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5 vragen aan 

Wat is de rol van de Adviesraad Sociaal 
Domein?
‘Sinds januari 2015 hebben gemeenten er een aantal 
taken en verantwoordelijkheden bijgekregen, die zijn 
vastgelegd in drie wetten: de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. 
Doel is dat de gemeente haar inwoners sneller, beter een 
maatgerichter kan helpen. De nadruk ligt daarbij op wat 
mensen wél kunnen. Het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 
regisseur’ wordt gehanteerd. Dat voorkomt dat er 
meerdere hulpverleners betrokken zijn die niet eff iciënt 
samenwerken. Bovendien moet het de kosten beperken. 
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van 
B&W over het beleid en de uitvoering in het sociale 
domein. Alle leden van de adviesraad zijn (ervarings-)
deskundigen op het gebied van het sociaal domein en 
wonen in Laren. De adviesraad kan voorstellen doen voor 
beleid en kan burgers en organisaties uit Laren 
uitnodigen om met voorstellen te komen.’
 
Hoe ben jij bij de Adviesraad betrokken 
geraakt?
‘Onze zoon Floris, die inmiddels 20 is, werd geboren met 
het zeldzame Williams Beuren Syndroom, een niet-
erfelijke chromosoomafwijking. Hij ontwikkelde zich 
trager dan normaal, maar het duurde nog ruim een jaar 
voordat de diagnose gesteld werd. Ik ben de afgelopen 
jaren tegen allerlei dingen aangelopen. Maar dankzij 
Floris heb ik wegen bewandeld die ik anders niet begaan 
zou hebben en heb ik een bijzondere groei en 
ontwikkeling doorgemaakt. Ik heb gemerkt hoe 
belangrijk het is om zelf naar oplossingen te zoeken. Je 
moet vechten voor het ideaal dat je koestert! Toen de 
wethouder mij destijds vroeg om in de Wmo-raad te 
komen, hoefde ik niet lang na te denken. Zo kon ik met 
mijn ervaring ook iets voor andere mensen betekenen.’

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en 
inkomen en de zorg aan langdurig zieken en ouderen. Angelique van der 
Heiden, die tien jaar lang lid was van de Adviesraad Sociaal Domein Laren 
– voorheen Wmo-raad - vertelt erover.

Angelique vAn der Heiden

Hoe belangrijk is het om je kennis te delen 
met beleidsmakers?
‘Heel belangrijk. Als ervaringsdeskundige begrijp je 
goed wat nodig is om een bepaalde situatie te verbeteren. 
Vaak zijn er diverse mogelijkheden maar ontbreken de 
onderlinge verbindingen waardoor de benodigde zorg 
niet optimaal geboden wordt. Dat kan beter en daar 
kunnen wij als ervaringsdeskundigen bij helpen. Zelf 
heb ik me bijvoorbeeld hardgemaakt voor werkende 
mantelzorgers. Die combinatie van werken en zorgen is 
namelijk een enorme uitdaging. Dat heb ik zelf ook zo 
ervaren. Bijvoorbeeld als het gaat om het organiseren 
van afspraken. De agenda van zorgverleners is namelijk 
meestal leidend en sluit lang niet altijd aan op jouw 
agenda als mantelzorger, zeker niet als je daarnaast nog 
een baan hebt. Doorvragen en zelf f lexibiliteit tonen 
helpen daarbij, heb ik geleerd. Mijn mantra is altijd 
geweest: Ik maak van mijn zorg mijn kracht.’

Laren?
‘In 1996 ben ik in Laren komen wonen, het jaar waarin 
mijn zoon werd geboren. Laren vind ik een prachtig 
dorp. Ik vind het mooi dat er hier zoveel vrijwilligers 
actief zijn. Ik voel me omarmd door het dorp, Laren geeft 
me dat speciale gevoel van thuiskomen.’

Welke inwoner verdient volgens jou een pluim?
‘Ik ben supertrots op zowel alle vrijwilligers en 
mantelzorgers in het dorp als op Jos Boermans. Hij is lid 
van de Adviesraad Sociaal Domein en kartrekker van het 
Kom Erbij Festival Laren 2017. Van 25 september tot 15 
oktober worden er allerlei activiteiten rondom het 
thema eenzaamheid georganiseerd. Bijzonder aan Jos 
vind ik dat hij op uitmuntende wijze opkomt voor zijn 
idealen; hij voegt de daad bij het woord. Daarom verdient 
hij een dikke pluim!’
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Elbert Roest gaat en 
Rinske Kruisinga komt

Het is u vast niet ontgaan dat Elbert 
Roest Laren gaat verlaten en naar 
Bloemendaal vertrekt. De afgelopen 
dagen is hij op diverse momenten 
volop in het zonnetje gezet, met als 
hoogtepunt zijn benoeming tot ereburger van Laren. Wij 
zullen Elbert buitengewoon missen, maar begrijpen dat 
de benoeming in Bloemendaal voor hem een prachtige 
uitdaging biedt. 

De fractievoorzitters en wethouders hebben maandag 28 
augustus kennis gemaakt met zijn opvolger: Rinske 
Kruisinga. Voor het eerst krijgt Laren een vrouw als 
burgemeester. 
Het zal niet gemakkelijk voor haar zijn om Elbert te 
doen vergeten, maar ik ben er van overtuigd dat zij een 
voortreffelijk burgemeester blijkt te zijn. 
Rinske Kruisinga heeft eerst jaren als gedeputeerde en 
later als waarnemend burgemeester in Bussum en Texel 
haar sporen in het publieke domein verdiend. 
Voor het eerst een vrouw, maar ook voor het eerst een 
waarnemend burgemeester. Dat kon niet anders omdat 
de provincie Noord-Holland een herindelingsprocedure 
is gestart, waardoor het nu niet mogelijk was een vaste 
burgemeester te benoemen. 

Belangrijk is nu om in de komende maanden een 
constructief antwoord te geven op het onderwerp dat u 
en ons sterk bezighoudt: de door de provincie gewenste 
herindeling tot maximaal drie gemeenten in Gooi en 
Vechtstreek. 

De raad heeft in meerderheid een duidelijk ander 
standpunt ingenomen en onze reactie de komende tijd is 
dan van groot belang. Rinske Kruisinga zal die 
opvattingen intern en extern zeker met overtuiging 
uitdragen. 

Ik wens de nieuwe burgemeester een mooie start en heel 
veel succes! Wees welkom.

Ton Stam
wethouder 
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Versa Welzijn:
•  ondersteunt burgers die 

iets willen doen voor hun buurt of hun naasten;
• stimuleert en ondersteunt vrijwillige inzet;
•  biedt mensen een steuntje in de rug, zodat zij mee 

kunnen doen in de samenleving en zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen zijn;

• helpt mensen hun talent te ontdekken en ontwikkelen.

Nieuwe folder dienstverlening Versa Welzijn
Onze nieuwe folder is verschenen, met daarin een overzicht 
van onze diensten en activiteiten in de wijk-, ontmoetings- 
en jongerencentra. De folder is zaterdag 2 september 
huis-aan-huis verspreid in uw gemeente.

Heeft u de folder niet in de bus gehad? Op locaties van 
Versa Welzijn kunt u een exemplaar ophalen of kijk op onze 
website: versawelzijn.nl. 

Contact
Versa Welzijn, Larenseweg 30, Hilversum, 035 623 11 00, 
info@versawelzijn.nl, versawelzijn.nl 

www.viaverspoor.nl • 035 531 34 32

Nalatenschapsdossier &  
Boedelbegeleiding

Verstand van (nabestaanden) zaken, 
gevoel voor mensen

ViaVerspoor_LarensJournaalt_71x52mm_Laren_versie3.indd   1 01-02-13   16:14

Larens Journaal

Na lange tijd de centrale inkoop voor woninginrichting 
bij de 60 warenhuizen van Vroom & Dreesmann te 
hebben verzorgd, begon ik destijds met mijn 
interieurbedrijf onder de naam Country House Interiors. 
Dat was aan het Zevenend in het centrum van Laren, 
naast Narda. In 2014 besloot ik de winkel te verruilen 
voor een meer begeleidende rol; ik ben toen gestart met 
Luc Bosch Verhuizen, Wonen & Bouwbegeleiding. Dat 
meldde ik per e-mail aan vertrouwde klanten. In het 
onderwerpveld vermeldde ik meteen maar de clou: Ik kan 
het toch nog niet goed laten. Een van de reacties die ik 
daarop ontving, wil ik met u delen.’

Lieve Luc,
Wij hebben ons prachtige huis aan de kust 2 weken geleden 
verkocht. Het was te groot en eerlijk gezegd vooral ook te 
duur. Dit was geen leuke, maar wel een goede beslissing. We 
zijn nu hard op zoek naar een ander huis, en dat valt nog 
niet mee. Gisteren zijn Gerard en ik vertrokken voor een 
week Florida en in het vliegtuig bespraken wij onze wensen 
voor een ander huis. We verzuchtten tegen elkaar dat dit het 
eerste huis in 24 jaar is dat we gaan inrichten zonder jou. 
Gerard zei nog: ‘Kunnen we Luc niet gewoon bellen tegen die 
tijd?’ En nu kwam vanochtend jouw mail … Ik ga een dezer 
dagen jouw info in rust lezen en kom dan naar je terug. 
Maar vooral geeft jouw bericht mij een soort mooi gevoel van 
hoop, als een teken dat het wel goed komt met ons en een 
ander huis … Begrijp je dat ? Dus een hele grote 
DANKJEWEL en tot heel gauw!

Lieve groet, ook van Gerard
Carolien

Ja, na een dergelijk bijzonder bericht wist ik weer waarom 
ik ‘het toch niet goed kan laten’. Ik wil altijd maar bezig 
zijn met het interieur. Werken mét en vóór bijzondere, 
lieve en vooral ook aardige klanten! 
Het nieuwe huis is inmiddels gekocht, verbouwd en 
aangepast. Deels met bestaande en deels met nieuwe 
zaken, fijn en smaakvol ingericht. Een volgende keer ga ik 
u wat vertellen over verhuizen en wat daarbij allemaal 
komt kijken. Dat zal dan de novembereditie worden. 

Luc

Ik kan het 
toch niet goed laten

Meteen goed 

06 53 106 306

Een paar uur begeleiding 
wanneer u gaat inrichten 
of bouwen. Dan doet u 
het meteen goed. Bel Luc. 

Luc Bosch is specialist in 
verhuizen, wonen en 
bouwbegeleiding en woont 
ruim 30 jaar in Laren.
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De burgemeester is weg, leve de 
burgemeester!
Terecht werd voor Elbert Roest, en zijn vrouw Kiki, een 
groots afscheid bereid in het licht van zijn vertrek naar 
Bloemendaal. Het hoogtepunt ervan vormde de 
bijeenkomst in het prachtig vernieuwde Singer Laren 
waar de hele dorpsgemeenschap acte de présence gaf om 
de burgervader uit te zwaaien.
Loftuitingen alom, en met reden: 15 jaar het gezicht van 
dit dorp, altijd betrokken, steeds benaderbaar. Een 
persoonlijkheid die ook op politiek terrein domineerde. 
Vier Colleges en zeventig raadsleden onder zijn leiding, 
zonder dat er in al die jaren ook maar een keer een 
majeure crisis ontstond. Dat kunnen niet veel 
burgemeesters hem nazeggen! We zullen hem missen.
Maar dat wil niet zeggen dat we geen hoge verwachtingen 
hebben van zijn opvolgster: Rinske Kruisinga. In goed 
overleg met Raad en College zojuist door de Provincie 
benoemd om hier de scepter te zwaaien, zij het tijdelijk. 
Immers de discussie over al of niet opschaling van ons 
dorp, bijvoorbeeld samen met Huizen en Blaricum, is 
nog in volle gang en zal niet eerder tot een uitkomst 
leiden dan in de eerste helft van 2018. In afwachting 
daarvan zal de stuurmanskunst van Rinske hard nodig 
zijn om dit uiterst gevoelig debat in goede banen te 
leiden. Dat is haar zeker toevertrouwd: eerder 
waarnemend burgemeester in Texel en Bussum en 
jarenlang lid van Gedeputeerde Staten in Haarlem. 
Kortom een door de wol geverfde bestuurder die wel 
tegen een stootje kan.
We zien ernaar uit met haar samen te werken, in het 
belang van de Larense inwoners. Want om die laatsten 
gaat het per slot van rekening.

