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5 vragen aan 

Loes: ‘VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale 
Zorg. Het is een landelijke organisatie met twaalfdui-
zend vrijwilligers die zorg en ondersteuning bieden. 
Thuis, in hospices en soms ook in zorginstellingen. Bij 
VPTZ Nederland zijn ruim tweehonderd lidorganisaties 
aangesloten. De VPTZ Gooi- & Vechtstreek bestaat al 35 
jaar en is actief in Hilversum, Loosdrecht, Kortenhoef, 
’s-Graveland, Ankeveen, Weesp, Muiden, Muiderberg 
Naarden, Bussum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren.’

Voor wie zijn jullie er?
Loes: ‘De VPTZ is er voor mensen die ongeneeslijk ziek 
zijn en die ervoor hebben gekozen in hun eigen ver-
trouwde omgeving te sterven. Onze vrijwilligers bieden 
tijd, aandacht en ondersteuning. Ze zijn er ook voor de 
mantelzorger, zodat hij of zij even op adem kan komen, 
kan bijslapen of er even tussenuit kan gaan. Want als het 
levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen 
intenser en intensiever. Helaas weten veel mensen ons 
nog niet goed te vinden. We horen regelmatig van cliën-
ten en mantelzorgers: Had ik maar eerder van jullie 
gehoord.’

Hoe ziet de ondersteuning eruit?
Claudia: ‘Onze vrijwilligers doen alles wat nodig is en 
niet door de formele thuiszorg wordt gedaan. Ze verrich-
ten dus geen medische handelingen, maar vullen aan 
wat familie en vrienden doen. In elke situatie kijken we 
waar behoefte aan is. De hulp varieert van lichte zorgta-
ken – geen huishoudelijk werk – tot voorlezen. Ook bie-
den de vrijwilligers een luisterend oor en als het nodig is 
komen ze zelfs ’s nachts om te waken. Eigenlijk is de vrij-
williger een verlengstuk van de mantelzorger. Schakel 
ons tijdig in, liever te vroeg dan te laat. Onze inzet wordt 

gefinancierd door het ministerie van VWS en de onder-
steuning is geheel kosteloos. Je hoeft niet aanvullend 
verzekerd te zijn om ervoor in aanmerking te komen.’

Hoe schakel je een vrijwilliger in? 
Claudia: ‘Iedereen die betrokken is bij iemand in zijn of 
haar laatste levensfase kan hulp aanvragen: familie, 
vrienden, buren, de thuiszorg, de huisarts of andere 
hulpverleners. Daarna maakt een van onze coördinato-
ren een afspraak voor een intake. Dat gesprek is altijd 
thuis bij de cliënt. We inventariseren de behoeften en 
gaan dan op zoek naar een passende vrijwilliger.’
Loes: ‘We vinden het ontzettend belangrijk dat er een 
klik is, want als vrijwilliger ben je betrokken bij een zeer 
bijzondere fase in iemands leven. De ondersteuning kan 
meestal snel worden gerealiseerd.’
 
Wat voor vrijwilligers werken er bij de VPTZ?
Claudia: ‘Wij werken alleen met opgeleide vrijwilligers. 
Zij krijgen een basisopleiding en daarnaast stimuleren 
we hen om elk jaar een training te volgen. We bieden bij-
voorbeeld communicatietrainingen en trainingen in 
rouw en verlies, maar ook cursussen handmassage en 
koken. Een groot deel van onze vrijwilligers heeft een 
achtergrond in de zorg en velen draaien al heel wat jaar-
tjes mee. Daarnaast is nieuwe aanwas ook van harte wel-
kom.’ 
Loes: ‘Ik vind het altijd weer bijzonder om te zien hoe 
bevlogen onze vrijwilligers zijn. Maar dit vrijwilligers-
werk is niet voor iedereen weggelegd, je hebt wel wat 
maatschappelijke bagage nodig. Je moet goed kunnen 
luisteren en jezelf op de achtergrond kunnen plaatsen. Je 
moet er echt zijn voor de cliënt.’

Meer weten over de VPTZ? Wilt u hulp aanvragen? 
Of lijkt het u wat om vrijwilliger te worden? Kijk op 
www.vptzgooienvechtstreek.nl

Als het einde van het leven nadert, breekt er een onzekere 
periode aan. Ook voor mantelzorgers is het verzorgen 
van een geliefde in de laatste levensfase vaak moeilijk en 
emotioneel zwaar. De opgeleide vrijwilligers van Stich-
ting VPTZ Gooi- en Vechtstreek bieden hulp, zowel aan 
de ernstig zieke als de mantelzorger. Het Larens Jour-
naal sprak erover met voorzitter Loes Peters en regiocoör-
dinator Claudia Weemhoff. 

Wat is de VPTZ?

Loes Peters en Claudia Weemhoff
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Toekomst voorspellen…
Wij leven op dit moment in een 
onzekere tijd. De oorlog in 
Oekraïne en de verdere dreiging 
vanuit Rusland geven veel 
onrust. Ook in f inanciële zin is 
het bijzonder onrustig met de 
oplopende energieprijzen en als 
gevolg daarvan een sterk stijgen-
de inf latie en hogere kosten voor 
het levensonderhoud.

Als gemeente hebben wij natuurlijk ook te maken met 
stijgende kosten. Met daar nog bovenop onzekerheid 
over onze inkomsten vanuit het Rijk in de komende 
jaren. Onder deze onzekere omstandigheden heb ik mijn 
eerste begroting opgesteld. Deze begroting laat gelukkig 
voor de eerste vier jaar een positief resultaat zien. 

Veel van de werkzaamheden van de gemeente keren jaar 
op jaar terug en beslaan een groot deel van onze begro-
ting. Voor de komende jaren zetten wij in op een goede 
beheersing van de kosten voor deze ‘dagelijkse gang van 
de huishouding’. Wij willen daarbij beter kunnen voor-
spellen aan de hand van scenario’s om ook op de langere 
termijn onze kosten te beheersen.

Dat geeft voor ons als college de f inanciële rust om ons te 
gaan voorbereiden op de speerpunten van ons nieuwe 
beleid. Denk daarbij aan onderwerpen als duurzaam-
heid, integraal wegenplan en onderwijshuisvesting. 
Onderwerpen die grote investeringen vragen.

Leuk om te melden is dat wij een publieksversie van onze 
begroting hebben gemaakt. Hiermee proberen wij met 
heldere beelden uit te leggen hoeveel geld wij binnen 
krijgen en waar wij het aan uitgeven. Wij geven daarbij 
ook aan wat de lasten voor de inwoners zijn. Gemiddeld 
genomen stijgen deze overigens in 2023 met enkele euro’s. 
Het overzicht is in dit Larens Journaal opgenomen. Ik ben 
benieuwd wat u ervan vindt. Reacties en voorstellen tot 
verbetering zijn uiteraard van harte welkom!

Jan van Midden, wethouder

15Jongerenraad Laren

18Dorpsradio "Even voorstellen"
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  Dit is een podium voor  de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Moedig besluit
Twee keer per week tijdens mijn hardlooprondje stop ik 
altijd even bij de Hut van Mie. Na de opknapbeurt door 
ons onmisbare Gooisch Natuur Reservaat is dat een 
prachtige plek geworden om even te strekken. Een mooie 
natuurlijke vijver die ook nog het overtollige regenwater 
kan opvangen. Mogelijk gemaakt door de gemeente in 
het kader van Laren regenklaar en het GNR.

Door de lange warme en droge zomer zouden we bijna 
vergeten dat er nog steeds een dreiging is. Ernstige 
wateroverlast door zeer hevige regenval in een zeer korte 
tijd. Daar moet aan gewerkt worden. Het eerdere plan 
met bomenkap en een wadi is van tafel geveegd. Maar 
daarmee is het probleem niet weg.
In november gaat de gemeente een eerste inspraakavond 
organiseren. We mogen meedenken en meepraten. Hope-
lijk gaan we in de komende maanden beslissen over een 
oplossing met een langere horizon. Dat wil zeggen dat we 
verder vooruit gaan kijken en ons niet alleen richten op 
een noodverbandje voor de komende vier jaar. Mooi zou 
het zijn als we meerdere problemen in een keer zouden 
kunnen aanpakken. We kunnen de aantrekkelijkheid van 
ons dorp, verkeersknelpunten, wateropvang, parkeren en 
veiligheid in een integraal plan samenvoegen. De tijd is 
daar nu rijp voor.  Het moment is daar om een plan te 
maken waar we nog heel lang plezier van gaan hebben. 
Wij hebben een heel goed voorstel. Dat hebben we op onze 
site Groenlaren.nl staan en hopen dat we dat ook op 1 
november op tafel kunnen krijgen.

Tot slot: vergeet niet binnenkort even bij de hut van Mie 
te gaan kijken!

Groene groeten,
Bart Vos

Zilver verguld

ee

Speciale aandacht voor kinderen 

Eemnesserweg 19a Laren

035-5315894

www.tandartscentrumlaren.nl



Politiek

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

Investeren in de BEL
Het is een vreemd mechanisme. Geld wordt gemakkelijk 
uitgegeven aan allerlei zichtbare wensen en noden, maar 
de eigen organisatie moet daarentegen steeds efficiënter 
en goedkoper werken. Dat lijkt logisch omdat alles wat 
zichtbaar is direct goed lijkt te zijn besteed, maar alles 
achter de schermen zie je nu eenmaal niet.
Volksvertegenwoordigers vinden het niet f ijn tegen u te 
moeten zeggen dat de kosten voor dienstverlening stij-
gen. Omdat u iedere vier jaar een nieuwe vertegenwoor-
diging kiest in uw gemeente is het niet makkelijk om 
belastingen te verhogen. Vaak gaat de stem, zo denken 
we, dan naar de partij die belastingverlaging belooft. U 
ziet wat dit in een land als Groot-Brittannië teweeg heeft 
gebracht. Makkelijke beloftes zijn vaak niet de meest ver-
standige.
In onze drie gemeenten is de afgelopen jaren iets soortge-
lijks gebeurd. De kosten mochten nu eenmaal niet stij-
gen. Tegelijkertijd nam uw gemeente veel nieuwe taken 
op zich en werden extra werkzaamheden voor vluchtelin-
genopvang en de coronapandemie opgepakt. Noodzake-
lijke investeringen bleven achter, in ICT maar ook in 
extra vast personeel. De BEL werd overbelast. 
Door een tekort op de arbeidsmarkt zien we ook de sala-
rissen stijgen. Nieuw personeel moet een leuke en uitda-
gende werkomgeving worden geboden. Ze moeten ook 
beter in contact staan met u als inwoner. De BEL-organi-
satie kan dat bieden, maar er moet wel wat gebeuren. 
Daarom staat de komende jaren een investering op de 
agenda voor onze eigen BEL-organisatie. Zonder een goe-
de werkorganisatie kan geen enkel bedrijf f loreren. Ook 
uw gemeente niet. Larens Behoud investeert dus graag in 
de basis voor een goed werkende gemeente.

Karel Loeff
Fractievoorzitter Larens Behoud

5

Rust, Reinheid en Regelmaat
Rust, Reinheid en Regelmaat is het advies aan nieuwe 
ouders. Het jonge college heeft haar eerste begroting 
indachtig dit motto opgesteld. In deze onrustige tijden is 
dat een goed streven. De VVD heeft met de coalitie een 
ambitieus programma afgesproken om o.a. de verkeers-
drukte aan te pakken, de waterhuishouding te regelen en 
de financiële basis te verstevigen. Deze RRR-aanpak 
zorgt voor een gebalanceerde begroting zonder verho-
ging van de OZB. De inf latie loopt echter op en kan een 
nadeliger effect hebben dan is begroot. Wij stellen dan 
ook een reservering voor. De verkoop van het Raadhuis 
komt ten goede aan de reserves zodat de financiële basis 
verder wordt verstevigd. 

Licht, Lucht en Liefde is het moderne advies voor jonge 
ouders. Dit past de VVD fractie ook toe op Laren. Libera-
len zijn voorstander van verbetering, continuïteit door 
verandering. Licht en lucht voor nieuwe ideeën zoals de 
energietransitie. Deze moet voortvarend worden opge-
pakt, ook in Laren. Een VVD-motie om energiearmoede te 
voorkomen en energieadvies te verzorgen kon op brede 
steun rekenen en hoefde niet in stemming te worden 
gebracht. De VVD is voorstander van woning gebonden 
financieren voor energiebesparende maatregelen zodat 
niet langer inkomen de financiering bepaalt. Duur-
zaamheid betekent ook behoud van de prachtige natuur 
in en om Laren. Met liefde zorgen mensen in Laren voor 
hun tuin en dat is iets wat ook in de eigen buurt gedaan 
kan worden. Met de provincie is wederom contact over de 
natuurbrug of -tunnel bij de N525 naar Hilversum, een 
belangrijk punt voor een duurzame natuur.

Stef Merckx
VVD Laren 
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Larense zaken 28 oktober 2022

Het Brinkhuis kleurt politie blauw-rood voor optreden
van Klaas Wilting

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten 
ontlenen. De formele rechtsgeldige bekendmakingen 
en volledige tekst hiervan bekijkt u 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

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

•  Graaf land 39, 1251 NH, plaatsen van zonnepanelen, 
ingekomen 11 oktober 2022

•  Rozenlaantje 12A, 1251 BW, vellen van 3 bomen, 
ingekomen 11 oktober 2022

•  Jan Hamdorff laan 35, 1251 NL, bouwen van een 
uitbouw, een dakkapel aan de voorzijde en wijzigen 
indeling begane grond, ingekomen 17 oktober 2022

•  Schuilkerkpad 2, 1251 SC, aanleggen van een voetbal-
court, ingekomen 18 oktober 2022

•  Henriette Schwarzlaan 1, 1251 DH, bouwen van een 
toegangspoort en een looppoort, ingekomen 20 
oktober 2022

•  Hoog Hoef loo 35, 1251 EC, vellen van 3 bomen, 
ingekomen 19 oktober 2022

•  Heideveldweg 18, 1251 XN, plaatsen van een dakkapel 
aan de voorgevel, ingekomen 21 oktober 2022

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

Verleende 
omgevingsvergunningen  

•  Gooiergracht 151, 1251 VE, realiseren van een uitbouw 
op het bijgebouw, verzonden 11 oktober 2022

•  Naarderstraat 1 en 3, 1251 AW, vervangen van de rieten 
kap, verzonden 11 oktober 2022

•  Kloosterweg 40, 1251 WG, realiseren van een dakkapel 
in het voorgeveldakvlak, verzonden 13 oktober 2022

•  Postiljon 40, 1251 TM, realiseren van een dakkapel in 
het voorgeveldakvlak en in het achtergeveldakvlak, 
verzonden 13 oktober 2022

•  Naarderstraat 54, 1251 BE, vellen van 1 boom (her-
plantplicht), verzonden 12 oktober 2022

•  Schuilkerkpad 25, 1251 SC, realiseren van een aanbouw 

Papageno muziekgroep dolblij met nieuwe 
instrumenten dankzij Rabo ClubSupport

bij het hoofdgebouw, plaatsen van een erker en 
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de 
woning, verzonden 10 oktober 2022

•  Raboes 19, 1251 AK, verplaatsen van een zwembad, 
verzonden 17 oktober 2022

•  Rozenlaantje 12A, 1251 BW, vellen van 3 bomen 
(herplantplicht), verzonden 19 oktober 2022

•  De Schaepstal 4, 1251 MZ, vellen van 1 boom, 
verzonden 19 oktober 2022

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 indie-
nen bij burgemeester en wethouders. Informatie over de 
bezwaarprocedure vindt u op www.laren.nl/bezwaarschrift

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

Geweigerde 
omgevingsvergunning

•  Hendrik Valkenburglaantje 3, 1251 ZJ, vellen van 1 
boom, verzonden 17 oktober 2022

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

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

Larense zaken
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Ontwerpwijzigingsplan 
Lange Wijnen 4 Laren 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren 
maken bekend dat, op grond van artikel 3.6 lid 1.a Wet 
ruimtelijke ordening en de artikelen 3:11 en 3:16 van de 
Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpwijzigingsplan 
Lange Wijnen 4 Laren (met code NL.IMRO.0417.LRNWPL 
Wijnen4-On01) te bekijken is.

