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5 vragen aan 

‘Ik heb een tijd in de zorg gewerkt. Soms kwam ik bij 
mensen thuis van wie het huishouden f link in de slop 
was geraakt, vaak door persoonlijke omstandigheden. 
Dan sloeg ik altijd aan het opruimen. Sommige mensen 
hadden veel overtollige spullen, dingen die ze al jaren 
niet meer gebruikten en dingen waarvan ze soms zelf 
niet eens meer wisten dat ze die hadden. Ik dacht: vol-
gens mij hebben veel mensen behoefte aan iemand die 
hen hierbij helpt. Toen heb ik een speciale opleiding 
gevolgd tot professional organizer en mijn bedrijf 
Opruimen Goed Geregeld opgericht.’ 
 
Hoe ga je te werk?
‘Ik kom regelmatig bij oudere mensen die vanuit een 
grote woning naar een appartement gaan verhuizen. 
Vaak zijn hun kinderen niet in staat om daarbij te hel-
pen, omdat ze het te druk hebben met hun werk en 
gezin. Ik help mijn klanten bij het organiseren van de 
complete verhuizing en zorg dat alles zo netjes mogelijk 
geregeld wordt. Meestal beginnen we met het opruimen 
van het huis. Ik kijk mee welke spullen meekunnen en 
wat weg kan. Wat daarbij kan helpen is een tekening van 
het nieuwe huis waarin ik aangeef welke meubels waar 
kunnen staan. Voor het opruimen hanteer ik een bepaal-
de systematiek. Zo beginnen we in de keuken altijd met 
de bovenste kastjes. Die halen we helemaal leeg en ver-
volgens bekijken we stuk voor stuk wat kan blijven. Ook 
bij het opruimen van kleding halen we eerst alles uit de 
kast. Ik zet mijn cliënt op een stoel en vraag bij elk kle-
dingstuk: “Wilt u deze houden?” Mensen moeten dat 
zelf beslissen. Ik geef ze de ruimte, steun ze en help ze 
indien nodig een beetje in de goede richting. Maar ze 
ruimen uiteindelijk zélf op.’

De Japanse Marie Kondo is momenteel razend populair 
met haar unieke opruimmethode. Maar in Laren hebben 
we al jarenlang onze eigen opruim-expert: Karin von 
Martels, eigenaar en oprichter van Opruimen Goed 
Geregeld.

Hoe ben je ertoe gekomen om 
van opruimen je werk te maken? 

Karin von Martels

Wat is jouw drijfveer?
‘Veel mensen hebben moeite met dingen wegdoen, vaak 
weten ze niet waar ze moeten beginnen. En in je eentje 
opruimen is natuurlijk heel saai. Een buitenstaander 
kan dan welkom zijn. Tijdens mijn werk kom ik altijd 
leuke mensen tegen. Mensen met een verhaal. Het werk 
is vertrouwelijk, je hebt soms zeer persoonlijke spullen 
in handen. Ik verstrek dan ook nooit privé-informatie 
over mijn cliënten. Ik vind het erg belangrijk dat er een 
‘klik’ is. Soms begeleid ik mensen voor een lange periode 
en dan bouw je een persoonlijke band op.’ 

Welke diensten verricht je 
nog meer binnen je bedrijf?
‘Mensen kunnen mij ook inschakelen als ze hulp nodig 
hebben met hun administratie. Daarnaast bied ik hulp 
na een overlijden. Alle regelwerkzaamheden die daarbij 
komen kijken neem ik graag op me. Denk bijvoorbeeld 
aan het informeren van instanties en het regelen van 
alle bankzaken.  ’ 
 
Welke opruimtip heb je 
voor de lezers van het Larens Journaal?
‘Werk van kamer naar kamer, anders verlies je het over-
zicht. Begin met kleine stapjes. Bijvoorbeeld door in de 
slaapkamer je kleren van de stoel af te halen en die in de 
kast op te hangen. Dat zorgt meteen al voor meer rust. 
En als je de klus dan eenmaal geklaard hebt: wees trots 
op jezelf! Een opgeruimd huis geeft je een goed gevoel.’
Meer weten? Kijk op www.opruimengoedgeregeld.nl.
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(On)zichtbaar 

Op dit moment wordt het profiel 
voor uw toekomstige burgemees-
ter voorbereid. Zichtbaarheid zal 
zeker worden genoemd. En toch is 
de burgemeester in sommige 
zaken de onzichtbare sturende 
hand.

Zo zichtbaar als ik kan zijn als de voorzitter van de 
gemeenteraad door de keten en voorzittershamer, zo 
onzichtbaar lijk ik bij wat men noemt de overlast geven-
de buren.
Je bereidt je voor op de raadsvergadering, neemt met de 
raadsgriff ier de bijzonderheden op tijd door, doet de 
keten om, geeft de reeds aanwezigen in de raadzaal een 
hand, gaat zitten, straalt rust uit, kijkt naar de klok en 
‘pats’ om 20.00 uur precies sla je met de voorzittershamer 
op de tafel en de raadsvergadering begint. Je bent zicht-
baar, je bent hoorbaar indien de orde van de vergadering 
daarom vraagt, en de raadsleden doen de rest. Eenvoudig 
zult u zeggen.

Maar dan die ‘overlast’ gevende zaken. De verwachtin-
gen van degenen die lijden onder die overlast zijn hoog-
gespannen als het gaat om de burgemeester. Op vrijwil-
lige basis kan ik veel regelen, maar iemand tot hulp 
dwingen of iemand uit een huis laten verwijderen als er 
geen direct gevaar is voor diegene zelf of de omwonenden 
is aan veel regels gebonden. Je werkt met een hulp inter-
ventieteam, politie, woningbouwvereniging samen om 
iemand, meestal in een gedwongen kader, opgenomen te 
krijgen. Of als het echt niet anders kan, via de rechter uit 
de woning te verwijderen. Een kwestie van lange adem 
en zoals u weet is de rechtsbescherming van iedere bur-
ger in Nederland, terecht, goed geregeld.

Rinske Kruisinga,
Burgemeester

14Theater agenda
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Tuinvrijwilligers gevraagd bij cliënt thuis 
Het is f ijn om in de zomer te kunnen genieten van een 
mooie tuin. Dat vinden veel ouderen ook. Maar als zij niet 
meer in staat zijn zelf de tuin bij te houden... bent u dan dé 
vrijwilliger die zo nu en dan even de handen uit de mouwen 
wil steken? Wat onkruid weghalen, wat snoeien, gras maai-
en. Het gaat om kleine tuintjes, en het is één en maximaal 
twee uur werk. U kunt zelf bepalen wanneer en hoe vaak u 
een tuin wilt doen. Werktijden: in overleg. Contactpersoon: 
Anneke Bijleveld tel. 06-49377171; bereikbaar op maandag, 
woensdag en donderdag of abijleveld@versawelzijn.nl.

Een bezoekje op vrijdag bij oude dame in Laren
Mevrouw heeft voldoende aanloop, maar vrijdag is een 
lange, stille dag. Wie wil even aanwippen bij mevrouw, 
even een babbeltje maken? Mevrouw heeft veel interesse in 
cultuur, muziek, kunst, schilderen en natuur, dus vol-
doende gespreksonderwerpen. Werktijden: één uur per 
week op vrijdag, tijdstip in overleg. Contactpersoon: Anne-
ke Bijleveld tel. 06-49377171; bereikbaar op maandag, 
woensdag en donderdag of abijleveld@versawelzijn.nl.

Rondbrengen PR-materiaal in ons werkgebied, 
Laren, Blaricum, Eemnes of Huizen
Het gaat om het rondbrengen van brochures en diverse 
andere PR-materialen op diverse locaties. Werktijden: inci-
denteel, zelf te bepalen. Contactpersoon: Karin Schneider 
van Volksuniversiteit Het Gooi, tel. 035-5312939 / 06-23273557 
of info@volksuniversiteitlaren.nl.

Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is te bezoeken op:
Dinsdag van 10.00 – 12.00 uur, 
Het Raadhuis, Eemnesserweg 19

 EEN BEZICHTIGING?  BEL  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

TE KOOP: ZIJTAK 33  LAREN 

TE KOOP: LAARDERWEG 49  EEMNES 

TE KOOP: RAADHUISLAAN 64   EEMNES 

TE HUUR: VREEDENBURGH 63  LAREN 

Afscheid nemen
doen we samen. 

Bel mij voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek, waarin 
we samen uw uitvaartwensen bespreken. Ook als u niet of 
elders verzekerd bent. 

De Jager
Monuta De Jager 
T  035 - 691 6576
E  bussum@monuta.nl
I  www.monuta.nl/bussum

Chris Bogaers

71x52 Monuta de Jager - Bussum_Bogaers.indd   1 14-01-19   14:54
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   Dit is een podium voor  de  politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Bouwnota
In december werd door de gemeenteraad een 
VVD-motie aangenomen waarin de wethouder 
werd gevraagd een geactualiseerde bouwnota te 
maken. Deze moest passen in de al eerder vast-
gestelde woonvisie en structuurvisie en een 
samenhangend beeld geven van de voorzienbare bouwprojecten 
en hoe het college daarmee mee om wenst te gaan. In januari 
werd deze nota “Laren behoud door ontwikkeling” behandeld. 
Totaal 8 voorzienbare bouwprojecten staan er in. Het gaat om ca. 
100 woningen en appartementen waarvan minimaal 33% sociale 
huur en de rest in het midden en hogere segment. Het college 
geeft aan allereerst twee sociale projecten te willen realiseren op 
het Van Erven Dorenspark en Harmen Vosweg. Gezien het grote 
gebrek aan sociale huurwoningen in ons dorp vindt de VVD dit 
een goede aanpak. Later zal ook op de ligweide achter het zwem-
bad wellicht ruimte zijn voor kleinschalige ouderenwoningen 
alsmede een viertal vrijstaande huizen. De meest in het oog 
springende projecten zijn natuurlijk de herontwikkeling van de 
Rabobank en het Chinese restaurant. Naar mijn persoonlijke 
smaak de twee lelijkste gebouwen van Laren op twee van de mooi-
ste plekken. Iedereen is het er over eens dat we hier buitengewoon 
zorgvuldig mee om moeten gaan. Als we het goed aanpakken 
wordt Laren er een stukje mooier van. In de nota schetst het col-
lege de kaders waarbinnen de ontwikkelingen moeten plaatsvin-
den. Het  Golden River gebouw is in slechte staat en zal voor her-
ontwikkeling moeten worden afgebroken. Gedacht wordt aan 
historiserend bouwen, dat wil zeggen dat de voorkant van het 
gebouw een kopie gaat worden van het oorspronkelijke Stations-
gebouw, aan de achterzijde kunnen dan appartementen worden 
gerealiseerd en wellicht nog een klein restaurant. Voor het Rabo-
bankpand wordt uitgegaan van een functiemix, dus appartemen-
ten in het hogere segment met bijvoorbeeld een klein boetiekho-
tel. Essentieel is dat de nieuwe bebouwing goed past in de 
omgeving, de welstandscommissie moet daar wat ons betreft 
zeer kritisch naar gaan kijken.  Bewoners van de Dammaat heb-
ben in de commissievergadering hun zorgen geuit over een even-
tuele vermindering van hun woonplezier. De VVD heeft daar 
begrip voor maar als we bij nieuwbouw afspreken: Niet groter, 
niet hoger, op dezelfde plaats en rekening houden met de zichtlij-
nen dan zal de situatie voor deze inwoners niet veel veranderen. 
We zouden eventueel kunnen overwegen de bebouwing iets naar 
voren te halen, in dat geval verbetert het uitzicht van de Dam-
maat bewoners zelfs iets t.o.v. hun huidige situatie. Overigens 
heeft het college toegezegd bij alle projecten met aanwonenden te 
gaan overleggen voordat de eerste 
schep de grond in gaat.
Tijdens de raadsvergadering van 30 
januari is de bouwnota vastgesteld en 
zal dus de komende jaren richtingge-
vend zijn. Wat de VVD betreft een even-
wichtige nota waar we de goed mee uit 

de voeten kunnen.