Nico Wegter
Fractievoorzitter D66 Laren 

 

Het was een mooie zomer…
Een zomer in Laren vol met bijzondere 
momenten. Op 30 augustus jl. nam de 
gemeenteraad afscheid van burgemees-

ter Elbert Roest en op 1 september volgende een feestelijk 
programma met aansluitend een borrel voor het gehele 
dorp. Na veel handen schudden en gelukwensen in ont-
vangst te hebben genomen vertrokken de burgemeester en 
zijn echtgenote in een prachtige oldtimer naar de ambts-
woning onder begeleiding van feestelijke muziekklanken 
van Drum- en Showband MCC. Eerder die week hadden de 
fractievoorzitters en de wethouders in Haarlem al gesprek-
ken gevoerd om een waarnemend burgmeester te kiezen. 
Wat goed is gelukt. Mevrouw Rinske Kruisinga, geen onbe-
kende in onze regio zal het ambt van burgemeester de 
komende tijd invullen. In de Laarder Courant De Bel heeft u 
al kort met haar kennis kunnen maken en de komende 
maanden zal ze het dorp ingaan om ook persoonlijk met u 
kennis te maken. En zoals ik in De Bel al liet optekenen 
hebben we met haar als waarnemer een waardig opvolger 
van burgemeester Roest. Op 6 september volgde de feeste-
lijke opening van het nieuwe Singer Laren – nog in bijzijn 
van burgemeester Roest – en aansluitend daarop vertrok hij 
rap naar Bloemendaal alwaar hij diezelfde avond als burge-
meester werd geïnstalleerd. Vanuit Laren zijn diverse men-
sen hem achterna gereisd om daarbij te zijn. Het voelde raar 
toen we uit Bloemendaal terug naar Laren vertrokken en 
‘onze’ burgemeester en zijn echtgenote achterlieten in zijn 
nieuwe gemeente. Enkele dagen later stond het dorp bol 
van activiteiten, op vrijdagavond 8 september de vrijwilli-
gersavond in het Brinkhuis, zaterdag en zondag de 
InMarkt, een Le Bocque-feestje en opnieuw openingsfesti-
viteiten rondom Singer Laren. Het weekend eindigde op 
zondagavond 10 september om 21.00 uur met het aftellen 
van 10 tot 0 bij de afsluiting van weer een seizoen poffertjes-
kraam. De zomer is voorbij. Op maandag 25 september 
start burgemeester Rinske Kruisinga haar werkzaamhe-
den en op woensdagavond 27 september zal ze haar eerste 
raadsvergadering in Laren voorzitten. Het zal best even 
wennen zijn maar de gemeenschap 
in Laren is niet anders geworden 
dus kijkt de CDA-fractie met genoe-
gen uit naar de komende periode. 
We wensen de burgemeester een 
mooie tijd in Laren toe.  

Namens de CDA-fractie,
Erwin van den Berg

Politiek
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Nieuws in beeld

Heerlijke satés en hamburgers gemaakt door Clementine en 
Charlotte bij TV ‘t Laer

Binckhorst St. Jan neemt schoolgebouw De Scheper 
weer in gebruik

Aardappels rooien tijdens het Oogstfeest BEL-EHBO-ers BEL-veteranendag

Commercie neemt bezit 
van Coeswaerde?

Het Brinkhuis viert feestelijk zijn 5-jarig 
bestaan

Dynamic Arts bedankt lokale helden tijdens  vrijwilligersavond

Afscheidscadeau -een elektrische fiets- voor de burgemeester

Derde Gooise Heideloop trekt bijna 
vijfhonderd deelnemers
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Rinske Kruisinga stelt zich voor
Beste inwoners, 

Elbert Roest was vijftien jaar uw burgemeester en nu komt er opeens een waarnemer. Goed dus dat ik mij even aan u 
voorstel. De naam is al gevallen, Rinske Kruisinga. De leeftijd is al genoemd, 67 jaar. 

Ik ben geboren in Rotterdam, maar daarna vele malen met mijn ouders verhuisd, naar Amsterdam, Velp, Groningen, 
weer terug naar Amsterdam en vervolgens Amstelveen. Na Amstelveen was ik zelf verantwoordelijk voor alle verhui-
zingen die volgden. Utrecht, Amstelveen, Bangladesh, drie maal Amsterdam, Nederhorst den Berg, Blaricum en tus-
sentijds drie maanden Texel. 

Ik was mijn toekomstige leven zonder werk aan het voorbereiden en de keuze leek Frankrijk met mijn man en onze 
hond. Toen kwam de vraag of ik uw waarnemend burgemeester wilde zijn… 
U kent het antwoord.

Ik ben een laatbloeier. Eerst werken en leuke baantjes. Daarna werd ik me bewust dat ik meer wilde en kon en ging 
studeren. Eerst sociaal pedagogiek, daarna doctoraal politieke wetenschappen en vervolgens bestuurskunde aan de 
VU. Van secretariaatsbanen naar reclassering en daar uiteindelijk directeur geworden. 

Mijn politieke loopbaan is laat op gang gekomen. Ik ben op mijn 45e lid geworden van het CDA, in 1999 lid van Pro-
vinciale Staten Noord-Holland en iets later fractievoorzitter van de Statenfractie. Dat laatste vond ik naast mijn 
werk als directeur van een reclasseringsinstelling een zware klus. In 2003 werd ik Lid van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland. In de vier jaar daarna heb ik veel contact gehad met uw bestuurders in Laren. Vanwege Singer, de 
jeugdzorg en gemeenschapsvoorzieningen. De tweede periode als gedeputeerde, van 2007-2011, was mijn bemoeienis 
met Laren minder, maar mijn bezoeken aan Laren velerlei. 

Na 2011 volgden bestuurlijke functies in de pleegzorg, cultuur, cultuurhistorie en voorzitter van de commissie Regionaal 
overleg luchthaven Hilversum. Tweemaal eerder was ik waarnemend burgemeester. In Bussum (2013-2014) en op Texel 
(oktober 2015 - medio januari 2016). Leidende thema’s voor deze gemeenten waren gemeentelijke herindeling en interge-
meentelijke samenwerking.

Ik heb mijn bestuurlijke verantwoordelijkheden uitgevoerd met open vizier, inzet en altijd gericht op de inwoners en hun 
vertegenwoordigers in de raad. Dat zal ik in Laren niet anders doen! Ik hoop u allen daarom binnenkort te ontmoeten.

Rinske Kruisinga
burgemeester Laren vanaf 22 september a.s. 

Maandag 28 augustus jl. is mevrouw Rinske Kruisinga door de 
Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland 
benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente 
Laren, met ingang van 22 september 2017. De benoeming vond 
plaats in het provinciehuis in Haarlem. 

Na de overhandiging van de ambtsketen en de voorzittersha-
mer zal mevrouw Kruisinga starten met haar werkzaamheden 
als waarnemend burgemeester. De overhandiging is aan het 
begin van de raadsvergadering op woensdag 27 september 
aanstaande, in de raadzaal van het Raadhuis.



De Commissie M&F vergadert donderdag 21 september 
2017 om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De 
vergadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf 
aanmelden bij de commissiegriff ier. Onderstaande 
agenda geeft een samenvatting weer van de geagendeer-
de onderwerpen. Zie de volledige agenda op 
www.laren.nl

•	 	 Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 
commissie M&F d.d. 22 juni 2017 

•	 	 Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-
pelijke Regelingen

•	 	GR Werkvoorzieningschap Tomingroep 
•	 	Begrotingswijziging Appa plan
•	 	Rapport toezicht informatiebeheer 2016 
•	 	Zomernota 2017 
•	 	Controleprotocol 2017

De gemeenteraad vergadert woensdag 27 september 2017 
om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De ver-
gadering is openbaar. Onderstaande agenda geeft een 
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie de volledige agenda op www.laren.nl

•	 	Overhandiging ambtsketen en voorzittershamer aan 
waarnemend burgemeester 

•	  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-
pelijke Regelingen

•	  Vaststellen notulen openbare raadsvergaderingen  
28 juni, 5 juli en 18 juli 2017 

•	 Toelating en beëdiging nieuw raadslid 
•	 Benoeming loco-griff ier 
•	 Nieuw beleid HR-gesprekken 
•	  Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden gemeente Laren 2017 
•	 Begrotingswijziging Appa plan 
•	 Woonvisie Laren 2017-2022 
•	 GR Werkvoorzieningschap Tomingroep 
•	 Rapport toezicht informatiebeheer 2016 
•	 Zomernota 2017 
•	 Controleprotocol 2017

Larense zaken 15 september 20178

Gemeenteraadsvergadering

BEL-Commissie	
Ruimtelijke	Kwaliteit	

Vergadering	Commissie	
Maatschappij	en	Financiën

Vergadering	Commissie	
Ruimte	en	Infrastructuur

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

Gemeentelijke	
bekendmakingen	digitaal

Vanaf 2017 worden aangevraagde en verleende (omge-
vings)vergunningen niet meer in het Larens Journaal 
gepubliceerd. U kunt ze bekijken via de landelijke web-
site www.overheid.nl Hier worden ook de verordeningen 
(gemeentelijke regels en wetten) bekendgemaakt. Wilt u 
bericht ontvangen van de bekendmakingen via e-mail of 
app? Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich 
hiervoor aanmelden.

Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. Kijk voor informatie over de agen-
da op: www.mooisticht.nl

De Commissie R&I vergadert dinsdag 19 september 2017 om 
20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergade-
ring is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aanmelden 
bij de commissiegriffier. Onderstaande agenda geeft een 
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. Zie 
de volledige agenda op www.laren.nl

•	 	Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 
commissie R&I d.d. 20 juni 2017

•	  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappe-
lijke Regelingen 

•	 Memo splitsing Daeb/niet Daeb Wbv van Erfgooiers
•	 Woonvisie Laren 2017-2022
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Bent u altijd degene die bemiddelt bij onrust in het 
gezin, familie of vriendengroep? En woont u in Blari-
cum, Eemnes of Laren? Dan zijn wij op zoek naar u!

Buurtbemiddelaars zijn getraind om te bemiddelen bij con-
f licten. Deze onpartijdige bemiddelaars oordelen en beslis-
sen niet, maar brengen buren opnieuw met elkaar in 
gesprek. Aandacht, respect en vertrouwen zijn sleutelwoor-
den in dit gesprek.

In een training leren nieuwe buurtbemiddelaars vaardighe-
den om motiverende gesprekken te voeren. Verder gaat een 
bemiddelaar altijd samen met een collega bemiddelaar op 
pad en maakt deel uit van een leuk team. Buurtbemiddeling 
is boeiend en afwisselend vrijwilligerswerk. 

Is uw interesse gewekt? Bel of stuur een e-mail met uw cv 
naar buurtbemiddeling@welzin.nl of bel naar 033 - 469 24 20.

Larense zaken 15 september 2017
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Familieberichten

Geslaagde	en	gezellige	BEL-veteranendag

Buurtbemiddelaars	gezocht!

Deze bijeenkomst werd dit jaar op 31 augustus 
gehouden in het geheel vernieuwde Singer. Gastheer 
van de dag was de gemeente Laren.

Na het welkomstwoord van (destijds) burgemeester Roest 
werd de traditionele ‘blauwe hap’ genuttigd. Daarna kregen 
de heren Sjouwerman uit Laren en Visser uit Blaricum de 
draaginsigne Nobelprijs voor VN-militairen uitgereikt. Ver-
volgens bracht het orkest Regimentsfanfare Garde Grena-
diers en Jagers onder leiding van kapitein Harry van Brug-
gen arrangementen ten gehore van onder meer Ramses 

Shaffy en The Beatles maar ook de veteranenmars. De akoes-
tiek was prachtig in het geheel vernieuwde theater.

Na de pauze gaven Teun Koetsier, Ineke Hilhorst en burge-
meester Elbert Roest een lezing over de oorlogstijd in Laren. 
Alle aanwezigen mochten een exemplaar van het boekje ‘De 
slag om de Berg Stichting’ mee naar huis nemen. Deze mooie 
dag werd afgesloten met een hapje en een drankje in de tuin 
van Singer.

Kijk voor foto’s op de facebookpagina van de gemeente Laren.

Geboorte
07-08-2017 Joppe Laurens Geldermans
11-08-2017 Pilar Maud Anna Westendorp
12-08-2017 Valentijn James Leertouwer
29-08-2017 Lauren Sophie Schrijver

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

@Gem_Laren

www.facebook.com/gemeente.Laren 

Gemeente	Laren	op	
Twitter	en	Facebook
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Op 1 september 2017 nam burgemeester Elbert Roest afscheid 
van de inwoners van Laren en de mensen in zijn netwerk. In 
het pas verbouwde Singertheater werd een gevarieerd pro-
gramma aangeboden van diverse lokale dans- en muziekver-
enigingen. Ook sprak burgemeester Pieter Broertjes mooie 
woorden namens de regioburgemeesters in Gooi & Vecht-
streek. 

Het college van Laren benoemde de vertrekkende burgemees-
ter tot ereburger van Laren. Uit handen van locoburgemeester 
Tijmen Smit ontving hij de oorkonde. Elbert Roest is de 6e 
inwoner van Laren die het ereburgerschap heeft verkregen.

Aansluitend was in de tuin van het theater gelegenheid de 
burgemeester de hand te schudden. Velen maakten daar 
gebruik van. Als kers op de taart gaf drum- en showband MCC 
aan het einde van de receptie nog een optreden in de tuin.

De gemeente Laren en Versa Welzijn kijken terug op een zeer 
geslaagde vrijwilligersavond. Zo’n 130 vrijwilligers genoten 
vrijdagavond 8 september van optredens van Jong MCC, ont-
roerende gedichten van dorpsdichter Gerard Beentjes en 
Sean Bogaers met enkele jongeren van Dynamic Arts. Bas 
Holshuijsen en Teun Koetsiers van de Historische Kring 
gaven een boeiende presentatie met oude foto’s van Laren.

Tijdens de afterparty werden de gasten verrast door gooche-
laar Quintus van Amstel, alias de Paarse Goochelaar. Deze 
goochelaar liep tussen de tafeltjes door en liet zijn onnavolg-
bare trucs zien. De gasten verwonderd en verbouwereerd 

achterlatend… Met genoeg stof tot napraten verlieten de 
laatste gasten rond 23.00 uur het feest, terugkijkend op een 
hele gezellige avond. 
Nieuwsgierig naar de foto’s? Op de facebookpagina van de 
gemeente Laren staat een prachtig beeldverslag van de 
avond. Met dank aan Marja van Hest.

Larense zaken 15 september 201710

Vertrekkende	burgemeester	
benoemd	tot	ereburger

Zeer	geslaagde	
vrijwilligersavond

Wilt u een bijdrage leveren aan de veiligheid in uw eigen 
wijk, maar weet u niet hoe u dit kunt doen? Doe mee aan de 
clinic Observeren en Signaleren op 12 oktober 2017, georgani-
seerd door politie en gemeente!

