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5 vragen aan

Werkgroep
Dementievriendelijk BEL
De Werkgroep Dementievriendelijk BEL is een initiatief
van de Stichting Alzheimer Nederland. De werkgroep
adviseert de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hoe zij
dementievriendelijk(er) kunnen worden. En dat is
ontzettend belangrijk, zeggen werkgroepleden Els Kessens
en Catja Vos.

Waarom is deze werkgroep opgericht?
Els Kessens (heeft gewerkt in de psychogeriatrische zorg,
is inmiddels gepensioneerd en vrijwilliger bij de werkgroep): ‘In 2012 hebben elf Gooise gemeenten de handen
ineen geslagen om dementievriendelijker te worden.
Het convenant dat toen werd getekend, is onlangs verlengd. De afgelopen jaren zijn er in de verschillende
gemeenten diverse werkgroepen opgezet. De Werkgroep
Dementievriendelijk BEL is eind 2015 voor het eerst
samengekomen. Het doel is om inwoners, instanties en
bedrijven bewust te maken hoe zij kunnen omgaan met
mensen met beginnende dementie en/of andere beperkingen die hun dagelijks leven doen veranderen. De
werkgroepen organiseren diverse activiteiten. De
gemeenten zijn daarbij vooral faciliterend; de werkgroepen draaien op de inzet van vrijwilligers én op professionele betaalde krachten.’

Waarom is het belangrijk dat gemeenten
dementievriendelijk(er) worden?
Els: ‘In veel gemeenten, waaronder Blaricum, Eemnes en
Laren, hebben we te maken met vergrijzing. Daardoor
komen er niet alleen steeds meer mensen met dementie,
maar ook mensen die op een andere manier hulp en zorg
nodig hebben bij hun dagelijks functioneren. Daarnaast
kan de diagnose Alzheimer tegenwoordig veel eerder
worden gesteld. Maar op dat moment houdt het bestaan
voor deze mensen niet ineens op. Daardoor ontstaat de
vraag hoe je een uitdagende andere invulling aan je
leven geeft. Daar willen we bij ondersteunen.’
Catja Vos (vanuit persoonlijke achtergrond en als
beleidsmedewerker bij de gemeente ook ambtelijk
betrokken): ‘Er is vaak nog zoveel mogelijk. Daar richten
wij ons dan ook op. Maar omdat mensen steeds langer
zelfstandig thuis blijven wonen, kunnen ze een steuntje
in de rug meestal wel goed gebruiken.’

Wat houdt de werkgroep zich mee bezig?
Els: ‘Momenteel zijn we nog vooral bezig om mensen
bewust te maken van het feit dat je dementie overal
tegenkomt. Zo hebben we winkeliers van vier winkelcentra gesproken over het streven van het Gooi om
dementievriendelijk te worden. Vanuit Alzheimer
Nederland worden er trainingen aan kleine groepen
gegeven, waarbij de deelnemers leren hoe je op een prettige manier met mensen met dementie kunt omgaan. In
het Gooi en omstreken zijn er al diverse organisaties en
verenigingen die zo’n training met succes hebben afgerond. Verder is in Blaricum het Dagje Blaercom een
enorm succes, dat twee keer per week door Versa Welzijn
wordt georganiseerd. Inwoners van Laren en Blaricum
met beginnende dementie of fysieke beperkingen kunnen hier deelnemen aan door hen zelf aangedragen activiteiten. In Eemnes is er sinds kort De Ontmoeting Eemnes, met een soortgelijk programma.’

Welke plannen hebben jullie verder nog?
Catja: ‘We willen een lijst samenstellen van bezigheden
en activiteiten die voor mensen met dementie leuk en
haalbaar zijn. We gaan daarvoor organisaties benaderen
die activiteiten aanbieden en samen met hen kijken hoe
dementievriendelijk zij kunnen zijn of kunnen worden
in hun aanbod. Ook willen we graag in de regionale
media een activiteitenagenda plaatsen. Ons uitgangspunt is altijd ‘wat kan nog wel?’. Dat is vaak meer dan je
denkt.’

Hoe kunnen mensen jullie bereiken?
Els: ‘Mensen kunnen mij e-mailen: eawkes@xs4all.nl.
Op de website www.dementievriendelijkgooi.nl is meer
informatie te vinden over de werkgroep.’

Larens Journaal

Inhoud
en
4 Duurzaamheid
klankbordgroep
4 Zaterdagmiddag 11 mei organiseerden

Politiek Platform

Nieuws in beeld

6 en 13

Mededelingen en
andere Larense Zaken

7

10 jaar Pasfoto Laren

15

Zet een streep door discrininatie

17

Schaapscheerfeest Goois Natuurreservaat

20

14e Atelierrroute Laren

21

Theater agenda

22-23

Activiteiten

25

Agenda

31

Colofon
• L arens Journaal is een maandblad van
Uitgeverij van Wijland B.V.
• Redactie/bladcoördinatie: tel. 06-15964861
e-mail: redactie@larensjournaal.nl
• Advertentie aquisitie: tel. 036-5461960
e-mail: advertentie@larensjournaal.nl
• Post: Postbus 111, 1250 AC Laren
• F otografie: Peter van Rietschoten,
L eo Janssen, Nathalie Rooze, 557
design
• Productie:
Practicum Print Management BV, Soest
• Oplage: 5.675 exemplaren

Jacqueline Heere en Bart Vos op de
Groene Afslag (overigens, echt de moeite waard om er eens te gaan kijken! Zie
www.degroeneafslag.nl) een middag
om te praten over duurzaamheid in
Laren. Er was een mooie opkomst van Larense inwoners.
De meeste aanwezigen waren het er wel over eens dat
grote maatregelen niet gemakkelijk zullen zijn, maar
dat er in ieder geval begonnen kan worden met bewustwording, voorlichting en gedragsverandering. Vooral
ook dat er kleine maatregelen denkbaar zijn die daarbij
helpen.
De gemeenteraad van Laren nam eind 2017 een beleidsplan duurzaamheid aan. Met het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019 kunnen we nu de eerste stappen
gaan zetten. Zo zijn we bezig met het verduurzamen van
maatschappelijk vastgoed (o.m. het raadhuis), het
ver‘led’den van de openbare verlichting en de verlichting op de sportvelden. Ook onderzoeken we of het bezit
van de woningbouwvereniging geïsoleerd kan worden.
Verder is het goed om het besluit van de landelijke politiek af te wachten over het klimaatakkoord. Vragen als
wie de kosten van de isolatie van de eigen woning voor
zijn rekening neemt, op welke manier we ‘gasloos’ gaan
en op welke manier dan de nodige energie thuis wordt
bezorgd, zijn voorlopig nog niet echt beantwoord. Eind
van dit jaar kunnen we dan hopelijk in het uitvoeringsprogramma 2020 en volgende jaren er antwoorden op
geven.
Om het gemeentebestuur te helpen met het formuleren
en uitvoeren van de kleine en de grote maatregelen, willen we graag een klankbordgroep samenstellen. Bent u
geïnteresseerd en woont u in Laren? Laat het weten via
bestuurssecretariaat@laren.nl Hopelijk kunnen we er
dan snel mee van start.

Wethouder Ton Stam
t.stam@laren.nl

Opruimen Goed Geregeld
biedt persoonlijke hulp
bij verhuizen voor u of uw
dierbaren en ook bij
het opruimen, structureren
en ordenen van de inboedel.
06 - 53 60 54 19

www.opruimengoedgeregeld.nl

Actualiteiten in Laren en
Europese verkiezingen
Wat speelt er in Laren? Het initiatiefvoorstel m.b.t. de
AED’s komt in mei terug in de gemeenteraad. Op initiatief van het CDA Laren waren D66 en Liberaal Laren al
medestander van het voorstel. Nu is het de bedoeling
dat, na een enkele aanpassing, het voorstel raadsbreed
wordt aangenomen. Het zou een mooi resultaat zijn.
Vooral voor u!

Bouwen en wonen of is het juist omgekeerd: wonen en
bouwen staan ook weer op de agenda. Het CDA Laren ziet
werken en volkshuisvesting als het vertrekpunt bij
het beoordelen van herbestemmen en bouwplannen.
Afscheid nemen
Niet de wens van de projectontwikkelaars en belangen
doen we samen.
van eigenaren van vastgoed laten prevaleren maar als
gemeente in totaliteit bezien wat er nodig is en dan afgeChris Bogaers
wogen keuzes maken. Daarmee kan de gemeente meer
Bel mij voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek, waarin
en betere regie voeren op de woningmarkt en werklocawe samen uw uitvaartwensen bespreken. Ook als u niet of
ties. Tegelijkertijd wordt zo voorkomen dat er meer en
elders verzekerd bent.
meer sprake is van ‘dure grond’ of zoals wethouder Stam
Monuta De Jager
zegt: ‘Sociale bouw in het Rabokantoor stuit op de ecoT 035 - 691 6576
E bussum@monuta.nl
nomische werkelijkheid’. De aanpak die de CDA-fractie
De
Jager
I www.monuta.nl/bussum
voorstaat is het combineren van een visie op locaties en
mogelijkheden en daarbij de vastgoedeigenaren en
actieve woningbouwvereniging met elkaar verbinden.
Zo kan wel degelijk open en transparant een juiste mix
x52 Monuta de Jager - Bussum_Bogaers.indd 1
14-01-19 14:54
op de juiste locatie tot stand worden gebracht. Onderzoek naar de mogelijkheden van herontwikkeling van
bestaande sociale woningbouwcomplexen horen daar
naar mening van CDA Laren ook bij.
Uw eigen aanspreekpunt in Europa? Op donderdag 23
mei kan u weer naar de stembus. Ditmaal om uw vertegenwoordiger in Europa te kiezen. Het CDA Laren is blij
met de Gooise CDA-kandidaat, Bussummer Daan Versteeg. Ik ga op hem stemmen. U ook?
Hartelijke groet,