Inhoud plan
De eigenaar van het perceel Lange Wijnen 4 in Laren is van 
plan een nieuwe villa op het perceel te bouwen. Hij wil 
daarvoor het gebied waar gebouwd mag worden naar het 
oosten verschuiven, binnen de woonbestemming, voor een 
betere plaatsing van de nieuwe villa. Deze verschuiving 
past niet binnen de geldende bestemmingsplannen ‘Laren 
West’ (vastgesteld op 26 juni 2013) met aanvullend het 
‘Voorbereidingsbesluit Laren Centrum’ (vastgesteld op 18 
december 2017) en de ‘Correctieve herziening, Laren’. Door 
gebruik te maken van de wijzigingsregels in artikel 18.7 
van het bestemmingsplan ‘Laren West’ is deze verschui-
ving wel mogelijk te maken.

Procedure
U kunt het ontwerpwijzigingsplan van 11 oktober tot en 
met 22 november 2022 bekijken bij de balie Vergunningen 
in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht, telefoonnummer 
14 035. Of bekijk het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl 

Gedurende de hierboven genoemde periode kunt u een 
zienswijze geven bij de gemeente Laren, Postbus 71, 3755 
ZH Eemnes, onder vermelding van ‘zienswijze wijzigings-
plan Lange Wijnen 4 in Laren’. Ook kunt u een mondelinge 
reactie geven. Hiervoor maakt u binnen de genoemde peri-
ode een afspraak met mevrouw V. de Vries van de BEL Com-
binatie, telefoonnummer 14 035. Het is niet mogelijk tele-
fonisch of via e-mail uw zienswijze te geven.

Laren, 6 oktober 2022

Meld ‘t en de 
gemeente herstelt ‘t

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 en de exacte locatie. 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.

Persoon vertrokken naar 
onbekende bestemming

De betrokkene hieronder woont niet meer op het adres 
waar hij/zij volgens de basisregistratie personen (BRP) 
staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het team 
Publiek van de BEL Combinatie. Het college heeft het plan 
de persoonslijst van deze betrokkene op te schorten. Dat 
betekent dat, wanneer een definitief besluit is genomen, 
de betrokkene officieel niet meer op dat adres staat inge-
schreven. Dan is hij/zij niet meer bereikbaar voor over-
heidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor onder 
andere uitkeringen, aanvragen paspoort, subsidies.

Geslachtsnaam
en voorletters 
Van Dijk, M.J.D.

Laatst bekende adres 
Erfgooiersdwarsweg 9 Laren

Voorgenomen uitschrijving door vertrek naar 
onbekend adres
28-10-2022    

Wilt u hierop reageren?
Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit 
schriftelijk of mondeling zijn mening geven. Wilt u dit 
mondeling doen? Maak dan een afspraak via www.laren.
nl of bel naar 14 035. U heeft vier weken de tijd om een brief 
te sturen of een afspraak te maken. De termijn gaat in één 
dag na de datum van deze publicatie.

Zet in de brief uw naam en adres, de datum, een omschrij-
ving van het voorgenomen besluit waarover u uw mening 
wilt geven, en waarom u het niet eens bent met dit voorge-
nomen besluit. U stuurt de brief met uw handtekening 
naar: 
BEL Combinatie
Ter attentie van team Publiek (adresonderzoek)
Postbus 71, 3755 ZH EEMNES

Wilt u meer weten?
Belt u dan met de adresonderzoekers van team Publiek, 
telefoonnummer 14 035.

Gemeente Laren op 
Twitter en Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeente-
lijke nieuws? Volg ons dan op Twitter: @Gem_Laren 
en op Facebook : www.facebook.com/gemeente.Laren
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Begroting 2023
Inkomsten: waar komt het vandaan?
Totaal: 28.778 ( x € 1.000)

Ontvangsten 
Rijksoverheid
€ 17.954

Onroerende 
Zaakbelasting
€ 5.303

Rioolheffing
€ 1.132

Leges 
€ 646

Overige 
inkomsten
€ 1.977

Hoeveel betaal ik in 2023 aan:

Afvalstoffenheffing
• Eenpersoonshuishouden € 250,52
• Meerpersoonshuishouden € 368,30

Rioolheffing
• Eenpersoonshuishouden  € 136,85
• Meerpersoonshuishouden € 234,39

Indicatie van de Onroerende 
zaakbelasting (OZB) 
Voorbeeld: bij een woning met een waarde 
van € 500.000,00 is de OZB: € 467,06 

Afvalstoffenheffing
€ 1.675

Begroting 2023
Uitgaven: waar gaat het naar toe?
Totaal: 28.506 ( x € 1.000)
Dit is een overzicht op hoofdlijnen, met de belangrijkste kostenposten. Een overzicht 
van alle (gedetailleerde) kostenposten vindt u in de begroting 2023. 
Kijk daarvoor op onze website: www.laren.nl/financien.

Werk & inkomen, 
Volksgezondheid, 
jeugd en zorg 
€ 9.738

Bouwen en wonen 
€ 1.162

Milieu en 
duurzaamheid
€ 2.525

Wegen, water en 
verkeer
€ 2.993

Openbare orde en 
veiligheid
€ 1.484

Cultuur, sport en 
recreatie
€ 1.253

Onderwijs
€ 638

Economie en 
grondexploitatie 
€ 201

Dienstverlening 
en organisatie
€ 5.966

Larense zaken 28 oktober 2022

Begroting 2023

De eerste begroting van het nieuwe college van Laren laat 
een positief eindresultaat zien. Voor de korte termijn bete-
kent dit financiële rust voor de gemeente. Om deze ont-
wikkeling voor de langere termijn vast te houden, gaat de 
gemeente de komende jaren aan de slag met het uitwerken 
van verschillende scenario’s. 

In deze editie van het Larens Journaal vindt u een overzicht 
van de inkomsten en uitgaven voor 2023 op hoofdlijnen. 
Een overzicht van alle (gedetailleerde) inkomsten- en kos-

tenposten vindt u in de begroting 2023. U vindt deze op 
onze website: www.laren.nl/financien

Begrotingsraad
In de vergadering van vrijdag 4 november 2022 vergadert 
de gemeenteraad over de begroting en zal er over beslui-
ten. Meeluisteren is mogelijk. Informatie daarover vindt u 
op onze website. 

Larense zaken
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Adviezen om verspreiding 
corona te beperken

De coronabesmettingen nemen weer toe en nog steeds 
worden mensen ziek door het virus. Er geldt nog een aan-
tal corona-adviezen om besmetting van het virus tegen te 
gaan. Het is belangrijk om u aan de basisadviezen te hou-
den en een afspraak te maken voor de herhaalprik. 
 
Basisadviezen
Met de basisadviezen kunt u besmetting voor uzelf en 
anderen zo veel mogelijk voorkomen. En kunt u rekening 
houden met mensen die zich nog zorgen maken om hun 
gezondheid. De basisadviezen zijn: handen wassen, hoest 
en nies in de elleboog, blijf thuis bij klachten en doe een 
test, zorg voor voldoende frisse lucht en haal een vaccin, 
booster- of herhaalprik.
 
Herhaalprik
Voor wie de basisprikken heeft gehad, kan een afspraak 
maken voor een herhaalprik via www.planjeprik.nl of 0800 
- 7070. Een afspraak maken gaat stapsgewijs van oud naar 
jong. De jaargangen die aan de beurt zijn, staan op  
www.coronavaccinatie.nl/herhaalprik 

Er wordt geprikt met een vernieuwd vaccin, dat beschermt 
tegen meerdere varianten. De herhaalprik beschermt 
tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname, voorkomt 
overbelasting van de zorg en zorgt dat de maatschappij 
kan openblijven.
 
Corona-zelftesten voor inwoners met laag inkomen
Het advies van de Rijksoverheid is om bij klachten een 
zelftest te doen. Om inwoners met een klein budget te 
ondersteunen in de aanschaf van zelftesten, stelt de 
gemeente gratis zelftesten beschikbaar. Inwoners met een 
laag inkomen kunnen de zelftesten af halen bij de Voedsel-
bank en bij het Brinkhuis. 

Ik heb nog vragen
Op www.mijnvraagovercorona.nl vindt u veel informatie 
over vaccinaties en corona. U kunt ook meer informatie 
vinden op de website van de GGD: www.ggdgv.nl

Herfstbladeren opruimen

Het is herfst en de eerste bladeren vallen al van de bomen. 
De gemeente verwijdert in het najaar het blad van de stra-
ten. Daarmee starten we in de week van maandag 31 okto-
ber. U bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen en 
afvoeren van blad uit uw eigen tuin. 

Wat kunt u zelf doen?
1.  Van het gevallen blad kunt u zelf eenvoudig bladcom-

post maken. Door de compost aan uw tuingrond toe te 
voegen, verbetert u de structuur en stimuleert u het 
bodemleven. 

2.  Laat het blad gerust in uw tuin liggen. Onder bomen 
en tussen planten ligt het niet in de weg. De bladeren 
beschermen uw (vaste) planten tegen winterse kou en 
bieden dieren schuilgelegenheid. Verwijder echter wel 
het blad van uw gazon: het kan uw gras verstikken.

3.  Een alternatief is natuurlijk om het blad in de GFT-bak 
te stoppen of bij grote hoeveelheden aan te bieden bij 
het afvalbrengstation in uw buurt.

Afvoerputten en kolken
Ondanks de inzet van onze medewerkers kunnen afvoer-
putten en kolken af en toe verstopt raken. U kunt een 
handje helpen door het blad hier weg te scheppen. Zijn er 
nog steeds verstopte kolken of afvoerputten, dan kunt u 
dit melden bij het Meldpunt Openbare Ruimte op www.
laren.nl (Wegen en groen > Melding openbare ruimte).

Controle hondenbelasting 
in de gemeente

De controle hondenbelasting is gestart. De controleurs 
kunnen bij u aanbellen om na te gaan of er een hond aan-
wezig is. Dit doen zij voor de hondenbelasting.

Waarom een controle?
Wie een hond heeft, moet hondenbelasting betalen. Niet 
iedereen die een hond heeft, geeft dat aan bij de gemeente. 

Larense zaken 28 oktober 2022
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Daarom controleert de gemeente of voor elke hond ook 
hondenbelasting wordt betaald.

Wie voert de controles uit?
Medewerkers van het bedrijf Legitiem B.V. voeren de con-
troles uit. Zij kunnen zich legitimeren met een legitima-
tiebewijs van de gemeente.

Hond aanmelden
Heeft u een hond en is de hond nog niet aangemeld bij de 
gemeente? Dit kunt u nog doen via www.laren.nl (Belas-
tingen > Overige belastingen > Hondenbelasting). Geen 
internet? Vraag dan telefonisch een aangifteformulier op 
via 14 035. Ook voor vragen over de hondenbelasting kunt 
u dit nummer bellen. 

Aandacht voor mantelzorg

Mantelzorgers zijn onzichtbare helden, die het verdienen 
om in de schijnwerpers te worden gezet. Dat willen we 
graag doen door het aanbieden van een aantal gezellige en 
ontspannende activiteiten rond de Dag van de Mantelzorg 
in de week van 7 november.

Activiteiten en workshops
Bent u mantelzorger? Dan nodigen we u van harte uit om 
deel te nemen. Deelname is gratis. In de gemeenten Hui-
zen, Blaricum, Eemnes en Laren is er in de week van 7 
november van alles te doen. Zo zijn er creatieve workshops, 
maar er is ook een theebuffet, een (stoel)massage, een 
lunch of een film in het Brinkhuis. Kijk voor het gehele 
overzicht op: www.laren.nl/mantelzorg 

Wees welkom en meld u aan
Aanmelden voor de activiteiten kan bij een medewerker 
van Versa Welzijn: 
•  Marjolijn van Hilten, telefoonnummer: 06 - 30 09 86 72 

of mail: mhilten@versawelzijn.nl 
•  Marloes Meulman, telefoonnummer: 06 - 82 89 45 07 of 

mail: mmeulman@versawelzijn.nl 
•  Serena Stad, telefoonnummer: 06 - 31 99 56 56 of mail 

sstad@versawelzijn.nl 
Meld u zo spoedig mogelijk aan, want er is een beperkt 
aantal plekken.

Vragen over digitale zaken?

Steeds vaker doen we online zaken met de overheid. Zoals 
een afspraak maken voor een paspoort of een coronaprik 
inplannen. Niet iedereen vindt het makkelijk om dit via de 

computer te doen. Mensen die hierbij hulp kunnen gebrui-
ken, kunnen terecht bij de bibliotheek in het Brinkhuis. 

Wethouder Frits Westerkamp opende dinsdag 18 oktober 
het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Loop vooral 
even binnen bij de bibliotheek als u vragen heeft over 
digitale zaken.

Hoogste punt nieuw 
appartementencomplex ‘La Gare’

Onlangs werd het hoogste punt van het prachtige luxu-
euze appartementencomplex ‘La Gare’ (Stationsweg 1) in 
Laren bereikt! 

