele vrijwilligers die het leuk vinden
om mee te denken en mee te werken (wekelijks of 2-wekelijks).

Centrum Schering & Inslag
Eemnesserweg 15a
(achter Raadhuis, Eemnesserweg 19)
Laren



De PCHelpdeskBEL is geopend op iedere werkdag van 10 
tot 12 uur in het Brinkhuis te Laren. U bent van harte 
welkom! Zie ook: www.pchelpdeskBEL.nl.

De draad van Alexander’ is een 
speels en fantasierijk boek van 
Sieb Posthuma. Het gaat over de 
kunstenaar Calder die met zijn 
handen kan maken waarover hij 
droomt. Calders bijdrage tot de 
geschiedenis van de moderne 
beeldhouwkunst is divers. Hij 
slaagde er bijvoorbeeld in om van 

alledaagse materialen zoals ijzerdraad, hout en stukjes 
stof speelse en luchtige sculptuurtjes te ontwerpen. Hij 
werd voornamelijk bekend vanwege zijn abstracte en 
vaak surrealistische metalen constructies, waarbij hij 
onder meer gebruik maakte van luchtcirculatie, de zoge-
naamde mobiles of bewegende sculpturen.  Komend 
schooljaar 2020-2021 biedt bibliotheek Huizen-Laren-
Blaricum een divers jaarprogramma aan het primair 
onderwijs. Deze zomer lichtten we alvast een tipje van de 
sluier op en BSO Berenpardijs beet op 28 juli het spits af.  
In de bibliotheek vestiging Laren werd gestart met de 
workshop De draad van Alexander. De kinderen leerden 
hoe ze net als kunstenaar Alexander Calder, hun draad 
kunnen buigen, vouwen, krullen en knijpen om tot een 
bepaalde vorm te komen. Na het versieren van de draad-
figuren was het tijd alles samen te voegen tot een groot 
vrolijk en bewegend kunstwerk; een mobile. Na af loop 
konden de kinderen hun kunstige mobile natuurlijk 
meenemen. Ook interesse in een leuk en leerzaam pro-
gramma? Kijk dan vooral bij het uitgebreide educatieve 
jaaraanbod 2020-2021, op de site www.bibliotheekhlb.nl 
en schrijf je in. Contact opnemen met de jeugdspecialist 
van de bibliotheek, Merel Barnard, 
mbarnard@bibliotheekhlb.nl kan ook.

Vanaf september start the 
English Corner by Lizette diver-
se cursussen Engels voor vol-
wassenen in Laren. Er worden 
lessen  aangeboden voor het 
opfrissen of verbeteren van je 
Engels. Lizette geeft les aan 
kleine groepjes studenten (4 tot 
6 personen). De lessen zijn 
actief, inspirerend, uitdagend 
en de sfeer is ontspannen. Er wordt tijdens de lessen uit-

Bibliotheek presenteert: De draad van 
Alexander

Cursus Engels
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Van zonovergoten landschap-
pen tot scènes in felle spot-
lights, Schilders van licht. 
Monet tot Sluijters presenteert 
in diverse thema’s hoe kunste-
naars rond 1900 licht weerge-
ven. Zo schildert Claude Monet 
impressies van natuurlijke 
lichtval, stippelen Jan Toorop, 
Co Breman en Ferdinand Hart 
Nibbrig vibrerende lichteffec-
ten en experimenteert Jan 

Sluijters met kleur om de sensatie van licht te verbeel-
den. Leo Gestel vangt in zijn portretten het ‘innerlijke 
licht’ van zijn modellen, terwijl Kees Maks zijn schilde-
rijen ensceneert in kunstlicht. Ten slotte gaan diverse 
kunstenaars op reis naar het mediterrane licht. De ten-
toonstelling Schilders van licht. Monet tot Sluijters is te 
zien van 1 september t/m 10 januari 2021 in Singer Laren. 
Af beelding: Jan Sluijters, Café de Nuit - Café Olympia, 
Parijs, 1906, Singer Laren, schenking Collectie Nardinc.