Erwin van den Berg,
gemeenteraadslid CDA
Dit is een podium voor

Politiek
Geschiedvervalsing
Vorige Journaal wierp de VVD-fractievoorzitter zich op
als redder in nood voor problemen rondom het Rosa
Spierhuis. Een sterk staaltje geschiedvervalsing om het
eigen lijf te redden? De schuld afschuiven naar de gehele
raad van 2013, terwijl de huidige VVD-wethouder de problemen pas na 2014 zelf creëerde.
Het oorspronkelijke plan was veel kleiner. Er waren goede afspraken gemaakt over de verkeersafwikkeling.
Besluitvorming hierover heeft destijds met grootst
mogelijke zorgvuldigheid plaatsgevonden. Randvoorwaarden waren helder:
80 échte zorgappartementen en 25 zware zorgunits in de
bestaande villa, die behouden zou blijven. Alle bomen als
groene corridor behouden. Maximaal 25% van het terrein
mocht bebouw/verhard worden met bindende afspraken
over kostenverdeling van nieuwe infrastructuur.
In 2014 treedt wethouder Ton Stam aan, die buiten de raad
om het bestemmingsplan openbreekt. Wat wordt er
anders? Er komt een extra bouwlaag dure penthouses. Het
woningaantal gaat van 80 naar 92. Het zorgconcept van
Rosa Spier wordt losgelaten, het aantal zware zorgunits
wordt vergroot naar 45 en de villa wordt gewoon gesloopt.
Daarnaast komt er een groot theater met 170 zitplaatsen.
Tegen alle afspraken in worden 300 volwassen bomen
gekapt en wordt niets afgesproken over de verkeersafwikkeling. Tenslotte ontdekken Liberaal Laren en D66 in
2016 dat op ruimtelijkeplannen.nl geen 25% maar 40%
bebouwing staat ingetekend. Zelfs na vele schriftelijke
vragen hierover ligt de dader nog steeds op het kerkhof.

Voor Europa
D66 is voor Europa. Wij zijn optimistisch. Over onze toekomst in een nog schoner, vrijer, veiliger en welvarender
Europa. Voor een sterk Nederland hebben we niet minder maar een beter Europa nodig. Daarom was, is en
blijft D66 de meest pro-Europese partij.
Voor Vrijheid
D66 strijdt voor vrijheid voor iedereen.
Wij bewaken belangrijke rechten als
privacy, persvrijheid en gelijke rechten voor vrouwen en
LHBTI’ers. In een vrij Europa moet iedereen zichtbaar
zichzelf kunnen zijn.
Voor een schoon klimaat
Europa moet alles doen voor
een schone toekomst. De klimaatdoelen van Parijs halen.
De Europese natuur beschermen. De omslag maken naar
schone energie. Door innovatie
zorgen voor duurzame groei,
banen en welvaart. Wij maken
Europa klimaatkoploper.
Voor onze stem in de wereld
Voor internationale problemen bestaan
al jarenlang geen nationale oplossingen meer.
Alleen gezamenlijk maken we een vuist tegen
grootmachten als de VS, Rusland en China.
Samenwerken in Europa is goed voor onze
vrijheid. Onze veiligheid. Onze welvaart.

In 2017 geeft de VVD-wethouder een vergunning af voor
een anderhalf keer zo groot plan als afgesproken in het
bestemmingsplan. Nu de bevolking zich hierover
terecht roert, gaat de VVD de handen in onschuld wassen. Zelfs
opwerpen als redder in nood voor
wat anderen in het verleden verkeerd hebben gedaan! Knap stukje geschiedvervalsing.
Voor de toekomst

Jacqueline Timmerman
Liberaal Laren

Nico Wegter
Fractievoorzitter D66 Laren

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

Lentefeest Goois Natuurreservaat
groot succes!

Walking Footballers sv Laren’99
spelen tegen FC Utrecht

Afgesloten vanaf 31 april

Larense Maurits van Altvorst en teamgenoten Gemeentelijk
Gymnasium Hilversum winnen nationale eindronde EUSO
Henk Eijlers krijgt lintje voor zijn vele
vrijwilligerswerkzaamheden

Nieuws in beeld

Meiden groep 8 basisschool Binckhorst- St. Jan kampioen!

Bijzondere Veteranendag in
BEL-gemeenten
Larense zaken 12
19 aprilt
januari2019
2018

Smashers JeugdB kampioen!

Bloeiende brem op Zuiderheide

De setzakken van Hanneke Setz zijn
binnen

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

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

Abonneer je op de e-mailservice of download de app

Aangevraagde
omgevingsvergunningen
•	
L eemzeulder 7, 1251 AM, plaatsen van een toegangspoort, ingekomen 26 april 2019
•	
Schapendrift 67, 1251 XE, legaliseren van een erfafscheiding en een looppoort, ingekomen 28 april 2019
•	
Tafelbergweg 25, 1251 AB, verbouwen van de woning,
ingekomen 1 mei 2019
•	
Slangenweg 9, 1251 RT, veranderen en vergroten van
de woning en vellen van 5 bomen, ingekomen 26
april 2019
•	
Tafelbergweg 57, 1251 AC, vellen van 22 bomen,
ingekomen 30 april 2019
•	
Oosterend 17, 1251 HM, plaatsen van zonnepanelen
op het dak van de schuur, ingekomen 8 april 2019
•	
Sint Janstraat 65, 1251 LC, vellen van 5 bomen,
ingekomen 2 mei 2019
De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in
Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verlengen beslistermijn
omgevingsvergunning
•	
R aboes 2, 1251 AL, aanleggen van een tweede in- en
uitrit bij de woning, verzonden 7 mei 2019
De aanvraag kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in
Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.
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Verleende
omgevingsvergunningen
•	
Slangenweg 6, 1251 RV, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 30 april 2019
•	
Herdersweg 11, 1251 EP, wijzigen van de gevel aan de
voorzijde van de woning en verwijderen van een
schoorsteen, verzonden 2 mei 2019
•	
Herdershoeve 3, 1251 DE, legaliseren van de bestaande erfafscheiding aan de voorzijde van de woning,
verzonden 2 mei 2019
•	
Hoef loo 1, 1251 EA, vergroten van 3 dakkapellen op
het achterdakvlak van de woning, verzonden 2 mei
2019
•	
Bisschopswaarde 20, 1251 TZ, intern constructief
wijzigen van de woning op de begane grond,
verzonden 2 mei 2019
•	
Frans Langeveldlaan 24, 1251 XX, plaatsen van een
aanbouw aan de woning, verzonden 6 mei 2019
•	
Akkerweg 18, 1251 ZL, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 6 mei 2019
Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeentelijke website.
De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens
een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus
16005, 3500 DA Utrecht.

Geweigerde
omgevingsvergunning
•	
Torenlaan 66, 1251 HL, vellen van 1 boom, verzonden
7 mei 2019
Larense zaken 17 mei 2019

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

Een nieuw bestemmingsplan
voor het centrum van Laren!
Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage!

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

Verleende APV vergunning
Besloten door de burgemeester:
•	
Het verkrijgen van een exploitatievergunning en
Drank- en Horecawetvergunning voor het exploiteren en uitoefenen van een horecabedrijf, het clubhuis
van de Larensche Mixed Hockey Club aan de
Eemnesserweg 33A (1251 NB), verzonden 8 mei 2019.
Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeentelijke website.
Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij
de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500
DA Utrecht.

Wilt u gaan verbouwen, uw winkel uitbreiden of het
gebruik van uw pand veranderen? Voor antwoorden op
deze vragen raadpleegt u het bestemmingsplan.
De gemeente legt in bestemmingsplannen vast waarvoor grond of een gebouw gebruikt mag worden en wat u
mag bouwen. Bijvoorbeeld woningbouw, recreatie, winkels of bedrijven.
Het bestemmingsplan Laren Centrum wordt geactualiseerd. De gemeente Laren doet dat graag samen met u!
Om welk gebied gaat het?
Onder het plangebied ‘Bestemmingsplan Laren Centrum’ valt de volledige dorpskern van Laren, met de
Brink als karakteristieke middelpunt. Het beslaat de
winkels en horeca aan de Sint Janstraat, Zevenend, Nieuweweg, Naarderstraat en de daar omliggende straten en
woningen. Het gebied wordt omsloten door de gebieden
Zevenend-Postiljon, Laren-West en Laren-Noord.

Adviesraad sociaal domein
zoekt lid uit Laren
Weet u wat er speelt in het sociaal domein in uw gemeente? De Adviesraad Sociaal Domein HBEL zoekt een
enthousiaste en betrokken inwoner uit Laren die vanuit
deskundigheid, persoonlijke ervaring, interesse of netwerk kan adviseren over onderwerpen binnen het sociaal
domein. Voelt u zich geroepen? Kijk voor meer informatie op www.laren.nl
Larense zaken 17 mei 2019

Procedure
Vorig jaar heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter
inzage gelegen en kon u een inspraakreactie indienen.

Mede op basis van de inspraakreacties is het voorontwerpbestemmingsplan aangepast tot een ontwerpbestemmingsplan. We zetten nu een nieuwe stap om te
komen tot vaststelling en inwerkingtreding van het
bestemmingsplan door het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage te leggen.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 17 mei tot en
met 27 juni 2019 ter inzage in de hal van het kantoor van
de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U hoeft
geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Wilt u
inhoudelijk geïnformeerd worden dan moet u wél een
afspraak maken, via tel. 14 035. U kunt het plan ook inzien
op www.ruimtelijkeplannen.nl
Tijdens de terinzagelegging kunt u een zienswijze
indienen bij de gemeenteraad, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. Zienswijzen kunnen alleen schriftelijk worden
ingediend (en dus niet per e-mail).