Larense zaken
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Fotograaf: Michiel Couvee
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De kersverse toekomstige bewoners mochten daarvoor – 
heel speciaal – een gesigneerde nokvorst (hoogste dakpan) 
leggen op het dak van hun appartementencomplex. 

De officiële opening van het appartementencomplex is in 
maart 2023. 

Praat 1 november mee over 
waterberging Brink

Een waterberging op de Brink is nodig om Laren regen-
klaar te maken. Hoe die waterberging eruit ziet en waar 
deze precies moet komen, bepaalt de gemeente graag 
samen met de bewoners en ondernemers van Laren. Het 
plan dat het team van Laren Regenklaar eerder maakte is 
een mogelijke oplossing, maar we staan open voor verbete-
ringen en voor andere mogelijkheden.

Aftrap proces op 1 november
De komende maanden willen we in een aantal stappen 
samen met bewoners en ondernemers van Laren komen 
tot een ontwerp voor de waterberging. De aftrap van dit 
proces is een bijeenkomst op dinsdag 1 november in het 
Brinkhuis, Brink 29 in Laren. Vanaf 19.15 uur bent u van 
harte welkom. Om 19.30 uur starten we met de bijeen-
komst.

Programma
We vertellen waarom een waterberging op de Brink nodig is 
en aan welke eisen deze moet voldoen. Het plan dat het team 
van Laren Regenklaar eerder maakte als mogelijke oplossing 
lichten we ook toe. En we vertellen meer over het verdere pro-
ces. Over al deze zaken kunt u uiteraard vragen stellen. 
Maar we brengen niet alleen informatie. We willen 
nadrukkelijk ook graag horen welke wensen er zijn voor 
het ontwerp van de waterberging op de Brink. Het pakket 
van eisen én wensen dat zo ontstaat, vormt het uitgangs-
punt voor de volgende stappen in het proces.

Vragen, ideeën of andere mogelijkheden bespreken?
Na af loop van het gedeelte met alle deelnemers kunt u 
eventueel nog individuele vragen stellen aan de teamle-
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den van Laren Regenklaar. Heeft u een idee voor een verbe-
tering van het bestaande plan? Of heeft u een idee voor een 
ander ontwerp? U kunt uw idee na de bijeenkomst (tot 4 
december) mailen naar regenklaar@laren.nl Het is ook 
mogelijk om hierover een gesprek te plannen met het pro-
jectteam.

Waarom een waterberging?
De Brink is van nature een laag gebied in Laren. Regen-
water stroomt hier vanzelf naartoe. Als het hard en 
lang regent dan kunnen delen van de Brink daardoor 
overstromen, ondanks alle maatregelen die we op 
andere locaties in Laren nemen. In het masterplan 
Laren Regenklaar is daarom vastgelegd dat er op of 
rond de Brink een waterberging komt. Deze berging 
kan bij hoosbuien regenwater tijdelijk vasthouden. Zo 
raakt het riool niet overbelast en komen de Brink en 
omliggende straten niet meer onder water te staan.

Meer informatie
Meer informatie over de waterberging, het proces en het 
bestaande plan vindt u op www.larenregenklaar.nl/brink 
U vindt hier ook een video die uitlegt waarom een water-
berging nodig is. Voor contact met team Laren Regenklaar 
kunt u een bericht sturen aan regenklaar@laren.nl 

Verkeersdrempels regenklaar 

Van eind oktober tot eind november werkt aannemer 
Knipscheer in opdracht van Laren Regenklaar aan een aan-
tal verkeersdrempels in de lager gelegen delen van Laren. 
We maken de drempels regenklaar door aan beide kanten 
van de drempel een verlaging te maken. Regenwater dat 
op straat valt, kan via deze verlaging langs de drempels 
stromen waar het ver-
volgens via straatkol-
ken naar het (regenwa-
ter)riool loopt. De 
aannemer werkt van 
maandag tot en met 
vrijdag tussen onge-
veer 07.00 en 16.00 uur.
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Nieuws in beeld

Peutervoorlezen is toch wel het leukste 
half uurtje in het Brinkhuis

Papageno Huis bedankt vrijwilligers 
voor hun tomeloze inzet

In Memoriam - poffertjesbakker 
Joop Mol

Kiwanis Club organiseert Eerste 
Gooise Paarden Karavaan

Taalcafé steeds drukker bezocht!Griezelen en gruwelen met Halloween 

La Gare krijgt steeds meer zijn vorm en viert het 
hoogste punt

Peter Calis opente BEL-art tentoonstelling 
De natuur van de Erfgooiers 

Leo Janssen in Singer

Nieuwe look Brinkhuis bijna klaar



Onthulling Monument voor Verdraagzaamheid
Woensdag 16 november om 18.00 uur in het Brinkhuis

In navolging van Amsterdam krijgt ook Laren binnenkort zijn Monument voor 
Verdraagzaamheid. In zijn atelier aan het Klooster legt Herold van den Berg deze 
weken de laatste hand aan de beeldengroep, die geplaatst zal worden in het 
plantsoen aan de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat, op de hoek van de 
Nieuweweg en de Molenweg. Het kunstwerk wordt 1.50 m hoog.

Initiatiefnemer Ineke 
Hilhorst: ‘Met het 
plaatsen van het 
Monument zijn we er 
niet. Het is de bedoe-
ling dat er het hele 
jaar door initiatieven 
worden ontplooid die 
te maken hebben met 
het thema. De biblio-

theek zal jaarlijks een Carry van Bruggen* lezing organi-
seren en een aantal inwoners vormt een ‘Tafel voor Ver-
draagzaamheid’, met de bedoeling initiatieven te 
ontplooien en begeleiden. Op die manier wordt het 
Monument voor Verdraagzaamheid een ‘levend’ kunst-
werk.’

Voorafgaand aan de onthulling is duidelijk dat het initi-
atief breed wordt gedragen in de Larense gemeenschap. 
Scholengemeenschap Laar & Berg en de International 
School Laren zullen op Paarse Vrijdag (9 december)  een 
kleine versie onthullen in de Wintertuin. Later in het 
jaar zullen schaalmodellen van het monument exclusief 
worden verkocht in de Singer Shop. Zowel de rooms-
katholieke als de protestantse kerk zullen aandacht 
besteden aan het thema tijdens de dienst en in De Klepel 
en Onderweg. Radio NH ’t Gooi besteedt aandacht aan 
het monument op 12 november om 11.00 uur. Vanwege 
de winter en de drukke locatie is gekozen om de onthul-
ling symbolisch te laten plaatsvinden in het Brinkhuis. 

Burgmeester Nanning Mol spreekt de eerste Carry van 
Bruggen lezing uit. Oprichter van het Papageno Huis, 
Aaltje van Zweden, vertelt over de (on)verdraagzaamheid 
ten opzichte van mensen die ‘anders’ zijn en Laar & Berg 
leerlinge Maaike Luttikhuis geeft haar visie op ver-
draagzaamheid. Muziek wordt verzorgd door Gijs Anders 
van Stralen en Michiel Adema, met als afsluiting een 
optreden van Ad Visser.

Vanaf 10 uur is Dorpsradio de hele dag vanuit het Brink-
huis life in de lucht met het programma ‘Gedachten, 
gedichten en muziek over Verdraagzaamheid’. We spre-
ken burgemeester Nanning Mol over verdraagzaamheid 
in Laren en laten zijn favoriete operastukken horen, 
Dasja Koot van de bibliotheek laat dichters zelf voordra-
gen, Ingrid Peters met haar pupillen van het Papageno 
Huis krijgen een uur om naar eigen inzicht samen te 
stellen, evenals Irmy Vos van Toegankelijkheidsteam 
Laren. Frank van den Wall Bake verbindt verdraagzaam-
heid en sport, ds Job de Bruijn brengt eigen werk ten 
gehore, Singer directeur Evert van Os zoekt het uiteraard 
in de kunst. En ook kersverse pastoor Nico van der Peet 
vult een uurtje radio. Uiteraard zal radiobaas Eric 
Hurink de onthullingsceremonie life uitzenden.

Het Monument 
wordt op deze door 
de Verenigde Naties 
uitgeroepen Inter-
nationale dag van de 
Verdraagzaamheid, 
off icieel aangebo-
den aan de burge-
meester, vergezeld 
van een kleine versie 
van het kunstwerk, 
die een permanente 
plaats zal krijgen in 
het Brinkhuis.

*Carry van Bruggen (1881-1932) is een bekende schrijfster 
en f ilosofe. Zij woonde lange tijd aan de Engweg. Teun 
Koetsier beschrijft haar werk en leven in het volgende 
nummer van het Kwartaalbericht van de Historische 
Kring Laren.

Herold van den Berg tekent het con-
tract met Ineke Hilhorst onder het 
toeziend oog van wethouder Jan van 
Midden

Work in progress

14
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Jongerenraad Laren

Mijn naam is Louise Babel 
en ik ben vicevoorzitter 
van de jongerenraad in 
Laren. Het doel van de jon-
gerenraad is om Laren een 
nóg mooiere plek te maken 
dan het nu al is, met oog 
op onze jongeren.

Wij hebben nu twee vergaderingen gehad waarvan één 
opening/kennismaking en één werksessie. Het eerste 
wat wij wilden doen was met elkaar een actielijst maken 
met de belangrijkste punten voor jongeren in Laren. Wij 
overleggen, discussiëren en proberen om ons in te zetten 
voor deze gezamenlijke agenda. In de eerste sessie heb-
ben wij met de groep een aantal rollen bepaald zoals 
voorzitter, vice-voorzitter, notulist en iemand die zich 
inzet voor onze Instagram-pagina: @jongerenraadLaren

De punten waar wij ons hard voor maken zijn: 
-   Meer woon- en werkgelegenheid in het dorp; 
-   Aandacht voor kunst, creativiteit en sport;
-   De mentale gezondheid van de jeugd;
Wij willen dat Laren beter bereikbaar wordt met het 
openbaar vervoer.
Wij willen ons inspannen om een betere band te creëren 
tussen jonge en oudere inwoners van Laren. 

De volgende jongerenraad-avond is op woensdag  
14 december. 
Heeft u/jij interesse om het gesprek te starten met de 
jongerenraad dan kunt u een mail sturen naar 
jongerenraad@laren.nl 
 
We spreken en zien jullie hopelijk snel in de toekomst.

Louise Babel

Helpt u ook mee Laren 
veilig en toegankelijk te 
maken?
Op uitnodiging van buurtpreventieverenigingen, heeft 
ons team al meerdere malen een presentatie mogen 
geven aan inwoners van Laren.
Tijdens deze presentatie geven wij uitleg aan de inwo-
ners over wat ons team zoal doet en welke doelen wij 
nastreven. De mensen kunnen daarna vragen stellen. 
De reacties uit het publiek zijn over het algemeen zeer 
positief. Laren veilig en toegankelijk maken kan ons 
team echter niet alleen en je merkt tijdens zo’n bijeen-
komst, dat mensen echt bereid zijn mee te helpen.

Het kan nog beter, ook u kunt daar zeker bij helpen door 
meldingen aan ons of aan de gemeente door te geven. 
Want ook u kan komen te vallen door scheve of opstaan-
de tegels,  last hebben van takken die in uw ogen komen, 
tegen foutgeparkeerde auto’s aan lopen met alle risico’s 
van dien.  U wilt dit niet en de gemeente wil niet aan-
sprakelijk gesteld worden.

Ook de gemeente kan niet zonder uw hulp. Zij zijn blij 
als u de meldingen doorgeeft, dat helpt ongelukken te 
voorkomen. U kunt dit zelf doen via de website slim 
melden Laren (MOR = melding openbare ruimte) https://
belcombinatie.slimmelden.nl/#/home of via het tele-
foonnummer van de gemeente 14035. Vraag daarbij 
altijd naar het dossiernummer van de gemeente. U kunt 
dan altijd terugvallen op uw melding.

Wij kunnen u daarbij ook ondersteunen door uw meldin-
gen te doen. U kunt uw melding dan sturen naar toegan-
kelijkheidsteamlaren@gmail.com en dan het liefst met 
foto van de situatie.  U kunt ook naar ons inloopspreek-
uur komen op woensdag 2 november of woensdag  
7 december van 10:00-12:00 uur in het Brinkhuis. 

Namens het ToegankelijkheidsTeam Laren, Irmy Vos

Samen maken we het verschil!

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

Zes is te veel
Een paar jaar geleden zijn Mark en Karen 
 gescheiden. Zij hebben twee kinderen, nu 
 pubers. Mark ging samenwonen met zijn nieuwe 
vriendin Denise. Die had hem verteld, dat ze 
er wel van uitging dat Mark dan ook zou gaan 
meebetalen voor haar vier jonge kinderen uit 
een eerder huwelijk. Mark had Karen gewaar
schuwd, dat hij dan zou ophouden met de 
 kinderalimentatie voor hun pubers, want zes 
kinderen onderhouden werd hem echt te gortig. 
Karen in paniek: kon Mark zomaar stoppen? 
Door uitspraken van rechters zijn er uitzonderin-
gen op de wettelijke regeling en is het antwoord 
niet zomaar te geven. De belangrijkste regel: de 
stiefouder wordt onderhoudsplichtig door een 
huwelijk (of geregistreerd partnerschap) met 
de ouder van de kinderen, die tot zijn/haar 
gezin gaan behoren. Maar toch: als de ouders 
van het kind zelf alle kosten van hun kinderen 
prima kunnen betalen, laat de rechter dat vaak 
zo. De stiefouder betaalt natuurlijk al vaak wel 
van alles mee, omdat de kinderen in zijn/haar 
gezin wonen. Maar als een ouder echt te weinig 
draagkracht heeft, zal de rechter de mogelijkheid 
van een bijdrage van de stiefouder onderzoe-
ken. Een 50/50 coouderschap kan betekenen, 
dat een kind tot twee gezinnen behoort: nog 
ingewikkelder. 
Maar Mark gaat samenwonen, niet trouwen, 
bracht Karen daar tegenin. Wat is het gevolg? 
Over het algemeen zal dit voor hem niet zo snel 
tot een onderhoudsplicht leiden, want de nieuwe 
vriend(in) van een ouder wordt geen stiefou-
der. Toch zijn ook daarop weer uitzonderingen 
aangenomen door de rechter, bijvoorbeeld als 
de echte vader/moeder buiten beeld is geraakt. 
Maar met andere woorden: Mark moest gewoon 
kinderalimentatie blijven betalen.

Column Clasien_71X220mm_okt_2022.indd   1Column Clasien_71X220mm_okt_2022.indd   1 17-10-2022   12:3317-10-2022   12:33

BEL  VRIJBLIJVEND  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl    

Stuur deze bon ingevuld naar ons en 
wij bepalen gratis en vrijblijvend de 
waarde van uw woning!  