Hans Faas, Raadslid VVD 

PolitiekNiet stilgezeten
De afgelopen maanden hebben we als Larens 
Behoud niet bepaald stilgezeten. Er is veel 
gebeurd. Allereerst hebben mijn collega-frac-
tiegenoten zich behoorlijk ingewerkt op hun 
portefeuilles, de beleidsgebieden waarop ze 
zich specialiseren zoals ruimtelijke ordening, 
het sociale domein, de sport, de cultuur en 
niet te vergeten de communicatie en f inanci-
en. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders 
de coalitieplannen van Larens Behoud en VVD inmiddels ont-
vouwd en in de planning gezet. Met name op het gebied van de 
ruimtelijke ordening. Er was door de actualiteit nogal wat onrust 
ontstaan in het dorp over locaties als Rabobank, Chinees restau-
rant, Torenlaan, etc. Om duidelijkheid te scheppen naar het dorp 
wat de visie van Larens Behoud is, is het kader op het gebied van 
de ruimtelijke ordening opnieuw met de VVD en hun wethouder 
besproken.

Voor Larens Behoud is het belangrijk dat voor wat betreft de 
bestemming van het centrum er een mix van functies ontstaat 
die de levendigheid van het dorp waarborgt en waarbij goed in de 
gaten wordt gehouden de historische ruimtelijke kwaliteit. Niet 
voor niets staat behoud in onze verenigingsnaam.

Prioriteit voor Larens Behoud is overigens dat eerst die projecten 
op het gebied van de ruimtelijke ordening worden gerealiseerd 
waar sociale woningbouw bij betrokken is. 
Dat is echt nodig. Onlangs hoorde ik van onze wethouder Peter 
Calis die bij de jaarlijkse brandweermeeting aanwezig was, dat er 
bij de brandweer een grote behoefte bestaat aan betaalbare 
woningbouw. Dat is logisch want het komt de veiligheid van ons 
dorp ten goede en dat geldt net zo voor die anderen die zich bezig-
houden met de zorg in Laren.

Op het gebied van het sociale domein blijft onze wethouder Karin 
van Hunnik zich inzetten deze zorg ‘meer dan netjes’ te regelen. 
Ook op het gebied van onderwijs en jeugd is ze voorzitter in het 
algemeen bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek.  Met het oog 
op het behoud van de zelfstandigheid van ons dorp, is het belang-
rijk samenwerkingsverbanden in de regio goed in de gaten te 
houden. 
Kortom, het zou te veel pagina’s in het Larens Journaal vergen wat 
er zoal verder speelt: van de ontwikkelingen op het ‘groene’ Crailo 
en de nieuwe Cultuurnota waar u zich over kunt uitlaten tot de 
verkeerstoegankelijkheid naar het 
Rosa Spier Huis en de verfraaiing van 
de Brink. Kortom, Larens Behoud blijft 
zich inzetten voor de kwaliteit in ons 
dorp en daarbij kunnen we uw ideeën 
en hulp volop gebruiken.

Wim van der Zwaan, 
fractievoorzitter Larens Behoud
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Nieuws in beeld

Bakkie in de voorjaarszon

Liesbeth Willemars dit keer bij ‘Heel Papageno bakt’

Voorjaars’autosalon’ Twee ton voor Singer Laren van 
Bankgiro Loterij Rivièra Maison pakt uit

Nieuwe wisseltentoonstelling in 
Museum Hofland

Trainer Tessaro direct weg bij sv 
Laren’99

Mauvetafereel op de heide

Walking Footballers svLaren ‘99 deinzen niet 
terug voor een beetje sneeuw

Reünie Scouting Raboes 90 jaar
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontle-
nen. De formele rechtsgeldige bekendmakingen en vol-
ledige tekst hiervan kunt u bekijken op de landelijke 
website www.overheid.nl Wilt u automatisch een mel-
ding ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan 
aan voor de e-mailservice via www.overheid.nl

•  Hoef loo 1, 1251 EA, het verhogen van de kap en het 
plaatsen van 2 aanbouwen aan de woning, ingeko-
men 1 februari 2019

•  Naarderstraat 81 (verzorgingscentrum), 1251 BG, het 
vellen van 3 bomen, ingekomen 31 januari 2019

•  Slangenweg 31, 1251 RT, het vellen van 1 boom, 
ingekomen 5 februari 2019

•  Mauvezand 45, 1251 JD, het vellen van 9 bomen, 
ingekomen op 10 februari 2019

•  Torenlaan 31, 1251 HG, het terugbrengen van een 
vloer op de eerste verdieping in een woning, 
ingekomen 6 februari 2019

•  Sint Janstraat 59, 1251 LC, het plaatsen van een 
zwemvijver in het achtererf bij de woning, ingeko-
men 11 februari 2019

•  Tafelbergweg 40, 1251 AG, het wijzigen van de gevel 
van de woning, ingekomen 6 februari 2019

•  Eemnesserweg 53, 1251 NB, het plaatsen van een 
toegangspoort, ingekomen 8 februari 2019

•  Henri Polakweg 4, 1251 PH, het verwijderen van een 
draagmuur op de begane grond, ingekomen 10 
februari 2019

•  Nieuwlarenweg 7, 1251 KA, het verplaatsen van de 
bestaande in- en uitrit, ingekomen 12 februari 2019

•  Oude Kerkweg 35, 1251 NX, het uitbreiden van de 
woning aan de zij- en achtergevel, ingekomen 12 
februari 2019

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Verleende 
omgevingsvergunningen 

Bakkie in de voorjaarszon

•  Slangenweg 32, 1251 RV, het uitbreiden van de 
woning, ingekomen 11 februari 2019

•  Hilversumseweg 12, 1251 EX, het vellen van 1 boom, 
ingekomen 11 februari 2019

•  Hein Keverweg 14, 1251 BV, het vellen van 1 boom, 
ingekomen 11 februari 2019

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

•  Lange Wijnen 11, 1251 CE, het bouwen van een 
woning, verzonden 5 februari 2019

•  Westerheide 2, 1251 ET, het aanbrengen en intern 
wijzigen van het bestaande pand La Place, verzonden 
6 februari 2019

•  Oude Kerkweg 24A, 1251 NZ, het plaatsen van een 
verdieping op de uitbouw aan de achterzijde van de 
woning, verzonden 11 februari 2019

•  Ruiterweg 21, 1251 ZX, het vellen van 1 boom, 
verzonden 11 februari 2019

•  Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 11, 1251 
KD, het intern constructief wijzigen van het pand, 
verzonden 14 februari 2019

•  Zevenend 77, 1251 RM, het plaatsen van nieuwe 
kozijnen in het pand op de begane grond, verzonden 
14 februari 2019

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes 
weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het betref-
fende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. Informatie over de bezwaar-
procedure kunt u vinden op de gemeentelijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage 
bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een ver-
zoek tot het treffen van voorlopige voorziening indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuurs-
recht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht.
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Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. Kijk voor de agenda op  
www.mooisticht.nl

De gemeenteraad heeft op dinsdag 5 maart om 20.00 uur 
een extra openbare raadsvergadering in het raadhuis 
(Eemnesserweg 19). Onderstaande agenda geeft een 
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•  Vaststellen profielschets burgemeester Laren 
•  Vaststellen verordening vertrouwenscommissie 

benoemingsprocedure burgemeester 
•  Instellen vertrouwenscommissie benoemingsproce-

dure burgemeester

Geboorten
23-01-2019 Fos Mathias Anton van Mourik
26-01-2019 Duco Tijmen Tins

Kent u een plaatsgenoot die een bijzondere rol vervult in 
de samenleving? Draag hem of haar dan voor als ontvan-
ger van een lintje bij de algemene decoratieverlening 
rond Koningsdag in 2020. Let op: de aanvraag moet uiter-
lijk 1 juli 2019 bij de burgemeester zijn ingediend.

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

Aanvraagformulier en meer informatie
U kunt een plaatsgenoot voordragen via een aanvraagfor-
mulier dat u naar de gemeente stuurt. Het formulier 
vindt u op www.laren.nl (Bestuur > Organisatie > Onder-
scheidingen) en op www.lintjes.nl Voor informatie over 
hoe u iemand kunt voordragen, neemt u contact op met 
mevrouw L.E. Verkroost (Bestuursstaf gemeente Laren), 
via tel. 14 035 of e-mail linda.verkroost@belcombinatie.nl

U mag een persoon of instelling die zich buitengewoon 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente Laren of 
de Larense gemeenschap voordragen voor de gemeente-
lijke erepenning. 

Deze persoon of instelling moet voldoen aan de volgende 
criteria:
•  Er is sprake van hoogwaardige en onderscheidende 

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

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

•  De inzet voor Laren kan op een breed scala aan 
terreinen zijn, bijvoorbeeld cultuur, wetenschap, 
sport, welzijn, gezondheidszorg en bevordering van 
de sociale cohesie.

De uitreiking van de gemeentelijke erepenning vindt 
plaats op 22 mei of tijdens een specifiek georganiseerde 
bijeenkomst. 

Leden Commissie Erepenningen Laren
De Commissie Erepenningen Laren bestaat uit de vol-
gende leden: de heer M.L.J. Vos (voorzitter), mevrouw A. 
Armbrust en de heer J.G.M. Smit.

Meer informatie en aanmeldformulier
Meer informatie en een overzicht van personen/instellin-
gen aan wie de gemeentelijke erepenning is uitgereikt 
vindt u op www.laren.nl (Bestuur > Organisatie > Onder-
scheidingen > Gemeentelijke erepenning). Voor vragen en 
een aanmeldformulier kunt u contact opnemen met 
mevrouw L.E. Verkroost, tel. 14 035. Uiterlijk drie maan-
den voor de gewenste uitreikingsdatum moet de aanmel-
ding ingediend zijn.