Overzicht besluiten
raadsvergadering
De besluitenlijst van de raadsvergadering op 24 april
2019 kunt u bekijken op www.laren.nl (Bestuur >
Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > Besluitenlijst
Raad).

Vergadering Commissie
Maatschappij en Financiën
De Commissie M&F vergadert donderdag 23 mei om
20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergadering 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 M&F d.d. 18 april 2019
•	
Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
• AED-burgerhulpverlening in Laren
•	
Zienswijze Jaarstukken 2018 en Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
•	
Zienswijze ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek en Eerste begrotingswijziging 2019
•	
Zienswijze programmabegroting 2020-2023 en
resultaatbestemming 2018 Regio Gooi en Vechtstreek
•	
C onceptbegroting 2020 Werkvoorzieningschap
Tomingroep
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•	
Zienswijze ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening
2018 BEL Combinatie
• Onrechtmatigheden aanbestedingen 2018
• Deelsanering bodem Cornelis Bakkerlaan

Gemeenteraadsvergadering
De gemeenteraad vergadert woensdag 29 mei om 20.00
uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergadering
is openbaar. Onderstaande agenda geeft een samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•	
Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
•	
Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 24 april 2019
•	
Vaststelling lijst ingekomen stukken
•	
Herbenoeming lid Rekenkamercommissie Laren
•	
A ED-burgerhulpverlening in Laren
•	
Zienswijze Jaarstukken 2018 en Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
•	
Zienswijze ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek en Eerste begrotingswijziging 2019
•	
Zienswijze programmabegroting 2020-2023 en
resultaatbestemming 2018 Regio Gooi en Vechtstreek
•	
C onceptbegroting 2020 Werkvoorzieningschap
Tomingroep
•	
Zienswijze ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening
2018 BEL Combinatie
•	
Onrechtmatigheden aanbestedingen 2018
•	
Deelsanering bodem Cornelis Bakkerlaan

Sluiting gemeentediensten
op feestdagen in mei
Het BEL-kantoor is in mei op de onderstaande dagen
gesloten.
• Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag
•	
Vrijdag 31 mei: Brugdag (een vrije dag tussen een
bestaande feestdag en het weekend)
Ook is telefoonnummer 14 035 niet bereikbaar. Op overige dagen zijn wij geopend op de gebruikelijke tijden.
Larense zaken 17 mei 2019

Afvalinzameling rond
feestdagen in mei
Vanwege Hemelvaartsdag zamelt de GAD uw huishoudelijke afval niet op donderdag 30 mei in, maar op
woensdag 29 mei. Dit gaat door in de avonduren.

Familiebericht
Geboorten
10-04-2019 Maxime Willem Johannes Matthis
26-04-2019 Lotte Evelijn Nesenberend
05-05-2019 Emma Juliette Willemijn van Dijk

Nederlandse nationaliteit

Op 30 april waren dat meneer El Gamal (af komstig uit
Groot-Brittannië) en mevrouw Deeb (af komstig uit
Syrië).

In april hebben meerdere inwoners van Laren de Nederlandse nationaliteit gekregen.
Op 16 april waren dat mevrouw Van Wezel (af komstig uit
Groot-Brittannië), meneer Almawed (af komstig uit
Syrië) en meneer Shin (af komstig uit Noord-Korea).

De ‘hondencontroleurs’
komen langs
Vanaf 21 mei start in Laren de huis-aan-huis controle op
het bezit van honden. De controleurs kijken waar honden worden gehouden waarvoor hondenbelasting
betaald moet worden. Alle controleurs zijn in het bezit
van een legitimatiebewijs van de gemeente Laren met
daarop een pasfoto. Zij tonen deze op uw verzoek.
Hondenbelasting betalen
Heeft u één of meer honden dan moet u hondenbelasting betalen. De gemeente betaalt hiervan onder andere
de aanleg en het onderhoud van losloopzones, uitlaatstroken, hondentoiletten, afvalemmers en controles.
De tarieven voor hondenbelasting in Laren zijn:
Elke hond € 92,16
Kennel € 422,22
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Aangifte doen
Als u een hond neemt dan moet u dat binnen veertien
dagen bij de gemeente aangeven. U gebruikt daarvoor
het aangifteformulier op onze website. Ook als uw hond
is overleden of hem heeft weggedaan dan gebruikt u dit
formulier. U moet daarbij wel een bewijs van de dierenarts of een nota van verkoop of asiel overleggen.
Vragen stellen
Heeft u nog vragen over de hondenbelasting? Bel dan
met de medewerkers van ons Klant Contact Centrum via
telefoonnummer 14 035. Of stuur een e-mail naar
info@laren.nl

Bijeenkomst inrichting Brink
Op woensdag 22 mei vanaf 19.30 uur vindt een informatieavond plaats over de mogelijke herinrichting van de
Brink. Dit onderwerp maakt deel uit van het Centrumplan Laren, dat op 3 mei 2017 door de gemeenteraad is
vastgesteld.
Tijdens deze avond presenteert de gemeente de uitgangspunten van het Centrumplan en laat ontwerpbureau BDP (www.bdp.com) zien welke keuzes er gemaakt
kunnen worden. U bent van harte welkom om hierover
uw ideeën en suggesties kenbaar te maken.
De input van deze avond vormt mede de basis voor nader
uit te werken inrichtingsschetsen, die BDP gaat maken.
Deze inrichtingsvarianten worden in een volgende
informatieavond voor de zomervakantie gepresenteerd,
zodat belangstellenden zich daarover kunnen uitspreken. In een derde bijeenkomst na de zomervakantie
wordt het voorlopig ontwerp toegelicht. Daarna neemt
het college een besluit dat in het najaar ter goedkeuring
aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
19.00 uur: inloop met koffie/thee
19.30 uur: start presentatie
Locatie: Brinkhuis, Brink 29 in Laren
Graag vooraf aanmelden via ruimte@belcombinatie.nl

Help mee de koers van Europa
te bepalen en ga stemmen!
Op 23 mei 2019 kiezen zo’n 375 miljoen Europeanen een
nieuw Europees Parlement voor de periode 2019-2024.
Alle EU-burgers vanaf achttien jaar krijgen dan de kans
om te kiezen wie hen zal vertegenwoordigen in het Europees Parlement.

Waar kunt u stemmen en wat neemt u mee?
Stembureaus
Laren heeft zes stembureaus, die zijn geopend van 07.30
uur tot 21.00 uur. U mag stemmen bij het stembureau
van uw keuze.
•	
Brinkhuis, Brink 29
•	
Singer, Oude Drift 1
•	
Johanneshove, Eemnesserweg 42
•	
Verenigingsgebouw de Blokhut, Smeekweg 104
•	
R K Scholengemeenschap Laar & Berg, Langsakker 4
•	
Verzorgings- en Verpleeghuis Theodotion, Werkdroger 1
Wat neemt u mee als u stemt?
Uw geldige identiteitsbewijs en uw stempas. De laatste
kreeg u 9 mei thuisgestuurd. Kunt u niet zelf uw stem
uitbrengen? Dan kunt u iemand anders voor u laten
stemmen. U moet diegene dan machtigen. Wilt u ergens
anders stemmen dan in Laren? Dat kan, u moet dan een
kiezerspas aanvragen bij de gemeente.
Meer informatie
Voor meer informatie over de verkiezingen kijk op
www.europese-verkiezingen.eu
Op www.laren.nl leest u hoe u iemand kunt machtigen, hoe
u een kiezerspas kunt aanvragen en waar u kunt stemmen.

Laren werkt toe naar een
duurzame gemeente
De gemeente Laren vindt het belangrijk om een duurzame gemeente te zijn. In 2017 stelde de raad al een klimaatbeleidsplan vast en in 2018 een uitvoeringsplan.
Met het uitvoeringsplan zet de gemeente stappen om de
gemeente duurzamer te maken.
De eerste stap is om de gemeentelijke gebouwen energiezuinig te maken. De gemeente werkt aan een plan om dit
projectmatig aan te pakken. Ook zijn er met de woningcorporatie al afspraken gemaakt om woningen in hun
bezit te verduurzamen.
Verder is het voor de gemeente belangrijk om eerst de
energievraag terug te brengen, dus in te zetten op goede
isolatie of LED-verlichting. In die zin wordt er gewerkt
aan het aanbrengen van verLEDding van straatverlichting en sportverenigingen. En met de groene leges die de
gemeente vanaf 1 januari heeft ingesteld, krijgen eigenaren van monumenten een extra vrijstelling bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor zonnepanelen.
Meer weten over duurzaamheid? Kijk op onze website.
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Haal die prik tegen
meningokokkenziekte
In samenwerking met het RIVM nodigt Jeugd en Gezin
dit voorjaar zo’n 8000 jongeren uit voor de vaccinatie
tegen meningokokkenziekte ACWY. Het gaat om alle
veertien- tot achttienjarigen woonachtig in de regio
Gooi en Vechtstreek. De helft van deze jongeren kon in
maart de gratis prik al komen halen. Eind mei/begin
juni zijn de anderen aan de beurt.
Alle jongens en meisjes geboren in 2003 en 2005 ontvangen een uitnodiging om eind mei of begin juni de
meningokokken ACWY-vaccinatie te komen halen in
sportcentrum De Lunet in Naarden. De vaccinatiedagen
zijn op 23, 24, 25 mei en 6, 7 juni. Jongeren geboren in
2001, 2002 of 2004 die de eerdere vaccinatiedagen hebben
gemist, kunnen dan ook terecht.