Ontdek de veelzijdigheid van de Singercollectie! In de 
tuinzalen toont Singer Laren van 1 september t/m 10 
januari 2021 een selectie van kunstwerken uit de muse-
umverzameling van kunstenaars die de werkelijkheid 
vereenvoudigd weergaven. Door de nadruk te leggen op 
kleur, lijn en vorm vinden Chris Beekman, Bart van der 
Leck en Lou Loeber een eigentijdse beeldtaal om de 
moderne tijd te verbeelden. Op een enkele puur abstrac-
te voorstelling na, zoals Van der Lecks Compositie, blij-
ven onderwerpen uit de zichtbare werkelijkheid in hun 
geabstraheerde voorstellingen herkenbaar. Af beelding: 
Chris Beekman, Hondenkar met automobiel, 1916, olie-
verf op doek, 42,5 x 82,9 cm, Singer Laren, bruikleen van 
de erven van Ernest Emanuel en Bronia Schuler-Landy.

Wenst u advies, of heeft u vragen en/of 
problemen met de Windows- of Apple-
computers, tablets of smartphones? 

Schilders van licht 

De kunst van het weglaten

PC Helpdesk
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genieten van een heerlijk muzikaal programma met 
werken van Franz Schubert en Frédéric Chopin uitge-
voerd door de meesterpianist Erwin Rommert. Deze 
musicus staat hoe jong hij nog is, nu al bekend om zijn 
excellente muzikale kwaliteiten. Het programma begint 
met vier lyrische pianostukken van Franz Schubert: de 4 
Impromptus op. 90. Iedere Impromptu heeft een eigen 
uniek karakter waar de luisteraar geboeid naar blijft 
luisteren. Daarna volgt het Scherzo nr. 2 van Frédéric 
Chopin’s. Het Scherzo eindigt in een virtuoze uitbar-
sting. Een prachtig werk! Het resultaat is een program-
ma van hoog niveau dat tot het einde toe blijft verrassen. 
De Theaterzaal in het Huis van Eemnes  is groot genoeg 
om 1,5 m afstand te houden voor max. 50 mensen, reser-
veren kan op www.scarbomusica.nl/bespreking.php
info op telefoonnummer: 035-5380827  zaal open vanaf 12 
u, het concert begint om 12:30 u af loop rond 13:15 u De 
toegangsprijs is 12 euro, inclusief koff ie en een broodje.

Donderdagavond 17 september 20.00 uur Brinkhuis Een 
avond van 1,5 uur met een Engelen Healing. Breng je 
wensen in en laat de engelen de healing voor jou inzet-
ten. Voor jou wanneer je wat te healen hebt en dat in een 
veilige omgeving wilt doen met een groep gelijkgestem-
den door middel van engelen healing. Engelen zijn de 
meest fantastische helpers. Ik werk al –bewust- met 
engelen sinds  2007. Aartsengelen Rafaël en Michaël zijn 
geweldige genezers. Ze helpen ons bij het healen van 
allerlei zaken, lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiri-
tueel karmisch. Geen verzoek is hun te gek. Alles kan 
ingebracht worden. Bij binnenkomst krijg je een papier-
tje, hierop schrijf je je healingswensen. Je hoeft je naam 
er niet op te zetten. Leg je papiertje op de tafel vooraan, 
zodat ik de verzoeken kan lezen en samen met de enge-
len de healing kan starten.  Ik begin met te vertellen wie 
ik ben en hoe het werkt. Dan zet ik muziek op. Sluiten we 
de ogen en ik laat gebeuren wat er mag gebeuren. De 
healingen volgen elkaar in hoog tempo op. Ik zit gewoon 
waar ik zit en jij zit gewoon waar jij zit. Ik raak je niet 
aan. We zitten in dezelfde ruimte en iedereen doet mee 
met elkaars healing.  Inloop vanaf 19:30, ontvangst met 
thee. Start 20:00 uur. Slot 21:30 uur.  Het is heerlijk om 
engelen energie te ervaren. Om, en door je heen te laten 
stromen. Het voelt warm en liefdevol. Als je dit nog nooit 
eerder ervaren hebt, dan is dit een geweldige veilige 
manier om in contact te komen met engelen energie. 
Ben je al bekend met engelen en energie, dan weet je hoe 
f ijn het is om in meditatie een healing te ondergaan met 
hun energie en geraakt te worden door hun wijsheid.
Mail naar info@lisetteanne.com of kijk op 
www.lisetteanne.com bij Agenda