Clinic 
Tijdens de clinic leert u een verdachte situatie te herkennen. 
En de politie en de gemeente geven u meer informatie over 
de middelen die zij inzetten om de criminaliteit in uw wijk 
terug te dringen.  De volgende onderwerpen komen aan bod:
•	 ondersteunen van de politie;
•	 een verdachte situatie herkennen;
•	 signalementen omschrijven en onthouden;
•	 wanneer moet ik de politie bellen; 
•	 wat wordt er met de meldingen bij de politie gedaan.

Tijd en locatie
U bent welkom op donderdag 12 oktober 2017 van 19.30 tot 
21.30 uur in de raadzaal in het gemeentehuis van Eemnes, 
Zuidersingel 1. 

Aanmelden en meer informatie
Wilt u deelnemen aan deze clinic? Stuur dan vóór 9 oktober 
een e-mail naar veiligheid@belcombinatie.nl  onder vermel-
ding van ‘Clinic Observeren en Signaleren’. De clinic wordt 
verzorgd door de BEL-gemeenten in samenwerking met de 
politie. Het aantal plaatsen is beperkt dus meld u snel aan!  

Heeft u nog vragen? Mail dan ook naar veiligheid@belcom-
binatie.nl of bel 14 035.

Wij zien u graag op 12 oktober!

12	oktober:	clinic	Observeren	
en	Signaleren
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Johanneshove 19.00 - 21.00 uur

Brinkhuis 10.00 - 12.00 uur

Johanneshove

G

G
Belle Folie 16.00 uur

Blaercom  9.00 - 12.00 uur
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Kom Erbij Festival Laren 2017
Eenzaamheid aanpakken doe je samen. Daarom organiseert de gemeente Laren samen met Coalitie Erbij, 
Versa Welzijn, Bibliotheek Huizen – Laren – Blaricum, het Brinkhuis en Vivium Zorggroep het Kom Erbij 
Festival Laren 2017. Vanaf 25 september 2017 zijn er bijna twee weken lang tal van leuke activiteiten in Laren. 
Voor jong en oud. Niet alleen gezellige uitjes, maar bij uitstek gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten. 
En vooral veel plezier te hebben.

Een kleine selectie uit het aanbod van activiteiten waaraan u mee kunt doen:

Onthulling Wens & Talentborden
Tijdens het Kom Erbij Festival worden op meerdere loca-
ties in Blaricum en Laren zogenaamde ‘Wens en Talent 
borden’ onthuld. Met deze borden kunnen mensen op een 
laagdrempelig manier in contact komen met anderen 
met dezelfde interesses, door een oproep te plaatsen op het 
bord of talent aan te bieden.
•	 Dinsdag 26 september 15.00 uur in de Blaercom
•	 Woensdag 27 september 11.00 uur in de Malbak 
•	 	Donderdag 3 oktober tijdens Schuifaandiner van 

Johanneshove

Eten met verhalen – Leo Janssen
Een avond met lekker eten, veel verhalen en een dorps-
quiz. Voor iedereen die behoefte heeft aan een avond vol 
nostalgie en humor in een ongedwongen sfeer.
•	 	Donderdag 28 september vanaf 17.00 uur  

Ons Genoegen

Workshop ‘Herkennen en bespreekbaar maken 
laaggeletterdheid’ 
Versa Vrijwilligerscentrale heeft DigiTaalhuis Gooi uitge-
nodigd om vrijwilligers te informeren over en te leren om 
te gaan met laaggeletterdheid. 
•	 	Donderdag 28 september van 10.00 – 12.00 uur in het 

Brinkhuis Laren

Komt u erbij?
Eenzaamheid en Verbinden
Het festival is in navolging op de werkconferentie Eenzaamheid en Verbinden, die eerder dit jaar gehouden werd. 
Het heeft tot doel om het thema eenzaamheid in Laren (en omgeving) voor een langere tijd op de agenda te zetten; 
om eenzaamheid te signaleren, bespreekbaar te maken, aan te pakken en inwoners met elkaar te verbinden.
Kijk voor meer informatie op: www.laren.nl 

Koken (en eten) om te verbinden
Mevrouw Evelijn Leon, van eetwinkel Belle Folie, organi-
seert samen met vriendinnen een gezellige zondagmiddag 
voor mensen die behoefte hebben aan anderen om zich 
heen. Mensen bij elkaar brengen, gezellig samen eten en 
(nieuwe) contacten leggen… dat kan bij Belle Folie. 
•	 	Zondag 1 oktober vanaf 16.00 uur 

Belle Folie, Torenlaan 8 in Laren

Film: Ventoux
Ventoux vertelt het verhaal van vier vrienden die op hun 
racefiets de Mont Ventoux beklimmen, zoals ze dat dertig 
jaar eerder ook hebben gedaan. Het is een zware, maar 
gezellige fietstocht tot jeugdvriendin Laura zich meldt en 
de ‘spoken’ uit het verleden zich aandienen.
•	 	Dinsdag 3 oktober vanaf 19.30 uur Brinkhuis Laren 

Heren gratis toegang!

Smartlappen zingen
Kom erbij, zing en dans mee! Het belooft een sfeervolle 
avond te worden met veel bekende liedjes, dans en humor 
in het Brinkhuis. 
•	 Donderdag 5 oktober vanaf 19.30 uur Brinkhuis Laren

Maar er is nog veel meer, zoals wandelen met Vincent, workshop Appen en Skypen, koken met statushouder in het 
Papagenohuis. En… de spectaculaire opening op zaterdag 25 september in en om het Brinkhuis (vanaf 19.00 uur)! 
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Open dag  
Vrijwilligerscentrale 

laren raadhuis - 
10.00 - 12.00 uur

laren in  
VrOegere tijden 

(HistOriscHe Kring, fOtO’s,
aneKdOtes, VerHalen)

johanneshove - 19.00 - 21.00 uur

wandelen  
dOOr laren met Vincent

Brinkhuis - 10.00 - 12.00 uur

aanscHuifdiner  
samen eten,  

samen praten
johanneshove - 17.00 -18.30 uur

wOrKsHOp  
VOOr BpV’s OVer  

eenzaamHeid
Ons genoegen - 19.30 uur

wOrKsHOp  
VOOr Vrijwilligers  
OVer eenzaamHeid

malbak - 9.00 uur

Opening,  
film, scHaaK simultaan, 

caBaret, quiz
in en om het Brinkhuis/Bieb-19.00 uur

wOrKsHOp  
digitaal cOntact 

(wHatsapp en mail)
Brinkhuis - 13.30 - 16.00 uur

eten met VerHalen  
dOOr leO janssen

Ons genoegen - 
18.00 - 20.00 uur

leesKring  
(Onder VOOrBeHOud)

Bibliotheek - 10.00 - 12.00 uur

film VentOux  
alleen VOOr mannen en 

OVer VriendscHap
Brinkhuis - 19.30  uur

weeKendcafé  
en laagdrempelige  

dementiezOrg
stichtse Hof - 13.00 - 16.00  uur 

26 septemBer

27 septemBer

29 septemBer

3 OKtOBer

4 OKtOBer

12 OKtOBer

25 septemBer

27 septemBer

28 septemBer

2 OKtOBer

3 OKtOBer

8 OKtOBer

OntmOetings- 
aVOnd VOOr en met  

mantelzOrgers
Bibliotheek - 19.30 - 21.30 uur

wOrKsHOp  
laaggeletterdHeid

Bibliotheek - 10.00 - 12.00 uur

KOKen  
Om te VerBinden  
en gezelligHeid

Belle folie - 16.00 uur

wOrKsHOp  
VOOr Vrijwilligers  
OVer eenzaamHeid

Blaercom - 9.00 - 12.00 uur

smartlappen  
zingen en dansen

Brinkhuis - 19.30 - 22.30 uur

KOKen met 
status(HOuders)

papageno Huis - 14.00 uur

26 septemBer

28 septemBer

1 OKtOBer

3 OKtOBer

5 OKtOBer

15 OKtOBer

VOOr meer infOrmatie: www.laren.nl
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Nieuws in beeld

Oktoberfest reikt cheque uit aan imkervereniging

Pastoor Vriend houdt Larens bier ten doop Veel informatie over het dorps- en verenigingsleven 
op jaarlijkse  Inmarkt

Brandfant Succesvolle streetsale van Bijzonder Laren Bloemendaal toont zijn nieuwe 
burgemeester

Het nieuwe bestuurssecretariaat van 
de gemeente Laren

Interview met Familie de Haan en Marcel 
voor RTV Noord Holland!

Lekker Laren inmiddels een traditie 
van Sonny’s Inc.

Non-stop met negen kappers geknipt tegen borstkanker bij 
Barbier Rogier
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Succesvolle inzameling ‘parts for arts’ bij Dynamic Arts 
Op zaterdag 2 september heeft Sean William Bogaers, oprichter van Dynamic 
Arts, een groot aantal teken- en schilderspullen in ontvangst mogen nemen 
voor de jongeren waar hij mee werk.  Er werden ook andere zaken (een beamer en  
televisie)  gedoneerd.  Hij is iedereen erg dankbaar voor deze giften. “Als ik zo 
kijk naar alles wat hier is ingebracht, zie ik al heel veel mogelijkheden om in het 
aankomend seizoen aan de slag te gaan met onze jongeren en prachtige werken 
te maken. Ons doel is dan ook om in de Kunstmaand Laren 
(mei-juni 2018) met ons werk te exposeren”, aldus Sean.

Het initiatief van de inzameling ‘Parts for Arts’ kwam bij 
portretschilder Janine Boot vandaan. Zij had een aantal 
schildersezels gedoneerd en heeft daarna vanuit haar 
enthousiasme gelijk de oproep ‘Atelier zomerschoon-
maak’ gedaan onder vele kunstenaars. Op zaterdag 
waren ook Bettie Bruin (St. Kunst in Laren) en Monique 
Kropman (BEL-Art KC) erbij om de donaties  in ontvangst 
te nemen. De actie is zeker voor herhaling vatbaar. De 
locatie van Dynamic Arts is het voormalig schoolgebouw 
De Scheper,  waar jongeren elke week elkaar kunnen ont-
moeten en deelnemen aan diverse activiteiten. Het werd 
door de inzameling zaterdag even ook een ontmoetings-
plaats voor de jongeren en ouderen van het dorp. Voor 
velen was het een eerste kennismaking met Dynamic 
Arts en zagen gelijk dat dit een inspirerende plek is waar 
jongeren zich creatief kunnen uiten en hun talenten ver-
der kunnen ontwikkelen.  

Open huis 
In oktober houdt Dynamic Arts 
open huis. De jongeren geven dan 
demonstraties en rondleidingen. Jong en oud, uit de BEL 
gemeenten en omgeving zijn van harte welkom! Mocht 
u nog teken- of schilderspullen of ander hobby materiaal 
hebben staan, die u eigenlijk niet meer gebruikt: Dyna-
mic Arts neemt dit graag op deze dag in ontvangst! 

Inventarisatie benodigdheden
Naast de vele creatieve artikelen die reeds zijn inge-
bracht,  zijn Sean en Janine verder gaan inventariseren 
waar de behoefte ligt bij de jongeren. De jongeren zijn 
graag bezig met o.a. muziek, streetdance, rappen en ook 
graff ity kunst. Dynamic Arts kan en wil hen hier graag 
bij begeleiden.

Wat hebben zij hiervoor o.a. nodig:
•	 	Graffity workshops: spuitbussen, MDF bouwplaten, 

mondkapjes, handschoenen.
•	 	Drumsessies: drums en andere percussie instrumen-

ten.
•	 	Streetdance/Hiphop Performances: Voor de moves bij 

streetdance , b.v. salto’s en head-spins, zijn er voor de 
training judomatten nodig. Deze matten zijn 
overigens ook inzetbaar voor andere workshops zoals 
zelfverdediging. Voor de ingewikkelde moves bestaat 
er een speciale breakdance stoel. Deze hangt geheel 
veilig aan de touwconstructie van de gymzaal. Hier 
kunnen veilig salto’s en spins mee getraind worden.

•	 	Versnaperingen: tijdens de bijeenkomsten op vrijdag 
en de workshops is het leuk om de jongeren te 
ontvangen met drinken en wat lekkers.

 STICHTING DYNAMIC ARTS IS EEN PLATFORM VOOR INNOVATIEF
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Succesvolle inzameling ‘parts for arts’ bij Dynamic Arts 

•	 	Balie bij entree: bij de entree zou een ontvangstbalie 
erg welkom zijn. Hier worden de jongeren ontvan-
gen, betalingen gedaan, fris uitgeschonken. Er heeft 
zich al iemand vrijwillig aangeboden om deze op 
maat in elkaar te zetten. Materialen (zoals hout) zijn 
echter erg welkom.

•	 	Sport: om wat energie kwijt te kunnen, sociaal bezig 
te zijn is de tafeltennistafel aan vervanging toe. 
Deze staat nu schots en scheef te staan. Misschien 
heeft er iemand in ‘t Gooi er nog één staan? Een 
trampoline, dan wel graag een professionele, is ook 
heel erg welkom!

•	 	Apparatuur: zijn er bedrijven of scholen die hun 
computer apparatuur gaan vervangen?  Misschien al 
afgeschreven, maar nog prima te gebruiken voor de 
workshops muziek maken en voor huiswerkopdrach-
ten.