Wilt u meer informatie, kom gerust bij 
ons langs of bel. Wij helpen u graag! 

GRATIS 
WAARDEBEPALING 

Naam : _______________________ 

Adres : _______________________ 

Postcode : ____________________ 

Plaats: _______________________ 

E-mail :_______________________ 

Telefoon :_____________________ 
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Versa Vrijwilligerscentrale  
Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Alzheimer Nederland zoekt een Secretaris
Als secretaris ben je de rechterhand van de voorzitter. 
Je ondersteunt de voorzitter en bewaakt de gemaakte 
afspraken van het afdelingsbestuur. Je organiseert de 
invulling van het activiteitenplan. Ook organiseer je 
bestuursvergaderingen en bereidt deze voor. Als 
administratieve spin-in-het-web stroomlijn je de 
informatie die vanuit jouw regio en het landelijk 
bureau naar de afdeling komt en vice versa. Daarnaast 
ben je verantwoordelijk voor het relatiebeheer van de 
vrijwilligers in jouw afdeling.
Ben jij van nature nauwkeurig en vind je het leuk om 
met verschillende mensen in contact te komen?

Het Rode Kruis zoekt een Coördinator 
Evenementenhulp
Het Nederlandse Rode Kruis helpt mensen in nood, 
om de hoek en ver weg, vanuit het hart en met de mou-
wen opgestroopt, dát is waar zij voor staan. Zij doen 
dit met vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten. 
Helden die een stap vooruit zetten als het spannend 
wordt. Die de schouders eronder zetten als het nodig 
is. Ook bij evenementen en calamiteiten in het district 
Gooi en Vechtstreek staan vrijwilligers van het Rode 
Kruis paraat. Om een evenement goed te laten verlo-
pen worden er afspraken gemaakt met organisatoren 
van evenementen in het betreffende werkgebied. Vind 
jij het leuk om planningen en draaiboeken te maken? 
Leg je makkelijk contact en zorg je er graag voor dat 
alles op rolletjes loopt? Dan is deze zeer veelzijdige 
vrijwilligersfunctie echt iets voor jou!

Stichting Vier het Leven zoekt een medewerker 
servicecentrum
Stichting Vier het Leven is een snelgroeiende landelijke 
organisatie die culturele activiteiten en theaterbezoe-
ken voor ouderen organiseert. Nu deze doelgroep er 
weer volledig op uit kan, kan Vier het Leven extra hulp 
gebruiken. Dit doe je niet alleen maar samen met een 
aantal vrijwilligers op het gezellige kantoor in Huizen. 
Wat ga je doen? Je zorgt voor de administratieve af han-
deling van nieuwe inschrijvingen, reserveringen, 
terugbelverzoeken, binnenkomende en uitgaande post 
en e-mail. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt 
voor allerhande vragen en heb je hiervoor contact met 
regiomanagers en locatie coördinatoren door heel 
Nederland. Ben jij minimaal 1 dagdeel per week 
beschikbaar en heb je affiniteit met de doelgroep?

Contact 
Spreekt een van deze vacatures je aan, wil je weten 
welk vrijwilligerswerk er nog meer is of heb je vragen 
over vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met 
Juliette Lugt coördinator Vrijwilligerscentrale BEL, 
06-82311097, info@vcbel.nl of kijk op www.vcbel.nl. 

Uit het archief van de Historische kring Laren - 75

Door Bep (G.L.) De Boer

1922 (100 jaar geleden)

Professor Stopfort heeft er in het blad De Lancet op 
gewezen dat het gebruik van armbandhorloges niet zo 
onschuldig is als wij denken. Hij heeft n.l. gevallen van 
zenuwpijn (neuralgie) en zenuwontsteking (neuritis) 
waargenomen, die op het dragen van dergelijke horlo-
ges berusten. In hetzelfde blad waarschuwt een officier 
van gezondheid tegen het gebruik van armbandhorlo-
ges in de eerstvolgende oorlog. Hij heeft n.l. verscheiden 
gevallen waargenomen waar het dragen van een arm-
bandhorloge de indirecte oorzaak was van een ernstige 
verminking van de hand waar aan het horloge was 
bevestigd. Het glas van het horloge weerkaatste het 
zonlicht en het horloge werd zo het prachtige mikpunt 
voor de vijandelijke kogels. 
Omdat nu een armbandhorloge als een onmisbaar uit-
rusting stuk is te beschouwen voor een officier in actie-
ve dienst in de vuurlijn, drong hij erop aan of ervoor te 
zorgen dat het niet als ref lector zou kunnen fungeren. 
In plaats dat men het horloge op de bovenzijde van de 
pols draagt, zou men het horloge ook aan de binnenzij-
de van de pols kunnen dragen, hetgeen veel veiliger zou 
zijn. 
Het enige bezwaar aan het dragen aan de onderzijde is, 
dat het glas veel gemakkelijker zal breken. Maar het 
horloge blijft wat dat betreft toch een obstakel, zeker 
wanneer men door struiken, of metalen afrasteringen 
moet kruipen. Het beste zou zijn om het horloge te 
beschermen met gaas van metaaldraad om beschadi-
ging te voorkomen.

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 te 

Laren. Donateurs ontvangen het kwartaalbericht.
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 Even voorstellen: 
Bert van Aalten
 
Wat doe je bij Dorpsradio Laren?
Ik presenteer twee programma’s: woensdag van 12.00 tot 
14.00 uur de “Nostalgische Lunch” en iedere donderdag 
vanuit het oudste familiecafé in Laren “De Bijenkorf ” 
tussen 15.00 en 17.00 uur “Band om onze harten”. Ik 
interview dan een of meerdere gasten en draai muziek 
van hun keuze. Gezelligheid troef! Daarnaast ben ik ook 
voorzitter van de stichting Dorpsradio.
 
Waarom werk je mee aan de dorpsradio?
Primair omdat het leuk is, maar ook om zo een extra luis-
terdimensie voor ons dorp en omstreken te creëren. Mooi 
is ook dat we vluchtelingen uit Oekraïne zendtijd kun-
nen bieden: drie keer twee uur per week Ukraine-Radio. 
Helaas ontbreekt het ons aan f inanciële middelen om de 
luisterdichtheid op te voeren. Dat komt omdat wij moe-
ten betalen voor de streamingdiensten en het is erg 
moeilijk om daar sponsoring voor te vinden. Alles beta-
len we zelf en daardoor staat verdere ontwikkeling van 
Dorpsradio nu wat stil.

Wat is er zo leuk aan de dorpsradio?
Het pionieren en ongedwongen sfeertje. En de uitdaging 
om de luisterdichtheid groter te maken. Dat iedereen 
Dorpsradio aan heeft staan in plaats van een andere zen-
der. Maar dat is nog een lange weg te gaan.

Wat is volgens jou het belang van Dorpsradio?
Informatie, ontspanning en gezelligheid uit de speakers 
laten komen. Omdat we alleen via internet te beluisteren 
zijn, merken we dat ouderen ons minder makkelijk weten 
te vinden. Daarom willen we in bejaardencentra en ande-
re instanties zoals ziekenhuis, verzorgingsf lats etc. graag 
apparatuur installeren zodat de bewoners heel eenvoudig 
Dorpsradio kunnen aanzetten via een (kabel)systeem.

Ook meewerken aan Dorpsradio Laren? Stuur een e-mail 
naar eric@dorpsradio.nl.

Luisteren naar dorpsradio kan via www.dorpsradio.nl of 
via de app in uw appstore.

Lezing Nanning Mol bij de Sociëteit Jan Hamdorff 
De kracht van de kleine kern! 

Op 10 november 2022 om 20.30 uur spreekt burgemeester 
Nanning Mol in Sociëteit Jan Hamdorff. Hij vertelt over 
zijn carrière in de politiek en het openbaar bestuur en 
over het burgemeesterschap. Centraal thema in zijn ver-
haal is de kracht van de kleine gemeente in een tijd waar-
in de samenleving veel uitdagingen kent. Het bestuur 
van de sociëteit nodigt naast de eigen leden ook andere 
belangstellenden van harte uit om de lezing bij te 
wonen! 
Sociëteit Jan Hamdorff dankt haar ontstaan en identiteit 
aan “Het Kroegje” van het toenmalige Hotel Hamdorff, 
de plek waar deze in 1959 werd opgericht.  De sociëteit 
beschikt over een eigen gebouw met bar, stamtafel, bil-
jart en kenmerkt zich als een echte vriendenclub van 
mannen waarvan velen hun maatschappelijke carrière 

achter de rug hebben 
en sommigen nog 
werkzaam zijn. Naast 
een vaste wekelijkse 
sociëteitsavond zijn er 
activiteiten als bridge, 
biljart, golf en culture-
le of sportieve uitstap-
jes. Bent u geïnteres-
seerd in de lezing en/of 
wilt u kennismaken met deze herensociëteit, meldt u 
aan bij de secretaris (e-mail secretaris@societeitham-
dorff.nl).
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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.

Als je ergens 100% overtuigd van bent, ben je over-

tuigd van je gelijk. Je gaat door roeien en ruiten en 

om je gelijk te krijgen. Zeker bij monopolie of scrab-

ble komt bij menig persoon zijn overtuiging boven-

drijven. Of je je gelijk krijgt ligt aan de andere (partij) 

, aan de rechtspraak of aan de wetenschap, maar ook 

die wordt tegenwoordig met allerlei complottheorie-

en geprobeerd onderuit te halen. Het tegenoverge-

stelde van 100% zekerheid is onzekerheid. Onzeker-

heid kan worden veroorzaakt door lichamelijke, 

sociale, f inanciële en emotionele factoren van angst. 

Het verleden speelt hierbij een grote rol, maar de toe-

komst staat niet in een glazen bol en wij mensen zijn 

nieuwsgierig van aard. Vertrouwen in de mensen om 

je heen, vertrouwen in elkaar, uitgaan van je eigen 

krachten, uitgaan van je eigen waarde(n) en normen 

helpen bij het dagelijks leven. Op dit moment zijn de 

gebaande paden in de wereld kronkelig, onvoorspel-

baar, houden ineens op met bestaan en willen som-

migen onder ons de spierballen laten zien om de 

krachten te meten. De woningmarkt, wij allemaal, 

hebben hier last van. Het vertrouwen in eigenlijk al-

les slinkt. De prijzen voor de dagelijkse “behoeften” 

stijgen, (inf latie) en de rente stijgt; zowel de hypo-

theekrente als de spaarrente. Ook in de makelaardij 

zien we de eerste tekenen en van onzekerheid een rol 

gaan spelen. Anderzijds  koop je een woning voor de 

lange termijn. Mijn inziens ga je er tenminste 10 tot 

15 jaar in wonen en kijk nou eens 10 jaar terug? Wat 

wel 100% zeker is, dat men een huis wilt  kopen waar 

je je thuis voelt, waar je kunt ontspannen, waar je je 

veilig in voelt.  Wat ook 100% zeker is dat wij als make-

laar voor u door roeien en ruiten gaan de beste koper 

te vinden of het f ijnste (t)huis.

Marjolein

BERICHT UIT HET ROSA SPIER HUIS

Gelukkig in de crisis?
We gaan weer naar de winter toe. Oudere mensen 
hebben dit seizoen al heel vaak meegemaakt dus als 
jongere oudere zou ik daar onderhand op voorbereid 
moeten zijn. Maar waar niemand op voorbereid is 
zijn de hoge energiekosten. Daar kun je de koude 
rillingen van krijgen. Crisis dus. Een Elfstedentocht 
kan Nederland zich deze winter niet permitteren. De 
warmte zullen we bij elkaar moeten zoeken. Onder 
de deken en dicht tegen elkaar aan bij het licht en de 
warmte van een kaars. 

Ik luister naar een 
lied van Gerard 
Cox: 1948 “Toen 
was geluk heel 
gewoon”, een 
tekst die Kees van 
Kooten en Wim de 
Bie schreven voor 
het programma 
Hadimassa. Ook 

crisistijd. Hierin kun je horen hoe gezellig een crisis 
eigenlijk was. Dat heb ik nooit geweten. Hoe we toen 
met z’n allen de wederopbouw van Nederland te lijf 
gingen. Dat waren nog eens tijden, met het ganzen-
bord op tafel, de periode van Drees waarin Nederland 
herrees. Buiten huilde de wind om het huis maar de 
kolenkit stond paraat. Er hing een lapje voor de brie-
venbus en papier in de tochtigste kieren gepropt. En je 
kreeg een kruik mee naar bed. Wat een geweldige tijd, 
je zou er zo naar terug verlangen. 

Of niet? Ik las al dat de waxinelichtjes van Verkade 
weer gekocht worden. Het lijkt erop dat we een oer-
gezellige koude crisiswinter tegemoet gaan. Laten we 
‘het geluk’ maar weer ‘gewoon’ noemen, dan komen 
we er beter uit dan we erin gegaan zijn. Op naar de 
volgende crisis! Gezellig hè. Het zal uiteindelijk wel 
weer een keer lente worden…

Herre Methorst
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Vrijdag 4 november 
Suol Percussion
20.00 uur – Rosa Spier Huis
Prijs € 5,00 – (incl. garderobe en 
consumptie) 
De acht leden van dit bijzondere slagwerkensemble 
hebben elkaar leren kennen tijdens hun studie aan 
het ArtEZ Conservatorium te Zwolle. De naam Suol 
Percussion is een samenstelling van ‘Suol’, oud-
Nederlands voor Zwolle, en ‘Percussion’, de Engelse 
term voor slagwerk. Suol Percussion wordt steeds 
vaker gevraagd om optredens bij verschillende pro-
jecten en evenementen door heel Nederland te ver-
zorgen. 

Vrijdag 4 november 
Shirma Rouse – Hoop en Liefde 
20.15 uur – Singer Theater
Prijs € 27,50 – Supporters € 25,00 
Shirma Rouse mag je met recht de 
Nederlandse Queen of Soul noemen. Ze overtuigde 
als hartverwarmende finalist van The Voice of Hol-
land 2013, was backing vocalist bij Anouk op het Euro-
visie Songfestival, speelde Maria in The Passion, 
maakte diepe indruk met haar weergaloze Tribute to 
Aretha Franklin en was afgelopen zomer als coach te 
zien in het programma Amazing Grace op NPO 1. Een 
muzikale reis!

Woensdag 9 november 
Ciska Mertens & Earl Christy
20.00 uur – Rosa Spier Huis
Prijs € 22,50 – (incl. garderobe 
en consumptie) 
Galante muziek voor twee barokluiten. Ciska en Earl 
delen een interesse voor het late luitrepertoire en 
bespelen voor dit programma met darm besnaarde lui-
ten, om zo dicht mogelijk bij het klankideaal voor deze 
muziek te komen. Op het programma werken van Sil-
vius Leopold Weiss, Jacob Friedrich Kleinknecht, Willem 
de Fesch en Joachim Bernhard Hagen.