We vinden het belangrijk om een duurzame gemeente te 
zijn. We stimuleren het gebruik van duurzame energie-
bronnen zoals zonne-energie. Daarom geven we vanaf 1 
januari 2019 een korting op de leges voor zonnepanelen. 
Eigenaren van monumenten kunnen nog een extra vrij-
stelling krijgen bij de aanvraag van een omgevingsver-
gunning voor hun zonnepanelen. Met deze ‘groene leges’ 

Familiebericht

Kent u iemand die een gemeente- 
lijke erepenning verdient?

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

Extra 
gemeenteraadsvergadering 

Wilt u iemand voordragen voor een 
Koninklijke onderscheiding? 

Groene leges voor zonnepanelen
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Larense zakenwil de gemeente woningbezitters stimuleren om hun 
pand te verduurzamen. 

Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact opnemen 
met Claudia Umlauf of Shemara Ooijevaar. Per e-mail op: 
claudia.umlauf@belcombinatie.nl of 
shemara.ooijevaar@belcombinatie.nl of telefonisch via 
ons algemene telefoonnummer: 14035. 

Woensdag 20 maart is het zover! Dan zijn de verkiezingen 
voor de leden van de Provinciale Staten en de leden van 
het algemeen bestuur van het Waterschap. 

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van 
de provincie. Zij worden elke vier jaar gekozen door de 
inwoners van de provincie. Provinciale Staten bepalen het 
beleid van de provincie op hoofdlijnen en controleren of 
Gedeputeerde Staten het vastgestelde beleid goed uitvoe-
ren. Ook kiezen de leden van de Provinciale Staten de 
leden van de Eerste Kamer. Via de Provinciale Statenver-
kiezingen heeft u dus invloed op de samenstelling van de 
Eerste Kamer. 

Het Waterschap zorgt onder andere voor het beheer van 
waterkeringen, de juiste waterstand en voor de zuivering 
van afvalwater.

Door te gaan stemmen, beslist u mee over de samenstel-
ling van de Provinciale Staten en het bestuur van het 
Waterschap en dus ook over de behartiging van uw belan-
gen als inwoner. 

Ga voor meer informatie over de verkiezingen naar  
www.laren.nl/verkiezingen2019

Wethouder Karin van Hunnik gaat 1 maart de ‘30dagen-
uitdaging’ van de GGD aan! 30 dagen op de fiets naar het 
werk en naar afspraken in de buurt. Welke uitdaging gaat 
u aan? Het kan van alles zijn: een half uur wandelen, 
water drinken, op tijd naar bed, et cetera. Kijk op: 
www.30dagengezonder.nl

GGD Gooi en Vechtstreek heeft sinds 14 februari een soa-
poli aan de Burgemeester de Bordesstraat 80 in Bussum. 
De soa-poli biedt hulpverlening en advies over seksueel 
overdraagbare aandoeningen (soa’s), anticonceptie en 
seksualiteit. 

De poli is bedoeld voor jongeren, sekswerkers, mannen 
die seks hebben met mannen (MSM), en slachtoffers van 
seksueel geweld die zich in de regio willen laten testen op 
een soa. Een verwijsbrief is niet nodig. De GGD stuurt 
geen post naar het huisadres. Ook is er geen contact met 
de huisarts als men dat niet wil. 

Op de soa-poli zijn gespecialiseerde verpleegkundigen 
werkzaam. Een afspraak voor een gesprek en test kan 
gemaakt worden van maandag tot en met vrijdag tussen 
08.00 en 17.00 uur via 088 - 002 99 10 of online via  
www.ggdgv.nl

Verkiezingen Provinciale 
Staten en Waterschap

GGD-actie: 30 dagen gezonder

De gemeente verstuurt in februari de gecombineerde 
aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking. 
Op dit biljet staan onder andere de rioolheffing, afval-
stoffenheffing, onroerende en roerende zaakbelasting 
(OZB en RZB) en de WOZ-waarde voor 2019. Heeft u vra-
gen over uw aanslag of wilt u meer informatie, neem dan 
contact op met team Heffen en Waarderen van de BEL 
Combinatie, tel. 14 035, e-mail info@laren.nl

Aanslag gemeentelijke 
belastingen 2019 

Soa-poli in Bussum
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Hunnik en Ton Stam. Het is onderdeel van de projectweek 
die in het teken staat van afval en vervuiling. College De 
Brink komt in beweging voor een ‘schone en tevreden 
school en buurt’. 

Vijf burgemeesters verrichtten donderdagochtend 14 
februari de officiële openingshandeling van De Groene 
Afslag. Het gebouw ligt precies in het hart van ‘t Gooi, 
onderaan afslag 8 van de A1. Hier komen de vijf gemeen-
ten samen: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen 
en Laren. Vanaf 15 februari is De Groene Afslag dagelijks 
geopend: www.degroeneafslag.nl

V.l.n.r.: Lucas Mol (initiatiefnemer), burgemeesters 
Pieter Broertjes (Hilversum), Sicko Heldoorn (Huizen), 
Joan de Zwart-Bloch (Blaricum), Han ter Heegde (Gooise 
Meren) en Rinske Kruisinga (Laren)

Op dinsdag 29 januari is het gezin Najar in het gemeente-
huis van Laren genaturaliseerd.

Het gezin komt uit Irak. In maart 2013 zijn vader, moeder 
en kinderen naar Nederland gekomen en sinds septem-
ber dat jaar wonen ze in Laren.

Bent u gediscrimineerd of bent u getuige geweest van 
discriminatie? Wilt u er iets aan doen, maar weet u niet 
wat? De medewerkers van Meldpunt Discriminatie van 
Versa Welzijn kunnen u ondersteunen en advies geven. 
Zij registreren uw melding en als u het wilt, nemen ze uw 
melding in behandeling.

Waar gaat discriminatie over?
Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op 
basis van kenmerken die er helemaal niet toe doen: afge-
wezen worden voor een baan omdat iemand te oud is, toe-
gang geweigerd tot een café vanwege de huidskleur, uit-
gescholden worden omdat iemand homoseksueel is, et 
cetera. Als iemand zonder rijbewijs solliciteert naar een 
baan als vrachtwagenchauffeur, dan is het terecht dat 
iemand daarvoor wordt afgewezen. Het is anders als 
iemand wordt afgewezen vanwege de leeftijd, een handi-
cap of de huidskleur.

Melden is belangrijk
Het is zinvol en belangrijk om uw ervaring te melden. Dit 
maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in waar, hoe 
vaak en in welke vorm discriminatie voorkomt (op pro-
vinciaal, landelijk en Europees niveau). Op basis hiervan 
kunnen dan weer verdere stappen gezet worden in de 
strijd tegen discriminatie. Zo zetten we samen een streep 
door discriminatie!

Het meldpunt
Meldpunt Discriminatie van Versa Welzijn is een onaf-
hankelijke voorziening en is er voor de gemeenten in de 
Gooi- en Vechtstreek. Het meldpunt is telefonisch, per 
brief of via e-mail bereikbaar op maandag tot en met vrij-
dag van 09.00 tot 17.00 uur. Telefoon: 035 - 683 01 54 of 0900 
- 235 43 54. Bezoekadres (op afspraak): Larenseweg 30 (1221 
CN) in Hilversum. Postadres: Postbus 1463, 1200 BL Hil-
versum. En e-mail: discriminatie@versawelzijn.nl Ano-
niem melden is mogelijk.

Leerjaar één tot en met drie van College De Brink maak-
ten kunstwerken van plastic zeebeesten en afvalmon-
sters. Donderdag 14 februari presenteerden de makers de 
vijftig mooiste kunstwerken aan wethouders Karin van 

Burgemeesters ’t Gooi openen 
De Groene Afslag 

Gezin Najar krijgt 
Nederlandse nationaliteit

Leerlingen College De Brink 
presenteren kunstwerken van afval

Discriminatie en ongelijke 
behandeling? Meld het!



11

Gezin Najar met enkele collegeleden 

Wethouder Stam deelde woensdag 6 februari samen met 
medewerkers van Verkeer en Veilig Verkeer Nederland 
fietslampjes uit aan jeugdleden van SV Laren.

Leden die met de fiets kwamen, ontvingen een informa-
tiepakketje met de verlichting. De gemeente organiseer-
de de actie, omdat goede fietsverlichting bijdraagt aan de 
verkeersveiligheid in de gemeente.

Laren en omgeving stonden vanwege festival ‘Poëzie aan de 
Brink’ de eerste week van februari geheel in het teken van 
poëzie. Donderdag de 7e was de afsluiting bij Kunstcafé 
Laren, waar Gerard Wortel, Babette van Helsdingen, Wil-
lem van Spronsen en Antoi-
netty van den Brink hun 
gedichten voordroegen. 
Wethouder Karin van Hun-
nik sprak over poëzie in 
relatie tot Laren. En ze 
beëindigde de poëzieweek 
officieel met het voorlezen 
van een zelfgekozen 
gedicht.

Vijftigplussers uit Blaricum en Laren kunnen weer hulp 
krijgen bij de belastingaangifte. In de vestigingen van 
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum helpt seniorenver-
eniging BasBEL u voor € 25,-. Voor dit bedrag bent u ook 
een jaar lid van BasBEL. Deelnemers van de voedselbank 
kunnen zich tegen een zeer aantrekkelijk tarief via de 
voedselbank aanmelden.

DigiD meenemen
U heeft uw DigiD nodig, omdat de belastingdeskundigen 
de aangifte meteen naar de belastingdienst versturen. Het 
kan ook via machtiging. Als u niet weet hoe u een DigiD-
machtiging aanvraagt dan kan BasBEL u hierbij helpen. 

Aanmelden
U kunt op verschillende data in maart en april bij de 
bibliotheekvestigingen in Laren en Huizen terecht. Voor-
af aanmelden is noodzakelijk. Dat kan via de balie van de 
bibliotheek. Of telefonisch via 035 - 538 26 12 (vestiging 
Laren) of 035 - 525 74 10 (vestiging Huizen). Na aanmel-
ding neemt BasBEL contact met u op om door te geven 
welke formulieren u moet meenemen. 

Informatiebijeenkomsten 
Doet u zelf aangifte maar heeft u nog vragen, of wilt u 
leren hoe u zelf de aangifte kunt doen? Kom dan naar een 
van de gratis informatiebijeenkomsten. Daar neemt een 
zeer ervaren belastingconsulent de digitale belasting-
aangifte met u door.
•  5 maart van 14.00 tot 15.30 uur: toeslagenbijeenkomst 

- Bibliotheek Huizen 
•  13 maart van 10.30 tot 12.00 uur: introductiebijeen-

komst belastingen - Bibliotheek Huizen 
•  18 maart van 14.00 tot 15.30 uur: verdiepingsbijeen-

komst - Wijkcentrum De Blaercom
•  25 maart van 19.00 tot 20.30 uur: verdiepingsbijeen-

komst belastingen - Bibliotheek Huizen 
Aanmelden kan via www.bibliotheekhlb.nl/actueel/
hulp-bij-belastingen-of-toeslagen Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Elise Walet, 035 - 525 74 10 of 
ewalet@bibliotheekhlb.nl

Larense zaken 22 februari 2019

Fietslampjes voor
jeugdleden SV Laren

Afsluiting festival 
‘Poëzie aan de Brink’

Hulp bij invullen 
belastingaangifte 

Gemeente Laren op 
Twitter en Facebook

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

Twitter: @Gem_Laren en op 
Facebook: www.facebook.com/gemeente.laren
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Nieuws in beeld

Hoofdredactrice Linda de Valk wordt geinterviewd 
tijdens Wereld Jongeren Dagen

D66 schenkt Valentijnstaart aan De Boshoeve

Dichters Gerard Beentjes en 
Antoinetty tijdens poëziefestival

Boekbinder geeft advies in 
Historische Kring Laren

Mirjam Schulze, tenniskanjer 
van het jaar!