Tegensprestaties / Vacatures / Stages
Voor de grotere sponsoren kunnen er tegenprestaties 
gevraagd worden van de jongeren. Er zitten goede aan-
komende grafische ontwerpers/designers tussen. Of 
bijv.  een DJ voor een privé of bedrijfsfeest. Wensen zijn 
uiteraard bespreekbaar.
Bij de entree komt een prikbord te hangen en daar kun-
nen de jongeren hun eigen activiteiten aanbieden. Het 
aloude ‘heitje voor een karweitje’ principe. De jongeren 
zijn graag bereid om kleine klusjes op te knappen in het 
dorp, als tegenprestatie. Er is hier vast behoefte aan en 
hier kan dan de match gemaakt worden. Bedrijven uit de 
omgeving zoals Talpa, detailhandel, bouwbedrijven, 
Horeca, kunnen ook stageplekken voorleggen bij Dyna-

mic Arts. De jongeren doen vaak een vakopleiding , waar 
een stageplek voor nodig is. Dynamic Arts kan dan onder 
de jongeren scouten en de stages voorleggen.

Stilte ruimte
De jongeren voelen zich prettig en ontspannen op de 
locatie de Scheper. Er is al gesignaleerd dat er graag huis-
werk gemaakt wordt in deze omgeving. Hoe mooi zal het 
zijn wanneer de bovenzaal als stilte ruimte gebruikt 
mag worden. 

Persteam
Om publiek te bereiken en welk evenement of activiteit/
product je ook aanbiedt: het benaderen van de pers is een 
belangrijk onderdeel. Carin van den Berg heeft aangebo-
den om een ‘persteam’ te begeleiden en workshops te 
geven in het schrijven van redactionele artikelen.

Sponsorvermelding
Bedrijven kunnen binnenkort off icieel sponsor worden. 
Een eenmalige gift is zeer welkom, maar een jaarlijks 
terugkerend sponsorbedrag is helemaal fantastisch, met 
het oog op planning en uitbreiding. 
Dynamic Arts is bezig met de aanvraag voor een ANBI 
Status. Giften/sponsorbedragen zijn dan ook aftrekbaar 
van de belasting. De hoofdsponsoren kunnen een banner 
(met link) op de homepage van de website krijgen. Klei-
nere sponsoren krijgen vermelding met naam/ logo op 
de site. 

Vriend worden
Particulieren kunnen materia-
len doneren, maar wanneer u 
niets bruikbaars heeft en toch 
wilt bijdragen aan de ontwikke-
ling van deze jongeren, dan kun 
u Vriend worden voor 25 euro per 
jaar.  
Voor meer informatie: 
www.dynamicarts.nl. Deze site 
is binnenkort ook helemaal ver-
nieuwd.

 STICHTING DYNAMIC ARTS IS EEN PLATFORM VOOR INNOVATIEF
  JONGERENWERK,KUNST-EDUCATIEVE PROJECTEN EN TALENTONTWIKKELING 15
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

•  Receptie-museumwinkelmedewerker/ster 
Museum Hofland

U opent en sluit het museum, ontvangt bezoekers, draait 
de winkel, verzorgt de kaartverkoop, neemt de telefoon aan 
en maakt bezoekers kort wegwijs. Het betreft een middag 
per week van dinsdag t/m zondag (een vaste dag is niet 
altijd te realiseren). Een enkele maal in het weekend. De 
openingstijden van het museum zijn 13.00-16.30 uur. Glo-
bale werktijd van 12.30 – 17.00 uur. Contactpersoon: Dirk Bor-
ger, 035-6234631, dborger@geologischmuseumhof land.nl.

• Kookvrijwilliger
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om 
1 keer per week, vanaf 16.30 tot 19.30 uur in overleg, te koken 
op een woonvorm in Laren. Affiniteit met de doelgroep is 
gewenst, daar de meeste cliënten graag mee willen helpen 
met het koken en het corvee. Dagelijks komen er 5-12 men-
sen eten. Contactpersoon: Christine Gemke van stichting 
Sherpa, tel. 035-6463 803, 06-20947800 of sherpamaatschap-
pelijkeinzet@sherpa.org.

• Bingovrijwilliger
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger op de derde donder-
dag van de maand tussen 13.00-16.00 uur voor het draaien 
van de bingo voor senioren in Laren. U organiseert samen 
met een andere vrijwilliger de bingo. U regelt de bood-
schappen, zet alles klaar en speelt het spel. U wordt door de 
huidige vrijwilliger ingewerkt en begeleid door de sociaal 
werker. Contactpersoon: Annemieke Lute van Versa Wel-
zijn Laren, tel. 035-7504164 of alute@versawelzijn.nl.

De Versa Vrijwilligerscentrale Laren 
Blaricum is te bezoeken op:
dinsdag van 10.00 – 12.00 uur, 
Het Raadhuis, Eemnesserweg 19
dinsdag van 14.00 – 15.00 uur, Blaercom, Schoolstraat 3
donderdag van 13.30 – 15.30 uur, De Malbak, Wetering 122

SV Laren ‘99 zoekt vrijwilligers
Heb je ooit overwogen om vrijwilligerswerk bij SV Laren ’99 te gaan doen? 
Het is erg leuk werk en je helpt de club er enorm mee! Denk bijvoorbeeld aan:
•	 helpen in de keuken
•	 bardienst draaien
•	 werkzaamheden op het wedstrijdsecretariaat
Leden van SV Laren kunnen hiermee hun vrijwilligersbijdrage van € 50,00 terugverdienen, maar de club is 
daarnaast ook op zoek naar vrijwilligers die geen lid zijn of waarvan het kind niet lid is, maar die ons wel willen 
steunen. Wij hebben je hard nodig, dus reageer meteen!

Geef nierpatiënten hun leven terug! 
Ruim 60.000 vrijwilligers gaan van 17 tot en met 23 
september in heel Nederland van deur tot deur tijdens 
de collecteweek van de Nierstichting. Ook in Laren 
gaan veel enthousiaste collectanten op pad. Alle 
bijdragen helpen om nierpatiënten hun leven terug te 
geven.  En dat is hard nodig, want dialyseren is geen 
leven, maar overleven. Daarom zet de Nierstichting 
alles op alles voor de draagbare kunstnier.   
 
Draagbare kunstnier  
“Werken je nieren niet, dan ga je dood. Dit klinkt 
misschien hard, maar is helaas wel de realiteit”, zegt 
Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting. 
“Dialyseren houdt nierpatiënten in leven, maar is 
loodzwaar. Patiënten zitten urenlang per week vast aan 
een groot apparaat in het ziekenhuis en kunnen geen 
kant op. De draagbare kunstnier is een kleine, lichtere 
en gebruiksvriendelijkere versie van de bestaande 
dialyseapparatuur. Patiënten kunnen zo meerdere uren, 
overdag of ’s nachts, dialyseren op een plaats die zij zelf 
kiezen. Het geeft nierpatiënten meer bewegingsvrijheid 
en de vrijheid om zelf hun leven in te richten, en hiermee 
hun leven terug.”
 
Collecte essentieel 
Donaties zijn de enige bron van inkomsten van de 
Nierstichting, die geen structurele subsidie ontvangt 
van de overheid. “De collecte is essentieel voor het werk 
van de Nierstichting”, benadrukt mw. Irène Lauffer, 
collectecoördinator in Laren. “Iedere bijdrage aan de 
collecte helpt om nierpatiënten hun leven terug te 
geven.” Geef aan de collectant of draag direct bij: SMS 
NIER naar 4333 voor een eenmalige donatie van 2 euro 
of geef via nierstichting.nl. 
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Thema: Positie van kinderen in Nederland

Sprekers: Marc Dullaert en prof. dr. Herman Pleij

Nederland is sterk gedaald op de KidsRights-index, een
wereldwijde ranglijst die de naleving van de rechten van
het kind weergeeft. De index wordt samengesteld onder
leiding van prof. mr. dr. Karin Arts van de Erasmus 
Universiteit.

Marc Dullaert, oud-kinderombudsman, geeft in een
dynamische voordracht een verklaring voor het wegzakken
van Nederland op de index.
Hij zal met de zaal in discussie gaan over de manier
waarop we weer de weg omhoog kunnen vinden op de
ranglijst.

Prof. Pleij zal zijn visie geven op de ontwikkeling van de 
positie van kinderen in Nederland door de jaren heen. 
Hij weet inzicht te geven in de historische achtergrond van de 
huidige maatschappij en van wat wij als ‘typisch Nederlands’ 
beschouwen.

De themamiddag is toegankelijk voor iedereen, dus niet
alleen voor Kiwanis. De toegang is gratis.

De organisatie is in handen van Kiwanis Club Laren in het
kader van het landelijk Kiwanis-congres dat in het 
Singertheater plaatsvindt.

UITNODIGING Kiwanis-themamiddag

Martien van der Meer
Gouverneur Kiwanis Nederland

Bert Harenberg   
Secretaris Kiwanis Club Laren 
06 5335 2736
bert@mediavision.nl 
(reserveren)

Kiwanis
themamiddag

Singer-theater
Laren

Noord-Holland

16 sept 
2017
15:00

Prof. 
dr. Herman PleijMarc Dullaert

Positie van kinderen
in Nederland

Kiwanis-concert

Singer-theater
Laren

Noord-Holland

16 sept 
2017
20:30

prijswinnaars 
Prinses Christina 

Jazz Concours

Big Band 
Metropole Orkest 

Netto
opbrengst 

voor:

Classic Express, 
de rijdende concertzaal 

voor schoolkinderen

iedereen

is welkom!

€ 35,-

Netto
opbrengst 

voor:

Classic Express,
de rijdende concertzaal 

voor schoolkinderen

iedereen

is welkom!

€ 35,-

Big Band Metropole Orkest

en prijswinnaars Prinses Christina Jazz Concours

Swingend optreden van de Big Band van het bekende 
Metropole Orkest, met medewerking van 4 jonge 
prijswinnaars van het prestigieuze Prinses Christina Jazz 
Concours, oftewel aanstormend Nederlands jazz-talent, 
begeleid door een fameus orkest. 
Het belooft een unieke avond te worden. 

De organisatie is in handen van Kiwanis Club Laren, die dit 
concert organiseert als afsluiting van het landelijk Kiwanis 
congres dat in het nieuwe Singer-theater plaatsvindt. 

In de kaartprijs zit een 
bijdrage voor de Classic 
Express: 
de rijdende concertzaal 
voor muziekonderwijs aan        
schoolkinderen.

Kaartprijs: € 35,-

Reserveren bij: www.singerlaren.nl/agenda

UITNODIGING Kiwanis-concert

Martien van der Meer
Gouverneur Kiwanis Nederland

Bert Harenberg   
Secretaris Kiwanis Club Laren 
06 5335 2736
bert@mediavision.nl

Big Band Metropole Orkest

en prijswinnaars Prinses Christina Jazz Concours

Swingend optreden van de Big Band van het bekende 
Metropole Orkest, met medewerking van 4 jonge 
prijswinnaars van het prestigieuze Prinses Christina Jazz 
Concours, oftewel aanstormend Nederlands jazz-talent, 
begeleid door een fameus orkest. 
Het belooft een unieke avond te worden. 

De organisatie is in handen van Kiwanis Club Laren, die dit 
concert organiseert als afsluiting van het landelijk Kiwanis 
congres dat in het nieuwe Singer-theater plaatsvindt. 

In de kaartprijs zit een 
bijdrage voor de Classic 
Express: 
de rijdende concertzaal 
voor muziekonderwijs aan        
schoolkinderen.

Kaartprijs: € 35,-

Reserveren bij: www.singerlaren.nl/agenda

UITNODIGING Kiwanis-concert

Martien van der Meer
Gouverneur Kiwanis Nederland

Bert Harenberg   
Secretaris Kiwanis Club Laren 
06 5335 2736
bert@mediavision.nl
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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.

Van wie is de hond?

Er was eens een prinses. Zij trouwde met meneer 
de Roy van Zuydewijn en samen hadden ze een 
hond. En toen gingen ze scheiden. Er was vast 
meer te verdelen, maar over de hond werd gepro-
cedeerd. Allebei waren erg aan de hond gehecht 
en wilden geen afscheid van hem nemen. Van wie 
was de hond? 
Bij een scheiding is de verdeling van een huisdier 
vaak een van de moeilijkste beslissingen. Veel 
mensen denken dat bij een scheiding dezelfde  
regels voor huisdieren gelden als voor kinderen. 
Maar een huisdier is geen kind. Voor de wet is  
een huisdier een ‘goed’ en een goed kan een  
eigendom zijn. Een kind is nooit een eigendom. 
Een huisdier verdelen is voor de wet niet anders 
dan de verdeling van de inboedel of de auto. Net 
zoals er na de scheiding geen recht op omgang is 
met de auto, is er ook geen recht op omgang met 
de hond. 
Is er een gemeenschap van goederen? Dan beslist 
de rechter wie van de twee voortaan de enige  
eigenaar wordt. Is er geen gemeenschap van  
goederen, dan is het huisdier van degene die hem 
heeft opgehaald en/of betaald en die als eigenaar is 
geregistreerd. De rechter kan eventueel een tijde-
lijke regeling voor de hond vaststellen, zoals dat 
ook voor de auto wel gebeurt. Maar als een van de 
(ex-)partners dat niet wil, zal er uiteindelijk maar 
één eigenaar zijn. 
Hoe eindigde het verhaal van de prinses? Simpel, 
zei de rechter, de hond was van haar. Zij was niet in 
gemeenschap van goederen getrouwd, zij had de 
hond betaald en zij was aan het stamboomregister 
als eigenaar opgegeven. Wie de hond verzorgd 
heeft of wie er meer aan gehecht is, dat is dan  
allemaal niet van belang. k
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www. De Gouden Makelaar. nl     

 

035 - 538 48 10 

NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM  

UW DROOMHUIS 
ELDERS 

GEVONDEN ?  
BEL DE GOUDEN 

AANKOOP 
MAKELAAR ! 