Oliver Twist, Zwitserland, Sint-
Bernhardhonden en Op Jacht

Het Dickenstheater 
Laren brengt weer een 
gevarieerd programma. 
In de huidige onzekere 
tijd, waarin het verschil 
tussen arm en rijk 
toeneemt, hebben de 
boeken van Charles 
Dickens nog steeds de 
duidelijke boodschap 
zorg voor elkaar te tonen 

en de aandacht van de politiek te vragen. In Oliver Twist 
beschrijft Dickens de misstanden die door de 
machtspositie van de bestuurders in De Armenzorg 
ontstaan. Door zijn aanklacht werden vanuit de politiek 
verbeteringen van dit systeem aangebracht. In het 
verhaal Meneer Bumble’s Aanzoek (Mr. Bumble’s 
Courtship) is dat uitoefenen van macht een spel van de 
verliefde bode en de zogenaamde ‘huismoeder’ van het 
Armenwerkhuis, waarin eens een jonge vrouw Oliver ter 
wereld bracht.
Na de pauze brengt het publiek een bezoek aan 
Zwitserland want Charles Dickens schreef daar in 1846 
aan zijn roman Dombey and Son. Hij bezocht onder 
andere het hooggelegen Sint-Bernhardklooster, een 
reden om tijdens het intermezzo met de toverlantaarn 
daar ook een kijkje te nemen.

Daarna volgt het vrolijke 
verhaal Op Jacht (The 
Shooting Experiences) uit 
The Pickwick Papers, waarin 
de leden van de club leren 
omgaan met het hanteren 
van de geweren. Dat de 
meeste Pickwickians 
onhandig zijn is algemeen bekend… Bang voor het 
geknal zijn zij op humoristische wijze een gevaar voor 
zichzelf en hun omgeving.
Op zondagmiddag 27 november zal Charles Dickens-
acteur Aad Kok de personages uit deze verhalen tot leven 
brengen en daarbij vertoont Else Flim originele 
glasplaten via de toverlantaarn.
Aanvang 14.00 uur. Entree € 15,00 (inclusief koff ie/thee 
in de pauze). Reserveren via: dickens@ziggo.nl of 035 
8872376 De voorstellingen zijn niet geschikt voor 
kinderen. De Kerstvoorstellingen zullen plaatsvinden 
op 11 en 18 december. 
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Zaterdag 19 november
Jeroen Spitzenberger & New Rotterdam 
Jazz Orchestra - Memento Mori 
20.15 uur – Singer Laren
Prijs € 29,50 – Supporters € 27,50
‘Memento Mori’ is een ontmoeting tussen de in Rotterdam 
geboren en getogen Jeroen Spitzenberger en het New Rot-
terdam Jazz Orchestra. De acteur is hierin al net zo virtu-
oos als de dertien jazzmuzikanten waarmee hij het podi-
um deelt. 

Donderdag 24 november
Wijncabaret – De Aimabele Schoften
20.15 uur – Brinkhuis Theater
€ 18,50
CABARET - De Aimabele Schoften zijn liefhebbers van het 
leven en daar hoort regelmatig een goed glas wijn bij. Dat 
zij over dit goddelijke vocht een muzikaal cabaret hebben 
gemaakt is dus niet zo verwonderlijk.

Zondag 27 november 
Oliver Twist, Zwitserland, Sint-Bernhard-
honden en Op Jacht
14.00 uur - Dickenstheater Laren
€ 15,00 (inclusief koffie/thee in de pauze)
Dickens beschreef ook in dit verhaal uit Oliver Twist met 
scherpe pen de omgang van de bestuurders met de armen 
in de werkhuizen. Na de pauze volgt een bezoek aan Zwit-
serland waar hij woonde en ook het Sint-Bernhardklooster 
bezocht. De voorstelling eindigt met het humoristische 
verhaal Op Jacht uit The Pickwick Papers. Solotoneel met 
toverlantaarnvoorstelling. Reserveren is noodzakelijk.

Zondag 27 november 
Sonoro Quartet
15.00 uur – Rosa Spier Huis
Prijs € 5,00  
(incl. garderobe en consumptie) 
Het Sonoro Quartet is een van meest belovende en toon-
aangevende strijkkwartetten van hun generatie. In okto-
ber 2021 won het ensemble de derde prijs en twee speciale 
prijzen op de Bartók World Competition for String Quartet. 
Deze concertserie wordt mogelijk gemaakt door de Anna 
Stibbe Stichting.

Dinsdag 15 november 
Koffieconcert Wouter Harbers
10.30 uur – Brinkhuis Theater Gratis
PIANOCONCERT - Gratis koffieconcert van 
Wouter Harbers van 11.00 – 12.00 uur (inloop 
10.30 uur). De koffieconcerten van Wouter zijn een beproefd 
succes; met meer dan 100 optredens per jaar door heel Neder-
land.

Woensdag 16 november 
Joop & Mads Wittermans – Vader en Zoon, 
20 jaar later
20.00 uur – Rosa Spier Huis
Prijs € 22,50 
(incl. garderobe en consumptie) 
Ruim twintig jaar geleden speelden Joop en Mads Witter-
mans de bijzondere voorstelling Vader en Zoon. Nu staan ze er 
weer, met een nieuwe tekst van zes bevriende schrijvers. 

Vrijdag 18 november 
Het Feest der Poëzie – Van en over Couperus
20.00 uur – Rosa Spier Huis
Prijs € 5,00 
(incl. garderobe en consumptie) 
Collectief Het Feest der Poëzie presenteert een avond over 
de grootste Nederlandse schrijver van rond 1900, Louis 
Couperus, zoals u hem wellicht nog niet kent. Voordrachts-
kunstenaar Simon Mulder brengt bekend en minder bekend 
werk van Louis Couperus. 

Vrijdag 18 november
Richard Groenendijk – Voor iedereen beter 
20.15 uur – Singer Theater
Prijs € 29,50 – Supporters € 27,50
Ruim tweehonderd keer speelde Richard 
Groenendijk zijn vorige theatervoorstelling 
‘Om Alles!’ in de Nederlandse theaters. Het zorgde voor uit-
verkochte zalen met razend enthousiast publiek en een nomi-
natie voor de prestigieuze cabaretprijs Poelifinario. Volgens de 
pers behoort Groenendijk tot de grote komieken van ons land. 

Reserveren en betalen voor de Papageno Zondagochtendconcerten via  www.papageno.nl/evenementen

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

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

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

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

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

TheaTeragendaTheaTeragenda
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Dinsdag 18 oktober 
werd het Informatie-
punt Digitale Over-
heid in de Bibliotheek-
vestiging Laren 
feestelijk geopend door 
wethouder Frits Wes-

terkamp. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over 
financiën, administratie, belastingen, huur- of zorgtoe-
slag, het digitale zorgdomein, (mantel)zorg, hulp thuis 
doorvrijwilligers, loopbaanadvies, taal, computer of tele-
foon, brandveiligheid in huis en het verduurzamen van je 
huis. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek kunt u 
dagelijks van maandag tot en met vrijdag terecht met al 
uw vragen. Een afspraak maken is niet nodig. 

Voor ouderen en bewo-
ners van Laren die in de 
f inanciële problemen 
komen door de hoge 
energierekening opent 
het Brinkhuis haar deu-
ren. Op werkdagen bent 
u vanaf 09.00 uur welkom en op zaterdagen vanaf 10.00 
uur in onze foyer, een van onze stijlkamers of de biblio-
theek. U bent niet verplicht tot het kopen van een con-
sumptie en u mag ook eigen broodjes of drankjes meene-
men. Dagelijks laten wij weten welke ruimte er gebruikt 
kan worden. Zo kunt u thuis besparen op energie en 
biedt het Brinkhuis wat licht in de donkere dagen voor 
kerst. Met de stijgende aantallen coronabesmettingen 
kunnen we u bovendien een gratis coronazelftest aan-
bieden zodat u - bij klachten - een test kunt doen.

KKIDS = Kunstenaars en Kinderen 
In De School. Voor de derde keer 
wordt een kunstproject van Stich-
ting KKIDS georganiseerd op de 
vijf Larense basisscholen. Leerlin-
gen van de bovenbouw werken 
nauw samen met twee professio-
nele kunstenaars aan een van te 
voren bepaald thema, dat naar 

eigen idee mag worden uitgewerkt. Het thema van dit 
jaar is De Larense Boer. De thema’s worden jaarlijks geko-
zen vanuit het geredde en gerestaureerde kunstwerk 
’Laren van Weleer’ (in de Hertenkamp geplaatst) dat ons 
dertien taferelen uit het Larense leven toont. Het idee 
achter de projecten is om vooral het verleden, met het 

Informatiepunt Digitale Overheid

Het Brinkhuis laat u niet in de kou staan!

Expositie Stichting KKIDS

heden en zelfs de toekomst te verbinden. Hoe actueel is 
nu het thema ‘De Boer’! Er is kei- en keihard gewerkt en 
met geweldig resultaat. Vrijdag 28 oktober komen alle 
werken naar het Brinkhuis en wordt de expositie samen-
gesteld. De kroon op het werk! Op zaterdag 29 oktober 
van 14.00-16.00 uur is de feestelijke opening. De kinderen 
kunnen dan hun werken aan hun papa’s en mama’s laten 
zien en er komt ook nog een verrassing – een speciaal 
optreden van … Als je dat wilt weten, moet je maar komen 
kijken! Dat kan tot 11 november.

In de foyer van het Brink-
huis is tot 14 november 
een expositie te bezichti-
gen met werken van Ton 
van der Linden. Een serie 
bijzondere bronzen beel-
den van deze autodidacti-
sche kunstenaar. Na een carrière in de verpleging en 
daarna in de ICT, nam Ton een stoere beslissing om in 
2020 met vervroegd pensioen te gaan om zijn droom kun-
stenaar te worden eindelijk te kunnen realiseren. Einde-
lijk was er de ruimte en de vrijheid die hij nodig had om 
te kunnen maken wat hij zo graag wilde delen: dynami-
sche en expressieve beelden kunnen creëren. Hij boet-
seert vanuit zijn gevoel; de liefde die hij in zijn beelden 
legt, wil hij kunnen overdragen. Daarom werkt hij ook 
graag ‘en plein air’. Het Brinkhuis biedt hem de kans om 
op het terras aan zijn beelden te werken, maar bij slecht 
weer ook in de gang. Hoe leuk is het om een kunstenaar 
aan het werk te zien en gelijk ook zijn beelden te kunnen 
bewonderen.

De start na corona 
viel voor de meeste 
koren niet mee. 
Sommige koren 
moesten zelfs wor-
den opgeheven en 
velen kampten met 

te weinig zangers. Mannenkoor “De Erfgooiers” startte 
in augustus weer met zingen in de bestaande setting. Er 
werden meerdere optredens gepland en de reacties op de 
uitvoeringen waren positief en daarom een f linke aan-
moediging om door te gaan. ”De Erfgooiers” hebben dan 
ook besloten het koor verder uit te breiden, zodat het 
koor ook bij het uitvallen van één of meerdere zangers, 
het repertoire zoals altijd kan uitvoeren. Cees Bus is diri-
gent en verzorgt samen met Nico de Leeuw de muzikale 
begeleiding. Cees richtte het koor op en bedacht de naam 

Expositie Ton van der Linden

Mannenkoor zoekt nieuwe leden
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ervan. Hij staat bekend als dirigent van vele koren en 
muziekgezelschappen. Zo heeft hij ook het Larense koor 
“De Speuit” opgericht en jarenlang gedirigeerd. Onder 
zijn leiding groeide dit koor uit tot een begrip in Laren 
en omstreken. In 2020 richtte hij ook mannenkoor “De 
Erfgooiers” op, een club van mannen die naast zingen, 
houden van plezier, gezelligheid en een open en ont-
spannen sfeer. Iedere maandagavond van 19.30 -21.30 uur 
wordt geoefend in de Blokhut (het speeltuingebouw van 
buurt- en speeltuinvereniging “Ons Genoegen”) aan de 
Smeekweg 104 te Laren. Mannen die graag willen zingen 
in een gezellig koor, zijn van harte welkom en kunnen 
zich melden bij Cees Bus (tel: 06-33861911, mail: cees-
bus5@gmail.com). Nieuwsgierig? Ga op afspraak eens bij 
de oefenavond kijken. Je hoeft overigens geen échte Erf-
gooier te zijn om mee te kunnen zingen!

In circulaire ontmoetingsplaats 
De Groene Afslag is van de 
bekroonde fotograaf Marie-
Claire Greve een overzichtsten-
toonstelling te zien met meer 
dan dertig spectaculaire opna-
men die zij over de hele wereld 

heeft gemaakt, van even fraaie als kwetsbare natuur. Het 
onderwerp gaat Marie-Claire Greve (1966) aan het hart: 
“Het is belangrijk dat wij als mens meer in contact zijn 
met de natuur. Die boodschap probeer ik over te brengen 
in mijn werk.” De scènes die zich voor haar camera aan-
dienen associeert ze met belevenissen uit haar leven. De 
verkooptentoonstelling in De Groene Afslag is de achtste 
solo-expositie zijn van Marie-Claire Greve. Een deel van 
de opbrengst van de verkoop van haar werk gaat naar de 
Alliance for Nature, een stichting die lezingen geeft over 
de bewustwording van de relatie tussen mens en natuur. 
De expositie is in oktober en november te zien bij De 
Groene Afslag, Amersfoortsestraatweg 117 Laren. Ope-
ningstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 18.00 uur; 
zaterdag en zondag van 10.00 - 17.00 uur.

Tot en met 27 november 
zijn in het Rosa Spier Huis 
werken te zien van Gilles 
de Rooij en Roos Langen-
dorff. Gilles de Rooij (1947) 
leerde technisch tekenen 
tijdens zijn beroepsoplei-
ding Weg- en Waterbouw. 
In zijn vrije tijd ging hij 
steeds meer tekenen, waar-

Expositie natuurfoto’s Marie-Claire Greve

Expositie Gilles de Rooij en Roos Langendorff

Activiteiten

na hij in 1984 lessen ging volgen aan het Pieter Brueghel 
Instituut. In eerste instantie pentekenen en stillevens 
met olieverf, maar later ook model en portret. Gilles is lid 
van stichting KuBra, (Kunstenaars uit Brabant). Roos 
Langendorff (1970) volgde de opleiding theatervormge-
ving aan de Rietveld Academie. Een aantal jaren werkte 
zij als ontwerper/rekwisiteur voor diverse jeugdtelevisie-
producties. In die tijd haalde zij ook haar lesbevoegdheid 
en kwam ze als educatief medewerker te werken in Sin-
ger Laren. Roos is gefascineerd door de buitenbeentjes, 
vormen en verschijnselen met een twist. Hierin ligt voor 
haar de schoonheid verborgen. Net als in het leven zelf. 
Deze indrukken groeien uit tot nieuwe beelden, waarin 
soms delen herkenbaar zijn maar vaak geabstraheerd. De 
tentoonstelling is dagelijks gratis toegankelijk.