Engelen Healing Avond

sluitend Engels gesproken, waardoor je volledig onder-
gedompeld wordt in de Engelse taal. In overleg zijn 
diverse niveaus, tijden en dagen mogelijk. Meer infor-
matie? Stuur een e-mail naar tecbylizette@gmail.com.

Op 9 september verschijnt het nieu-
we Singer Magazine. Een prachtige 
glossy met het complete program-
ma- en museumoverzicht voor sei-
zoen 2020/2021 plus interviews, 
artikelen en meer! U vindt het 
magazine bij Singer Laren.

Corona of niet, de cur-
sus Tai Chi Chuan gaat 
weer van start in het 
Brinkhuis. Gevorder-
den per 9 september, 

beginners per 16 september. Beperkingen zijn er wel. Om 
voldoende afstand te bewaren kunnen per les maximaal 
8 personen meedoen. Meld u aan als u aan de cursus wilt 
deelnemen. De knalgele folder met nadere informatie 
vindt u in het schap tegenover de balie van het Brink-
huis. Tai Chi Chuan is van oorsprong een Chinese vecht-
kunst. Ook vroeger al bekend als een verfijnde variant 
waarbij ‘ontspannen’ de basis is van alle actie. Tegen-
woordig beoefent men Taichi vooral om de gezondheid 
te bevorderen. En om de weldadige rust die het geeft. De 
oefenvorm voor alledag brengt soepelheid, alertheid en 
evenwicht. De rustige aandachtige uitvoering maakt Tai 
Chi Chuan geschikt voor elke leeftijd. Weinig is nodig 
om aan de slag te gaan - ruimvallende kleren, lage schoe-
nen met soepele zolen. En een kwartier oefenen per dag. 
De cursus voor beginners beslaat eenderde van de oefen-
vorm. De rest van de vorm volgt het jaar daarop in de 
cursus voor gevorderden. Wie al langer meedoet komt in 
deze cursus voor correctie, verdieping en continuïteit. 
De cursus wordt gegeven door Maerle Willeumier. Zij 
beoefent de Yangstijl in de traditie van Cheng Man-
ch’ing. De cursus wordt gehouden op woensdagavond en 
loopt van september t/m mei. Meer informatie mwilleu-
mier@xs4all.nl of per sms op 06-17817494.

Donderdag 17 september 2020 
kunt u weer genieten van een 
lunchconcert in “het Huis van 
Eemnes”, Noordersingel 4 te 
Eemnes om 12:30 uur. U bent 
dan in de gelegenheid te 