De Gouden Makelaar  

WEGENS  
SUCCESVOLLE 

VERKOOP NIEUWE 
WONINGEN  
GEZOCHT  ! 
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volgt

19

Opening 
Singer Laren

R E P O R T A G E

Foto’s Leo Janssen en Peter van Rietschoten
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Mijn en dijn
In de kinderwereld geld vaak het recht van de sterkste, de 
snelste of de slimste. Peuters zijn nog niet “geprogram-
meerd/ gecultiveerd” met de “regels, van “mijn” en “dijn”.  
Heel de wereld hangt aan elkaar van de geschreven, onge-
schreven wetten,-  regels en afspraken over “mijn” en 
“dijn” Wereldleiders spreken niet met elkaar omdat de 
ander “stoute” dingen doet, de ander probeert raketten op 
zijn “tegenstander” af te sturen en de derde bouwt een 
hoge muur.  Ook in de makelaardij zijn er veel regels waar 
je je als makelaar aan moet houden danwel in het alge-
meen rechtsverkeer over het kopen/verkopen van onroe-
rend goed. Bij appartementen is zo dat je een aandeel in 
het geheel koopt. Je bent met zijn allen eigenaar van het 
complex  en je hebt recht op het bewonen van het betref-
fende aandeel/appartement. In de akte van splitsing (die is 
gemaakt voor/tijdens de bouw van de appartementen) 
staat precies waar je als eigenaar recht op hebt;  Het appar-
tement, de bijhorende berging , de/ een parkeerplaats. Dit 
recht/dit gebruik kan niet zomaar, zonder dat hierover 
gestemd wordt in de vereniging (met meerderheid), door 
het bestuur gewijzigd worden. Ook al is er  bijvoorbeeld 
schaarste aan  parkeerplaatsen- “mijn en dijn”- staat dan 
echt beschreven in die akte van splitsing. “Mijn” en “dijn” 
is ook “leuk” als er een huur CV-ketel in een huis aanwezig 
is. Ons advies begin er alsjeblieft niet aan. Je betaald 
zomaar 12 jaar lang, iedere maand (te veel) huur, komt niet 
onder het contract af als je bijvoorbeeld wilt verhuizen en 
dan moet je nog een groot bedrag betalen om het contract 
af te betalen. “Mijn” en “dijn” bij een stukje tuin grond 
wat van je buren is en waar je toch een met vergunning 
een berging op bouwt is niet prettig voor je buur. Ja, dat 
stukje grond wordt toch eigenlijk niet dagelijks gebruikt 
door de buur, maar erop bouwen (zonder dit even te vra-
gen) is toch wel heel brutaal en asociaal.  Dom wil ik het 
eens noemen of misschien toch wel wat je relatie  met je 
buur is wel voor eeuwig en altijd verpest. “Mijn” en “dijn” 
over schulden,  belastingaanslagen, opgerichte  en faillie-
te BV’s waarvoor, bijvoorbeeld door een echtgenote  op 
goed vertrouwen, is meegetekend, die wens je niemand 
toe. “Mijn” en “dijn” ; geniet van  datgene wat je hebt en 
gun die ander ook zijn “genot”.  Noteert u nog in uw agen-
da dat het zaterdag 30 september weer landelijke NVM-
open huizendag is? Tussen 11 en 15 uur kunt u eens kij-
ken/voelen/ervaren/ruiken of dijn, mijn kan worden.

Marjolein
Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15 
jaar als NVM register makelaar taxateur 
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als 
onaf hankelijk kantoorhouder in Laren.
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Voorstellingen Dickenstheater Laren

Immanuel van IJzerlooij, cello & Daniel Kramer, piano 
Een romantisch cellorepertoire 
Immanuel van IJzerlooij komt uit een muzikaal gezin. Enkele jaren geleden speel-
de hij een gedenkwaardig concert samen met zijn broer Ephraim, tevens cellist, in 
het Rosa Spier Huis. Dit keer zal hij optreden met pianist Daniel Kramer, sinds 
jaar en dag de vaste begeleider van het nationaal celloconcours tijdens de beroem-
de Amsterdamse Cello Biënnale. Immanuel en Daniel spelen graag het romanti-
sche cellorepertoire en delen deze muziek graag met het publiek. 

Door landelijke aandacht voor het Dickenstheater zijn 
de reserveringen in een vroeg stadium toegenomen. 
Vorig jaar had dat gevolgen voor inwoners van de BEL-
gemeenten die geen plaats meer konden bemachtigen. 
Om teleurstellingen of plaatsing op een wachtlijst te 
voorkomen wordt nu vroegtijdig aangegeven voor wel-
ke voorstellingen nog plaatsen beschikbaar zijn.  

Zondag 12 november: ‘Dokter Marigold’, het verhaal 
over een rondreizende marktkoopman dat Dickens zo 
graag vertolkte. De toverlantaarn toont een reis door 
Amerika. Vóór de pauze is er aandacht voor het ontstaan 
van het boek The Pickwick Papers en volgt ‘Op Jacht’.

Zondag 26 november: première van ‘De stemmen 
van de klokken’ (The Chimes), door Charles Dickens 
geschreven tijdens zijn verblijf in Genua (1844-1845), 
waar hij onder de indruk raakte van de vele kerkklok-
ken. De toverlantaarn biedt een impressie van Italië in 
zijn tijd. In deze voorstelling hoort en ziet het publiek 
ook het gedicht ‘The Ivy Green’ uit The Pickwick Papers, 
als lied in de compositie van Henry Russell. Nog enkele 
plaatsen beschikbaar.
De Kerstvoorstellingen in het Dickenstheater zijn op 
zondag 10 en zondag 17 december. Deze voorstel-

lingen beginnen met het kerstverhaal ‘De ontvoering 
van Gabriël Grub’. Hierbij worden bijzondere toverlan-
taarnplaten getoond met illustraties van Thomas 
Nast, de tekenaar van de verkiezingscampagne van 
president Lincoln. Door het Kerstintermezzo met de 
toverlantaarn voelt men de winterse kou. Na de pauze 
is het, zoals ieder jaar, tijd voor het meesterwerk van 
Charles Dickens, ‘A Christmas Carol’.

Plaatsen reserveren via: dickens@ziggo.nl of telefonisch: 
035 8872376. Entree € 15,00 incl. koff ie, thee, frisdrank in de 
pauze. Aanvang 14 uur. De voorstellingen zijn in het Nederlands 
en duren inclusief pauze ruim 2 uren. Deze voorstellingen zijn niet 
geschikt voor kinderen. Meer informatie www.dickenstheater.nl

Programma: 
•	 	Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven  

Frédéric Chopin 
•	 	Zwölf Variationen Op. 66. Sonate Op. 69 Sonate Op. 65. 

Voorstelling bijwonen 
Donateurs en bezoekers zijn van harte welkom: Maan-
dag 25 september 2017 20.15 uur, Concertzaal Rosa Spier 
Huis, Esseboom 2, 1251 CP Laren. 

Voor niet-donateurs wordt een vrijwillige bijdrage in de kosten op prijs 

gesteld. Om deze en andere culturele activiteiten ook op haar nieuwe loca-

tie te kunnen voortzetten en uitbreiden, is het Rosa Spier Huis op zoek naar 

sponsors. Meer informatie hierover vindt u op www.rosaspierhuis.nl. 

Kijk op www.rosaspierhuis.nl voor het jaaroverzicht van de voorstellingen, 

concerten, tentoonstellingen en andere activiteiten in het Rosa Spier Huis. 

Of blijf op de hoogte via onze facebookpagina. De culturele activiteiten in 

het Rosa Spier Huis worden georganiseerd door de ‘Stichting Voor en Door 

Kunstenaars’. 
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Nieuws in beeld

Van alles te koop in de  Papagenostand

Y-combo in Co-live bij Vollebregt

Icoon Vensters naar de Eeuwigheid 
gepresenteerd in Ontmoetingskerk

Larens Dickenstheater ontmoet 
achterachter kleinzoon Gerald Dickens

Meijers Schoenhandel bedankt Laren 
voor het warme welkom

Poseren op zijn Larens op het verknipte 
achterdoek van Brinkhuis

RTL maakt opname Olifantenparade met 
Jan des Bouvrie

Verrassend mobiel kunstwerk deelt uit op Dorpsfeest

Jong MCC vermaakt vrijwillegers in het Brinkhuis

Rotary-geld voor vijf Gooise goede 
doelen
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Prachtstemmen in Sint Jansbasiliek in unieke uitvoering Stabat Mater van Pergolesi

Van alles te koop in de  Papagenostand

Opnieuw organiseert de Stichting Laren Klassiek een 
concert van internationale allure. Een primeur ook. Op 
woensdagavond 27 september om 20.00 uur wordt in de 
Larense Sint Jansbasiliek een bijzondere uitvoering 
gebracht van het wereldberoemde meesterwerk uit de 
klassieke muziek: het Stabat Mater van Pergolesi, 
voorfagegaan door het  Nisi Dominus van Antonio 
Vivaldi. De solisten zijn  de inmiddels internationaal 
vermaarde countertenor Maarten Engeltjes en de Britse 
sopraan Rosemary Joshua. Zij worden begeleid door 
PRJCT Amsterdam, een nieuw barokensemble rondom 
Maarten Engeltjes. Het ensemble is een combinatie van 
een vaste kern van uitmuntende, recent afgestudeerde 
Nederlandse barokmusici en vooraanstaande 
internationale musici. Het wordt geleid door een per 
project gekozen concertmeester van internationale 
allure. Zo wordt een omgeving gecreëerd waarin jong en 
oud elkaar inspireren. Het ensemble staat dit concert 
onder leiding van de vermaarde violist Riccardo Minasi, 
winnaar van de International Opera Award 2016 en 
viervoudig winnaar van Echo Klassik.

Tickets voor deze unieke uitvoering van het Stabat Mater 
van Pergolesi kunt u bestellen via de Nationale Theater 
Kassa 0900 – 9203.

De toegangskaarten kosten € 59,50 (eerste rang) en  
€ 49,50 (tweede rang), inclusief programmaboekje, 
pauzedrankje en € 2,50 administratiekosten. Voor meer 
informatie: www.larenklassiek.nl

UNIEKE TROUWKAARTEN

GRATIS EERSTE PROEFDRUK VOLLEDIG AANPASBAAR

WWW.KAARTMIX.NL

KAARTMIX.NL
GEBOORTEKAARTEN TROUWKAARTEN

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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diepen en gaan leven vanuit een groter bewustzijn. Les-
sen en coaching worden naar keuze gegeven in kleine 
groepen of individuele sessies, zowel voor beginners als 
gevorderden. Belangstelling? Bel 035 - 538 05 51 of kijk op 
www.camalarah.nl. 

Wetenschapshistoricus Floris Cohen komt op maandag 
18 september in het Brinkhuis een lezing geven over de 
relatie tussen wetenschap en religie. De nadruk ligt op 
de insteek van f ilosofen op deze precaire relatie. Hebben 
de f ilosofen het antwoord op de relatie tussen weten-
schap en religie? Wat heeft de wetenschap van de religie 
overgelaten? Niets? Alles? Een droevig restant? Of juist 
de kern zelf ? Veel mensen lopen met dit soort vragen 
rond, immers iedereen is op zoek naar een invulling voor 
ons bestaan. Hoe om te gaan met wetenschap en religie? 
In heldere stijl legt 
Floris Cohen de 
dilemma’s uit van 
onder andere de 
geheime ketter 
Newton, de vrolij-
ke deïst Voltaire, 
de agnost Darwin, 
maar ook Einstein 
met zijn ‘kosmische religie’. Met Stephen Jay Gould en 
Richard Dawkins komt onze eigen tijd ter sprake. Steeds 
gaat het om het spanningsveld tussen wetenschap en 
religie en hoe deze personen daar mee omgingen. ‘Het 
knagende weten’ is een prachtig boek: informatief en 
erudiet geschreven en geestig. Floris Cohen is weten-
schapshistoricus aan de Universiteit Utrecht. Eerder 
publiceerde hij ‘De herschepping van de wereld: het ont-
staan van de moderne natuurwetenschap verklaard’. 
Daarmee won hij de Eurekaprijs voor het beste boek uit 
2007 waarin wetenschap voor een breed publiek toegan-
kelijk wordt gemaakt. Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Kosten:  
€ 10,00 (niet-leden), € 7,50 (leden), € 5,00 (Vrienden van 
de bibliotheek en leden van het Humanistisch Verbond). 
Reserveren via www.bibliotheekhlb.nl.