De Vereniging van Beeldende Kun-
stenaars ‘Laren-Blaricum’ bestaat 
100 jaar. In het vernieuwde Singer 
Museum wordt dit heugelijke feit 
gevierd met een jubileumexposi-
tie, waar de kunstenaars hun 
meest recente werken laten zien. 
In de Van Den Brink Galerij kan 
men genieten van het werk van de 

eerste leden van de vereniging, die in de collectie van Sin-
ger zijn opgenomen. De expositie is te bezichtigen t/m 
27 november. Openingstijden Singer Museum: dinsdag 
t/m zondag 10.00 -17.30 uur. Kijk voor meer informatie op 
www.kunstenaarslarenblaricum.nl en op 
www.singerlaren.nl. 

BEL-Art organiseert tot en 
met 15 november de ten-
toonstelling De natuur van de 
Erfgooiers. Veel van de huidige 
natuurgebieden in het Gooi 
waren voormalige gronden 
van de Erfgooiers die in 1933 
door de Stichting Gooisch 
Natuurreservaat werden aan-
gekocht om ook voor de vol-

Expositie Kunstenaarsvereniging 
‘Laren-Blaricum’  

BEL-Art De natuur van de Erfgooiers
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Laren. Stichting Het Spookbos 
organiseert dit jaar weer samen 
met de BEL-gemeenten een leerza-
me, spannende en vooral gezellige 
avond voor iedereen. De Nacht van 
de Nacht is een jaarlijks evenement 
van de Natuur en Milieufederaties. 
Op deze avond wordt aandacht 
gevraagd voor donkere nachten t.b.v. nachtdieren en de 
schoonheid van de sterren om bewustzijn te creëren over 
lichtvervuiling.  Het Spookbos organiseert wederom een 
spannende avond waarbij op een leuke manier aandacht 
wordt gevraagd voor het thema lichtvervuiling. Kom en 
duik in de sterrenkoepel, bezoek het theater in het bos, 
ontmoet een echte uil, pluis een uilenbal uit, laat je 
schminken en nog veel meer. Natuurlijk ontbreken ook 
dit jaar onze heksen niet, die klaar staan met heerlijke 
warme chocomel, die bereid is in hun speciale ketel! Voor 
de sterrenkoepel (20 minuten) en het theater (25 minu-
ten) dient gereserveerd te worden. Er vinden vijf theater-
voorstellingen plaats die in tijdsloten zijn verdeeld: 17.15 
uur, 17.45 uur, 18.15 uur, 19.00 uur en 19.30 uur. Voor ieder 
tijdslot is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. In de 
sterrenkoepel vinden 6 voorstellingen plaats die ook in 
tijdsloten zijn verdeeld: 17.15 uur, 17.45 uur, 18.15 uur, 
19.00 uur, 19.30 uur en 20.00 uur. Ook voor deze voorstel-
lingen is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Reser-
veren voor de voorstellingen kan door een e-mail te stu-
ren o.v.v. naam, aantal personen, de activiteit (theater/
sterren koepel) en het gewenste tijdslot naar administra-
tie@spookbos.nl . De reserveringen zijn tot vrijdag 28 
oktober, 17.00 uur te maken. Wees er snel bij! De entree en 
activiteiten worden aangeboden door de BEL-gemeenten.  

De PC Helpdesk BEL 
organiseert op maan-
dagmiddag 31 oktober 
om 14.00 uur de presen-
tatie: “Het nieuwe TV 
kijken – eenvoudig uit-
gelegd”. Tegenwoordig 
kun je je televisieavond 

geheel naar eigen smaak inrichten. Naast de tientallen 
zenders zijn er ook mogelijkheden als Uitzending 
Gemist, Uitgesteld Kijken en f ilms en series via Netf lix. 
En niet alleen op je televisie, maar ook op je tablet en lap-
top. Tijdens deze themamiddag in de theaterzaal van het 
Brinkhuis legt presentator Bert Haas het nieuwe tv kij-
ken op een eenvoudige manier uit, zonder diep in te gaan 
op de techniek. Behalve een stukje geschiedenis en het 
verschil tussen (oude) analoge en digitale tv, behandelt 

Het nieuwe TV kijken – eenvoudig uitgelegd

gende generaties natuur in het Gooi te behouden. Deze 
gebieden spreken tot op de dag van vandaag tot de ver-
beelding en zorgen voor ontspanning en inspiratie. BEL 
Art heeft regionale kunstenaars aangesloten bij de Stich-
ting Kunst in Laren en Stichting kunst en cultuur Blari-
cum uitgenodigd zich te laten inspireren door de Gooise 
natuur en hoe deze zich verhoudt tot het Erfgooiersverle-
den. Maar liefst 15 kunstenaars hebben hier gehoor aan 
gegeven en dat heeft indrukwekkende werken opgele-
verd. Kunstenares Louise Ellen van Gorkom heeft de 
stand van de hedendaagse Gooise natuur en de link naar 
het agrarische verleden op deze gebieden, indrukwek-
kend in een schilderij uitgebeeld door korhoenders op de 
heide te plaatsen. Zij wil hiermee aangeven dat de heide 
behouden is maar dat de korhoenders zijn verdwenen en 
niet (snel) meer zullen terugkeren, naast de vogels zijn de 
achtergelaten gereedschappen van de boeren te zien. 
Andere kunstenaars die aan de expositie deelnemen zijn: 
Maja Boot, Henriëtte Evenhuis, Winnie Fokker, Susanne 
Vianen, Barbara Houwers, Wout Koppers, Lydia Loenen-
Verbeek, Jaap Majoor, Jikke Meijhuis, Marja Ormeling, 
Willibrord Rooswinkel, Ineke Vaasen, Rita Verweijen-
Mast en Elize van der Werff.  De expositie is te zien tij-
dens openingsuren van het Gemeentehuis aan de Zui-
dersingel 5 in Eemnes. Af beelding: Heden en verleden, 
L.E. van Gorkom, Olieverf op doek.

Wist u dat in het Papageno 
Huis een ruime lichte zaal 
is, die zich uitstekend leent 
voor diverse bijeenkomsten? 
Zo worden er regelmatig ver-
gaderingen en verjaardags-
feesten georganiseerd. Daar-

naast kan ’t zAaltje, vernoemd naar oprichtster Aaltje 
van Zweden, ook door verenigingen worden gehuurd. 
Bijvoorbeeld voor yoga, dans, fotografie of schaken. De 
ruimte is modern uitgerust en voorzien van alle beno-
digde faciliteiten, met als klap op de vuurpijl een fraaie 
concertvleugel. De ontvangst wordt geregeld door een 
team van zorgmedewerkers, vrijwilligers en jongeren 
met autisme. Samen zorgen zij voor service op maat. Ook 
als het gaat om de hapjes en drankjes. Alles wat wordt 
geserveerd, van appeltaart tot lunch, van brownie tot 
diner, wordt vers en met smaak bereid. Meer info: www.
papageno.nl

Doe de lichten uit, laat het donker, donker en kom naar 
de Nacht van de Nacht op zaterdag 29 oktober bij kin-
derboerderij Het Spookbos op de grens van Eemnes/

’t zAaltje te huur

Nacht van de Nacht op het Spookbos
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hij ook vragen als: Welke apparaten kom je tegen, zoals 
Ziggo-kastje en Chromecast? Wat kun je daar allemaal 
mee en wat heb je daarvoor nodig? Kan het ook eenvoudi-
ger voor mensen die moeite hebben met al die apparaten? 
Inwoners (50+) uit de BEL-gemeenten zijn van harte wel-
kom. Aanmelden kan via themabijeenkomst@pchelp-
deskbel.nl onder vermelding van naam, telefoonnum-
mer, e-mailadres en aantal deelnemers. Kosten 6,00 euro 
p.p. incl. een kopje koffie/thee in de pauze. Graag met 
PIN betalen. De PCHelpdeskBEL is van maandag t/m 
vrijdag geopend van 10.00-12.00 uur.

Econoom Paul Schenderling (1989), 
adviseur bij overheden over sociale 
en ecologische vraagstukken, heeft 
de bakens in zijn leven verzet om 
de klimaatcrisis te lijf te gaan. Dat 
vergt pijnlijke keuzes. “Maar het 
moet”. Op dinsdag 1 november 
houdt hij in de Johanneskerk een 
lezing over ‘de vreugde van 

genoeg’. In zijn lezingen bespreekt Paul aan de hand van 
kleine en grote verhalen wat er nodig is om rechtvaardig 
te handelen binnen onze economie. Hij legt op heldere 
en eenvoudige manier uit hoe onze huidige economie in 
elkaar zit. Vervolgens geeft hij concrete en praktische 
adviezen hoe we eerlijker en duurzamer kunnen leven en 
hoe we elkaar daarbij kunnen helpen. Datum, tijd en 
plaats: dinsdag 1 november van 19.30 tot 22.00 uur in de 
Johanneskerk aan de Naarderstraat. Bij binnenkomst is 
er koffie of thee en bij de afsluiting een glas wijn. De toe-
gang is gratis maar een bijdrage wordt zeer op prijs 
gesteld. Dit is een bijeenkomst in het kader van het Win-
terprogramma van de Protestantse Gemeente Laren-
Eemnes (PGLE).  

Op donderdag 3 
november start bij 
Viore weer de work-
shop ‘Schrijven 
helpt’, een workshop 
die jaarlijks wordt 
aangeboden aan 

mensen die geconfronteerd zijn met kanker. Veel men-
sen ervaren na de diagnose kanker dat er allerlei levens-
vragen op hen af komen. Vragen over jezelf, over de bete-
kenis van je leven en de invulling van je toekomst. In 
deze situatie kan het helpen om het eigen leven in kaart 
te brengen en op een gerichte manier naar antwoorden te 
zoeken op deze vragen. Tijdens de workshop ‘Schrijven 

Paul Schenderling gaat klimaatcrisis te lijf

Workshop ‘Schrijven helpt’ 

helpt’ word je begeleid in het schrijven van je levensver-
haal en het duidelijk maken van je kijk op het leven. De 
acht bijeenkomsten duren een dagdeel en vinden eens in 
de twee weken plaats. Aan het einde van de serie heb je je 
eigen geschreven levensverhaal in handen. Dit is dan een 
weergave van wat je waardevol vindt, en het vormt je per-
soonlijke leidraad bij toekomstige vragen en keuzes in 
het leven. Heb je belangstelling voor deze workshop, laat 
dat dan weten via aanmelden@viore.org. Bellen kan ook: 
035 6834620. De workshop wordt voorafgegaan door een 
intakegesprek. Deelname aan deze workshop kost € 40,- 
voor de 8 bijeenkomsten. Bij Viore, centrum voor mensen 
die leven met kanker, staan de deuren aan de Oostereng 
44 in Hilversum open op alle weekdagen tussen 10.00 en 
16.00 uur. Zonder afspraak of verwijzing kunnen bezoe-
kers dan terecht voor een luisterend oor en voor informa-
tie over het uitgebreide aanbod aan activiteiten en lezin-
gen. Bezoekers kunnen ook een afspraak maken voor 
individuele gesprekken over bijvoorbeeld het hervinden 
van balans, jongeren en kanker, kanker binnen het 
gezin, en kanker en werk. Zie voor meer informatie ook 
de website: www.viore.org.

Wil je je lekker voe-
len en ervaren dat 
je goed bent zoals je 
bent? Weten wat je 
moet doen als je 
even niet lekker in 
je vel zit? En ben je 

tussen de 8 en 12 jaar? Kom dan naar de volgende reeks 
kinderyoga & mindfulness-sessies die in november start. 
In een reeks van 4 lessen leer je hoe je je zelfvertrouwen en 
concentratie vergroot, je beter kan ontspannen, beter leert 
omgaan met emoties, je fijner gaat voelen en beter kan 
slapen. De 4 lessen vinden plaats op 4, 18 en 25 novem-
ber en 2 december van 15.00 tot 16.00 uur in OBS de 
Ploeg. De lessen worden verzorgd door Simone Onland, 
gecertificeerd kinderyogadocent en yogadocent. Kosten 
zijn € 50,- voor 4 sessies. De lessen zijn opgebouwd op basis 
van de 4 elementen: aarde, zon, water en lucht. De oefe-
ningen, activiteiten en ontspanningsmethoden worden 
afgestemd op de leeftijd en de wensen van de kinderen. 
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen bel dan: 06-10185117 
of kijk op www.QiMare.nl.Je bent van harte welkom!

Yoga en mindfulness voor kinderen

Activiteiten
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Wil je op een snelle, eenvou-
dige manier spanning ontla-
den? Heb je last van span-
ning, (mentale) stress of 
onrust in je lichaam die 
steeds terugkomt? Of chro-
nische lichamelijke klachten 
die niet weg willen gaan? 

Dan zou TRE® een methode voor jou kunnen zijn. Het 
helpt je om deze spanning of onrust kwijt te raken. Tij-
dens de TRE®-workshop kun je kennismaken met deze 
methode. TRE® staat voor Tension Releasing Exercises. 
De methode bestaat uit 7 eenvoudige oefeningen waar-
mee je een oeroud mechanisme aanspreekt om spanning 
en stress te ontladen. Een groot voordeel is dat TRE® 
puur lichaamsgericht ontladen van spanning is. Je hoeft 
niets uit te leggen of te vertellen. TRE® draagt bij aan het 
verminderen van stress en angst, van pijnlijke spieren en 
hoofdpijn. Tevens zorgt TRE® er onder andere voor dat 
ontspanning, energie en f lexibiliteit toenemen en de 
slaap verbetert. De workshops worden gegeven door 
Simone Onland. Zij is niet alleen TRE®-provider, maar 
ook (stressverminderings)coach en zij geeft mindful-
ness- en ademtrainingen en yogalessen. De kosten voor 1 
workshop zijn € 30,-. De workshops worden gegeven op 
5, 17 en 24 november van 10.00-11.30 uur in het Brink-
huis. Ook in de maanden daarna zal Simone deze work-
shops verzorgen. Interesse of vragen? Kijk op www.
QiMare.nl of bel of app Simone op 06- 10185117.