Het nieuwe Singer Magazine

Cursus Tai Chi Chuan 

Lunchconcert Erwin Rommert
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kracht te hebben gewerkt, werd Lindenbergh in 2011 
zelfstandige. In de loop der tijd heeft ze samenwerkings-
verbanden opgebouwd met het Singermuseum, de 
Openbare Bibliotheek Laren, Stichting Oude Landbouw-
gewassen Laren (SOL) en Speeltuin Ons Genoegen. Ook 
heeft ze een aantal jaren kinderprojecten samen met 
Kiwanis gerealiseerd: kinderen voor kinderen, die gepro-
moot werden op Art Laren. Lindenbergh organiseert 
schilderworkshops in het Atelier, buitenschilderwork-
shops in Gooi en Vechtstreek en meerdaagse schilder-
workshops op plekken waar de oude schilderkolonies 
actief waren, zoals, Domburg, Bergen en Groningen (de 
Ploeg). Sinds 2008 geeft ze ook schrijfcursussen Levens-
verhaal in het Brinkhuis, Laren en in Soest en vijfdaagse 
schrijfworkshops Levensverhaal in het Zeeuwse Oostka-
pelle. Lindenbergh: “Lesgeven is een wisselwerking; zo 
cursisten van mij iets hebben mogen opsteken, zo heb ik 
van hen veel mogen leren. Dankzij deze jarenlange uit-
wisseling is het leraarschap uitgegroeid tot wat het nu 
is. Wederkerigheid is de essentie. Ook een doel is de les-
sen laagdrempelig te houden, zodat ze toegankelijk zijn 
voor zoveel mogelijk mensen.”  Als kunstschilder expo-
seert Lindenbergh haar schilderijen in binnen- en bui-
tenland; ze werkt vrij en in opdracht. Het thema dat 
haar momenteel boeit is ruimte, zowel binnen, als bui-
ten, waarbij kenmerkend is hoe ze licht weergeeft. Ze 
streeft naar een expliciete unieke sfeerweergave in elk 
schilderij. In deze jubileumexpositie in het Brinkhuis 
geeft Lindenbergh 15 % korting op haar werk om het 
jubileum te vieren. Meer informatie: mail naar info@
emilielindenbergh.com, bel 06-30276087 of kijk op 
www.emilielindenbergh.com.

De bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum organiseert op 
Wereld Alzheimer Dag, maandag 21 september 2020, een 
themabijeenkomst over het onderwerp ‘Thuis wonen 
met Dementie’. De leiding is in handen van Cees Croes 
(trainer Samen Dementievriendelijk) en Esther Klijsen, 
zorgondernemer/ begeleider en verzorger van mensen 
met dementie. In de literatuur worden verschillende 
definities van ‘kwaliteit van leven’ gevonden. De vraag is 
wat ‘kwaliteit van leven‘ voor mensen met dementie 
betekent en wat het beeld hierover is bij mantelzorgers 
en professionele zorgverleners. “Thuis wonen met 
dementie” behandelt vijf thema’s: kleine aanpassingen 
in huis; veilig zelfstandig blijven wonen; zorg in huis; 
vooruitlopen op de volgende stap; Alzheimer Nederland 
is er voor jou. Tijdens de presentatie komen genoemde 
thema’s allemaal aan bod. Eerst is er o.a. met een korte 
f ilm een introductie van het leven met dementie. Dan 

Themabijeenkomst ‘Thuis wonen met 
dementie’

Van 17 september tot en met 3 november staat BEL-Art in 
het teken van een solo-expositie van de Eemnesser kun-
stenares Coraline Bäcker. Al op jonge leeftijd ontdekte 
Coraline dat schilderen haar grote passie is. Haar inspi-
ratie haalt zij uit het dagelijks leven maar ook uit haar 
jeugd in de natuurlijke omgeving van Wageningen. Als 
kunstenaar heeft ze een grote voorliefde voor de traditi-
onele f iguratieve kunst, al maakt zij ook wel abstracte 
werken. De onderwerpen die zij uitbeeldt, zijn zeer veel-
zijdig: portretten, naakten, stillevens, landschappen en 
dieren. Haar stijl loopt uiteen van impressionisme tot 
f ijn realisme. Inspiratie, stofuitdrukking, lichtval en 
kleuren zijn de werkelijke reden voor haar om te schilde-
ren.  Coraline Bäcker volgde de avondopleiding aan de 
Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem en de 
Europese Academie in het Duitse Trier. Ze was werk-
zaam als botanisch tekenaar aan de Landbouw Hoge-
school in Wageningen. Ze vergaarde nationale en inter-
nationale roem onder meer door de reproducties van 
haar werk die werden uitgegeven door Verkerke. De 
reproducties werden wereldwijd verspreid. Hiernaast 
maakte zij ook ontwerpen voor de borduurpakketten 
van Lanarte, illustraties voor het internationale krui-
denkookboek van Wina Born en exposeerde zij in bin-
nen- en buitenland. De tentoonstelling is gratis te 
bezoeken tijdens openingsuren van het BEL Kantoor 
(gemeentehuis) in Eemnes. In verband met de corona-
voorschriften wordt u verzocht zich bij aankomst even te 
melden bij de balie. 