Zeer geslaagde
BEL-Veteranendag
De elfde BEL-Veteranendag stond 6 mei in het teken van
herdenken en ontmoeten. Naast de BEL-veteranen waren
vijf overzeese Tweede Wereldoorlog veteranen aanwezig.
Na het officiële gedeelte konden de aanwezige schoolkinderen de veteranen bevragen. En onder het nuttigen
van de ‘blauwe hap’ werd genoten van de zang van Natasja Harper. In de middag gaf Roxane van Iperen een
lezing over haar boek ‘t Hooge Nest. Het was een geslaagde dag!

Meer informatie is te vinden op de website van Jeugd en
Gezin: www.jggv.nl

Wethouder geeft startsein
wandeling door Laren
Ouders en hun kinderen trokken zaterdag 11 mei hun
wandelschoenen aan. Zij liepen vanaf centrum De Lindenhoeve een tocht door Laren, georganiseerd door Laarder Bep de Boer en de Historische Kring Laren.
Het doel van de wandeling was om meer kennis op te
doen van de historie van Laren. Maar ook om geld op te
halen voor stichting Make-A-Wish Nederland, die zieke
kinderen helpt hartenwensen te laten uitkomen. Wethouder Karin van Hunnik vertelde over de twee doelen
en gaf vervolgens het startsein.

Wethouder Karin van Hunnik (derde van links) loopt
mee.
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Burgemeester opent
beweegloket in Brinkhuis
Kom in beweging! In Laren kan iedereen voor tips en
advies naar het beweegloket komen. Burgemeester Rinske Kruisinga opende het loket op 2 mei in het Brinkhuis.
De burgemeester ontving van beweegcoach Alie Boorsma een f lyer met informatie over het beweegloket. Het
loket is met name bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar die
weer willen gaan bewegen. Zij worden via het beweegloket geïnformeerd over de beweegmogelijkheden. Denk
ook aan begeleiding naar activiteiten van andere organisaties. Natuurlijk is iedereen van harte welkom met vragen over bewegen. Het loket is elke donderdag tussen
13.00 en 14.00 uur geopend.

Duits expressionisme in Singer Laren

Er kan niemand meer bij...

Feestelijk versierde sjezen tijdens
traditioneel ringsteken op Koningsdag

Ein Gefuehl von Sommer, uitwisselingsexpositie
Singer Laren met museum U uit Dortmund
Indrukwekkende Dodenherdenking op Brink

Nieuws in beeld

Jan van den Brink verrast met Koninklijke onderscheiding

Gezellige pre-Oranjeborrel met de
Speuit in Brinkhuis
Larense zaken 12
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januari2019
2018

Noor (11) en Olivier Suttorp (14) skiën op topniveau

Helaas weer een winkel weg

In een rijtuigie helemaal naar Laren

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

Koopwoningmarkt
U heeft het vast wel gelezen de media schrijft over een
stagnerende woningverkoop. De media ijlt altijd na
op berichtgeving uit de branche. Maar voor u als vast
lezer is het geen verrassing, wij hebben dit al eerder
geroepen en berichtte al eerder dat de woningprijzen
afvlakken en dat de looptijd toeneemt. Het is dus zaak
dat de makelaars een tandje harder gaan lopen. Een
van de initiatieven is dat we met collega makelaars uit
Laren zaterdag 25 mei van 11:00 tot 13:00 aanstaande
een OPENHUIZENROUTE organiseren. Een extra
kans voor u om de bijzondere woningen geheel vrijblijvend te bezoeken. En wellicht triggert het bezoek
wel een latente verhuisbeweging. Uit iedere open huizenroute komt er altijd een transactie, soms direct
maar ook vaak op een termijn van drie of vier maanden. Vooral doordat de kijker zijn blik heeft verruimd
en ineens de verhuis stap maakt. In ieder geval komt
de verhuisbeweging de doorstroming tegemoet. De
lezing is dat de woningprijzen zich nu stabiliseren (de
afgelopen twee kwartalen) en dus is het wellicht voor
u nu tijd om de overwaarde te verzilveren of uw aanstaand pensioen aan te vullen. Een nieuw huis, thuis,
woongenot, minder onderhoud en/of voor de gezinnen meer ruimte en grond. Een nieuw huis geeft u
energie, tijd voor verandering en dus goed voor lijf en
ledematen.
Wat zou een bouwkavel toch mooi zijn, nul op de
meter wonen en ook nog gasloos bouwen. Een droom
voor iedereen. De tuintjes worden weer meer groen en
minder van steen, er zijn zelfs groen subsidies. De
woningmarkt staat dus volop in de bloei, zaai uw
geluk en pluk die bloem!
Wees welkom op de collegiale Open huizenroute van
25 mei van 11:00 en 13:00

Uit het archief van de Historische Kring Laren - 4
door: Bep (G.L.) De Boer

1919 (100 jaar geleden)
Donderdagmiddag 8 februari rond vier uur moest
een vliegmachine met aan boord de luitenants
Stom en Van Abeelen een noodlanding maken op
een akker nabij villa “De Pettelaar” aan de
Hilversumseweg. De waarnemer werd lichtgewond,
de bestuurder kwam met de schrik vrij.
De heer L. Schulman vertelde dat hij nabij het Sint
Janskerkhof fietste en plotseling een vliegtuig op
zich af zag komen. Hij maakte dat hij weg kwam.
Even later zag hij het vliegtuig tegen de grond
slaan. Met angst en beven ging hij naar het
verongelukte toestel vrezend voor het ergste. Eén
van de vliegeniers was al uit het toestel gekropen.
Gelukkig was het toestel niet over de kop geslagen.
De andere vliegenier was gewond aan zijn kin en
zijn mond bloedde nog al hevig. Steunend op zijn
schouder heeft hij één van de aviateurs (vliegeniers)
naar villa “De Pettelaar” geleid.
De andere vlieger kreeg ook ondersteuning van een
omstander die ook hem naar de “De Pettelaar”
bracht. Dokter Lommel, die al heel snel aanwezig
was verzorgde de beide aviateurs. Tegen acht uur
zijn beide vliegeniers met een Rode Kruis auto naar
Soesterberg terug gebracht. Het toestel dat f link
beschadigd was werd gedemonteerd en eveneens
naar Soesterberg gebracht.
Bron: Het Larensch Nieuwsblad 1919

Bron: Het Larensch Dagblad 1919.
Wie een bezoek aan de Historische kring wil
brengen is van harte welkom iedere zaterdag
van 14 – 16 uur in de Lindehoeve aan de Van
Nispenstraat 29 in Laren.

V.l.n.r.: Sjef Goertz, Aad Doorduin, Ineke Vaasen, Cees Verkooijen en Wim van ‘t Hull

10 jaar Pasfoto Laren
Pasfoto Laren (v.o.f ) bestaat 10 jaar en dat viert zij in de
maand mei. “Het is heel leuk werk om pasfoto’s en portretfoto’s te maken” zegt een enthousiaste Ineke Vaasen,
één van de vennoten. “Het is heel afwisselend. Er komen
hier volwassenen, kinderen, baby’s en zo nu en dan een
BN’er. Ze komen niet alleen uit Laren, maar ook uit de
omliggende dorpen, en niet alleen voor pasfoto’s voor
paspoorten, rijbewijzen of ID-kaarten, maar ook voor
profielfoto’s voor Social Media, portretjes, foto’s voor sollicitaties, sportclubs, of studentenpassen. We maken ook
pasfoto’s voor buitenlandse paspoorten en voor visa; de
eisen hiervoor zijn vaak weer net iets anders dan voor
Nederlandse pasfoto’s. We besteden veel aandacht aan de
klant en de foto’s die hij/zij nodig heeft en dit leidt weer
tot allerlei leuke contacten. Al deze elementen maken
het werk erg leuk, afwisselend en interessant”.
Het begon dus 10 jaar geleden. John Ruis had in het
najaar van 2008 zijn fotozaak in Laren gesloten. De concurrentie van grote foto-webwinkels en internetafdrukcentrales maakte het voor hem onaantrekkelijk
om zijn zaak voort te zetten. En hiermee verdween ook
de mogelijkheid om nog een pasfoto te laten maken in
Laren en Blaricum.
Vier enthousiaste gepensioneerde mannen, onder leiding van Aad Doorduin, hebben toen het initiatief genomen om de pasfoto-activiteit van John Ruis voort te zetten. Er werd een (betaalbare) locatie gezocht en gevonden
in de lijstenmakerij van Marcel Kessel, er werden wat
spullen overgenomen van John Ruis en zo begon Pasfoto
Laren haar activiteiten in mei 2009.