Na het grote succes van 
voorgaande jaren organi-
seren de Vrienden Preek 
van de Week ook dit jaar 
weer een groots Prinsjes-
dagontbijt voor de inwo-
ners van Laren, Blaricum, 
Eemnes en alle andere 
belangstellenden. Het 

Lezing: De relatie tussen wetenschap en religie

Prinsjesdag Ontbijt 2017

Dit najaar kunnen bezoekers in het BEL-kantoor genieten 
van een warme nazomer tijdens de kleurrijke BEL-Art expo-
sitie ‘Indian Summer’, waar werken van Fred de Caluwé, 
Martina Ploos van Amstel en Ruth van der Horst te zien zijn. 
Fred de Caluwé werkt de laatste jaren vooral met olieverf en 
acryl in een expressieve toets. Zijn onderwerpen zijn heel 
divers maar hij heeft een sterke voorkeur voor het landschap. 
Martina Ploos van Amstel is schilder, beeldend kunstenaar 
en fotograaf en vindt inspiratie voor haar werk in het leven 
en de diepe emoties daarin. Zij wil met haar kunst het mooie 
naar de voorgrond brengen. Ruth van der Horst volgde een 
opleiding aan de Gooise Academie en ontwikkelde zich stap 
voor stap, waardoor haar grote liefde voor het schilderen ont-
stond. De belangrijkste elementen in haar werk zijn kleur, 
intuïtie en fantasie.  De tentoonstelling is te zien van 7 sep-
tember tot en met 17 oktober en is vrij toegankelijk tijdens 
openingsuren van het BEL-kantoor (gemeentehuis), Zui-
dersingel 5, Eemnes. Maandag t/m donderdag van 8.30 - 17.00 
uur en vrijdag van 08.30 – 13.00 uur.

In september starten de 
nieuwe meditatiecur-
sussen en coachingses-
sies in CAMALARAH, 
Larens’ Centrum voor 
Spirituele Ontwikke-
ling aan het Raboes nr. 
7, onder leiding van 
meditatieleraar Carla 
Hamburger. Wil je leren om mindful te zijn, regelmatig 
te kunnen ontspannen, de tijd nemen om je levensdoel 
te vinden, en dit ook uitvoeren in jouw tempo en op jouw 
manier? Mediteren kan je daarbij helpen. Door medita-
tie kun je de verbinding met jezelf en je omgeving ver-

Tentoonstelling ‘Indian Summer’

Mediteren

Activiteiten
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gers van SeniorWeb Laren-Blaricum u dan wegwijs 
maken! Al meer dan 18 jaar geven zij les aan 50+ers in het 
gebruik van PC’s, laptopcomputers, tabletcomputers 
(iPad, Android) en smartphones. Op www.seniorwebla-
rennh.nl vindt u het complete workshopprogramma.

Donderdag 21 september staat de voorstelling ‘Kristal-
len Tranen’ van Hans Holtslag op het programma van 
Parkinson Café Laren. Het is een vervolgvoorstelling op 
Trillende Tranen, waarbij het publiek wordt meegeno-
men op een reis door Amerika. Ook deze keer sluit het 
Parkinson Café weer af met de mogelijkheid elkaar te 
spreken onder het genot van een drankje.  Aanvang 14.30 
uur, zaal open om 14.00 uur, waar u de informatie-tafel 
van de Parkinson Vereniging kunt bezoeken. Koffie en 
thee staan voor u klaar. De toegang is gratis. Adres: Ama-
ris Theodotion, Werkdroger 1 Laren (Ridderzaal). Meer 
informatie op www.parkinsoncafelaren.nl.

Het nieuwe seizoen ‘Rondje Cultuur’ in de Hilt in Eem-
nes gaat van start op donderdag 21 september om 20.00 
uur. Toveren met glas met Amanda Spoel: zij laat zien 
wat zij met glas kan creëren. Tienermoeders: Bewijs-
drang, vooroordelen en meer… Emma geeft een inkijk in 
deze jonge mamawereld, schreef haar eigen ervaringen 
in een boek: TienerMoeder van Zoë en richtte onlangs de 
Stichting voor tienerMoeders op. Accordeon met Konink-
lijke twist: Amanda Spoel laat graag haar tweede passie 
bij deze avond ‘Rondje Cultuur’ zien en brengt samen 
met pianist Bart Bolland het werk van Astor Piazolla ten 
gehore. Iedereen is van harte welkom vanaf 19.30 uur in 
De Hilt (Hasselaarlaan 1c, EEMNES), op bijna iedere der-
de donderdag van de maand (feestdagen en vakanties 
daargelaten). Het programma start stipt om 20.00 uur en 
de toegang is gratis.

Komend seizoen organiseert 
SV Laren weer een aantal 
gezellige klaverjasavonden. 
De avonden zijn voor ieder-
een toegankelijk en vinden 
plaats op: 28 september, 26 

oktober, 30 november, 21 december, 25 januari, 22 febru-
ari, 29 maart en 26 april. Aanvang: 19.30 uur. Meer info: 
www.svlaren99.nl. 

In het kader van het ‘Kom Erbij Festival’ houden de His-
torische Kring Laren en Wiet de Boer woensdag 27 sep-

Parkinson Café 

Nieuw seizoen ‘Rondje Cultuur’

Klaverjasavonden SV Laren

Laren in vroeger tijden

Prinsjesdagontbijt vindt plaats op dinsdag 19 september 
om 07.00 uur. Gastspreker is schrijver, wetenschapper, 
theoloog, hoogleraar, ’De Wereld draait Door’ - commen-
tator en 2014 ‘Theoloog van het jaar’ Paul van Geest, over 
het onderwerp ‘Het begrip AGAPÈ (liefde) in het Nieuw 
Economische Denken’. Er waait een nieuwe economische 
geest door Europa. Naast de geest van geldverdienen zijn 
grote bedrijven als TESLA, C&A, Randstad e.v.a. bezig om 
zich als maatschappelijk relevant, eco en als duurzaam 
te profileren. Is dit alleen buitenkant, een modegril, 
ingegeven door commercie? Of is er echt iets onomkeer-
baar nieuws aan de hand? Prof. Dr. Paul van Geest, geïn-
formeerd en zeer boeiend spreker, geeft aan dat er een 
brede nieuwe geestelijke ontwikkeling is in het econo-
mische bewustzijn: het Agapè-principe: het liefdesprin-
cipe. Dit Agapè-principe is leidend aan het worden bin-
nen de allergrootste bedrijven ter wereld. Waarover gaat 
het bij dit Agapè-beginsel? Wat zijn de gedachten? Wie 
zijn de f ilosofen van het nieuwe denken? Deze morgen 
doen wij een poging vat te krijgen op ‘de nieuwe tijd-
geest’. Prof. Van Geest wijdt u in. Dagvoorzitter is ds. Jan 
Rinzema, predikant, schrijver en theoloog. Hij is bekend 
van zijn open erediensten, lezingen, kunstprojecten als 
‘Barmhartigheid’ (2016) en zijn digitale inspiratiesite 
www.preekvandeweek.com. De muziek wordt op het 
Prinsjesdagontbijt 2017 verzorgd door het duo Amanda 
Spoel (accordeon) en Ernö Olah (viool). Eenieder is van 
harte welkom op dinsdag 19 september in het Brinkhuis 
van 07.00 tot 09.00 uur. Kosten 19,50 Euro. Kaarten zijn te 
bestellen via bijeenkomst.preekvandeweek.com.

Maak kennis met het leer-
centrum SeniorWeb op 
woensdag 20 en donderdag 
21 september, tussen 10.00 
en 13.00 uur. U wordt met 
een kopje koff ie ontvangen 

in het leslokaal in Johanneshove aan de Eemnesserweg 
42. Docenten geven een aantal korte inleidingen over 
bijvoorbeeld werken met iPad en iPhone: leuke en nutti-
ge weetjes bij gebruik toetsenbord en de foto-app, 
gebruik van de computer bij het fotograferen en f ilmen, 
hoe vind ik mijn weg in een webwinkel, eerste kennis-
making met Internet. Wij adviseren u bij het kiezen van 
een workshop. Of een persoonlijke les, als dat beter bij 
uw behoefte en belangstelling aansluit. U bent van har-
te welkom! Deelname is gratis. Vragen? Neem gerust 
contact met ons op via info@seniorweblarennh.nl of bel 
ons op 0646175271. Heeft u onlangs besloten de digitale 
wereld te betreden of wilt u uw zelfredzaamheid in de 
digitale wereld vergroten, laten de deskundige vrijwilli-

Open dagen SeniorWeb
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gie. Kom luisteren naar de landschappelijke en archeolo-
gische historie van uw dorp en maak kennis met de rijk-
dom van het bodemarchief. Meer informatie bij de 
Historische Kring Laren, via www.historischekringla-
ren.nl.

Vanaf 30 september 
start tuinontwerpster 
Hanneke Jager van 
Cottage Tuinen weer 
een cyclus van 5 lessen 
(de eerste is een zater-
dagochtend buiten en 
daarna 4 maandag-

avonden binnen) en krijg je de mogelijkheid om zelf 
stap-voor-stap je eigen tuin te ontwerpen. De eerste les 
wordt getoond hoe je je eigen tuin kunt inventariseren 
en wat het effect is van bepaalde keuzes in materialen en 
beplanting. De tweede les wordt besteed aan het op 
schaal tekenen van je tuin en het maken van een vlek-
kenplan. De lessen daarna ga je een daadwerkelijk ont-
werp op schaal maken met de beplanting in groepen 
ingetekend. In deze workshop komt naast de gewone 
beplanting ook het gebruik van bloembollen aan bod, 
het najaar leent zich daar natuurlijk heel goed voor. 
Gedurende alle lessen begeleidt Hanneke je door het 
geven van adviezen, daarbij kun je natuurlijk zoveel vra-
gen als je wilt. Verder heeft zij een schat aan boeken en 
tijdschriften voor het opdoen van inspiratie. De work-
shop start op zaterdagochtend op 30 september van 11 
tot 13 uur en is daarna op 4 maandagavonden van 19.30 
tot 21.30 uur op 9, 30 oktober, 6 en 11 november. De kosten 
bedragen 165 euro inclusief btw, materiaalgebruik en 
koffie/thee en wat lekkers. Minimaal 3 en maximaal 6 
deelnemers. De workshop wordt gegeven op de Zijtak 52 
in Laren. Meer informatie vind je op cottagetuinen.nl of 
bel Hanneke Jager op 06-46764959.

Elke eerste maandag van de maand organiseert Versa 
Welzijn een culturele middag voor senioren in het 
Larense Brinkhuis. Maandag 2 oktober wordt het nieuwe 
seizoen geopend met een lezing door de heer Kees Bier-
mann, gepensioneerd geoloog aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam. Dit keer zal het gaan over de invloed van 
de laatste ijstijden op de landschappen van het Gooi. De 
stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug werden 
gevormd tijdens de Saale-ijstijd die 238.000 tot 128.000 
jaar geleden zorgde voor een landijsbedekking van het 
noordelijke deel van Nederland. Na een warme periode, 
die wat klimaat betreft sterk lijkt op ons huidige kli-

Workshop Tuinontwerpen  

Culturele middag voor senioren

tember om 19.00 uur in Johanneshove een voordracht: 
‘Laren in vroegere tijden’. Entree € 2,- Aanmelden: bij 
Johanneshove, per e-mail via restaurantJH@vivium.nl, 
telefonisch (035-5395245) of op de avond zelf.

Het nieuwe winterprogramma van 
de Protestantse Gemeente Laren 
Eemnes (PGLE) heeft als thema 
‘Geloven in vrijheid’ en gaat van 
start met het boeiende leven van 
Mozes: bevrijder, teleurgestelde en 
volhouder.  Ds. Job de Bruijn laat 
aan de hand van de boeken van 
Rabbijn Kushner een ander licht op 
Mozes schijnen.  Rabbijn Harold 

Kushner is indertijd bekend geworden door zijn boek 
‘Als het kwaad goede mensen treft’. Hij bereikte velen 
met dit indringende boek waarin hij schrijft hoe hij 
omging met het verlies van zijn zieke zoon. Een ander 
boek van Kushner gaat over Mozes. Mozes is een invloed-
rijke man geweest. Hij ging vooraan in het bevrijden van 
zijn volk uit de slavernij. De eerste Godsnaam in de Bij-
bel werd hem geopenbaard. Hij is bekend geworden door 
de Tien Geboden, die hem gegeven werden. Mozes heeft 
veel bereikt in zijn leven. Kushner zegt: dat is niet het 
enige dat over Mozes te zeggen valt. Hij is ook de man 
die telkens weer te maken kreeg met tegenslagen. Hij 
moest zijn weg zien te vinden door alle teleurstellingen 
van zijn leven heen.  Vanuit deze ervaringen belicht 
Kushner in het boek Als het leven teleurstelt Mozes. Hoe 
vind je je weg als het leven anders is dan jij wilt en hoopt 
of voor ogen hebt?  Een boek over Mozes en zijn tijd, 
maar veel meer dan dat is het een boek over ons en onze 
tijd! Datum, tijd en plaats: woensdag 27 september van 
19.30 tot 21.30 uur in de Johanneskerk aan de 
Naarderstraat in het centrum van Laren. Bij binnen-
komst koffie of thee en bij de afsluiting, een glas wijn. 
De toegang is gratis maar een bijdrage wordt zeer op 
prijs gesteld! 

Op vrijdag 29 september houdt 
Sander Koopman een voordracht 
in de Lindenhoeve. Inloop vanaf 
19.00 uur en aanvang om 19.30 
uur. Sander Koopman is voorzit-
ter van archeologievereniging 
AWN Naerdincklant en houdt 
zich bezig met onderzoek naar de 
regionale geologie en archeolo-

Als het leven teleurstelt

Voordracht landschappelijke en archeologi-
sche historie



dingssupplementen’. Wist u dat 
homeopathie, gezonde voeding en als 
nodig supplementen ook goed kun-
nen helpen bij somberheid, (winter)
depressie, burn-out, slaapstoornis-
sen en RSI-klachten? Het is belang-
rijk om de onderliggende oorzaken 
en emoties te begrijpen om een goed werkend homeopa-
thisch middel voor te schrijven, maar als dat eenmaal 
gevonden is kan het soms heel snel helpen! Gezonde voe-
ding en eventueel voedingssupplementen zijn van 
belang voor een goede aanmaak van hormonen die een 
rol spelen in deze aandoeningen. Bij burn-out bijvoor-
beeld helpt een homeopathische behandeling om de 
hormoonproductie weer in balans te brengen. Aan de 
hand van een paar voorbeelden legt Nathalie Parmentier 
uit hoe een behandeling eruitziet. Meerdere patiënten 
zijn uitstekend geholpen door haar behandeling, zijn 
gestopt met medicijnen en antidepressiva in overleg met 
hun arts, en hebben hun normale leven weer kunnen 
oppakken. De lezing is van 11.00 – 12.30 uur in het Frans 
en van 14.00 – 15.30 uur in het Nederlands. Graag van 
tevoren aanmelden via klassiekehomeopathie@xs4all.nl 
of 06-44958 698. Max. 8 deelnemers - kosten 15 euro.