In de (H)Artgalerij van het 
Brinkhuis is van 21 sep-
tember tot 21 oktober een 
tentoonstelling te zien 
met schilderijen van 
kunstschilder, docent en 
schrijfcoach Emilie Lin-

denbergh, vanwege haar 15-jarige jubileum als teken- en 
schilderdocent in Laren. In 2005 startte Lindenbergh met 
lesgeven in de Warrekam, het gebouw dat nu het Brink-
huis is. Wat begon met twee groepen, groeide uit tot vier 
volwassenen- en vier kindergroepen in het Atelier achter 
het Brinkhuis. Na een aantal jaren als betaalde vak-

Expositie BEL-Art

Jubileumexpositie Emilie Lindenbergh
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gouache, aquarel, acrylverf, Oost-Indische inkt, ecoline, 
oliepastel, pastelkrijt, houtskool  en potlood. Ze krijgen 
een groepsopdracht en informatie over teken- en schil-
dertechnieken, als compositie, contrast en kleurenleer. 
Zowel waarnemingsopdrachten, als de eigen fantasie- 
en stijlontwikkeling komen aan bod. Ook is er aandacht 
voor bekende schilders en kunststromingen. De kinde-
ren van 10 tot en met 14 jaar krijgen dezelfde soort lessen 
als hierboven vermeld, maar mogen zelf hun onderwerp 
en materiaal kiezen, waaronder ook acrylverf. Zij krijgen 
individuele adviezen en begeleiding hierin.   De cursus-
sen bestaan uit 12 lessen van vijf kwartier, inclusief 
materiaal en een consumptie. Kosten voor kinderen van 
7 t/m 10 jaar: € 120,-. Kosten voor de groep van 10 tot en 
met 14 jaar: € 132,- Een proef les is mogelijk. Gedurende 
de cursussen kan ingestroomd worden. Start en lestij-
den: maandag: 8 t/m 12 jaar: 16.00 tot 17.15 uur. woens-
dag: 7 t/m 10 jaar: 15.00 tot 16.15 uur; 10 t/m 15 jaar: 16.30 
tot 17.45 uur;  donderdag 17: 7 t/m 10 jaar: 16.15 – 17. 30 
uur. Alle protocollen rond covid-19 worden in acht geno-
men. Aanmelding en info: info@emilielindenbergh.com 
of 06 30276087. Kijk ook op www.emilielindenbergh.com.

Op dinsdag 6 oktober is een vrijblijvend informatie-uur 
van 10.30 tot 11.30 uur over het schrijven van het levens-
verhaal in het Brinkhuis. Dinsdag 20 oktober start hier 
om 10.30 uur een Schrijfcursus Levensverhaal onder 
begeleiding van levensverhaalcoach Emilie Linden-
bergh. Mogelijk speelt de gedachte al enige tijd door het 
hoofd om het eigen verhaal, of dat van iemand anders, op 
te schrijven. Deze cursus biedt structuur en steun om 
dit te verwezenlijken.  Kernvragen zijn: ‘Voor wie’, ‘Waar-
om’ en ‘Wat wel en wat niet’ schrijf ik?  Uit verschillende 
structuren kan gekozen worden om het verhaal vorm te 
geven, bijvoorbeeld chronologisch, thematisch of korte 
verhalen.  Per keer wordt thuis een hoofdstuk geschreven 
en op de bijeenkomst wordt hierop  geref lecteerd. Het 
verhaal kan naar keuze verrijkt worden met documen-
ten en foto’s. De groep zal klein blijven, maximaal vijf 
mensen. Uiteraard worden alle protocollen rond covid-19 
in acht genomen. De cursus bestaat uit elf bijeenkom-
sten om de veertien dagen. Kosten: € 310,- inclusief les-
materiaal en intensieve begeleiding. Locatie: Het Brink-
huis, Brink 29, Laren. Emilie Lindenbergh begeleidt al 
twaalf jaar het schrijven van levensverhalen in het Gooi 
en Soest met cursussen en vijfdaagse schrijfworkshops 
in Zeeland. Voor vragen en aanmelding: telefoon 06 
30276087, e-mail: info@emilielindenbergh.com, website: 
www.emilielindenbergh.com.