Laren dames 1 wint europacup 
zaalhockey.

Singer Laren koopt nieuw kunstwerk 
Pépé Grégoire aan

Gedichten prijken op bijzondere installatie 
‘Carrousel de Poëzie’

Beo blijft Beo (snackbar is dus niet verkocht!)

Klimaatmanifestatie voor scholieren 
Laar & Berg ‘super ervaring'



Hoofdredactrice Linda de Valk wordt geinterviewd 
tijdens Wereld Jongeren Dagen
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Uit het archief van de Historische Kring 
door: Bep (G.L.) De Boer

1919 (100 jaar geleden)

Aan de Eemnesserweg nabij de Gooiergracht 
was eens een woonwagenpark. In februari 1919 
waren daar een paar vreemde woonwagens 
gearriveerd. Een paar dagen later deed de heer 
P. Smitt, wonend aan de Eemnesserweg, 
aangifte bij de politie, omdat bij hem het slot 
van het kippenhok was verbroken. Hij miste 
vier mooie kippen. Eén van die woon-
wagenbewoners werd verdacht van deze 
diefstal. Politiechef Hoogvorst en agent Mulder 
deden onderzoek. Bij één van de woonwagens 
ontdekten ze een plasje bloed. Ze vroegen de 
man die bij de wagen hoorde of hij wist waar 
dat vandaan kwam. De man deed of hij gek was 
en zei dat het misschien van een paard was en 
maakte de opmerking dat de politie zelf de 
kippen had gestolen. Voor die brutale 
opmerking wilde Hoogvorst zijn naam weten. 
Hij gaf wel een naam op, maar die was 
gefingeerd. Dan maar mee naar het bureau. 
Dat lukte niet en agent Mulder pakte de man 
beet en dat was het sein voor een massale slag. 
Overal kwamen mannen en vrouwen vandaan 
die de man wilden ontzetten. Toen klonken 
van buiten revolverschoten. Hoogvorst 
beantwoordde die. Het werd stil en de man 
werd afgevoerd naar het Larense politiebureau. 
De anderen vertrokken snel naar elders. 

Bron: Het Larensch Dagblad

Wie een bezoek aan de Historische Kring wil 
brengen is van harte welkom iedere zaterdag 
van 14.00 tot 16.00 uur in de Lindenhoeve aan 
de Van Nispenstraat 29 in Laren.

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.

Rupsje-nooit-genoeg
Curatele, bewind en mentorschap zorgen bij  
familierechtelijke zaken vaak voor onverwachte pe-
rikelen. Veel familierechtelijke handelingen zoals 
trouwen, scheiden of het erkennen van een kind, 
zijn zeer persoonlijk. Soms kan iemand die hande-
lingen nog wel verrichten, ondanks zijn curatele of 
bewind. Het hangt er dan met name van af, of men 
zich nog realiseert wat men doet en de gevolgen 
daarvan kan overzien. Maar over de financiële aspec-
ten van die handelingen mag men niet meer zelf 
beslissen. 
Als men onder curatele staat, kan de curator  
bijvoorbeeld geen echtscheidingsprocedure star-
ten. Dat kan vervelende consequenties hebben.  
Zo was er een geval, waarbij de (veel jongere) echt-
genote het vermogen van haar man er doorheen 
joeg. Zij was daar al enige jaren mee bezig, voordat 
de man eindelijk op initiatief van verontruste fami-
lieleden onder curatele werd gesteld. De vrouw 
wilde niet scheiden, dus de curator zorgde voor de 
beëindiging en de verdeling van de gemeenschap 
van goederen. Een deel van het vermogen kon zo 
gered worden van rupsje-nooit-genoeg, zoals de 
vrouw ondertussen door de familie werd genoemd.  
Het aantal volwassenen dat onder een vorm van 
bewind staat, stijgt gestaag. In 2017 was er sprake 
van maar liefst 326.100 mensen. Vergrijzing speelt 
een grote rol bij deze stijging. Voor volwassenen 
kennen we de curatele, het bewind en het mentor-
schap die door een rechtbank kunnen worden  
opgelegd. Een bewindvoerder regelt alleen finan-
ciële zaken, de mentor alleen persoonlijke zaken  
zoals verpleging en medische behandeling. De  
curatele is het meest omvattend; een curator regelt 
zowel de persoonlijke als de financiële zaken van de 
curandus. k

Column Clasien_71X220mm_feb2019.indd   1 12-02-2019   13:20:45
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Succesvolle brocante-, kunst- en kledingverkoop
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TheaTeragenda

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

    Zondag 24 februari
   Papageno Koffieconcert - Nadav Katan (piano)
  11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Nadav Katan (28) studeerde in zijn 
geboorteland Israël aan het Karmiel 
Conservatorium, waar hij les kreeg van Diana 
Bucur. Vele prijzen van pianocompetities 
staan op zijn naam en zijn bijzondere talent 
heeft hem meerdere schoolbeurzen opgeleverd. In 2015 begon 
zijn Masteropleiding aan het Conservatorium van Amsterdam, 
onder leiding van prof. Naum Grubert. Hij treedt veel op bij 
internationale concerten en festivals. 

Zondag 24 februari
Bert van den Brink, een veelzijdig toetsenist
15.30 uur – Rosa Spier Huis
Regulier € 15,00 | Vriend € 12,50
Opgeleid als klassiek pianist verlegde Bert 
zijn aandacht naar de wereld van jazz en 
improvisatie waarin hij inmiddels grote 
naam heeft gemaakt. Hij musiceerde met 
grootheden als Eric Vloeimans, Toots 
Thielemans en Chet Baker en ontving de VPRO/Boy Edgarprijs 
(2007). Bert speelt samen met Simon Oslender, de 20-jarige 
Hammondorgelspeler. Een bijzonder duo!

Donderdag 28 februari
Duo-voorstelling Tim Hartog en Mark Waumans
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 
Het programma van 28 februari krijgt een 
andere invulling en wordt nu een duo-
voorstelling van Tim Hartog met Mark 
Waumans. Tim Hartog (1986) wist op jonge 
leeftijd al dat hij cabaretier wilde worden. 
Tim heeft meteen de lachers op zijn hand en 
weet het publiek ook blijvend te boeien. Zijn verhaal is 
onderhoudend en amusant. Mark Waumans stapt begin 2013 
voor het eerst op het podium als stand-up comedian. Met zijn 
unieke, droge stijl en aparte kijk op de alledaagse dingen valt hij 
al snel op. Was iedereen maar zo lekker moeilijk als Waumans. 
Dat zou de wereld toch een stuk mooier maken. Iedereen gaat 
naar rechts? Dikke kans dat hij naar links gaat. Maar dan wel met 
een omweg.

Zaterdag 2 maart
Theater Rotterdam; Elsie de Brauw en Hans Croiset
20.15 uur – Singer Laren
Prijs € 38,65 | Supporters € 36,05
Op een treinstation ziet Georgie plotseling Alex en kust hem in 
zijn hals. Het indringende moment is voor de twee vreemden 
het begin van een knetterend, levensveranderend liefdesspel.

Zondag 3 maart
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Menuetto trio: Valle González Martin (hobo),  Francisco José 
Espinosa Ruiz (clarinet) en Daniel Garrido Iglesias (fagot).

Zaterdag 9 maart
Souvenirs - Karin Bloemen
20.15 uur – Singer Laren
Prijs € 38,65 | Supporters € € 36,05  
Een ouderwets rijke Bloemen-show, met 
dierbare oude en verrassende nieuwe 
songs, onvoorspelbare conferences, 
hilarische typetjes, prachtige jurken en een dito decor.

Zondag 10 maart
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Nuria Canales (fluit), Jaap Kooi (piano)

Zondag 10 maart
Rapunzel (3+) - Het Kleine Theater
15.00 uur – Singer Laren
Prijs € 15,45* | Singer supporters en 
kinderen t/m 12 jaar € 10,30*
Rapunzel zit haar hele leven vast in een 
toren. Op een dag ontdekt ze dat er een 
deurtje in haar toren zit… Ze kan eruit! Ze verzamelt moed en 
gaat met alle gevolgen van dien de grote onbekende wereld in.
* inclusief museumbezoek
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Maandag 11 maart
Helmert Woudenberg – Carmiggelt
20.00 uur – Rosa Spier Huis
Regulier € 15,00 | Vriend € 12,50
Van 1947 tot 1975 schreef Simon Carmiggelt 
dagelijks een Kronkel: een kort verhaal, een levensschets. Een 
man – onmiskenbaar Carmiggelt zelf, nu gespeeld door Helmert 
Woudenberg – slentert door de stad en belandt in komische 
situaties of heeft ontmoetingen met kleurrijke of ontroerende 
types. Een nostalgisch weerzien naar een tijd waarin nog lustig 
door iedereen werd gerookt en een glas bier een gulden kostte.

Donderdag 14 maart
Mart Hillen, prijswinnende 
Fingerstyle-gitarist
20.15 uur – Theater aan de Brink € 18,00 
In 2016 wint fingerstyle-gitarist Mart Hillen 
de theaterwedstrijd Rabo On Stage in 
Zutphen. Fingerstyle betekent in het geval 
van Mart dat hij basgitarist, gitarist en 
drummer in één is. Hij bespeelt de snaren 
met zijn vingers en drumt tegelijkertijd op de klankkast van zijn 
gitaar. In zijn eentje is hij als het ware een volwaardige, 
instrumentale band. Ervaar de passie en liefde voor het vak van 
deze uitzonderlijk goede muzikant!

Zaterdag 16 maart
Waldemar Torenstra, Thijs Römer en 
Frederik Brom – Art
20.15 uur – Singer Laren
Prijs € 38,65 | Supporters € 36,05 
Een komedie van de Franse schrijfster 
Yasmina Reza. In deze fonkelnieuwe 
uitvoering kruipen de acteurs in de huid van drie vrienden, die al 
bekvechtend over een wit schilderij hun vriendschap testen.

Zondag 17 maart
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Andreas Mader (saxofoon), Christos Papandreopoulos (piano)

Zaterdag 23 maart
Frank Boeijen - Theatertournee 2019
20.15 uur – Singer Laren
Prijs € 33,50 | Singer supporters € 30,90
Een muzikaal eerbetoon aan de 
schoonheid, waarin Frank door zijn 
omvangrijke repertoire laveert, zichzelf opnieuw uitvindt en 
je zo steeds weer verrast.