Vanaf het begin heeft Pasfoto Laren zich gericht op
klantvriendelijkheid en op het maken van kwalitatief
goede pasfoto’s, i.e. pasfoto’s die voldoen aan alle door de
overheid gestelde eisen, maar waarop de klanten ook,
ondanks alle beperkingen die bij een pasfoto horen, op
een prettige manier overkomen. Zij hebben dan ook zeer
tevreden klanten en het gebeurt maar zelden dat een
pasfoto, gemaakt door Pasfoto Laren, door de gemeente
afgekeurd wordt.
Omdat het in de lijstenmakerij langzamerhand wel erg
vol werd, verhuisde Pasfoto Laren na 5 jaar naar Johanneshove (Eemnesserweg 42), waar, als gevolg van de reorganisaties in de zorg, een voor hen geschikte ruimte vrijgekomen was.
Na tien jaar zijn twee van de oorspronkelijke vier oprichters nog steeds actief in de zaak en is het aantal vennoten uitgebreid naar vijf. En dus heeft nu in principe
iedere vennoot één dag in de week “dienst”.
Ter gelegenheid van het jubileum heeft Pasfoto Laren
een kleine prijsvraag georganiseerd. Zoals hierboven
reeds is gezegd maakt Pasfoto Laren ook pasfoto’s en
visum-foto’s voor veel landen buiten Nederland. Deze
moeten vaak aan iets andere eisen voldoen. Deelnemers
aan de prijsvraag moeten raden voor hoeveel landen Pasfoto Laren deze foto’s kan maken. Deelnameformulieren
kunnen afgehaald worden bij de fotostudio in Johanneshove. Deze actie loopt gedurende de maand mei. De prijs
bestaat uit een professioneel uitgewerkt portret van de
winnaar of iemand van zijn/haar keuze.
Op de foto de vennoten van Pasfoto Laren, toastend op
het 10-jarig jubileum.

Bedankt...!
Samen maken we het verschil!

In de eerste plaats aan alle
automobilisten die inmiddels hun auto niet meer op
de stoep parkeren. Vooral op
de St. Janstraat en op het
Wagenpad wordt er goed
gehoor gegeven aan het verzoek van vele voetgangers
(met of zonder beperking)
om niet meer op de stoep te
parkeren... Chapeau!
Onze tweede pluim
gaat naar alle tuinbezitters die mee werkten om het overhangend groen van hun te
snoeien. Sommige van
hen zelfs zeer drastisch...!
Dank ook aan het Brinkhuis voor het duidelijk zichtbaar
maken van de detectiepoortjes (rood)...Top! Eveneens
willen we Singer Laren bedanken. Voor hun luisterend
oor en het meedenken met het T.T.L.
Dankbaar zijn wij voor de fijne samenwerking met de
betrokken personen bij de gemeente van infrastructuur
en van groenvoorziening. Verder is er een goed gesprek
geweest met de BOA’s. Samen kunnen we meer.

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

En - last but not least - gaat er een grote pluim naar wethouder Ton Stam. Als T.T.L. hebben wij regelmatig contact met hem en wij ervaren dat er serieus naar ons
geluisterd wordt.
Het team, en hopelijk iedereen, begrijpt dat niemand
ijzer met handen kan breken. Daarom zijn nog niet alle
gemelde ‘obstakels’ opgelost. Maar, een jaar achterom
kijkend, hebben wij met elkaar veel bereikt. Er is nog
genoeg te doen: met úw hulp gaan we Laren nóg toegankelijker maken.
Kortom, een pluim voor alle (toekomstige) betrokkenen!

Namens Team Toegankelijk Laren,
met dankbare groet,
Bettie Bruin

De opbrengst van de collecte gedurende de
hartweek van 7 - 13 april 2019 was dit jaar
2.500 Euro.
Met maar 20 vrijwilligers een geweldige opbrengst.
De Hartstichting is alle collectanten zeer dankbaar.

Meeste meldingen discriminatie vanwege
herkomst, huidkleur of etniciteit
In 2018 heeft de Antidiscriminatievoorziening Bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek de
meeste meldingen op de discriminatiegrond ras ontvangen. Dit zijn meldingen over
herkomst, huidkleur of etniciteit. Melder krijgen bijvoorbeeld te maken met afwijzingen op de
arbeidsmarkt, worden geweigerd bij uitgaansgelegenheden of zijn het doelwit van scheldpartijen op straat.
Dit is op te maken uit de jaarlijkse regionale rapportage
die vandaag is gepubliceerd. In 2018 zijn er 88 discriminatiemeldingen geregistreerd, waarvan er 6 af komstig
waren uit eigen waarneming. Ten opzichte van 2017 is er
sprake van een lichte daling van met 3,5% (ter vergelijk:
landelijke daling is 8%).

de 7 gemeenten binnen de regio Gooi en Vechtstreek in
2018 verwerkt. De landelijke rapport presenteert meldingen en bij Antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s)
en registraties bij politie, naast elkaar, aangevuld met
gegevens van het Meldpunt internet discriminatie
(MiND) en het college voor de rechten van de mens.

Meer meldingen handicap en/of chronische ziekte
De meldingen van mensen met een handicap chronische
ziekte zijn toegenomen ten opzichte van 2017. In 2017 liet
het aantal meldingen op deze grond ook al een stijging
zien. Dit had waarschijnlijk te maken met de toegenomen aandacht door de ratificatie van het VN-verdrag
handicap. Het gaat hier onder meer om meldingen over
de weigering van een woningbouwvereniging om een
woning aan te passen of meldingen met betrekking tot
de arbeidsmarkt, waarbij het vaak draait om werkgevers
die geen aanpassing willen realiseren om het werk voor
personen met ene beperking mogelijk te maken.

De volledige rapporten zijn te vinden op www.versawelzijn.
nl/meldpunt-discriminatie en www.discriminatie.nl

Oneerlijke behandeling op de arbeidsmarktNet
als in voorgaande jaren worden de meeste meldingen
gemaakt over ervaringen op de arbeidsmarkt. De meldingen zijn af komstig van mensen die zich op hun werk
oneerlijk behandeld voelen door leidinggevenden en collega’s of discriminatie vermoeden bij een afwijzing op
een sollicitatie.
Regionale en landelijke rapporten
Vandaag zijn de regionale rapporten en de landelijke
rapportage discriminatiecijfers 2018 gepubliceerd. In de
rapportage van Adv Bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek
zijn de meldingen op het gebeid van discriminatie voor

Het bestuur en vrijwilligers van Oktoberfest Laren
zijn inmiddels begonnen met de voorbereiding van
Oktoberfest Laren 2019.
In deze periode wordt ook de cheque uitgereikt aan de
clubs die meededen aan de Clubkas actie van editie
nummer 8. De vier clubs die de cheque’s hebben
ontvangen zijn Scouting Maggy Lekeux, Volleybalvereniging The Smashers, Voetbalvereniging
Svlaren’99 en Touwtrekvereniging TTVtouwtje.
De uitreiking heeft plaatsgevonden in de kantine van
SV Laren’99
Oktoberfest Laren 2019 zal plaatsvinden op zaterdag
5 Oktober.

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.

A woman’s world
Terwijl ik samen met Jaap in de wachtruimte op de
rechtbank zat, werd hij steeds bedrukter. Dat is op
zich niet ongewoon; niemand zit er voor zijn plezier
en de uitkomst van een zitting is onzeker. Hij had
zich net gerealiseerd, dat er straks maar één man in
de zaal zou zitten: hijzelf. We hadden de drie rechters en de griffier al gezien door de open deur:
vier vrouwen. De advocaten waren vrouw en zijn
vrouw... dat maakte zeven. Die verhouding maakte
hem wat bezorgd.
Cliënten vragen het wel vaker: is er verschil in beoordeling door vrouwelijke en mannelijke rechters?
Nou nee, ik heb dat in het familierecht nooit gemerkt. Toch kan het wel verschil maken tijdens de
behandeling. Dat merkte Jaap ook – in zijn voordeel. Zijn vrouw Sally vond namelijk dat Jaap haar
financieel moest blijven onderhouden en dat van
haar onmogelijk kon worden verwacht dat ze weer
aan het werk zou gaan. Zij had de scheiding nog
lang niet verwerkt en had bovendien na de geboorte
van hun eerste kind niet meer gewerkt. De verzorging van de kinderen en haar andere bezigheden en
interesses slokten inmiddels al haar tijd op. Ze was
dan wel verpleegster geweest, maar haar opleiding
voldeed niet meer aan de eisen van nu. Verder was
ze daarop eigenlijk wel uitgekeken.
Jaap vreesde dat de vrouwelijke rechters hiervoor
meer begrip zouden hebben dan mannelijke rechters. Sally dacht dat blijkbaar ook. Dat was echter
een gedachtefout: het feit dat al die vrouwen in de
rechtszaal – van verschillende leeftijden en achtergronden, getrouwd, gescheiden, met en zonder
kinderen – daar zaten, betekende dat zij allemaal
hun werk wél met hun privéleven combineerden.
Sally moest van hen dan ook gewoon haar best
doen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. k

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

TE KOOP: SPARRENLAAN 5

HUIZEN

TE KOOP: ‘T TUINTJE 3

LAREN

TE KOOP: HERDERSHOEVE 8

LAREN

TE KOOP: DE KWARTEL 17

LAREN

EEN BEZICHTIGING? BEL 035 - 538 48 10

www.deGoudenMakelaar.nl

Vacatures
vrijwilligerswerk

Jobmaatjes gezocht
Er zijn veel vacatures in Nederland en toch staat een
grote groep mensen (ca. 1 miljoen!) aan de kant. In de
praktijk blijkt het dus niet voor iedereen zo eenvoudig
om een baan te krijgen. In de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren is daar duidelijk oog voor. Vanuit
deze gemeenten wordt o.a. het programma Zicht op
Werk uitgevoerd. Dit programma bestaat uit diverse
praktische onderdelen (o.a. zelf kennis krijgen, sollicitatievaardigheden oefenen, een competentietest, etc.) die
mensen met een bijstandregeling meer kansen bieden
op werk. De gemeente werkt hierbij o.a. samen met het
Werkgevers Service Punt.
Een specifiek aspect van de
totale begeleiding is de inzet
van vrijwillige jobmaatjes,
nu voor het derde jaar gecoördineerd en uitgevoerd
door Stichting ReconnAct.
Jobmaatjes spreken de werkzoekenden regelmatig (2 tot
4x per maand) met als doel
hen uiteindelijk aan het
werk te helpen. In de gesprekken komt een grote diversiteit aan onderwerpen voorbij, af hankelijk van wat er op
dat moment nodig en wenselijk is.
Jobmaatjes zetten hun netwerk in, bespreken vacatures,
geven structuur & (mentale) rust en verkennen de mogelijkheden samen met de werkzoekende. Het jobmaatje is
dus echt een “maatje” die naast je staat.
Er zijn reeds 35 jobmaatjes actief in de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Voor de komende
maanden wil Stichting ReconnAct meer jobmaatjes
gaan inzetten in deze gemeenten. Elk potentieël jobmaatje krijgt gratis een jobmaatjestraining van 2 avonden, komt in een netwerk terecht van betrokken collegajobmaatjes en kan meedoen aan de interessante
ontmoetingsbijeenkomsten van de jobmaatjes.
Heeft u interesse om enkele uren per maand een jobmaatje te zijn en anderen te helpen weer meer kansen in
hun leven te krijgen? Meldt u zich dan aan via
paul.koeleman@reconnact.nl.