Elfdelige cursussen (Laren en Soest) 
Vijfdaagse schrijfworkshops (Zeeland, Oostkapelle)
Begeleiding van schrijfcoach Emilie Lindenbergh

Meer informatie en aanmelding

035 7721177 | 06 30276087  

elindenbergh@yahoo.com | www.emilielindenbergh.com

Cursussen 
Levensverhaal 

Schrijven 

Schrijfcursus Levensverhaal 

wordt uitgelegd wat er gebeurt in de hersenen en hoe 
daarmee rekening te houden. Het hoofddeel van de pre-
sentatie gaat over het wonen thuis: aanpassingen, veilig-
heid, inschakeling bij huishoudelijke klussen.  Tijdens 
het gehele programma is er volop plaats voor de uitwis-
seling van ervaringen, het stellen van vragen, het elkaar 
op ideeën brengen. Plaats van de bijeenkomst: Biblio-
theek in het Brinkhuis, Brink 29 in Laren. Tijd: inloop 
van 14.30 – 15.00 uur; slot middag om ca. 16.30 uur. Reser-
veren via: https://www.bibliotheekhlb.nl/actueel/agen-
da/wereldalzheimerdag-thuiswonenmetdementie.html 

In september starten vier 
schilder- en tekencursus-
sen in het Atelier achter 
het Brinkhuis, onder 
begeleiding van kunst-
schilder en docent Emilie 
Lindenbergh. Tijdens 

deze cursussen kan in een ontspannen sfeer, vanuit een 
eigen onderwerp- en materiaalkeuze, aan de eigen tech-
niek- en stijlontwikkeling gewerkt worden. Teken- en 
schildertechnieken komen aan bod, onder andere kleu-
ren mengen, compositie, penseelgebruik, contrast, de 
opbouw van een schilderij/tekening, opzet vanuit ver-
schillende stijlen, enzovoort.  De lessen zijn toegankelijk 
voor elk niveau. Dit kan omdat individuele begeleiding 
plaatsvindt.  Start en tijden van de cursussen van 10 bij-
eenkomsten: maandagmiddag 28 september: 13.15 tot 
15.15 uur, dinsdagavond 29 september: 19.30 tot 21.30 uur, 
donderdag 1 oktober: 13.30 tot 15.30 uur. Tien bijeenkom-
sten: € 147,50  excl. materiaal.  Inloopatelier, woensdag 
30 september: 13.00 tot 14.30 uur, strippenkaart met 10 
lessen: € 130,-. Op maandag- en woensdagmiddag zijn 
nog enkele plaatsen vrij. Gedurende de cursussen kan 
ingestroomd worden. Alle protocollen rond covid-19 
worden in acht genomen. Aanmelding en info: info@
emilielindenbergh.com of 06 30276087. Kijk ook op 
www.emilielindenbergh.com.