Jarenlang was Claartje 
Kruijff werkzaam als con-
sultant in Londen en 
Amsterdam, tot ze zich rea-
liseerde dat ze geen ant-
woorden vond op de grote 
levensvragen die ze zich 
stelde en dat ze te weinig 
verbinding ervoer met ande-
re mensen. Zij komt over die 

zoektocht vertellen op 11 oktober in de Johanneskerk aan 
de Naarderstraat in het centrum van Laren. Hoewel 
Claartje uit een areligieus gezin komt, besloot ze theolo-
gie te gaan studeren. Ze maakte van de eeuwige zoek-
tocht naar de zin van het leven haar beroep. Als predi-
kant, maar ook als gesprekspartner buiten de kerk, 
probeert ze mensen op weg te helpen in al hun momen-
ten  van vreugde en verdriet door te zoeken naar het ant-
woord op de vraag: hoe vind je betekenis in je leven? In 
2016 schreef ze het boek ‘Leegte achter de dingen; mijn 
zoektocht naar een betekenisvol leven’. Claartje Kruijff 
studeerde psychologie in Leiden. Ze was organisatiepsy-
choloog in de Londense City en is nu theoloog en predi-
kant in de Dominicuskerk in Amsterdam. Ze woont in 
Laren, samen met haar man en drie dochters. De bijeen-
komst is van 19.30 tot 21.30 uur. Bij binnenkomst is er 

Zoektocht naar een betekenisvol leven

maat, wordt het opnieuw zeer koud maar bereikt de ijs-
kap Nederland niet. In deze z.g. Weichsel-ijstijd heerst in 
Nederland het klimaat van een poolwoestijn, droog en 
ijskoud. Gelukkig wordt het daarna vanaf ongeveer 
10.000 jaar geleden weer warmer in onze huidige tijd. In 
deze lezing komen de hoofdlijnen van de geologische 
geschiedenis van het Gooi aan de orde. De lezing begint 
om 14.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 5,00 inclusief 
koff ie of thee tijdens de pauze.

Op dinsdag 3 oktober is een vrijblijvend informatie-uur 
van 11.00 tot 12.00 uur over het schrijven van een levens-
verhaal in het Brinkhuis. Dinsdag 10 oktober start om 
11.00 uur de Schrijfcursus Levensverhaal onder begelei-
ding van Emilie Lindenbergh. Mogelijk speelt de gedach-
te al enige tijd door uw hoofd om uw eigen verhaal, of dat 
van iemand anders, op te schrijven. De cursus biedt 
structuur en steun om dit te verwezenlijken. Kernvra-
gen zijn voor Wie, Waarom en Wat wel en wat niet op te 
schrijven. Uit verschillende structuren kan gekozen 
worden om het verhaal vorm te geven. Per keer wordt 
thuis een hoofdstuk geschreven en op de bijeenkomst 
wordt hierop geref lecteerd en worden vragen behandeld. 
Het verhaal kan naar keuze verrijkt worden met docu-
menten en foto’s. De groep zal klein blijven, maximaal 
vijf mensen. De cursus bestaat uit elf bijeenkomsten om 
de veertien dagen. Emilie Lindenbergh is al negen jaar 
begeleider bij het schrijven van levensverhalen in Laren 
en omstreken met cursussen en workshops. Twee keer 
per jaar geeft ze een vijfdaagse schrijfworkshop Levens-
verhaal in Zeeland. Ook verzorgt ze workshops Levens-
verhaal schilderen, in opdracht. Voor vragen en aanmel-
ding: bel 06 30276087, stuur een mail naar elindenbergh@
yahoo.com of kijk op www.emilielindenbergh.com.

Nathalie Parmentier van Homeopathie Laren houdt op 
dinsdag 10 oktober een lezing over ‘Burn-out, (winter)
depressie, RSI-klachten, slaapstoornissen: voorkomen of 
genezen met Homeopathie, gezonde voeding en voe-

Schrijfcursus Levensverhaal

Burn-out, (winter)depressie, RSI en slaap-
stoornissen
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den naar de arbeidsmarkt. Vrouwen focussen op wat ze 
willen en kunnen, zodat werkgevers hun talenten en 
vaardigheden waarderen met een passende functie.  
Aanvang: 10.30 uur met koff ie en iets lekkers, start bij-
eenkomst 11.00 uur, lunch ca. 12.30 uur. Kosten voor de 
bijeenkomst, incl. koff ie met iets lekkers, incl. een gezel-
lig lunch en eventueel een pitch, bedragen € 22,75 per 
persoon (u ontvangt een factuur indien u de kosten wilt 
afschrijven). Graag contant betalen bij binnenkomst op 
de ochtend zelf! Reserveren voor de bijeenkomst via: 
gooischevrouwenzaken@gmail.com.

FIX Entertainment organiseert dit jaar opnieuw Het Gro-
te Sinterklaasfeest in de Klaas Bout Hal in Laren, op zon-
dag 26 november. Timo Kroeze en Bram van Gelder, eige-
naren van FIX Entertainment, zijn alweer druk bezig met 
de gehele organisatie en beloven ook dit jaar weer een 
groot spektakel. Er zal weer een grote nieuwe show te zien 
zijn met meerdere bekende artiesten van televisie. Dit 
jaar is het geheel maar liefst twee keer op de zondagmid-
dag te zien, om 12.30 en om 16.00 uur. Voor meer informa-
tie over artiesten, nieuws en de start van de kaartverkoop 
kunt u terecht op de website www.sinterklaasfeestlaren.
nl of de Facebookpagina van het evenement.

Opnieuw ‘Het Grote Sinterklaasfeest’ in Laren
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koffie of thee en bij de afsluiting, een glas wijn. De toe-
gang is gratis maar een bijdrage wordt zeer op prijs 
gesteld! 

Op vele manieren kun je met 
het thema ‘Geloven in vrijheid’, 
bezig zijn. Mandala’s tekenen is 
er ook een. Een mandala is een 
cirkelvormig heelalsymbool. 
Het tekenen gaat op vier mid-
dagen plaatsvinden in de Ont-
moetingskerk aan de Kerklaan. 

Alweer vele jaren tekent een groep onder leiding van Hen-
riëtte Maas met veel plezier mandala’s in een zaal van de 
Ontmoetingskerk. Dit jaar sluit de groep aan bij het the-
ma van het winterprogramma. Het worden open lessen; 
ook als je geen of weinig ervaring hebt met mandala-
tekenen, ben je welkom. In elke les staat een andere tech-
niek centraal. Het is de bedoeling dat je er op de middag 
mee bezig gaat en thuis kun je het afmaken of het als 
inspiratie gebruiken om nog een mandala te maken. 
Voorop staat dat we heerlijk ontspannen bezig zijn en 
even tot rust komen van de drukte van alledag. Om de 
vrijheid en ruimte te ervaren die in jezelf zit, al tekenend 
en kleurend kun je daarmee in contact komen. Elke mid-
dag beginnen we met een ontspanningsoefening of 
bezinnende tekst. De eerste keer gaan we een woorden-
mandala maken. Dan graag een spreuk of zin meenemen 
die verwoordt wat geloven in vrijheid voor jou betekent. 
En ook een symbool dat je daarbij zou kunnen gebruiken 
om te tekenen. Benodigdheden voor de eerste les zijn: 
liniaal, passer, potlood, gum, kleurpotloden, f ineliners. 
De kosten voor 4 middagen zijn € 50,-, een enkele middag 
€ 15,-. De minimale deelname is 10 personen. Aanmelden 
per mail bij rosemarieharenberg@yahoo.co.uk. Data, tij-
den en plaats: woensdag 11 oktober, 8 november 2017, 10 
januari en 14 maart 2018. Tijd: 13.30 – 16.00 uur in de Ont-
moetingskerk aan de Kerklaan 41 in Laren. 

Gooische VrouwenZaken organiseert op 19 oktober in 
het Brinkhuis een bijeenkomst waarbij drie vrouwen 
met een verhaal centraal staan: Eleonore Schins, Mirjam 
Vis en Mirjam Albada Jelgersma. Een verhaal van toen, 
nu en de toekomst over vrouwen. Over hun positie op de 
arbeidsmarkt, hun economische zelfstandigheid, over 
hoe zij taken en talenten combineren. Hoe kregen zij 
ervaring, economische zelfstandigheid en erkenning? 
Beleef deze herkenbare reis. En maak tenslotte een jump 
in jouw toekomst. Eleonore, Mirjam en Mirjam hebben 
het bureau Re-Job. Vrouwen met levenservaring begelei-

Mandala ontwerpen 

Focus op Talent!   
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Agenda
t/m 17 sept Singer Laren: Bouw in Beeld
t/m 23 sept  Singer Laren: Tentoonstelling Marius Bauer en 

Willem Dooijewaard: Meesters van de Oriënt
t/m 24 sept Singer Laren: Cuban Art Now
t/m 10 okt  Brink – Naarderstraat - Beeldentuin Singer Laren: 

Elephant Parade
t/m 17 okt  BEL-kantoor Eemnes: Tentoonstelling ‘Indian 

Summer’
16 sept. Singer: Kiwanis Congres
16 sept.  Singer: Marc Dullaert en Prof. Herman Pleij over 

kinderen
16 sept.  Singer: Kiwanis-concert met Metropole Orkest
17 t/m 23 sept Collecteweek Nierstichting
18 sept.  Johanneshove: ‘Samen creatief ’, 14.00-16.00 uur
18 sept. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
18 sept. Raadhuis: Mensendieck, 10.00-11.00 uur
18 sept. Raadhuis: Yoga is nu!, 11.00-12.00 uur
18 sept. Raadhuis: Mensendieck, 13.30-14.30 uur
18 sept.  Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
18 sept. Brinkhuis: KarakterZ, 16.30-18.30 uur
18 sept. Brinkhuis: Dance Aerobic, 19.00-20.30 uur
18 sept. Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30-20.30 uur
18 sept.  Brinkhuis: Tekenen en schilderen voor volwassenen, 

19.30-21.30 uur
18 sept.  Brinkhuis: Wetenschapper Floris Cohen over geloof 

en wetenschap, 20.00-22.00 uur
19 sept.  Brinkhuis: Prinsjesdagontbijt ‘Het nieuwe denken’ 

met Paul van Geest, 7.00-9.00 uur
19 sept. Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
19 sept.  Johanneshove: Start workshop SeniorWeb ‘iPad en 

iPhone verkennen’ (7 dagdelen), 9.30-11.30 uur
19 sept. Brinkhuis: Keramiek, 9.30-12.00 uur
19 sept.  Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 11.30-12.30 uur
19 sept.  Schering&Inslag: Voedselbank Gooi, 13.30-14.30 uur
19 sept. Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30 uur
19 sept.  Brinkhuis: Creatieve Activiteiten voor kinderen 5 t/m 

7 jaar, 16.45-18.00 uur
19 sept. Brinkhuis: Dance Aerobic, 19.00-20.30 uur
19 sept. Schering&Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
20 sept. Brinkhuis: Film – Loving, 14.30 uur
20 sept.  Brinkhuis: Film – Hidden figures, 19.30 uur
20 sept. Raadhuis: Moeder & kind yoga, 9.00-9.45 uur
20 sept. Brinkhuis: Ballet, 9.00-10.30 uur
20 sept. Brinkhuis: Mensendieck, 10.30-11.30 uur
20 sept.  Brinkhuis: Inloopatelier Tekenen en Schilderen 

volwassenen, 13.00-14.30 uur
20 sept.  Brinkhuis: Blokfluitles Eric Fennis, 13.00-18.00 uur
20 sept.  Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
20 sept.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 7 

t/m 10 jaar, 15.00-16.15 uur
20 sept.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 10 

t/m 14 jaar, 16.30-17.45 uur
20 sept. Brinkhuis: Tai Chi Chuan, 19.00-22.00 uur
20 + 21 sept.  Johanneshove: Open dag SeniorWeb, 10.00-13.00 uur

21 sept. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
21 sept.  Brinkhuis: Chansons van Schoonheid en Troost, 

20.00-22.00 uur
21 sept. Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-12.30 uur
21 sept. Schering&Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
21 sept.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen, 

13.30-15.30 uur
21 sept. Schering&Inslag: Bingo, 14.00-16.00 uur
21 sept.  Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
21 sept. Amaris Theodotion: Parkinson Café, 14.00 uur
21 sept.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 7 t/m 10 

jaar, 16.15-17.30 uur
22 sept. Brinkhuis: Hatha Yogalessen, 9.00-12.00 uur
22 sept. Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
22 sept.  Brinkhuis: 50+ leest voor aan peuters, 11.00-11.30 uur
22 sept.  Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur
22 sept.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen, 