Frank heeft Down Syndroom en wil graag met u
wandelen bij Sherpa
Frank is een man op leeftijd. Hij is vergeetachtig aan het
worden. Hij wil graag een stukje wandelen of eventueel
samen op de duofiets (naast elkaar) want dat kan hij niet
alleen, hij is niet verkeersveilig meer. Frank is geen prater, hij geniet van stilte, maar houdt ook van zingen en
grapjes maken, en van voetbal! Heeft u af en toe wat tijd
op vrijdag, zaterdag of zondag om even met hem naar
buiten te gaan? Frank woont in Laren. Werktijden: af en
toe op vrijdag, zaterdag of zondag. Contactpersoon: Olga
Fakkeldij van Sherpa, tel. 06-12611143 of
vrijwilligers@sherpa.org

Chauffeur om een stukje met de auto te rijden en
ergens te lunchen, Laren
Een oudere dame kan erg genieten van een paar uur met
de auto erop uit. Kilometervergoeding en lunch zijn op
kosten van mevrouw. Werktijden: in overleg. Contactpersoon: Anneke Bijleveld van Versa Vrijwillige Thuishulp
BEL, tel. 06 49377171; bereikbaar op maandag, woensdag
en donderdag of abijleveld@versawelzijn.nl

Dit past natuur-lijk precies bij jou! bij cliënt
thuis, Blaricum, Laren of Eemnes
Het is fijn om in de zomer te kunnen genieten van een
mooie tuin. Dat vinden veel ouderen ook. Maar als zij niet
meer in staat zijn zelf de tuin bij te houden, bent u dan de
vrijwilliger die zo nu en dan de handen uit de mouwen
wil steken? Denk aan wat onkruid weghalen, wat snoeien
en grasmaaien. Het gaat om kleine tuintjes en is één en
maximaal twee uur werk. U kunt zelf bepalen wanneer
en hoe vaak u een tuin wilt doen. En u kunt gerust op
vakantie gaan, want dan kunnen anderen het overnemen. Werktijden: in overleg. Contactpersoon: Anneke Bijleveld van Versa Vrijwillige Thuishulp BEL, tel. 06
49377171; bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag of abijleveld@versawelzijn.nl
Openingstijden Versa Vrijwilligerscentrale afd.
Blaricum Eemnes Laren
Dinsdag van 10.00 – 12.00 uur Raadhuis,
Eemnesserweg 19, Laren
telefoon: 035-7504149, mail: vcbel@versawelzijn.nl
Donderdag van 13.30-15.00 uur De Hilt/ Huis van Eemnes,
Hasselaarlaan 1c, Eemnes

Schaapscheerfeest Goois Natuurreservaat
Op zaterdag 1 juni organiseert het Goois Natuurreservaat van 10:00 tot 16:30
uur haar jaarlijkse schaapscheerfeest in de Schaapskooi op de Blaricummerheide achter restaurant Tafelberg aan de Oude Naarderweg 3 in Blaricum.
Een inmiddels bekend evenement vol leuke activiteiten voor jong en oud.

Schapen ‘scheren’
De zomer staat weer voor de deur. Dat betekent dat de
schapen van onze kudde van hun vacht ontdaan kunnen
worden. Tijdens verschillende demonstraties laten de
herders gedurende de dag zien hoe dat op authentieke
wijze met de schaar gedaan wordt. Het schapen scheren
is dus eigenlijk schapen ‘knippen’.

Markt
Op de markt kan kennis gemaakt worden met verschillende organisaties uit de regio. Zij bieden diverse activiteiten aan. Zo kan er geknutseld worden, zijn er speurtochten en kunnen er hutten gebouwd worden. Ook kan
er honing geproefd worden, mag je je eigen broodjes bakken en is er een voorstelling van
‘SCH-apenstreken’ in de Schaapskooi. Naast deze activiteiten kan er natuurlijk ook genoten worden van lekker

eten en drinken. Zo is er koffie van De Gooische Koffiebus, kunnen er frietjes gegeten worden bij de Dapp
Frietfiets, is er ijs bij de IJskar van IJssalon De Hoop en
kunnen er lekkere drankjes gekocht worden bij de Gooische Bierbrouwerij.

Gratis toegang
Je hoeft je niet aan te melden en de toegang is gratis. Een
kleine donatie, in de collectebussen ter plekke, voor het
Goois Natuurreservaat wordt natuurlijk op prijs gesteld.
Voor iedereen die aan activiteiten mee wil doen is bij de
ingang van het plein een stempelkaart te koop. Deze
kost € 7,50 en geeft je toegang tot 5 activiteiten. Bij een
volle kaart kan er weer een nieuwe kaart gekocht worden
voor de resterende activiteiten. Ben je Gooise Natuurbeschermer dan krijg je, op vertoon van je pas,
€ 2,50 korting op een stempelkaart.

Vlasschuur weer terug in Laren
Het wereldberoemde schilderij ‘Flachsscheuer in Laren’
(1887) van de beroemde Duitse impressionist Max Liebermann dook onlangs op bij het veilinghuis Schmidt
in het Oost-Duitse Dresden. Het gaat hierbij niet om
het origineel, maar om een zeer goede kopie- in 1910
gemaakt- door Marta Henckel-Pilnay. Het namaken
van werken van oude meesters, om zo kennis te nemen
van technieken en composities, vormde vroeger een
essentieel onderdeel in de opleiding van een kunstenaar. Maar waar jonge schilders na-aapten om te leren
kopieerden ervaren kunstenaars voor de kost. Vooral
interessant voor verzamelaars, want kon het origineel
niet gekocht worden, dan was een goede imitatie zelfs
een geliefd alternatief. ‘De Vlasschuur’ is een bijzonder
voorbeeld van Larens Cultureel erfgoed. Er woonden
sinds begin twintigste eeuw vele kunstschilder zoals
Max Liebermann, Frans Langeveld, David Schulman,
Willem Knip en Derk Meeles. Tijdens de 14e Atelier-

route Laren is de kopie van de Vlasschuur te bewonderen in het huis van kunstenares Toinie van Schendel. U
bent op 25 en 26 mei van harte welkom tussen 11.00 uur
en 17.00 uur op de hoek Groene Geritsweg-Ruiterweg

Laren een weekend lang in de ban van 64 kunstenaars
In het weekend van 25 en 26 mei vindt voor de 14e keer de
Atelierroute Laren plaats. Maar liefst 64 kunstenaars
stellen de deuren van hun ateliers tussen 11.00 uur en
17.00 uur wagenwijd open. Er valt dan ook veel van kunst
te genieten. Gastkunstenaar dit jaar is
Paul de Lussanet. Hij exposeert bij
hoofdsponsor Designa in het Inspiratiecentrum op de Nieuweweg 6a en bij de
Studio Architecten op de Torenlaan 2.
“Er is geen betere ambassadeur van ‘La
joie de peindre’ dan Paul. Het plezier
van het schilderen spat er bij hem
gewoon van af. We zijn trots dat hij dit
jaar onze route wil verrijken”, zegt
bestuurslid Leo Janssen. “Maar die gedrevenheid van
Paul geldt in zekere zin ook voor de andere deelnemende
kunstenaars. In het Art Magazine dat het komend weekend gratis huis-aan-huis wordt verspreid is dat goed te
zien.”
Deze 80 pagina’s full colour glossy is in een oplage van
6500 exemplaren mogelijk gemaakt dankzij vele sponsoren: van plaatselijke winkeliers tot een stichting als Gifted Art. Het magazine introduceert niet alleen het werk

van de deelnemende kunstenaars, maar het vertelt ook
over wat voor kunst er bij bekende Laarders aan de muur
hangt. Zoals bij de patatverkoper op de wekelijkse markt
en bij onze wethouder van cultuur Karin van Hunnik.
In het Art Magazine staat verder een
interview met de eerste virtuele conservator van Nederland, de belastingambtenaar Christa Zaat. Ook is er een
reportage te lezen over het andere
Laren in Gelderland en is er informatie
over bijzondere kunstenaars zoals de
excentrieke Ferdinand Erfmann en Ton
Hocks. Daarnaast is er aandacht voor
unieke en mooie tentoonstellingen in
bijvoorbeeld het Huiskamermuseum in Aalsmeer en
Singer Laren én hoe is in het verleden ‘de Hut van Mie’
verbeeld. Janssen: “Ik denk dat we weer met ons hele
bestuursteam – met voorzitter Marlinda Renes die weer
onze website redigeert en Lilian Hesp die de centjes
bewaakt, er in geslaagd zijn het dit jaar voor de bezoeker
nog aantrekkelijker, spannender en vrolijker te maken.
Iedereen is op de route meer dan welkom. De kunstenaars en hun werk verdienen het.”