In september starten Teken- 
en Schilderlessen voor kinde-
ren van 7 tot en met 14 jaar in 
het Atelier achter het Brink-
huis, onder begeleiding van 
kunstschilder en docent Emi-
lie Lindenbergh. De kinderen 
maken op speelse wijze en in 
een ontspannen sfeer kennis 
met diverse materialen, als 

Schilderen en tekenen voor volwassenen

Schilderen en tekenen voor kinderen



gouache, aquarel, acrylverf, Oost-Indische inkt, ecoline, 
oliepastel, pastelkrijt, houtskool  en potlood. Ze krijgen 
een groepsopdracht en informatie over teken- en schil-
dertechnieken, als compositie, contrast en kleurenleer. 
Zowel waarnemingsopdrachten, als de eigen fantasie- 
en stijlontwikkeling komen aan bod. Ook is er aandacht 
voor bekende schilders en kunststromingen. De kinde-
ren van 10 tot en met 14 jaar krijgen dezelfde soort lessen 
als hierboven vermeld, maar mogen zelf hun onderwerp 
en materiaal kiezen, waaronder ook acrylverf. Zij krijgen 
individuele adviezen en begeleiding hierin.   De cursus-
sen bestaan uit 12 lessen van vijf kwartier, inclusief 
materiaal en een consumptie. Kosten voor kinderen van 
7 t/m 10 jaar: € 120,-. Kosten voor de groep van 10 tot en 
met 14 jaar: € 132,- Een proef les is mogelijk. Gedurende 
de cursussen kan ingestroomd worden. Start en lestij-
den: maandag: 8 t/m 12 jaar: 16.00 tot 17.15 uur. woens-
dag: 7 t/m 10 jaar: 15.00 tot 16.15 uur; 10 t/m 15 jaar: 16.30 
tot 17.45 uur;  donderdag 17: 7 t/m 10 jaar: 16.15 – 17. 30 
uur. Alle protocollen rond covid-19 worden in acht geno-
men. Aanmelding en info: info@emilielindenbergh.com 
of 06 30276087. Kijk ook op www.emilielindenbergh.com.

Op dinsdag 6 oktober is een vrijblijvend informatie-uur 
van 10.30 tot 11.30 uur over het schrijven van het levens-
verhaal in het Brinkhuis. Dinsdag 20 oktober start hier 
om 10.30 uur een Schrijfcursus Levensverhaal onder 
begeleiding van levensverhaalcoach Emilie Linden-
bergh. Mogelijk speelt de gedachte al enige tijd door het 
hoofd om het eigen verhaal, of dat van iemand anders, op 
te schrijven. Deze cursus biedt structuur en steun om 
dit te verwezenlijken.  Kernvragen zijn: ‘Voor wie’, ‘Waar-
om’ en ‘Wat wel en wat niet’ schrijf ik?  Uit verschillende 
structuren kan gekozen worden om het verhaal vorm te 
geven, bijvoorbeeld chronologisch, thematisch of korte 
verhalen.  Per keer wordt thuis een hoofdstuk geschreven 
en op de bijeenkomst wordt hierop  geref lecteerd. Het 
verhaal kan naar keuze verrijkt worden met documen-
ten en foto’s. De groep zal klein blijven, maximaal vijf 
mensen. Uiteraard worden alle protocollen rond covid-19 
in acht genomen. De cursus bestaat uit elf bijeenkom-
sten om de veertien dagen. Kosten: € 310,- inclusief les-
materiaal en intensieve begeleiding. Locatie: Het Brink-
huis, Brink 29, Laren. Emilie Lindenbergh begeleidt al 
twaalf jaar het schrijven van levensverhalen in het Gooi 
en Soest met cursussen en vijfdaagse schrijfworkshops 
in Zeeland. Voor vragen en aanmelding: telefoon 06 
30276087, e-mail: info@emilielindenbergh.com, website: 
www.emilielindenbergh.com.