Zondag 24 maart
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Ensemble La Chicane:Yan Ma (barokviool), Noémie Lenhof 
(barokcello) en Cécile Chartrain (klavecimbel)

Zondag 24 maart
Quirine Viersen (cello) en Thomas 
Beijer (piano)
15.30 uur – Rosa Spier Huis
Regulier € 15,00 | Vriend € 12,50
Quirine Viersen behoort internationaal 
tot de meest vooraanstaande muzikale 
persoonlijkheden van de jonge generatie. Met haar intense, 
uitdrukkingsvolle en virtuoze spel is zij erin geslaagd collega’s, 
pers en publiek van haar grote muzikaliteit en meesterkracht 
te overtuigen. Thomas Beijer is een jonge pianist en componist 
die wordt geprezen om zijn excellente techniek en artistieke 
integriteit. In zijn composities en gepassioneerde spel komt 
een helder en diepgaand muzikaal inzicht tot uiting. 

Donderdag 28 maart
HUN - “Alles is wel”
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 
Gefeliciteerd! U leeft nog en dat willen we 
graag met u vieren, dat heeft u wel 
verdiend. Een avond geheel in teken van u 
en uw wereldprestatie – vol van awards, 
odes en serotonine! We nodigen u uit om 
lekker onderuit te gaan zitten, te genieten en te ontspannen. 
Trekken wij voor u iets moois aan, zetten er een lampje op en 
trekken onze gouden keeltjes open. 

TheaTeragenda

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

Let op, er zijn geen theatervoorstellingen meer op de maandag- en vrijdagavond. Deze zijn i.v.m. de nieuwe openingstijden naar de dinsdag- en donderdagavond verplaatst. 
Kaarten voor concerten in het Papageno Huis: Reserveren via www.papageno.nl/papageno-huis/activiteiten/papageno-koffieconcerten 
Voor voorstellingen of concerten in het Rosa Spier Huis kunt u tickets bestellen via  www.rosaspierhuis.nl/culturele-activiteiten.
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Marjolein
Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15 
jaar als NVM register makelaar taxateur 
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als 
onaf hankelijk kantoorhouder in Laren.

Goud

Veel mensen vragen hoe we op onze naam “De Gou-

den Makelaar” zijn gekomen. Heden ten dage schijnt 

goud “in” te zijn; een aantal jaren geleden, in de crisis-

tijd kocht men graag goud, waardevast en goudeer-

lijk; in deze dagen schijnt goud ook weer een interes-

sante belegging te worden. Goud; tegenwoordig kom 

je het overal tegen, op je bord, op je bonbon, op je 

donut, de eerste “gouden” hippe en moderne kranen 

komen weer  (terug) in de badkamers, gouden auto’s, 

behang met goud, bij de schoonheidsspecialiste, op 

bruidstaarten en onlangs heeft sterrenkok Herman 

den Blijker een nieuw restaurant geopend met de 

naam Goud. In Laren/Blaricum kennen we de Gouden 

Driehoek, een populair, groen en gewild stukje van 

ons dorp om te wonen. Zo hebben we aan de andere 

zijde van Laren de 4 gouden geitjes van Marthe Röh-

ling.  (die zijn bedoeld als herinnering aan de arme 

Laarder die vroeger een geit in de hun moestuin had-

den lopen tov de gouden glamour die tegenwoordig in 

het dorp schijnt te hangen)  Helemaal bijzonder en 

erggg goed is dat onze zaalhockey dames afgelopen 

weekend goud behaald hebben in de Europa Cup, 

waarbij ze met 3-1 de Russische dames hebben versla-

gen. Ben je 50 jaar met elkaar getrouwd wordt je een 

gouden bruidspaar genoemd. Het witte goud komt 

ieder jaar uit de grond en met een gekookt eitje, ham 

of zalm, smelt dit op je tong. Er zijn wel 25 spreekwoor-

den met “goud: erin : goudeerlijk; een hart van goud, 

je eigen haard is goud waard, maar ook een huis met 

een gouden dak, gouden bergen beloven en de mor-

genstond geeft goud in de mond. Onze naam is ont-

staan door een aantal toevalligheden, bij een eventu-

eel persoonlijk gesprek vertel ik u deze graag.

Doe mee aan de atelierroute 2019
In het weekend van 25 en 26 mei zal tussen 
11.00 uur en 17.00 uur de 14e Atelierroute 
Laren worden gehouden. Inmiddels hebben 
zich al zo’n vijftig kunstenaars opgegeven  
die in ons dorp woonachtig zijn en 
beschikken over een eigen ruimte of 
atelier. Ook dit jaar zal er weer traditioneel een mooi 
verzorgd Art magazine worden gemaakt. Het 96 pagina’s 
tellende full colour tijdschrift zal gratis huis-aan-huis 
worden verspreid. Daarin veel verrassende artikelen 
rond Laren en de kunst  en – het meest belangrijk 
natuurlijk- worden de kunstenaars en hun werk aan u 
voorgesteld. Deelname kost 60 euro per persoon. Tot en 
met donderdag 28 februari kunt u zich nog opgeven via  
info@atelierroutelaren.nl  Voor het inschrijfformulier 
en de voorwaarden: www.atelierroutelaren.nl

Het bestuur van de 14e atelierroute Laren.  Van rechts naar links Elize 
van der Werff, Hetty Eybers,Marlinda Renes, Lilian Hesp en Leo Janssen

Zangtalent Raoul Seffani in Larense ‘Matthäus’

Bariton Raoul Steffani, winnaar van 
het prestigieuze ‘Prinses Christina 
Concours’  en winnaar van  de ‘Grach-
tenfestival Prijs 2018’ zingt in de uit-
voering van de Matthäus Passion van 
Johann Sebastian Bach in de Sint Jans-
basiliek op Palmzondag 14 april  om 
14.30 uur. Ook andere grote Nederlandse solisten  zijn 
door de Stichting Laren Klassiek uitgenodigd. Zoals 
de inmiddels geroemde bariton Maarten Koningsber-
ger, Bernard Loonen, sopraan Selma Harkink en de 
Sloveense mezzo- sopraan Barbara Kozelj. De uitvoe-
ring duurt zo’n twee uur en drie kwartier, exclusief de 
pauze van veertig minuten in een van de omliggende 
restaurants en café’s. 

Kaarten € 59,50 (eerste rang) en € 49,50 (tweede rang), incl. 
programmaboekje en pauzedrankje. Kaarten: Nationale 
Theater Kassa 0900-9203  Meer info: www.larenklassiek.nl.
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tijdens de gewone openingsuren van het Brinkhuis te 
bewonderen in de (h)Artgalerij. Schilderijen met Veneti-
aanse taferelen, driedimensionale werken van schilderij 
met masker en uiteraard ook losse maskers aan de wand 
en in de vitrines. 

De Larense kunstenaar Yasmine 
Enneking organiseert vanaf 
februari workshops ‘Schilderen 
vanuit je hart’ voor volwassen en 
kinderen. “Een hart is het belang-
rijkste wat we bezitten, zonder 
hart en zonder liefde kunnen we 
niet leven,” aldus Yasmine. “Ik 
ben van de kleur, harten en vlin-
ders. Met mijn werk en workshops vind ik het leuk om 
mensen blij te maken. Alles heeft een speciaal verhaal. 
Mensen kunnen hun spulletjes inleveren en dan maak 
ik er een mooi hart van of ze gaan samen met mij iets 
moois maken. De workshop is ook leuk met een vrien-
dinnengroep, bijvoorbeeld samen iets maken voor een 
bruidspaar. Maar de workshop is ook heel geschikt voor 
de verwerking van een ernstige ziekte of bij rouwverwer-
king. Alles is bespreekbaar.” De workshops worden gege-
ven op woensdag, vrijdag en in het weekend. De kosten 
zijn af hankelijk van wat de deelnemers gaan doen. 
Richtlijn: Workshop van 1,5 tot 2 uur voor volwassenen  
€ 49,50 inclusief alle materialen, koff ie / thee en iets lek-
kers. Het atelier van Yasmine bevindt zich aan de Eem-
nesserweg 3 in Laren.Meer informatie: yasmine-enne-
king.nl. Aanmelden kan via art@yasmine-enneking.nl 
of door te bellen naar 065414891. 

Wil je ook weten wat mindfulness 
is? En wil je makkelijker door het 
leven gaan? Schrijf je dan in voor 
de komende mindfulness-trai-
ning die Simone Onland (yogado-
cent, coach en mindfulness-trai-
ner) in maart gaat starten. In 6 sessies van 1,5 uur leer je 
hoe je op een eenvoudige manier mindful door het leven 
kan gaan. De kosten zijn € 120,- (excl. btw). De sessies 
vinden plaats in het Raadhuis, Eemnesserweg 19 te 
Laren. Mindfulness is een methode die je leert om in het 
en nu te zijn, op een accepterende manier om te gaan 
met alles wat zich aandient in het leven van alledag. 
Door mijn ervaring met het coachen van mensen met 
een burn-out kan ik je handvaten aanreiken om beter 
met stress om te kunnen gaan.” Bel voor meer informa-
tie 06-10185117 of stuur een mail naar info@qimare.nl.

Workshops ‘For a Colorful Life’

Benieuwd wat mindfulness is?

Bezoekers kunnen in het BEL-Kan-
toor (gemeentehuis) in Eemnes 
genieten van de 40e BEL Art-ten-
toonstelling. Tijdens deze speciale 
jubileumeditie exposeren studen-
ten van de Gooische Fotoschool 
samen met beeldhouwer Nora van 
den Berg. Nora van den Berg is na 
enkele jaren beeldhouwles neerge-

streken in haar eigen atelier in Kortenhoef. Uit de lande-
lijke omgeving haalt ze veel inspiratie evenals uit het 
materiaal waarmee ze werkt. Namens de Gooische Foto-
school exposeren zes studenten onder de titel KYK. Zij 
hebben een grote passie voor de fotografie met elkaar 
gemeen en tonen deze allen op hun eigen manier en in 
hun eigen stijl. Ellen Neve heeft een grote voorliefde 
voor de reportage en straatfotografie. Ruth Bojer heeft 
zich voor de tentoonstelling vooral door het thema ‘rust’ 
laten inspireren. Ylene Dubbeldam ziet in de natuur het 
beste voorbeeld van het ontwikkelen en volgen van een 
eigen weg. Voor Monique de Leeuw staan haar eigen 
muziekinstrumenten centraal, vanuit de herinneringen 
aan het samen muziek maken. Arie Dubbeldam vond 
zijn inspiratie in de tragiek van het verlaten Italiaanse 
dorp Le Coste en Carla van Achterbergh variëren de 
onderwerpen sterk: natuur in de breedste zin van het 
woord, architectuur, landschap of productfotografie. De 
tentoonstelling is tot en met 19 maart te zien tijdens 
openingsuren van het BEL Kantoor (gemeentehuis) aan 
de Zuidersingel 5 in Eemnes. 