Theateragenda
Zondag 19 mei

Zondag 26 mei

Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Stella Zake (viool) en Santa Zake (piano)

Zondag 19 mei

Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Maripepa Contreras (hobo), Pablo Romanillos (hobo)
en Eva Albiar (hobo)

Adieu Indië
15.30 uur – Rosa Spier Huis
Regulier € 15,00 | Vriend € 12,50.
Adieu Indië is een historisch spel in scènes en liedjes
geïnspireerd door de politiek, cultuur en literatuur van
Nederlands-Indië. Het verhaal begint bij de kritiek van
Multatuli op het Nederlandse koloniale beleid en eindigt met
de soevereiniteitsoverdracht in 1949. Alles draait in Adieu
Indië om het onvermijdelijke afscheid dat Nederland eens
zou moeten nemen van ‘Ons Indië’. De literatuur uit
Nederlands-Indië speelt ook een belangrijke rol. Sommige
scènes zijn geïnspireerd door de verhalen van schrijvers als
Raden Adjeng Kartini, Multatuli, Louis Couperus, Madelon
Szekely-Lulofs en Hella Haasse.

Donderdag 23 en vrijdag 24 mei

Vrijdag 31 mei

Try-out- Harpconcert
19.30 uur – Rosa Spier Huis
Regulier € 7,50
Al jaren stelt het Rosa Spier Huis haar
podium
graag
beschikbaar
aan
harpstudenten. Leerlingen van Manja
Smits (docente aan de conservatoria te Groningen en Zwolle
en het Muziekpakhuis te Amsterdam) bereiden zich voor op
hun eindexamen en een harpconcours.

Zondag 2 juni

Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Noudt Smeets (piano)

Plaza Suite
Toneelgezelschap De Papegaai
Dinsdag 4 juni
20.15 uur – Singer Theater
Fleurine & Boys from Brazil
€ 22,00 introducékaarten I € 16,00
20.15 uur – Theater aan de Brink
jeugdkaarten t/m 16 jaar I leden gratis
€ 18,00 incl. pauzedrankje
Kaarten zijn te bestellen via:
Fleurine zang/gitaar, Ian Faquini gitaar,
www.depapegaai.com
Vitor
Goncalves
piano/accordeon,
Plaza Suite is een toneelstuk van de hand
Eduardo Belo bas, Zaza Desiderio
van de Amerikaanse toneelschrijver Neil Simon, ‘The King of percussie. Jazzvocaliste Fleurine verruilde Nederland voor
Comedy’. In Plaza Suite krijgt het publiek de mogelijkheid om New York om samen te werken met grote namen als Lee
een kijkje te nemen in suite 719. Deze ijzersterke komedie Konitz, Tom Harrell, Roy Hargrove en Brad Mehldau. Nu is ze
draait om drie stellen, die op verschillende dagen en om terug in het Brinkhuis met een droomband, met
uiteenlopende redenen in deze hotelsuite aanstormende en gevestigde Braziliaanse musici uit New
verblijven. Wittebroodsweken moeten York. Zij werkten met sterren als Maria Bethânia, Bebel
worden
herleefd,
althanskunstdat was
de Gilberto en Guinga. “Het Braziliaanse repertoire is Fleurine
Succesvolle
brocante-,
en kledingverkoop
bedoeling. Herkenbare situaties met op het lijf geschreven ze zingt elke noot raak met speels
hilarische en onverwachte wendingen. gemak”(het Parool).
Een lach gegarandeerd!

Singer L aren

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

Brinkhuis Theater

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

Dickens Theater	Rosa Spier Huis	Papageno Huis

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

Esseboom 2
035 538 67 97
info@rosaspierhuis.nl
www.rosaspierhuis.nl

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

Theateragenda
Donderdag 6 juni

Gerard Wortel draait er niet omheen
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 incl. pauzedrankje
De teksten van Gerard Wortel verhouden
zich tussen scherts en gevoeligheid,
tussen lichtzinnigheid en diepte, tussen
lichte spot en hartstochtelijk mededogen
en tussen absurditeit en aandoenlijke
ingetogenheid. Vanuit zijn eenpersoons ronddraaiend
theatertje, muzikaal ondersteund door cellist Bas van Waard,
weet hij als geen ander zijn publiek te bespelen. Zijn kracht
ligt vooral in zijn liedthema’s, improvisatievermogen,
beeldend taalgebruik en zelfspot. In zijn voorstelling zet hij
het publiek graag op het verkeerde been en zoals het een
wortel betaamt gaat Gerard ook nog de diepte in. Bij mooi
weer vindt deze voorstelling plaats in de Kloostertuin van het
Brinkhuis.

Zondag 9 juni

Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Duo Due: Zuzanna Skowroska (viool) en Lotte Grotholt
(altviool)

Zondag 9 juni

Liedklasconcert
15.30 uur – Rosa Spier Huis
Regulier € 7,50
De Liedklas van het Conservatorium van Amsterdam bestaat
al jaren en heeft als doel Bachelorstudenten zang en piano in
duoverband vertrouwd te maken met het Liedrepertoire in
de meest brede zin. De studenten worden gecoacht in het
samenwerken als Liedduo. De docenten Pierre Mak en JeanBaptiste Milon hebben er dit jaar voor gekozen voor de
studenten een aantal podia te zoeken buiten het gebouw
van het Conservatorium. Het Rosa Spier Huis is er daar één
van. Het belooft een bijzonder concert te worden. Circa zes
duo’s voeren een licht, deels cabaretesk programma uit met
werken uit de twintigste eeuw.

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

Zondag 16 juni

Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Pieter Bogaert (piano)

Zondag 23 juni

Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Sari van Brug (harp)

Zondag 30 juni

Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Paolo Gorini (piano), Cesare Zanfini (viool)

Zaterdag 14 september

Opening Cultureel Seizoen Diverse artiesten
17.00 uur – Singer Theater
Singer Laren presenteert samen met het
Brinkhuis, het Rosa Spier Huis en het
Papageno Huis de theaterprogramma’s voor het nieuwe
seizoen. De voorstelling is gratis toegankelijk op vertoon
van een geldig kaartje. Meer informatie via singerlaren.nl.

Vrijdag 20 september

Hier is de Mol! - Johnny de Mol
20.15 uur – Singer Theater
Prijs € 32,00 | Singer supporters € 29,50
Alles met een lach en een traan en
uiteraard altijd met een dikke vette
knipoog. Samen met zijn band zingt hij
zelfgeschreven nummers afgewisseld
met bekende covers.

Let op, er zijn geen theatervoorstellingen meer op de maandag- en
vrijdagavond. Deze zijn i.v.m. de nieuwe openingstijden naar de dinsdag- en donderdagavond verplaatst.
Kaarten voor concerten in het Papageno Huis: Reserveren via www.
papageno.nl/papageno-huis/activiteiten/papageno-koffieconcerten
Voor voorstellingen of concerten in het Rosa Spier Huis kunt u tickets
bestellen via www.rosaspierhuis.nl/culturele-activiteiten.

Ingezonden brief

Misschien is een oplossing om leerlingen van College De
Brink te enthousiasmeren door demonstraties op school

Brandweer uit de brand!
Wie kent ze niet, die mooie stoere rode auto’s die met
zwaailicht en sirene door onze dorpen rijden met het
doel om ons “uit de brand” te helpen.
Natuurlijk niet altijd in brandzaken maar ook bij
verkeersongelukken, wateroverlast, stormellende of een
kat in de boom zijn deze mensen in actie.
Gelukkig veel waardering en bewondering bij de
inwoners van Laren voor die hulpverleners die bij nacht
en ontij bereid zijn aan de slag te gaan, echter met
waardering en bewondering worden branden niet
geblust, daar zijn mensen voor nodig.

(over het algemeen jongelui die best willen wanneer ze
het maar aangeboden krijgen)?

Deze hulpverleners bestaan uit beroepskrachten en
vrijwilligers en juist nu om die laatste groep moeten we
ons zorgen maken. Niet over hun enthousiasme en inzet
maar over het aantal en opkomstmogelijkheden. Het
blijkt dat de roep om vrijwilligers echt niet overbodig is
want in de toekomst ontstaat er een fors tekort.

Misschien bij uzelf te rade gaan zo in de trend van “wie
kan ik benaderen en enthousiast maken”? Eén ding is
zeker… Als het aan de brandweermensen ligt zullen zij
iedereen graag ontvangen en de zorgen duidelijk maken
en tegelijkertijd het mooie van het vak laten zien.

Misschien terug het systeem van vroeger waarbij mensen
van de dienst gemeentewerken bijna allemaal lid waren
van de vrijwillige brandweer, maar dan nu moderner en
de medewerkenden van de gehele BEL-combinatie bewust
hiervan maken of zelfs bij aanstelling verplicht stellen
(dus niet deelnemen dan geen aanstelling of baan,
immers werkzoekenden genoeg). Natuurlijk dan voor
alle drie de gemeenten in de BEL.

Dus denk mee en “help de brandweer uit de brand”.
Hoe lossen we dit op, immers het is voor ons allen van
groot belang, je huis zal maar branden en de brandweer
niet beschikbaar zijn, je moet er niet aan denken.