13.30-15.30 uur
22 sept.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 7 t/m 12 

jaar, 16.15-17.30 uur
22 sept. Schering&Inslag: RTL Academy, 17.30-19.00 uur
23 sept. Brinkhuis: Lustrumfeest Brinkhuis
25 sept.  Brinkhuis: Opening Kom Erbij Festival, 19.00 uur
25 sept.  Rosa Spier Huis: Concert Immanuel van IJzerlooij en 

Daniël Kramer, 20.15 uur
25 sept. Brinkhuis: Scharrelconcert, 17.00-18.30 uur
25 sept. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
25 sept. Raadhuis: Mensendieck, 10.00-11.00 uur
25 sept. Raadhuis: Yoga is nu!, 11.00-12.00 uur
25 sept. Raadhuis: Mensendieck, 13.30-14.30 uur
25 sept.  Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
25 sept. Brinkhuis: KarakterZ, 16.30-18.30 uur
25 sept. Brinkhuis: Dance Aerobic, 19.00-20.30 uur
25 sept. Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30-20.30 uur
25 sept.  Brinkhuis: Tekenen en schilderen voor volwassenen, 

19.30-21.30 uur
26 sept. Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
26 sept. Brinkhuis: Keramiek, 9.30-12.00 uur
26 sept.  Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 11.30-12.30 uur
26 sept.  Schering&Inslag: Voedselbank Gooi, 13.30-14.30 uur
26 sept. Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30 uur
26 sept.  Brinkhuis: Creatieve Activiteiten voor kinderen 5 t/m 7 

jaar, 16.45-18.00 uur
26 sept.  Brinkhuis: ‘Kom erbij’ mantelzorgavond, 18.30-21.30 uur
26 sept. Brinkhuis: Dance Aerobic, 19.30-20.30 uur
26 sept. Schering&Inslag: Klaverjasclub, 20.30-23.00 uur
26 sept.  Raadhuis: Open dag vrijwilligerscentrale, 10.00-12.00 uur
26 sept.  Bibliotheek: Ontmoetingsavond voor en met 

mantelzorgers, 19.30-21.30 uur
27 sept.  Brinkhuis: Film aan de Brink: Lady Macbeth, 19.30 uur
27 sept. Raadhuis: Moeder & kind yoga, 9.00-9.45 uur
27 sept. Brinkhuis: Ballet, 9.00-10.30 uur
27 sept. Brinkhuis: Alliance Française, 9.30-11.00 uur
27 sept. Brinkhuis: Mensendieck, 10.30-11.30 uur
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27 sept.  Brinkhuis: Inloopatelier Tekenen en Schilderen 
volwassenen, 13.00-14.30 uur

27 sept.  Brinkhuis: Blokfluitles Eric Fennis, 13.00-18.00 uur
27 sept.  Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
27 sept.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 7 t/m 10 

jaar, 15.00-16.15 uur
27 sept.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 10 t/m 14 

jaar, 16.30-17.45 uur
27 sept. Brinkhuis: Tai Chi Chuan, 19.00-22.00 uur
27 sept.  Brinkhuis: Workshop digitaal contact (whatsapp en mail), 

13.30-16.00 uur
27 sept.  Johanneshove: Laren in vroeger tijden, 19.00-21.00 uur
27 sept.  Johanneskerk: ‘Als het leven teleurstelt’, 19.30-21.30 uur
28 sept. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
28 sept. Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-12.30 uur
28 sept. Schering&Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
28 sept.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 7 t/m 10 

jaar, 16.15-17.30 uur
28 sept.  Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
28 sept.  Bibliotheek: Workshop laaggeletterdheid herkennen, 

10.00-12.00 uur
28 sept. SV Laren: Klaverjasavond, vanaf 19.30 uur
28 sept.  Ons Genoegen: Eten met verhalen door Leo Janssen, 

18.00-20.00 uur
29 sept.  Brinkhuis: Wandelen door Laren, 10.00-12.00 uur
29 sept.  Brinkhuis: Annie’s Theater Toko, 20.00-22.00 uur
29 sept. Brinkhuis: Hatha Yogalessen, 9.00-12.00 uur
29 sept. Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
29 sept.  Brinkhuis: 50+ leest voor aan peuters, 11.00-11.30 uur
29 sept.  Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur
29 sept.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen, 

13.30-15.30 uur
29 sept.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 7 t/m 12 

jaar, 16.15-17.30 uur
29 sept. Schering&Inslag: RTL Academy, 17.30-19.00 uur
29 sept.  Lindenhoeve: Voordracht landschappelijke en 

archeologische historie, 19.30 uur
1 okt.  Belle Folie: Koken om te verbinden, 16.00 uur
2 okt.  Johanneshove: Start workshop SeniorWeb ‘Overstappen op 

Windows 10’ (4 dagdelen), 9.30-11.30 uur
2 okt.  Bibliotheek: Leeskring (onder voorbehoud), 10.00-12.00 uur
2 okt.  Johanneshove: ‘Samen creatief ’-middag, 14.00-16.00 uur
2 okt. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
2 okt. Raadhuis: Mensendieck, 10.00-11.00 uur
2 okt. Raadhuis: Yoga is nu!, 11.00-12.00 uur
2 okt. Raadhuis: Mensendieck, 13.30-14.30 uur
2 okt.  Brinkhuis: Bridge inloop gevorderden, 13.30-17.30 uur
2 okt. Brinkhuis: Culturele middag voor senioren, 14.00 uur
2 okt. Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
2 okt. Brinkhuis: KarakterZ, 16.30-18.30 uur
2 okt. Brinkhuis: Dance Aerobic, 19.00-20.30 uur
2 okt. Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30-20.30 uur
2 okt.  Brinkhuis: Tekenen en schilderen voor volwassenen, 

19.30-21.30 uur
3 okt.  Brinkhuis: Informatie-uur Schrijfcursus Levensverhaal, 

11.00-12.00 uur

3 okt.  Johanneshove: Start workshop SeniorWeb ‘Kennismaken 
met iPad en iPhone’ (3 dagdelen), 14.00-16.00 uur

3 okt. Johanneshove: Aanschuifdiner, 17.00-18.30 uur
3 okt.  Brinkhuis: Film Ventoux alleen voor mannen en over 

vriendschap, 19.30 uur
3 okt. Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
3 okt. Brinkhuis: Keramiek, 9.30-12.00 uur
3 okt. Brinkhuis: Levensverhaal schrijven, 11.00-12.00 uur
3 okt. Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 11.30-12.30 uur
3 okt. Schering&Inslag: Voedselbank Gooi, 13.30-14.30 uur
3 okt. Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30 uur
3 okt.  Brinkhuis: Creatieve Activiteiten voor kinderen 5 t/m 7 

jaar, 16.45-18.00 uur
3 okt. Brinkhuis: Dance Aerobic, 19.30-20.30 uur
3 okt. Schering&Inslag: Klaverjasclub, 20.30-23.00 uur
4 okt.  Johanneshove: Start workshop SeniorWeb ‘Windows voor 

starters’ (6 dagdelen), 9.30-11.30 uur
4 okt.  Brinkhuis: Film: Lady Macbeth, 14.30 uur
4 okt.  Brinkhuis: Film: A United Kingdom, 19.30 uur
4 okt. Raadhuis: Moeder & kind yoga, 9.00-9.45 uur
4 okt. Brinkhuis: Ballet, 9.00-10.30 uur
4 okt. Brinkhuis: Alliance Française, 9.30-11.00 uur
4 okt. Brinkhuis: Mensendieck, 10.30-11.30 uur
4 okt.  Brinkhuis: Cursus kleine beeldjes in was/brons maken, 

10.00-12.30 uur
4 okt.  Brinkhuis: Inloopatelier Tekenen en Schilderen 

volwassenen, 13.00-14.30 uur
4 okt. Brinkhuis: Blokfluitles Eric Fennis, 13.00-18.00 uur
4 okt. Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
4 okt.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 7 t/m 10 

jaar, 15.00-16.15 uur
4 okt.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 10 t/m 14 

jaar, 16.30-17.45 uur
4 okt. Brinkhuis: Tai Chi Chuan, 19.00-22.00 uur
4 okt.  Ons Genoegen: Workshop voor BPV’s over eenzaamheid, 

19.30 uur
5 okt. Schering en Inslag: Brei-haakcafé, 10.00-12.00 uur
5 okt.  Johanneshove: Start workshop SeniorWeb ‘Kennismaken 

met Android (Samsung, Asus, Sony, etc.)’ (3 dagdelen), 
14.00-16.00 uur

5 okt.  Brinkhuis: Smartlappen zingen en dansen, 19.30-22.30 uur
5 okt. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
5 okt. Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-12.30 uur
5 okt. Schering&Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
5 okt.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 7 t/m 10 

jaar, 16.15-17.30 uur
5 okt. Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
6 okt. Brinkhuis: Hatha Yogalessen, 9.00-12.00 uur
6 okt. Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
6 okt. Brinkhuis: 50+ leest voor aan peuters, 11.00-11.30 uur
6 okt. Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur
6 okt.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen, 

13.30-15.30 uur
6 okt.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 7 t/m 12 

jaar, 16.15-17.30 uur
6 okt. Schering&Inslag: RTL Academy, 17.30-19.00 uur
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13 okt.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 7 t/m 10 
jaar, 16.15-17.30 uur

13 okt. Brinkhuis: Hatha Yogalessen, 9.00-12.00 uur
13 okt. Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
13 okt. Brinkhuis: 50+ leest voor aan peuters, 11.00-11.30 uur
13 okt. Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur
13 okt. Schering&Inslag: RTL Academy, 17.30-19.00 uur
15 okt.  Papageno Huis: Koken met statushouders, 14.00 uur
16 okt.  Johanneshove: ‘Samen creatief ’-middag, 14.00-16.00 uur
19 okt.  Brinkhuis: Gooische VrouwenZaken ‘Focus op Talent!’, 

10.30 uur

8 okt.  Stichtse Hof: Weekendcafé en laagdrempelige 
dementiezorg, 13.00-16.00 uur

9 okt. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
9 okt. Raadhuis: Mensendieck, 10.00-11.00 uur
9 okt. Raadhuis: Yoga is nu!, 11.00-12.00 uur
9 okt. Raadhuis: Mensendieck, 13.30-14.30 uur
9 okt.  Brinkhuis: Bridge inloop gevorderden, 13.30-17.30 uur
9 okt.  Johanneshove: Start workshop SeniorWeb ‘Apple 

computers’ (6 dagdelen), 14.00.-16.00 uur
9 okt. Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
9 okt. Brinkhuis: KarakterZ, 16.30-18.30 uur
9 okt. Brinkhuis: Dance Aerobic, 19.00-20.30 uur
9 okt. Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30-20.30 uur
9 okt.  Brinkhuis: Tekenen en schilderen voor volwassenen, 

19.30-21.30 uur
10 okt.  Schering en Inslag: Herfstworkshop, 10.00-12.00 uur
10 okt. Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
10 okt. Brinkhuis: Keramiek, 9.30-12.00 uur
10 okt.  Homeopathie Laren: Lezing Burn-out, (winter)depressie, 

RSI en slaapstoornissen, 11.00-12.30 (Frans) en 14.00-15.30 
uur (NL)

10 okt. Brinkhuis: Levensverhaal schrijven, 11.00-12.00 uur
10 okt. Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 11.30-12.30 uur
10 okt. Schering&Inslag: Voedselbank Gooi, 13.30-14.30 uur
10 okt. Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30 uur
10 okt.  Brinkhuis: Creatieve Activiteiten voor kinderen 5 t/m 7 

jaar, 16.45-18.00 uur
10 okt. Brinkhuis: Dance Aerobic, 19.30-20.30 uur
10 okt. Schering&Inslag: Klaverjasclub, 20.30-23.00 uur
11 okt.  Brinkhuis: Film: A United Kingdom, 14.30 uur
11 okt. Brinkhuis: Film aan de Brink: Lion, 19.30 uur
11 okt. Raadhuis: Moeder & kind yoga, 9.00-9.45 uur
11 okt. Brinkhuis: Ballet, 9.00-10.30 uur
11 okt. Brinkhuis: Alliance Française, 9.30-11.00 uur
11 okt. Brinkhuis: Mensendieck, 10.30-11.30 uur
11 okt.  Brinkhuis: Cursus kleine beeldjes in was/brons maken, 

10.00-12.30 uur
11 okt.  Brinkhuis: Inloopatelier Tekenen en Schilderen 

volwassenen, 13.00-14.30 uur
11 okt. Brinkhuis: Blokfluitles Eric Fennis, 13.00-18.00 uur
11 okt.  Ontmoetingskerk: Mandala ontwerpen, 13.30-16.00 uur
11 okt. Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
11 okt.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 7 t/m 10 

jaar, 15.00-16.15 uur
11 okt.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 10 t/m 14 

jaar, 16.30-17.45 uur
11 okt. Brinkhuis: Tai Chi Chuan, 19.00-22.00 uur
11 okt.  Johanneskerk: Zoektocht naar een betekenisvol leven, 

19.30-21.30 uur
12 okt. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
12 okt. Brinkhuis: Koffieochtend, 10.00-12.30 uur
12 okt. Schering&Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
12 okt.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen, 

13.30-15.30
12 okt. Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
12 okt.  Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 7 t/m 10 

jaar, 16.15-17.30 uur

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
236 04-okt  vrij. 13-10 en za. 14-10
237 08-nov  vrij. 17-11 en za. 18-11
238 29-nov  vrij. 08-12 en za. 09-12 

Fred van Sprang
EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

Het adres voor een 
Zegelring met familiewapen 
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www.uitgeverijvanwijland.nl
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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  
4 oktober 2017

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

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

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

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

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

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

Cover: Burgemeester Elbert Roest bij afscheid benoemd tot ereburger van Laren