Op zondag 6 november zal 
dominee J.G. de Bruijn een 
bundel worden overhandigd 
met daarin 33 liederen van zijn 
hand. Job is theoloog en musi-
cus. Hij heeft deze werken de afgelopen jaren geschreven, 
gecomponeerd en uitgevoerd. De Protestantse Gemeente 
Laren Eemnes (PGLE) besloot ze te laten drukken. Onder 
de titel ‘Laat de Liefde je dragen’ wordt deze unieke lied-
bundel hem aangeboden, ter gelegenheid van zijn emeri-
taat dat in mei van dit jaar is ingegaan. Het mooie van 
deze verzen en muziek is, dat zij direct aansluiten bij het 
dagelijks leven, bij levenservaringen en levensmomen-
ten. ‘En’, benadrukt Job, ’ik schrijf ze voor iedereen en 
iedereen is van harte welkom op 6 november!’ Veel van 
zijn liederen zijn in feite een vertaling van zijn preken en 
lezingen, waarin hij altijd ref lecteert op de dynamiek 
van het leven in de 21e eeuw.  Datum, tijd en plaats van 
het aanbieden van de bundel: zondag 6 november vanaf 
11.30 uur in de Ontmoetingskerk aan de Kerklaan 41. Dan 

Workshop eenvoudig spanning verminderen (TRE®)

Presentatie liedbundel

zal ook een aantal van de liederen uit de bundel ten geho-
re worden gebracht en samen worden gezongen. ‘Laat de 
Liefde je dragen’ is na af loop te koop.

Tegenwoordig kun je bijna 
alles online regelen. Maar 
lang niet iedereen kan 
even makkelijk overweg 
met de computer en digi-
tale media. Kunt u hier 
wel wat hulp bij gebrui-

ken? Kom dan naar de inloopochtend van SeniorWeb 
Laren-Blaricum. U bent op maandag 7 november tussen 
10.00 en 12.00 uur van harte welkom in De Blaercom in 
Blaricum. U wordt ontvangen met een kopje koffie. U 
krijgt informatie en advies over de lesmogelijkheden en 
u maakt kennis met de docenten. SeniorWeb geeft work-
shops voor Windows 11, Apple Mac, iPhone en iPad basis, 
iPhone en iPad opfrisworkshop, Samsung (Android) 
smartphone basis, Wachtwoorden beheren, Leer alles 
over Whatsapp en Werken met de Clouddiensten va 
Microsoft en Google. Ook persoonlijke lessen zijn moge-
lijk (1 cursist voor 1 docent). Meer informatie vindt u op 
www.seniorweblarennh.nl. U kunt ook een e-mail stu-
ren naar info@seniorweblarennh.nl of bellen met 
06-46175271. Of kom langs bij de PC Helpdesk in het 
Brinkhuis in Laren: elke werkdag van 10-12 uur. 

Maandag 7 november organiseert Versa Welzijn in het 
Brinkhuis weer een culturele middag voor senioren. Dolf 
van Elten, secretaris van de Vrienden van het Gooi, houdt 
een lezing met de titel “Zand in het Gooi”. Hij gaat ons 
vertellen waar het zand vandaan komt. Waarom het 
soms wit en soms bruin is. De heuvels en de bergjes. 
Waarom het hier aan het oppervlak op veel plekken “voor 
het opscheppen” ligt. Veel zand is verkocht aan Amster-
dam voor ophoging van de stadsuitbreidingen in de 19e 
en 20ste eeuw. Hoe kwam het daar? Ook zal hij vertellen 
over een aantal kuilen in het Gooise landschap, waar 
mensen achteloos aan voorbij gaan. Maar iedere kuil 
heeft wel een boeiende geschiedenis, die kan zelfs mili-
tair zijn. Wie waren de zandbazen en wat werd er met dat 
zand gedaan? Veel zanderijen zijn nu waardevolle 
natuurgebieden maar soms ook een plek voor sportvel-
den of woningbouw en daar kun je van genieten… of nog 
steeds ruzie over maken.  De middag begint om 14.00 uur 
en eindigt rond 16.00 uur. De entreeprijs bedraagt 5 euro 
inclusief koffie of thee tijdens de pauze en dient contant 
te worden voldaan. Reserveren vooraf is aan te bevelen. 
Dat kan telefonisch via 06 828 480 05 (inspreken met 

Inloopochtend SeniorWeb 

Culturele middag voor senioren
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en de val van de Berlijnse Muur naar Putins oorlog. Gratis 
entree - wel vooraf aanmelden.

Lezing Inzicht in je levensloop
“Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts 
begrepen”. Kom op donderdag 10 november naar het 
Brinkhuis voor de lezing Inzicht in je levensloop van de 
Volksuniversiteit het Gooi. Tijd: 19.30-21.30 uur. Kosten:  
€ 17,50. Meer informatie in de agenda van het Brinkhuis 
op www.hartvanlaren.nl.

Zaterdag 12 november wordt weer Repair Café gehou-
den in de Blokhut bij speeltuin “Ons Genoegen” aan de 
Smeekweg in Laren. U kunt vanaf 10.00 uur terecht met 
huishoudelijke apparatuur, tuingereedschap en kleding. 
De reparaties worden gratis uitgevoerd. De doelstelling 
van het Repair Café is meewerken aan vermindering  van 
de plastic afvalberg door reparatie in plaats van weggooi-
en en nieuw aanschaffen.  Reparatie blijkt in veel geval-
len nog heel goed mogelijk. Het Repair Café sluit om 
13.00 uur. Na 12.00 uur worden geen reparaties meer aan-
genomen.

De Stichting Wandelvierdaagse Het Gooi start het nieu-
we seizoen met de populaire serie maandelijkse groeps-
wandelingen. De aftrap is op zondag 13 november met 
een 19 km lange heidetocht naar het in herfsttooi gehul-
de Spanderswoud bij Bussum. Verzamelpunt is het club-
gebouw van SV Laren aan het Schuilkerkpad in Laren, 
waar vanaf 8.45 uur kan worden ingeschreven. De start is 
rond 9.30 uur en deelname kost 4 euro, inclusief koffie en 
koek onderweg. De route voert de lopers door de Laarder 
Eng en de Westerheide naar het Spanderswoud. De kof-
fiestop is bij sporthal De Zandzee in Bussum. De terug-
weg gaat via de Bussummerheide en de Westerheide.
Voorzitter Tim Bitter van de wandelclub is blij dat het 
legioen weer op pad kan. ‘Het is onze eerste activiteit na 

Repair Café

Wandelclub weer op pad

opgave van naam en telefoonnummer) of per mail naar 
cbleijerveld@versawelzijn.nl. De volgende culturele 
middag zal worden gehouden op maandag 5 december; 
dan is het thema de viering van het Sinterklaasfeest door 
de jaren heen. Nadere informatie volgt t.z.t.

Volksuniversiteit het Gooi organiseert een drietal lezin-
gen over Aleppo in Syrië. Lezing 1: Aleppo, strategisch 
gelegen op de zijderoute in de vruchtbare halve maan 
van Mesopotamië, heeft een geschiedenis van duizenden 
jaren. Van haast alle vroegere culturen zijn sporen over-
gebleven in de oude stad en die gaan we ontdekken. 
Lezing 2: Een wandeling door de binnenstad van Aleppo 
voelt, zelfs na de burgeroorlog, als een ontdekkingstocht 
door een oriëntaalse droom. De imposante citadel, de 
levendige souk, de moskeeën en kerken, alles duidt op de 
unieke positie van de stad. Lezing 3: Naast een rijke tra-
ditie aan architectuur en literatuur bezit Aleppo ook een 
eeuwenoude muziekcultuur. De stad wordt gezien als de 
muzikale hoofdstad van de Arabische wereld. Joodse, 
christelijke, islamitische en seculiere stromingen 
bevruchten elkaar. De lezingen vinden plaats in het 
Brinkhuis op dinsdag 8, 15 en 22 november om 10.00 
uur. Meer informatie is te vinden in de agenda van het 
Brinkhuis op www.hartvanlaren.nl.

Kom op woensdag 9 november (10.00-12.00 uur) naar de 
lezing van Pieter Bakker van de Volksuniversiteit het 
Gooi over Gustav Holst. Strawinksy’s invloed is direct 
merkbaar in één van de meesterwerken uit de 20e eeuw, 
Gustav Holsts verklanking van de 7 planeten van ons 
zonnestelsel. In zijn Planets neemt hij afstand van de 
lange tijd dominante Duitse Romantiek; hij toont zich 
wel gevoelig voor de subtiele klanktaal van Debussy en 
wil tevens een Engels stempel drukken op het werk, o.a. 
in het glorieuze portret van Jupiter. Het beluisteren van 
deze rijke partituur, vol wonderschone melodieën, kleur-
rijke harmonieën en spannende ritmieken leidt tot een 
oorstrelende ervaring. Deze avontuurlijke reis gaat van 
onze ‘buren’ Venus en Mars naar de verre ‘mysticus’ Nep-
tunus. Toegang: € 18,50. Meer informatie in de agenda 
van het Brinkhuis op www.hartvanlaren.nl.

Op 9 november om 20.00 
uur geeft Nico Wegter in het 
Brinkhuis de lezing “De 
democratie overleeft”. Van 
Kaiser Wilhemm II via Hit-
lers Putsch en Kristall Nacht 

3-luik lezing Aleppo

Lezing Holst, The planets

Lezing Nico Wegter

Activiteiten
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de succesvolle vierdaagse in juni met ruim 1300 deelne-
mers. Inmiddels zijn ook de eerste stappen gezet voor de 
13e editie van de Gooise vierdaagse, die van 14 tot en met 
17 juni 2023 gehouden wordt.’

Hans van Deuren was docent tekenen en handvaardig-
heid en daarmee een bekend figuur in Laren. Nog altijd 
heeft hij veel contact met zijn ex-leerlingen. Ter gelegen-
heid van zijn 80e verjaardag is er in het Brinkhuis een 
jubileumexpositie van zijn vele kunstwerken. De ope-
ning is op zondag 13 november en belooft een waar 
spektakel te gaan worden. Gelukkig is de expositie na 
deze datum nog zo’n 6 weken te zien. Hans is ook de 
oprichter van de Stichting KKIDS en heeft destijds het 
initiatief genomen om het voor de sloop gereed staande 
kunstwerk ‘Laren van Weleer’ te redden door het al in 
stukken gezaagde fries zelf aan te kopen en in zijn tuin 
te stallen. Er moest iets mee gebeuren. En dat is gelukt! 
Van 13 november tot 4 januari 2023 is de jubileumexposi-
tie te zien in het Brinkhuis. 

Een authentiek gerecht, een 
authentieke post op Facebook: we 
hunkeren naar authenticiteit en 
willen origineel zijn, maar tege-
lijkertijd ook ergens bij horen. 
Filosoof Maarten Doorman weet 
veel van authenticiteit, en pro-
beert het woord betekenis te 
geven. Zondag 13 november 
spreekt hij hierover in de Blae-

rcom in Blaricum. Waarom verlangen we zo naar authen-
ticiteit? ‘De digitale en visuele wereld om ons heen 
dringt zich zo onophoudelijk aan ons op dat de vraag 
naar echte ervaringen steeds prangender wordt. En we 
missen werkelijk contact: mensen gaan weer in het café 
zitten en naar de bioscoop. Daarachter zit het verlangen 
naar het echte en het natuurlijke,’ aldus Doorman. Wat 
betekent “authentiek zijn”? Wat betekent authenticiteit 
in deze tijd? Is de mens in deze tijd van iets wezenlijks 
beroofd? Van een zingevend perspectief dat hij kan ontle-
nen aan verbondenheid met de natuur, met de cultuur 
waarin hij leeft, met zijn geschiedenis, met de behoeftes 

Jubileumexpositie Hans van Deuren

Filosofisch Café met Maarten Doorman

van anderen en met een religieuze dimensie. Authentici-
teit kan niet zonder samenhang en perspectief. Dat lijkt 
een mooi thema om tijdens een lezing in het authentieke 
Gooise dorp Blaricum uit te diepen en daarbij ook de 
invloed van de huidige sociale media op het begrip 
authenticiteit te betrekken. Maarten Doorman is f ilo-
soof, dichter en essayist. Hij doceert cultuurfilosofie aan 
de Universiteit van Maastricht en is bijzonder hoogleraar 
Historische Cultuur van aan de Vrije Universiteit van 
Amsterda. Hij studeerde cum laude af op het pessimisme 
van Arthur Schopenhauer en promoveerde op het boek 
‘Steeds mooier. Over vooruitgang in de kunst.’ Hij was 
redacteur van het f ilosofische tijdschrift Krisis. Zijn 
bekendste boeken zijn ‘De romantische orde’, ‘Rousseau 
en ik. Over authenticiteit’ en ‘De navel van Daphne. Over 
kunst en engagement.’ Daarnaast schreef en schrijft hij 
over f ilosofie, literatuur en geschiedenis voor o.a. NRC 
Handelsblad en de Volkskrant. De lezing start om 14.30 
uur, inloop vanaf 14.00 uur. De toegang is gratis, maar 
wel reserveren via www.bibliotheekhlb.nl. De Blaercom 
vindt u aan de Schoolstraat 3 in Blaricum.

Najaar 2022 staat Singer 
Laren in het teken van De 
Nieuwe Vrouw, een schit-
terende tentoonstelling 
die de veranderende rol 
van vrouwen in de periode 
1880-1950 belicht. Niet 

alleen sociaal-maatschappelijk, maar bovenal met wer-
ken van toonaangevende vrouwelijke kunstenaars in 
Nederland die getuigen van een groot talent en buiten-
gewone schoonheid. Op zondag 13 november om 16.00 
uur geeft Karin Haanappel een lezing over De Nieuwe 
Vrouw in Parijs. Prijs € 21,00 – Toeslag museumkaart  
€ 9,00.

Op veler verzoek worden in de donkere maanden van het 
jaar weer de schitterende modelschepen van Ruud 
Buninga tentoongesteld in de foyer van het Brinkhuis. 
Ruud bouwt deze modelschepen helemaal zelf en het 
zijn ware replica’s van bestaande bekende schepen. Deze 
schepen geven de foyer telkens weer een bepaalde allure. 
We kijken er met z’n allen weer naar uit om al die fraaie 
details weer te kunnen bewonderen. De expositie is te 
zien van 14 november tot 9 januari 2023.