Elfdelige cursussen (Laren en Soest) 
Vijfdaagse schrijfworkshops (Zeeland, Oostkapelle)
Begeleiding van schrijfcoach Emilie Lindenbergh

Meer informatie en aanmelding

035 7721177 | 06 30276087  

elindenbergh@yahoo.com | www.emilielindenbergh.com

Cursussen 
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Schrijven 

Schrijfcursus Levensverhaal 
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Agenda
t/m 27 sep  Voormalige pand Rabobank: Tentoonstelling 

Door de Bank Genomen II
t/m 29 nov  Singer beeldentuin en Orangerie: 

Overzichtstentoonstelling Profiel Europa 
(Pépé Grégoire)

t/m 10 jan  Singer Laren: Schilders van Licht. Monet tot 
Sluijters

t/m 10 jan Singer Laren: De kunst van het weglaten
17 sep t/m 3 nov  BEL Kantoor Eemnes: Expositie 

BEL-Art: Coraline Bäcker
21 sep t/m 21 okt  (H)Artgalerij Brinkhuis: 

Jubileumexpositie Emilie Lindenbergh
6 sep  Papageno Huis: Koffieconcert Pau Hernandez 

Alenyar (piano), 11.30 uur
8 sep Film aan de Brink: Sorry we missed you, 19.30 uur
9 sep Film aan de Brink: Parasite, 14.30 uur
9 sep  Film aan de Brink: A rainy day in New York, 19.30 

uur
10 sep Film aan de Brink: Hors Normes, 14.30 uur
13 sep  Papageno Huis: Koffieconcert Silvan de Smit 

(gitaar), 11.30 uur
13 sep  Goois Openluchttheater Eemnes: Boeren 

Cantate J.S. Bach, 15.00 uur
14 sep  Theater Rosa Spier Huis: Duo IJlstra—García - Is 

jazz music too?, 19.00 uur
14 sep  Theater Rosa Spier Huis: Duo IJlstra—García - Is 

jazz music too?, 20.30 uur
15 sep Film aan de Brink: De lief hebbers, 19.30 uur
16 sep Film aan de Brink: Sorry we missed you, 14.30 uur
16 sep Film aan de Brink: De lief hebbers, 19.30 uur
17 sep Film aan de Brink: Parasite, 14.30 uur
20 sep  Papageno Huis: Koffieconcert Mantale Florin 

(piano), 11.30 uur
21 sep  Bibliotheek Laren: Themabijeenkomst ‘Thuis 

wonen met Dementie’, 14.30-16.30 uur
22 sep  Film aan de Brink: A rainy day in New York, 19.30 

uur
23 sep Film aan de Brink: Hors Normes, 14.30 uur
23 sep  Film aan de Brink: A rainy day in New York, 19.30 

uur
24 sep  Film aan de Brink: Sorry we missed you, 14.30 uur
27 sep  Papageno Huis: Koffieconcert Jose Nunes 

(altviool), Pieter Bogaert (piano), 11.30 uur
29 sep Film aan de Brink: De lief hebbers, 19.30 uur
30 sep Film aan de Brink: Hors Normes, 14.30 uur
30 sep Film aan de Brink: Parasite, 19.30 uur
5 okt  Theater Rosa Spier Huis: Theatergroep Plankgas 

- Een kuur van een uur, 19.00 uur
5 okt  Theater Rosa Spier Huis: Theatergroep Plankgas 

- Een kuur van een uur, 20.30 uur
6 okt  Brinkhuis: Informatie-uur Schrijfcursus 

Levensverhaal, 10.30-11.30 uur
20 okt Brinkhuis: Start Schrijfcurus Levensverhaal
21 okt  Volksuniversiteit Het Gooi: Vrouwen in de 

kunst; lezing, 19.30 uur

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
293    23-09-2020      vrij. 02-10 en za. 03-10

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

Voorlezen aan peuters in de bibliotheek, Brinkhuis, 
iedere vrijdag van 11.00-11.30 uur

Dikke KUS door de brievenbus!

Neem snel een kijkje op Kaartmix.nl

Iemand jarig? 
Stuur een leuk 

Felicitatiekaartje 
+

Chocolade kusjes 
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
23 september 2020

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

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

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

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

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

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

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

Cover: Interieur Johanneskerk op de schop.

De Gouden Makelaar 
 

ZEVENEND 33A Laren (naast apotheek Zevenend) 