T/m 2 maart toont Olga Dol in de 
(h)Artgalerij in het Brinkhuis haar 
Venetiaanse maskers en schilde-
rijen. Nadat zij een bezoek aan 
Venetië had gebracht en daar in 
een van de vele ateliers gezien had 

hoe de oude technieken voor het maken van maskers nog 
steeds gebruikt werden, was haar belangstelling gewekt. 
Met name het bewerken en decoreren van de papier-
maché basismaskers werd haar grote passie. Olga heeft 
gedurende de afgelopen jaren al meegewerkt aan evene-
menten zoals Symfonica in Rosso en de Koninklijke ver-
jaardagsopera Don Giovanni door hiervoor speciaal op 
maat gemaakte maskers te verzorgen. Haar creaties zijn 

Een inspirerende KYK

Expositie Olga Dol

Activiteiten
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In het Papageno Huis doen we er alles aan om jongeren 
met autisme op weg te helpen naar een zo zelfstandig 
mogelijke toekomst. Veel jongeren met autisme vinden 
dat spannend en ingewikkeld. Om de drempel te verla-
gen en ze langzaam te laten wennen aan contacten met 
anderen, werken we in het Papageno Huis vanuit één 
centrale gedachte: bij alles wat we doen proberen we de 
buitenwereld naar binnen te halen. Tot en met 26 maart 
kunnen bezoekers gratis de schilderijen bezichtigen die 
gemaakt zijn door de jongeren van de dagbesteding in 
het Papageno Huis o.l.v. Maja Boot. 

U laat uw auto met regelmaat onderhouden. Maar geldt 
dat ook voor uw PC? Is uw computer toe aan een 
opschoonbeurt of is deze erg langzaam? Kom dan naar 
de PC Helpdesk BEL in Het Brinkhuis in Laren. Een team 
van deskundige vrijwilligers helpt u voor slechts € 3,00 
met onder meer: updaten, opschonen van de schijf, 
opruimen van tijdelijke bestanden en controle op pro-
gramma’s die de PC onnodig belasten en trager maken. 
Woont u in één van de BEL-gemeenten en bent u 50+ dan 
bent u van harte welkom. De PC Helpdesk BEL is iedere 
werkdag geopend van 10.00 – 12.00 uur.

Expositie Papageno Kunst

Wintercheck voor uw PC/laptop

Het Rosa Spier Huis stelt t/m 7 
april schilderijen tentoon van de 
Amsterdamse kunstenaar Paul 
Dikker. Hij heeft een groot oeuvre 
op zijn naam staan. Voor deze 
expositie besloot hij naast zijn recente werk, ook een 
aantal oudere schilderijen tentoon te stellen. Paul Dik-
ker (1959 Amsterdam) voltooide in 1984 zijn kunstoplei-
ding aan de Rijksakademie en een jaar later studeerde 
hij cum laude af in de politicologie aan de Universiteit 
van Amsterdam. Hij koos voor het kunstenaarsvak en 
behoort tot de kleine groep kunstenaars die van zijn ver-
kopen en opdrachten kan leven. Hij maakt ongeveer 20 
acryl- en olieverfschilderijen per jaar, is op zijn informa-
tieve website te lezen. De tentoongestelde schilderijen 
zijn te koop. De expositie loopt tot 7 april en is dagelijks 
te bezichtigen van 10.00-16.00 uur. Gratis toegang. Rosa 
Spier Huis, Esseboom 2, Laren.

Tot en met 7 april is in Singer Laren 
de tentoonstelling Out of Office. 
Kunstschatten uit bedrijven nog 
te zien. In samenwerking met de 
Vereniging Bedrijfscollecties Ne-

derland (VBCN) toont Singer Laren 75 jaar Nederlandse 
kunst uit bedrijfscollecties. Nederlandse bedrijven, ban-
ken, ziekenhuizen, universiteiten en de overheid verza-
melen al meer dan een halve eeuw hedendaagse kunst. 
In deze collecties bevinden zich naar schatting bijna een 
kwart miljoen kunstvoorwerpen. Ongeveer 110.000 
daarvan behoren toe aan de 51 leden van de VBCN. Ruim 
35 van hen hebben bijgedragen aan de tentoonstelling. 
Ooit begonnen om een prettiger werkomgeving voor de 
werknemers te scheppen, is het verzamelen van kunst 
een serieus onderdeel geworden van de Nederlandse 
bedrijfscultuur, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. 
Enerzijds inspireert de kunst de studenten, medewer-
kers, patiënten en bezoekers, anderzijds betekent het 
bedrijfsmecenaat een belangrijke steun en stimulans 
voor de kunstenaars en de kunst in het algemeen. Out of 
Office. kunstschatten uit bedrijven biedt voor het eerst 
een kijkje in de rijke schatkamers van de Nederlandse 
bedrijfscollecties.

Irma van der Wijk, ervaren gezinscoach en astroloog, 
houdt 26 februari een gratis lezing voor ouders: Astrolo-
gie om je kind beter te begrijpen. Wat voor type kind is 
mijn zoon of dochter? En hoe moet ik hiermee omgaan? 
Met astrologie krijg je meer kennis van en begrip voor de 

Expositie kunstenaar Paul Dikker

Out of Office. Kunstschatten uit bedrijven

Astrologie om je kind beter te begrijpen

25jaar

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

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Particulier
& PGB
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2018. In de week van 4 en van 11 maart en ook nog in april 
biedt Versa hiervoor deskundige hulp in de serre van 
Schering & Inslag in Laren. Voor het versturen van de 
belastingaangifte moet u in het bezit zijn van een 
DigiD-code. Als u deze nog niet heeft, kunt u hulp krij-
gen om deze aan te vragen. U kunt in het Brinkhuis en 
Raadhuis een f lyer ophalen waarop staat welke papieren 
u moet verzamelen voor de aangifte. U kunt deze ook 
digitaal aanvragen bij Versa Vrijwillige Thuishulp. De 
hulp is voor mensen met een inkomen tot € 36.000/jaar. 
De kosten per aangifte bedragen € 17,50 voor een alleen-
staande en € 25,00 voor een echtpaar. Heeft u geen 
oproep ontvangen van de belastingdienst? Het kan voor 
mensen met een laag inkomen toch zinvol zijn om aan-
gifte te doen. Voor vragen of voor het maken van een 
afspraak kunt u contact opnemen met Versa Vrijwillige 
Thuishulp op tel. 035- 6250000, bereikbaar maandag t/m 
vrijdag van 10:00 tot 13:00 uur, e-mail: 
VTHBEL@versawelzijn.nl.

Elke eerste maandag van de 
maand organiseert Versa Wel-
zijn in het Larense Brinkhuis 
een culturele middag voor seni-
oren. Maandag 4 maart zal het 
gaan over “100 jaar radio-
omroep in Nederland”. Gedurende ongeveer 2 uur ver-
tellen drie enthousiaste vrijwilligers van radiohistori-
sche organisaties over NSF, Phohi-zenders, de 
omroepradiogeschiedenis van Nederland en radio tij-
dens de 2e wereldoorlog. In 1919 werd vanuit Utrecht de 
eerste off iciële radio uitzending in Nederland verzorgd. 
De jaren daarna ontstonden de bekende Hilversumse 
radio-omroepverenigingen en werden bedrijven als NSF 
en later Philips groot vanwege de verkoop van radiotoe-
stellen. Er worden enkele historische radiotoestellen 
opgesteld waar een leuk verhaal bij hoort. De middag 
begint om 14.00 uur. De entreeprijs bedraagt € 5,00 
(geen pin) inclusief koff ie of thee tijdens de pauze. De 
organisatie verwacht veel belangstelling voor deze 
lezing en daarom is het raadzaam uw plaats van tevoren 
te reserveren. Dat kan telefonisch onder nummer 06 49 
37 71 71 of per mail via abijleveld@versawelzijn.nl.

Op 6 maart organiseert stichting Ver-
kering Met Jezelf een thema-avond 
over ‘Sexting – Hoe gaan we als opvoe-
ders hiermee om?’ Het experimenteren 
met sexting komt veel voor en wordt 
geaccepteerd als een normale seksuele 

Culturele middag voor 55-plussers 

Thema-avond over het omgaan met sexting

vragen en behoeftes die kinderen 
en pubers hebben. Wij als opvoe-
ders willen ons kind bewust 
maken, dat hij of zij een zelfstan-
dig kind mag zijn. Als we ons kind 
aanmoedigen zich te richten op 
zijn hart, talenten en kracht dan kiest ons kind die din-
gen die innerlijk bij hem of haar passen. We willen 
inzicht krijgen in hun innerlijke wereld. De lezing duurt 
van 20.00 tot 22.00 uur en vindt plaats aan de Melkweg 39 
in Laren. Aanmelden via irmavanderwijk@gmail.com.

Welkom, God nodigt je uit! Dit is 
het thema van de jaarlijkse viering 
van de Wereldgebedsdag die 
gehouden wordt op vrijdag 1 
maart van 19.00 tot 20.00 uur in de 
Schoter, Wakkerendijk 66 in Eem-
nes. Wereldwijd wordt op 1 maart 
in 183 landen voor Slovenië gebe-
den. Een groep vrouwen van ver-

schillende kerken in Slovenië heeft de dienst samenge-
steld. Het verloop van de dienst staat in een boekje, dat 
voor € 0,65 kan worden aangeschaft. Het gelegenheids-
koor van de Heilige Nicolaasparochie onder leiding van 
Wim van Geffen verleent de muzikale medewerking. 
Tijdens de dienst wordt een collecte gehouden voor ver-
schillende projecten in Slovenië. Na af loop van de dienst 
is er de mogelijkheid om met elkaar na te praten en een 
kopje thee of koff ie te drinken. U bent van harte uitge-
nodigd om deze dienst mee te vieren.

Zaterdag 2 maart is er in zorgcentrum Johanneshove 
weer een Repair Café. Hebt u ook soms moeite met het 
weggooien van apparatuur of kleding waar waarschijn-
lijk weinig aan mankeert? Kom ermee naar het Repair 
Café waar een deskundig team reparateurs klaarstaat 
om in een gezellige sfeer samen met u te bekijken of 
reparatie mogelijk is. Hiermee wordt voorkomen dat 
spullen te snel worden weggegooid. Op deze manier 
kunnen we samen met u een bijdrage leveren aan een 
schoner milieu. Aan het repareren zijn geen kosten ver-
bonden. Het Repair Café begint om 10.00 uur en eindigt 
om 13.00 uur. Na 12.30 uur worden geen reparaties meer 
aangenomen. Kijk voor verdere bijzonderheden op www.
repaircafesbel.nl.

Inwoners van Blaricum, Eemnes en Laren kunnen bij 
Versa Welzijn hulp krijgen bij de belastingaangifte over 

Wereldgebedsdag

Repair Café 

Hulp bij invullen belastingaangifte

Het Rosa Spier Huis stelt t/m 7 
april schilderijen tentoon van de 
Amsterdamse kunstenaar Paul 
Dikker. Hij heeft een groot oeuvre 
op zijn naam staan. Voor deze 
expositie besloot hij naast zijn recente werk, ook een 
aantal oudere schilderijen tentoon te stellen. Paul Dik-
ker (1959 Amsterdam) voltooide in 1984 zijn kunstoplei-
ding aan de Rijksakademie en een jaar later studeerde 
hij cum laude af in de politicologie aan de Universiteit 
van Amsterdam. Hij koos voor het kunstenaarsvak en 
behoort tot de kleine groep kunstenaars die van zijn ver-
kopen en opdrachten kan leven. Hij maakt ongeveer 20 
acryl- en olieverfschilderijen per jaar, is op zijn informa-
tieve website te lezen. De tentoongestelde schilderijen 
zijn te koop. De expositie loopt tot 7 april en is dagelijks 
te bezichtigen van 10.00-16.00 uur. Gratis toegang. Rosa 
Spier Huis, Esseboom 2, Laren.