Kom op woensdag 16 november naar het Brinkhuis 
voor de lezing Natuurlijk Medicijnkastje van de Volks-

Lezing De Nieuwe Vrouw in Parijs 

Expositie modelschepen Ruud Buninga

Lezing Natuurlijk Medicijnkastje
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door het verhaal herken-
baar wordt voor ieder-
een”, vertelt Tessa 
Lamberts. “In de heftige 
dynamiek van de vier 
acteurs, met hoofdrollen 
voor George (gespeeld door Simon de Ruijter) en Martha 
(gespeeld door Monique Woerdman) probeer ik de viru-
lente gevoelens van deze mensen voor iedereen voelbaar 
te maken. We doen dat door alle vier de rollen zo puur 
mogelijk te spelen, waardoor hun gedragingen resoneren 
bij het publiek. Hoewel Wie is er bang voor Virginia 
Woolf ? een confronterend verhaal is met verwoestend 
veel drank en drama is het geen inktzwart toneelstuk. 
Integendeel. Ik wil in de door mij geregisseerde versie 
laten zien, dat naast destructie, de liefde een belangrijke 
plek inneemt. Hoe sterker de liefde, hoe meer er op het 
spel staat en hoe belangrijker het wordt ergens voor te 
knokken. Daardoor is aan het eind niet alles stuk, maar 
blijft – na het uitbannen van alle leugens – de hoop over.” 
Rolverdeling: George: Simon de Ruijter; Martha: Moni-
que Woerdman; Nick: Niek Putman; Honey: Merel Ouwe-
hand. Regie: Tessa Lamberts. Kaarten voor de voorstel-
ling kunnen worden besteld via de website: www.
depapegaai.com.

De lichtjesavond komt, na twee jaar corona, weer terug 
naar Laren! Op vrijdag 16 december start de Lichtjespa-
rade om 19.00 uur vanaf Singer Laren voor een rondgang 
door het dorp. Organisator Eric Hurink (Ol’blacks) is 
druk met de voorbereidingen en het belooft weer een 
spectaculaire happening te worden. Maar het mooiste 
Kerstdorp van Nederland biedt nog veel meer. Want 
naast de lichtjesavond is het een hele maand feest. Van 7 
december 2022 tot en met 7 januari 2023 worden er door 
heel Laren tal van activiteiten georganiseerd. Kijk op 
hartvanlaren.nl/lichtjesmaand voor alle activiteiten!

Lichtjesmaand

universiteit het Gooi. Medicijnen kunnen belastend zijn 
voor ons lichaam, zeker als je veel verschillende medicij-
nen gebruikt. Ze kunnen specifieke problemen oplossen, 
maar vaak gebruiken we chemische middelen die ons 
lichaam belasten terwijl dat niet hoeft. Ontdek hoe je 
veel in je medicijnkastje kunt vervangen met krachtige, 
snel en eff iciënt werkende, oliën van medicinale kwali-
teit. Prijs € 17,50. Tijd: 19.30-21.30 uur.Meer informatie in 
de agenda van het Brinkhuis op www.hartvanlaren.nl.

Op vrijdag 18 novem-
ber van 10.00 tot 12.00 
uur geeft Marlena Erin-
ga in het Brinkhuis de 
lezing: De kunst van het 
ouder worden. Hoe kijkt 

u aan tegen ouder worden? Bent u er al aan begonnen of 
stelt u het liever nog even uit? Marlena Eringa gaat er 
graag met u over in gesprek. Gratis entree - wel vooraf 
aanmelden.

Wil je makkelijker en vro-
lijker door het leven gaan 
zonder stress? En fijner de 
kerstdagen doorkomen? 
Schrijf je dan in voor de 
volgende mindfulness- & 
ademtrainingen die vrij-
dagochtend 18 november en woensdagavond 23 novem-
ber weer gaan starten. In 6 sessies van 1,5 uur leer je hoe 
je op een eenvoudige wijze mindful door het leven kan 
gaan.  De sessies op vrijdagochtenden vinden plaats op 18 
en 25 november en 2, 9, 16 en 23 december. Van 10.15 uur 
tot 11.45 uur in het Brinkhuis in Laren. De sessies op 
woensdagavonden vinden plaats op 23 en 30 november en 
op 7, 14, 21 en 28 december. Van 19.30 uur tot 21.00 uur in 
OBS de Ploeg aan de Melkweg 42 in Laren. Geïnteresseerd 
of vragen? 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. 

Op donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 novem-
ber wordt in theater Singer Laren door Toneelgezelschap 
De Papegaai het toneelstuk Wie is er bang voor Virginia 
Woolf ? opgevoerd. Het spraakmakende toneelstuk van 
de hand van de Amerikaanse toneelschrijver Edward 
Albee is voor De Papegaai-uitvoering bewerkt door Tessa 
Lamberts, die ook de regie op zich heeft genomen. “In 
mijn bewerking en regie van Albee’s meesterwerk ben ik 
teruggegaan naar de essentie van het toneelstuk, waar-

Lezing: De kunst van het ouder worden

Training mindfulness 

De Papegaai in Singer
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•  dinsdag 1 november 14.00 
Mothering Sunday Drama/Romantiek

• woensdag 2 november 19.30 
 C’mon C’mon 2021
• dinsdag 8 november 14.00 
 Falling for Figaro Komedie/ 
  Romantiek 2020
• dinsdag 15 november 14.00 
 Elvis Biografie/Drama  
  2022
• woensdag 16 november 19.30 
 Mothering Sunday Drama/Romantiek
• zaterdag 19 november 11.00 
 Sing 2 (Pannenkoekenfilm)          Pannenkoekenfilm  
  kinderfilm
• dinsdag 22 november 14.00 
 Downton Abbey a New Era Historisch/Drama  
  2022
• woensdag 23 november 19.30 
 Falling for Figaro Komedie/ 
  Romantiek 2020
• dinsdag 29 november 14.00 
 C’mon C’mon 2021
• woensdag 30 november 19.30 
 Elvis Biografie/Drama  
  2022

Pannenkoekenfilm 
Gezellig op een zaterdagmorgen met papa, mama,  
oma of opa naar het Brinkhuis voor de Pannenkoekenfilm. 
De f ilm begint om 11:00 uur en duurt ca 1 uurtje. 
Aansluitend zijn er pannenkoeken en limonade!
Prijs per persoon € 10.00

Filmagenda Brinkhuis 

Terugkerende activiteiten

•  PC HelpdeskBEL, Brinkhuis, iedere werkdag van 
10.00-12.00 uur

•  Inloopspreekuur Juridisch advies, Brinkhuis, iedere 
eerste maandag van de maand, 14.00-15.30 uur

•  De Derde Helft BEL, SV Laren’ 99, elke dinsdagochtend 
van 9.30-12.00 uur (inloop 9.30 uur, start 10.00 uur)

•  Dagje Hart van Laren, Brinkhuis, iedere dinsdag van 
10.30-15.00 uur

•  Inloopspreekuur Leerwerkloket, Brinkhuis, woensdag 
oneven weken van 10.00-11.30 uur

•  Inloopspreekuur ReconnAct, Bibliotheek Brinkhuis, 
iedere eerste woensdag van de maand, 13.00-15.30 uur

•  Koffie-inloopochtend Versa Welzijn, Brinkhuis, iedere 
donderdag van 10.00-11.30 uur

•  Brei-en-haakcafé, Brinkhuis, elke eerste donderdag 
van de maand van 10.00-12.00 uur

•  Taalcafé Laren, Brinkhuis, elke donderdag van 
10.30-12.00 uur

•  Sociaal Wijkteam, Brinkhuis, iedere donderdag van 
13.00-14.00 uur

•  Humanitas Thuisadministratie, Brinkhuis, iedere 
donderdag 14.00-16.00 uur

•  Theaterlessen voor kinderen van 8-12 jaar door 
Gideon Calis, Brinkhuis, iedere donderdagmiddag

•  Vrijwilligerscentrale, Brinkhuis, oneven donderdagen 
van 10.00-11.30 uur

•  Geef-en-neemtafel, Brinkhuis, iedere vrijdag van 
10.00-12.00 uur

•  Peutervoorlezen in de bibliotheek, Brinkhuis, iedere 
vrijdag van 11.00-11.30 uur

•  Inloopspreekuur Sportief en Gezond BEL, Brinkhuis, 
iedere eerste vrijdag van de maand van 11.00-12.00 uur

•  Repair Café Laren, Ons Genoegen (speeltuin), elke 
tweede zaterdag van de maand van 10.00-13.00 uur 

•  Open Podium, Bibliotheek Huizen, elke laatste 
zaterdag van de maand van 10.45-12.00 uur

•  Parkinson Café Laren, Amaris Theodotion, elke derde 
donderdag van de maand vanaf 14.30 uur

•  Culturele middag voor senioren, Brinkhuis, elke 
eerste maandag van de maand, 14.00-16.00 uur 

•  Walking Football, SV Laren ’99, elke dinsdag- en 
vrijdagmorgen van 10.00-11.00 uur

•  OldStars Hockey, LMHC, elke vrijdagmorgen van 
10.00-12.00 uur

•  Oldstars Volleybal, Huis van Eemnes, elke dinsdag 
van 10.00-11.30 uur
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Agenda
t/m 4 nov  Papageno Huis: Expositie ‘Wereldberoemd in 

barbieland’, ma t/m vr 10.00-16.00 uur
t/m 11 nov Brinkhuis: Expositie Stichting KKIDS
t/m 14 nov  Foyer Brinkhuis: Expositie Ton v.d. Linden
t/m 27 nov  Rosa Spier Huis: Expositie Gilles de Rooij en 

Roos Langendorff
t/m 27 nov  Singer Museum: Expositie Kunstenaarsver. 

‘Laren-Blaricum’, di t/m zo 10.00-17.30 uur
t/m 15 nov  Gemeentehuis Eemnes: Expositie BEL-Art De 

natuur van de Erfgooiers
okt en nov  De Groene Afslag: Expositie natuurfoto’s 

Marie-Claire Greve
29 okt Het Spookbos: Nacht van de Nacht
31 okt  PC Helpdesk BEL: Presentatie, 14.00 uur
1 nov  Derde Helft BEL: fietsen met W. v.  Schalkwijk
1 nov Brinkhuis Film: Mothering Sunday, 14.00 uur
1 nov  Huis van Eemnes: Lezing ‘De betekenis van 

een pelgrimstocht’, 19.30 uur
1 nov  Johanneskerk: Lezing Paul Schenderling, 

19.30-22.00 uur
2 nov Brinkhuis Film: C’mom, C’mom, 19.30 uur
4 nov Rosa Spier Huis: Suol Percussion, 20.00 uur
4 nov Singer Theater: Shirma Rouse, 20.15 uur
6 nov  Ontmoetingskerk: Presentatie liedbundel ds 

J.G. de Bruijn, 11.30 uur
7 nov  De Blaercom: Inloopochtend SeniorWeb, 

10.00-12.00 uur
7 nov  Brinkhuis: Culturele middag senioren, 14.00 uur
8 nov Brinkhuis: Start 3-luik lezing Aleppo, 10.00 uur
8 nov Brinkhuis Film: Falling for Figaro, 14.00 uur
9 nov  Brinkhuis: Lezing Holst, The planets, 

10.00-12.00 uur
9 nov Brinkhuis: Lezing Nico Wegter, 20.00 uur
9 nov  Rosa Spier Huis: Ciska Mertens & Earl 

Christy, 20.00 uur
10 nov  Brinkhuis: Lezing Inzicht in je levensloop, 

19.30-21.30 uur
12 nov  De Blokhut bij Speeltuin Ons Genoegen, 

Repair Café Laren, 10.00-13.00 uur
13 nov  Wandelvierdaagse Het Gooi: Wandeling naar 

Spanderswoud, start bij SV Laren om 9.30 uur
13 nov  De Blaercom: Filosofisch Café met Maarten 

Doorman, 14.00 uur
13 nov  inger Laren: Lezing De Nieuwe Vrouw in 

Parijs, 16.00 uur
13 nov t/m 4 jan  Brinkhuis: Jubileumexpositie Hans 

van Deuren ’80 tinten rood’
14 nov t/m 9 jan  Brinkhuis foyer: Expositie 

modelschepen Ruud Buniga

15 nov  Derde Helft BEL: f ietsen met W. v.  Schalkwijk
15 nov  Brinkhuis Theater: Gratis koffieconcert 

Wouter Harbers
15 nov Brinkhuis Film: Elvis, 14.00 uur
15 nov Brinkhuis Theater: Wouter Harbers, 10.30 uur
16 nov Brinkhuis Film: Mothering Sunday, 19.30 uur
16 nov  Brinkhuis: Lezing Natuurlijk Medcijnkastje, 

19.30-21.30 uur
16 nov  Rosa Spier Huis: Joop & Mads Wittermans, 

20.00 uur
18 nov  Rosa Spier Huis: Het Feest der Poëzie – Van en 

over Couperus, 20.00 uur
18 nov  Brinkhuis: Lezing De kunst van het ouder 

worden, 10.00-12.00 uur
18 nov Singer Theater: Richard Groenendijk, 20.15 uur
19 nov  Brinkhuis: Workshop Fotograferen met je 

smartphone – Volksuniversiteit, 10.15-12.15 uur
19 nov Brinkhuis Pannenkoekenfilm: Sing 2, 11.00 uur
19 nov  Singer Lareen: Jeroen Spitzenberger & New 

Rotterdam Jazz Orchestra, 20.15 uur
22 nov  Brinkhuis Film: Downtown Abbey a New 

Era, 14.00 uur
23 nov  Brinkhuis: Lezing Bartók – Concert voor 

orkest - Volksuniversiteit, 10.00-12.00 uur
23 nov Brinkhuis Film: Falling for Figaro, 19.30 uur
24 nov  Brinkhuis: De Aimabele Schoften, 20.15 uur
24 nov  Theater Singer: Toneelgezelschap De 

Papegaai: Wie is er bang voor Virginia Woolf? 
25 nov  Theater Singer: Toneelgezelschap De 

Papegaai: Wie is er bang voor Virginia Woolf? 
26 nov  Theater Singer: Toneelgezelschap De 

Papegaai: Wie is er bang voor Virginia Woolf? 
27 nov  Dickenstheater: Oliver Twist, Zwitserland, 

Sint-Bernhardhonden en Op Jacht, 14.00 uur
27 nob  Rosa Spier Huis: Sonoro Quartet, 15.00 uur
29 nov  Derde Helft BEL: f ietsen met Wim van 

Schalkwijk
29 nov  Brinkhuis Film: C’mon C’mon, 14.00 uur
30 nov Brinkhuis Film: Elvis, 19.30 uur

Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:
Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
345 16-11-22  vrij. 25-11 en za. 26-11
346 30-11-22  vrij. 09-12 en za. 10-12
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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  
16 november 2022

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

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

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

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

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

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

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

 De Gouden Makelaar      ZEVENEND 33A  Laren  
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Cover: Zonnige herfstochtend op de voetbalclub-foto Elize van der Werff