Tot en met 7 april is in Singer Laren 
de tentoonstelling Out of Office. 
Kunstschatten uit bedrijven nog 
te zien. In samenwerking met de 
Vereniging Bedrijfscollecties Ne-

derland (VBCN) toont Singer Laren 75 jaar Nederlandse 
kunst uit bedrijfscollecties. Nederlandse bedrijven, ban-
ken, ziekenhuizen, universiteiten en de overheid verza-
melen al meer dan een halve eeuw hedendaagse kunst. 
In deze collecties bevinden zich naar schatting bijna een 
kwart miljoen kunstvoorwerpen. Ongeveer 110.000 
daarvan behoren toe aan de 51 leden van de VBCN. Ruim 
35 van hen hebben bijgedragen aan de tentoonstelling. 
Ooit begonnen om een prettiger werkomgeving voor de 
werknemers te scheppen, is het verzamelen van kunst 
een serieus onderdeel geworden van de Nederlandse 
bedrijfscultuur, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. 
Enerzijds inspireert de kunst de studenten, medewer-
kers, patiënten en bezoekers, anderzijds betekent het 
bedrijfsmecenaat een belangrijke steun en stimulans 
voor de kunstenaars en de kunst in het algemeen. Out of 
Office. kunstschatten uit bedrijven biedt voor het eerst 
een kijkje in de rijke schatkamers van de Nederlandse 
bedrijfscollecties.

Irma van der Wijk, ervaren gezinscoach en astroloog, 
houdt 26 februari een gratis lezing voor ouders: Astrolo-
gie om je kind beter te begrijpen. Wat voor type kind is 
mijn zoon of dochter? En hoe moet ik hiermee omgaan? 
Met astrologie krijg je meer kennis van en begrip voor de 

Expositie kunstenaar Paul Dikker

Out of Office. Kunstschatten uit bedrijven

Astrologie om je kind beter te begrijpen



20

kosten, in totaal voor zowel ouder als 
kind, zijn € 47,50. Tijdens de lessen zal 
je samen met je (klein)kind oefenin-
gen doen, maar ook genieten van de 
kinderen die spelenderwijs met ande-
re kinderen bewegen, ontspannen en 
lol maken. De lessen worden verzorgd 
door Simone Onland, gecertif iceerd kinderyoga- en 
yogadocent. Ben je geïnteresseerd in deze 4 lessen of wil 
je meer informatie? Bel 06-10185117 of mail naar info@
qimare.nl. Wacht niet te lang, want vol is vol.

Wil je echt voelen dat je goed bent zoals je bent? Je f ijn 
voelen als een vis in het water? En ben je tussen de 6 en 12 
jaar? Kom dan naar de kinderyoga en mindfulness-ses-
sies die in maart gaan starten. In een reeks van 5 lessen 
leer je hoe je je zelfvertrouwen en concentratie vergroot, 
je beter kan ontspannen, je f ijner gaat voelen en beter 
kan slapen. De 5 lessen vinden plaats in OBS de Ploeg op 
vrijdagen, beginnend op 8 maart van half 4 tot half 5. De 
prijs voor 5 lessen is € 60,-.De lessen worden verzorgd 
door Simone Onland, gecertif iceerd kinderyoga docent 
en yogadocent. Voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar is er 
overigens ouder-en-kind-yoga op woensdagochtenden. 
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, bel dan: 06-10185117 
of kijk op www.QiMare.nl. Je bent van harte welkom!

Veel mensen hebben al langer 
gezondheidsklachten waar ze 
graag iets aan zouden willen 
doen en waarbij ondanks 
onderzoeken de oorzaak voor de 
klachten niet is vastgesteld. 
Klachten kunnen bijvoorbeeld 
zijn eczeem, hoofdpijn, spijs-

verteringsklachten, allergieën of vermoeidheid. Bij dit 
soort chronische klachten kan de mesoloog helpen door 
op zoek te gaan naar de oorzaken voor de klacht en het 
lichaam te helpen weer in balans te komen. De mesoloog 
combineert kennis uit de westerse geneeskunde met 
kennis uit andere geneeskundes zoals bijvoorbeeld de 
Chinese geneeskunde, ayurveda en orthomoleculaire 
geneeskunde. Een onderscheidend onderdeel van het 
mesologisch onderzoek is een meting op ca. 80 acupunc-
tuurpunten om een totaalplaatje van het functioneren 
van het lichaam te krijgen. Als je zou willen weten of 
mesologie iets voor jou kan betekenen ben je welkom op 
het inloopspreekuur met een gratis miniconsult door 
Inga Frenay van Sterk Mesologie, in gezondheidscen-
trum de Lloods in Blaricum, op 9 maart tussen 11.00 en 

Cursus yoga en mindfulness voor kinderen

Inloopspreekuur praktijk voor Mesologie 

ontwikkeling, maar wat is normaal, met welke intentie 
worden er foto’s gestuurd en wanneer wordt het gevaar-
lijk? U hoort er alles over in het Papageno Huis van 19.30 
tot 21.00 uur.

De periode waarin 
je kinderen op-
groeien is een zeer 
intensieve periode 
van je leven. 
Nachtrust en dag-
planning worden 

er volledig door beheerst. Tijd voor jezelf is er moeizaam. 
Alles en iedereen trekt aan je. Veel ouders hebben behoef-
te aan minder hectiek. Hoe help je ouders effectief verder 
in het omgaan met hun zo kostbare en schaarse tijd? Deze 
avond ‘Time management voor gezinnen’ is voor jullie 
bedoeld. In deze workshop geven wij allereerst een analy-
se van ‘modern ouderschap’. We geven adviezen. Maar ook 
gaan wij samen aan de gang in een workshop. Om te zor-
gen dat oplossingen zo veel mogelijk aansluiten bij jullie 
persoon en situatie, worden jullie in deze workshop aan 
het werk gezet om elkaar zelf oplossingen voor te stellen. 
Wij geven onze professionele input daarbij.  De workshop 
vindt plaats op woensdag 6 maart van 20.00 – 22.00 uur in 
het Vitusgebouw, Kerklaan 10, 1261 JB Blaricum. Zaal 
open 19.45 met ontvangst koffie / thee. De kosten voor 
deze avond bedragen € 7,50. U kunt zich via e-mail opge-
ven bij Sonja Boom via info@vriendenpreek.nl Meer info: 
www.preekvandeweek.com.

Zin om met jouw (klein)kind spelenderwijs nog meer en 
beter in contact te komen? Kom dan naar (groot)ouder 
en (klein)kind yoga. In het Raadhuis in Laren worden om 
de andere woensdagochtend van 10.30 tot 11.15 uur 4 les-
sen verzorgd: op 6 maart, 20 maart, 3 april, 17 april. De 

Workshop Time management voor gezinnen

(Groot)ouder- & (klein)kind-yoga

 

 

Opruimen Goed Geregeld 
biedt persoonlijke hulp

bij verhuizen voor u of uw
dierbaren en ook bij

het opruimen, structureren
en ordenen van de inboedel.

06 - 53 60 54 19 www.opruimengoedgeregeld.nl
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posities verwerkt. Tot in de twintigste eeuw deden ze dit 
door de zang van vogels via muziekinstrumenten weer 
te geven (bijv. de koekoek in de Vier Jaargetijden van 
Vivaldi). Daarna konden ze ook geluidsopnamen in hun 
composities verwerken (bijv. The Beatles in Blackbird). 
Het luisteren naar zulke composities leert ons veel over 
muziek, maar ook over vogels. Deze avond vindt plaats in 
de Bibliotheek Laren, van 20.00-22.00 uur en wordt geor-
ganiseerd door de bibliotheek in samenwerking met de 
Volksuniversiteit Het Gooi. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
bibliotheekhlb.nl en volksuniversiteithetgooi.nl.

Papageno zoekt… vrijwilligers! Daarom is er op 20 maart 
een informatieve bijeenkomst voor mensen die op zoek 
zijn naar vrijwilligerswerk in Laren. Tussen 10.00 en 11.00 
uur is iedereen van harte welkom in het Papageno Huis.

Een avond voor ondernemende 
dames met humor op 21 maart 
om 19.30 uur in de foyer en thea-
terzaal van het Brinkhuis. Op 
deze avond krijgen onderne-
mende vrouwen en hun vrien-
dinnen, (schoon-)moeders, 
dochters, buurvrouwen en col-
lega’s de kans om netwerken te 
combineren met f link lachen om en met andere vrou-
wen. De avond start in de foyer van het Brinkhuis alwaar 
gelegenheid is om kennis te maken met andere onder-
neemsters en/of ambitieuze dames. Weet je niet hoe je 
moet netwerken? Er hangt een gebruiksaanwijzing in de 
foyer, contact is zo gemaakt en gespreksstof is er altijd 
genoeg! Neem je visitekaartje mee om kans te maken op 
een heerlijke dinerbon van VIDA! Geen visitekaartje? Je 
kunt er ter plekke eentje maken! Entreekaartjes zijn 
voor € 9,- (inclusief pauzedrankje) verkrijgbaar via de 
website van het Brinkhuis: www.hartvanlaren.nl.

Infobijeenkomst vrijwilligerswerk Papageno

Vrouwen met humor (en visitekaartjes)

13.00 uur. Je kan je aanmelden door een mail te sturen 
naar welkom@sterkmesologie.nl. Voor meer informatie 
over mesologie zie www.sterkmesologie.nl

Afgelopen november is er in het Gooi een prachtig nieuw 
initiatief gestart: Choral Evensong! Deze verstillende en 
indrukwekkende traditie is in de Anglican Cathedrals 
van Engeland een dagelijks ritueel waarbij fenomenale 
koorzang en indrukwekkend orgelspel het gebed en het 
ritme van lezingen afwisselen. Een restant uit de tijd 
van de abdijen met hun Vesper. In de grote steden van 
Nederland zijn de Evensongs al een aantal jaren een suc-
ces met ‘Engels’ geschoolde koren en de tijd lijkt meer 
dan rijp voor een Gooisch antwoord: De Gooische Evens-
ong. Het meest iconische Gooische kerkgebouw, de 
Larense Sint Jansbasiliek, vol mystieke sfeer, een f linke 
omvang en fantastische orgels, is locatie voor de Even-
songs op een aantal zondagen per jaar, om 19.00 uur. De 
Evensong is vrij van entree, er is wel een deurcollecte. De 
voor 2019 nog vastgestelde data zijn: 10 maart, 28 april en 
26 mei.

Op dinsdagavond 19 maart geeft 
Ton Oudshoorn een lezing over 
twee van zijn grote hobby’s: 
muziek en vogels. In deze lezing 
worden aan de hand van een groot 
aantal muziekfragmenten echte 

opnamen van vogelgeluiden met elkaar vergeleken en 
wordt de af beelding van de vogel getoond. Vogelzang is 
in de loop der eeuwen een geliefde inspiratiebron voor 
componisten van klassieke en popmuziek geweest. Veel 
bekende en minder bekende componisten hebben de 
zang van vogels op de een of andere manier in hun com-

Choral Evensong 
Een sfeervolle en indrukwekkende  

Vesperviering naar Engels voorbeeld 
met schitterende koorzang. 

Projectkoor  
Choral Evensong 

O.l.v. Paul Snoek 
Wybe Kooijmans, orgel 

Sint Jansbasiliek 
www.paulsnoek.nl

SEIZOEN 2018-2019: 

Zondag 4 november 2018, 19 uur 

Zaterdag 22 december 2018, 19 uur 

Zondag 27 januari 2019, 19 uur 

Zondag 10 maart 2019, 19 uur 

Zondag 28 april 2019, 19 uur 

Zondag 26 mei 2019, 19 uur 

Choral Evensong in de Sint Jansbasiliek

Vogelenzang in de muziek
INLOOPSPREEKUUR  
 

MESOLOGIE IETS VOOR JOU? 
 

GRATIS MINI CONSULT 
 
Zaterdag 9 maart, 11-13 uur 
De Lloods Blaricum 
Meld je aan op welkom@sterkmesologie.nl 
Meer informatie? www.sterkmesologie.nl 
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Op zondag 24 maart om 15.00 uur 
geven Jan Rudolph de Lorm en 
Antoinet Oostindiër de lezing 
‘Kunst & Psyche. Van inspiratie 
naar therapie’ in Singer Laren. 
Kunst en psychiatrie hebben 
elkaar over en weer veel te bieden. 
Die gemeenschappelijkheid is de 
basis geweest voor het ontstaan 

van vele grote kunstwerken. Zo stelt de psyche de kun-
stenaar in staat om een verhaal te vertellen. In deze duo-
presentatie brengen psychiater Antoinet Oostindier en 
kunsthistoricus Jan Rudolph de Lorm de vele raakvlak-
ken tussen kunst en psychiatrie over het voetlicht. Wat 
leert een kunsthistorische verkenning van het werk en 
psyche van beeldend kunstenaars? Antoinet Oostindier 
is initiatiefneemster van Aerrea, een zorginstelling 
waar uitsluitend zorgprofessionals terecht kunnen. Zij 
is voorstander van non-verbale behandelmethoden en 
maakt gebruik van beeldende therapie, geïnspireerd op 
diverse kunstvormen. Jan Rudolph de Lorm is museum-
directeur van Singer Laren en echtgenoot van Antoinet. 
Prijs € 19,60 | Singer supporters € 8,25 | Museumkaart/
CJP € 11,35. De kaarten zijn inclusief museumbezoek. 
Bestel ze via kassa@singerlaren.nl of online via 
www.singerlaren.nl. 

Kunst & Psyche. Van inspiratie naar therapie

Filmagenda Brinkhuis 
27-02-2019  The Mercy  14:30 uur
27-02-2019  The Children act 19:30 uur
06-03-2019  The Children act 14:30 uur  
06-03-2019  First Man  19:30 uur
13-03-2019  First Man  14:30 uur 
13-03-2019  Foxtrot  19:30 uur
27-03-2019  De Dirigent 19:30 uur
27-03-2019 Foxtrot  14:30 uur

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

In combinatie met de films bieden wij nu ook een lunch- en 
borrelarrangement aan: 
Luncharrangement (tussen 12.30 – 14.00) 

Op vertoon van uw filmkaartje bieden wij u voor € 5,00 een 
lekker broodje van onze kaart begeleid met een soepje in een 
klein glas. 

Borrelarrangement (vanaf 16.00 uur) 
Op vertoon van uw filmkaartje

De Avondvierdaagse BEL zal plaatsvinden van dinsdag 21 
tot en met vrijdag 24 mei. De start is alle dagen bij SV 
Laren, Schuilkerkpad 2 in Laren. De afstanden die gelo-
pen kunnen worden zijn 5 en 10 kilometer. Om 18.30 uur 
start de wandeling van de 10 kilometer en om 18.45 uur 
start de wandeling van de 5 kilometer. Er zijn weer 
mooie routes uitgezet door Blaricum, Eemnes en Laren. 
De voorinschrijving hiervoor is op maandag 8 april van 
19.00 uur tot 20.30 uur in de kantine van SV Laren. Het 
inschrijfgeld bij de voorinschrijving bedraagt € 5,50; na 
8 april bedraagt het inschrijfgeld € 7,50 per persoon. Het 
is mogelijk om een digitaal inschrijfformulier aan te 
vragen en het bedrag over te maken op de bankrekening 
van de Avondvierdaagse. Hiervoor kunt u een e-mail stu-
ren aan de penningmeester Yvette Sollman, e-mailadres 
ysollman@xs4all.nl. Zij zal u per e-mail de benodigde 
informatie toesturen.

Voorinschrijving Avondvierdaagse



 

Agenda
t/m 2 mrt  (h)Artgalerij Brinkhuis: Expositie Olga Dol
t/m 19 mrt  BEL-Kantoor Eemnes: BEL Art-

tentoonstelling ‘Een inspirerende KYK’
t/m 26 mrt Papageno Huis: Expositie Papageno Kunst
t/m 7 apr Rosa Spier Huis: Expositie Paul Dikker
t/m 7 apr  Singer Laren: Tentoonstelling Out of 

Office. Kunstschatten uit bedrijven
24 feb Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
24 feb  Rosa Spier Huis: Bert van den Brink en Simon 

Oslender, 15.30 uur
26 feb  Lezing ‘Astrologie om je kind beter te begrijpen’ 

door Irma van der Wijk, 20.00-22.00 uur
27 feb Film aan de Brink: The Mercy, 14.30 uur
27 feb Film aan de Brink: The Children Act, 19.30 uur
28 feb SV Laren ’99: Klaverjasavond, 19.30 uur
28 feb  Theater aan de Brink: Tim Hartog en Mark 

Waumans, 20.15 uur
2 mrt Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
2 mrt Singer Laren: Theater Rotterdam, 20.15 uur
3 mrt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
4 mrt  Brinkhuis: Culturele middag voor 55-plussers, 

14.00 uur
5 mrt  Homeopathie Laren: Lezing ‘Vaccinatie 

begeleiden met homeopathie om bijwerkingen 
te voorkomen’, 14.00-15.30 uur

5 mrt Foyer Brinkhuis: Kunstcafé Laren, 19.30-22.00 uur
6 mrt Film aan de Brink: The Children Act, 14.30 uur
6 mrt Film aan de Brink: First Man, 19.30 uur
6 mrt  Papageno Huis: Thema-avond over omgaan met 

sexting, 19.30-21.00 uur
6 mrt  Raadhuis Laren: Start (groot)ouder- & (klein)

kind-yoga, 10.30-11.15 uur
7 mrt  Johanneshove: SeniorWeb - start workshop 

Kennismaken met de tablet (Samsung etc.), 3 
dagdelen,  14.00– 16.00 uur

8 mrt  OBS de Ploeg: Start cursus yoga en mindfulness 
voor kinderen, 15.30-16.30 uur

9 mrt Singer Laren: Karin Bloemen, 20.15 uur
10 mrt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
10 mrt SInger Laren: Rapunzel (3+), 15.00 uur
10 mrt Sint Jansbasiliek: Choral Evensong, 19.00 uur
11 mrt  Johanneshove: SeniorWeb - start workshop 

Windows 10 uitgebreid verkennen, 5 dagdelen, 
€ 60,- 9.30–11.30 uur

11 mrt Rosa Spier Huis: Helmert Woudenberg, 20.00 uur
12 mrt  Homeopathie Laren: Lezing ‘Afvallen zonder 

hongerdieet met homeopathische behandeling, 
planten en voedingssupplementen’, 14.00-15.30 uur

13 mrt  Johanneshove: SeniorWeb - start workshop 
Google foto’s, 4 dagdelen, 9.30–11.30 uur

13 mrt Film aan de Brink: First Man, 14.30 uur
13 mrt Film aan de Brink: Foxtrot, 19.30 uur
14 mrt Theater aan de Brink: Mart Hillen, 20.15 uur
16 mrt Singer Laren: Art, 20.15 uur
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Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
256 13-3-19 vrij. 22-3 en za. 23-3
258 10-4-19 vrij. 19-4 en za. 20-4

Vaste terugkerende activiteiten
Taalcafé Laren, Muziekcentrum (achter het 
Raadhuis), elke donderdag van 10.30-12.00 uur

Koffieochtend senioren, Brinkhuis, elke donderdag 
van 10.30-12.00 uur

Breihaakcafé, Foyer Brinkhuis, elke eerste donderdag 
van de maand, 10.00-12.00 uur

Geef en Neemtafel, Foyer Brinkhuis, elke 
vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur

Rechtswinkel Laren, Okerzaal Brinkhuis, iedere 
woensdag van 19.30-20.30

Kunstcafé Laren: Foyer Brinkhuis, elke eerste 
donderdag van de maand, 19.30-22.00

17 mrt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
18 mrt  Johanneshove: SeniorWeb - start workshop 

Digitale Nalatenschap, 2 dagdelen, 14.00 – 16.00
19 mrt  Bibliotheek Laren: Lezing Vogelenzang in de 

muziek, 20.00-22.00 uur
20 mrt  Papageno Huis: Infobijeenkomst over 

vrijwilligerswerk bij Papageno, 10.00-11.00 uur
21 mrt  Brinkhuis: Vrouwen met humor (en 

visistekaartjes), 19.30 uur
23 mrt Singer Laren: Frank Boeijen, 20.15 uur
24 mrt Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
24 mrt  Singer Laren: Lezing Kunst & Psyche. Van 

inspiratie naar therapie, 15.00 uur
24 mrt  Rosa Spier Huis: Quirine Viersen en Thomas 

Beijer, 15.30 uur
27 mrt  Johanneshove: SeniorWeb - workshop 

Videobewerking, € 70 incl. lunch en 
terugkomochtend, 9.00–16.00 uur

27 mrt Film aan de Brink: Foxtrot, 14.30 uur
27 mrt Film aan de Brink: De Dirigent, 19.30 uur
28 mrt SV Laren ’99: Klaverjasavond, 19.30 uur
28 mrt Theater aan de Brink: HUN, 20.15 uur
1 apr  Johanneshove: SeniorWeb - start workshop 

Genealogie, 3 dagdelen, € 40,- 14.00- 16.00 uur
1 apr  Brinkhuis: Culturele middag voor 55-plussers, 

14.00 uur
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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  
13 maart 2019

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

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

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

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

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

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

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

Cover: Lente in Laren

De Gouden Makelaar 
 

 
 