Paul van der Maas
Een bezorgde inwoner van Laren

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

Films Brinkhuis juni en juli 2019
Woensdag 5 juni
Woensdag 5 juni
Woensdag 12 juni
Woensdag 12 juni
Woensdag 19 juni
Woensdag 19 juni
Woensdag 26 juni
Woensdag 26 juni
Woensdag 3 juli

14.30 uur
19.30 uur
14.30 uur
19.30 uur
14.30 uur
19.30 uur
14.30 uur
19.30 uur
14.30 uur

Shoplifters
Colette
Colette
Cold war
Cold war
Wad
Wad
Green book
Green book

Entree: 5,- Euro
Graag online reserveren via www.hartvanlaren.nl.
Indien u hier niet uitkomt dan kunt u op de dag van de voorstelling – vanaf een uur
voor het begin van de voorstelling – uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen.
In combinatie met de films bieden wij nu ook een lunch- en borrelarrangement aan:
Luncharrangement (tussen 12.30 – 14.00)
Op vertoon van uw filmkaartje bieden wij u voor € 5,00 een lekker broodje van onze
kaart begeleid met een soepje in een klein glas.
Borrelarrangement (vanaf 16.00 uur) Op vertoon van uw filmkaartje

Activiteiten

Eat & Aut, Karen Dekker van Kaatjes Keuken
Vindt jouw kind met autisme eten moeilijk? Heeft jouw
kind een ander eetpatroon dan de meeste kinderen?
Inspiratiecentrum Papageno Huis Laren organiseert
dinsdag 21 mei van 19.30-21.30 uur een interactieve bijeenkomst onder leiding van Karen Dekker, eet- en kookcoach. Karen heeft een boek geschreven over eetproblemen: Oh Jee, ik eet. Een boek voor kinderen met Autisme.
Aanmelden verplicht voor 13 mei:
meedoen@stichtingpapageno.nl, deelname: 5 euro.

zijdige taalgebruik dat hieraan bijdraagt. Illustraties bij
het verhaal ondersteunen kinderen in het achterhalen
van de betekenis van onbekende woorden. Ook geeft
voorlezen een impuls aan het ontwikkelen van het
bewust worden van klank, mondelinge vaardigheden,
woordenschatgroei, verhaalbegrip en een positieve houding tegenover het lezen. Daarom wordt er iedere vrijdag
ochtend van 11.00 tot 11.30 uur voorgelezen aan peuters
in de Bibliotheek van Laren in het Brinkhuis aan de
Brink 29. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis.

Voorlezen voor peuters

Eten voor het goede doel!

Iedere vrijdagochtend
wordt er in de Bibliotheek van Laren voorgelezen aan peuters. Peuters die elke dag 15
minuten worden voorgelezen, presteren op
school beter in taal én rekenen. Ook hebben ze een voorsprong in hun sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling. Hoe jonger kinderen zijn als hun
ouders gaan voorlezen, hoe groter hun woordenschat op
2-jarige leeftijd. Dagelijks voorlezen heeft het grootste
effect. Het liefst een paar keer per dag, maar langer dan
een paar minuten hoeft niet. Voorlezen heeft invloed op
verschillende vaardigheden. Kinderen leren een boek
vasthouden, letters herkennen en dat het geschreven
woord het gesproken woord weergeeft. Ook geeft voorlezen een impuls aan het ontwikkelen van het bewust
worden van klank, mondelinge vaardigheden, groei van
de woordenschat, verhaalbegrip en een positieve houding tegenover het lezen. Het is vooral het rijke en veel-

Kom op maandag lunchen in
het Papageno Restaurant en
geef onze jongeren een kans.
Iedere maandag wordt het restaurant gerund door de jongeren van Papageno-dagbesteding, die in opleiding zijn. U
kunt reserveren voor een speciale driegangenlunch á € 11,75
die door de jongeren zelf wordt bereid. Er is die dag geen
keuzemenu en het restaurant is op maandag geopend
van 12.30 uur tot 15.00 uur. Reserveren kan telefonisch
035 – 8884303 of via horeca@stichtingpapageno.nl.

Black Caviar Collagen
by Beauty Glow has been scientifically proven
to be a 100% Nutritional Supplement.
H elps to maintain the elasticity
ê
and softness of the skin.

F or beautiful and radiant
ê
looking skin.

ê At the first signs of skin aging.
ê For maintaining a firm skin.
ê Natural skin rejuvenation.
www.Beauty-Glow.eu

En route: Expositie Lionel Plak
In het Papageno Huis is
t/m 24 mei werk te zien
van Lionel Plak. In
kleurrijke grafische lijnen en woorden geeft
Plak (Amsterdam 1980)
schema’s van openbaar
vervoer, logo’s van vliegtuigen en plattegronden
van metro’s en treinen
weer. Plak en zijn werk
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als hij de deur
uit gaat draagt hij zijn werk altijd bij zich in zijn rugtas.
Onderweg gaat hij bij voorkeur bij het raam zitten om
zoveel mogelijk van zijn tocht te zien. Wanneer een busof metrolijn wordt opgeheven neemt hij daar afscheid
van. Afgelopen zomer werd in Amsterdam buslijn 32
beëindigd. Een aantal dagen vóór het ter ziele gaan van
de lijn heeft Plak van begin- tot eindpunt meegereisd,

tot de laatste rit was gereden. Het werk van Lionel Plak is
onder andere getoond tijdens de Outsider Fair in Parijs,
KunstRai in Amsterdam en in het Museum of Modern
Art in Shanghai. Tevens is zijn werk opgenomen in de
collectie van het Outsider Art Museum en privéverzamelingen. De openingstijden van de expositie in het
Papageno Huis aan de Naarderstraat 77 zijn: maandag
van 12.30 tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot
16.30 uur. Het Papageno Restaurant, waar je lekker kan
lunchen, is dan ook open. Meer info: www.papageno.nl.

Duitse expressionisten in Singer

ging het de expressionisten om. Kunst als uitdrukking
van emotie en innerlijke beleving, weergegeven in felle
kleuren, ruwe penseelstreken en krachtige vormen. De
expositie toont bekende en minder bekende topstukken
van wereldberoemde expressionisten als Ernst Ludwig
Kirchner, August Macke, Alexej von Jawlensky, Emil Nolde, Käthe Kollwitz en Max Beckmann en geeft een imposant beeld van Duitsland tijdens en tussen de wereldoorlogen en de respons van kunstenaars daarop. Duitse
expressionisten is een niet te missen tentoonstelling
voor iedere lief hebber van expressionistische schilderkunst. Kijk voor meer informatie op www.singerlaren.
nl/duitseexpressionisten. Af beelding: Emil Nolde, Meisjeskop, ongedateerd, collectie Museum Ostwall im Dortmunder U.

Expositie unieke edelsteensieraden

T/m 25 augustus wisselt Singer Laren zijn collectie uit
met het Museum Ostwall in Dortmund. Terwijl de
Duitsers genieten van de Holländische Moderne, biedt
Singer Laren een overzicht van de Duitse expressionisten. Niet de buitenwereld maar de binnenwereld, daar

25

jaar

Particulier
& PGB

Tel: 035-5311880

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

Loes Vogel-Mater, ook
bekend onder Lapis Lazuli
Scarabee of v/h De Stenen
Put, maakte als kind al sieraden; eerst van schelpen en
later met edelstenen. Samen
met haar broers en moeder
maakte ze in de schuur van
haar ouderlijk huis, Jonkheer Roëllaan in Eemnes een
slijperij. In de gang bouwden ze een aquarium om tot etalage. In 1969 was het eerste winkeltje van Loes Mater ontstaan onder de naam
“Slijperij de Amethist”. In die begintijd werkte Loes o.a.
in Utrecht in het Sint Antonius Ziekenhuis als laborante,
waarbij al snel ook haar sieraden verkocht werden. In de
ochtend bloed prikken en in de middag ging ze bij
dezelfde patiënten langs met sieraden. Het werd een
zodanig succes dat Loes er uiteindelijk haar beroep van
heeft gemaakt. Met veel studie over edelsteenkunde in al
zijn vormen, had zij op haar 40e alle vakdiploma’s op zak.
In 1974 kwam in Laren een mooi pandje vrij op de Veldweg en startte Loes met “de Stenenput”. Later verhuisde
ze naar de Nieuweweg en weer later naar Blaricum, waar
ze ook nog een slijperij in het souterrain had. Na het
afscheid van de winkel eind 1997, heeft Loes in haar
appartement in Blaricum een atelier gemaakt waar zij
nog steeds edelsteensieraden ontwerpt en maakt, maar
waar ze helaas geen ruimte meer heeft om te slijpen. Tot
2014 stond Loes met veel plezier op de weekmarkt in
Laren. Ze reist nog steeds naar beurzen voor de inkoop
van toebehoren en ze is altijd weer op zoek naar mooie
voorwerpen en sieraden tijdens haar reizen over de hele
wereld. Ook heeft zij nog veel plezier in het lesgeven over
edelstenen en het maken en ontwerpen van mooie siera-

den. Ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum is er een
speciale BEL-Art expositie in het BEL-Kantoor, die
geopend wordt op 23 mei om 11.30 uur door de burgemeester van Blaricum Joan de Zwart. Iedereen is van
harte welkom vanaf 11.00 uur; de organisatie belooft
“een zeer verrassende openingsdag”! De expositie is van
23 mei t/m 4 juni vrij te bezichtigen in het BEL-Kantoor
(gemeentehuis), Zuidersingel 5 in Eemnes. Openingstijden: op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Loes Vogel is
aanwezig op 27 mei van 10-12 uur, 29 mei van 12-14 uur
en 31 mei van 10-12 uur.

Brocante Rommelmarkt
Zaterdag 25 mei is er vanaf 11.00 uur weer een Brocante
Rommelmarkt op Mauvezand 26 in Laren. Ook dit jaar is
gastvrouw Tiny Duurland weer van plan om er een
gezellige dag van te maken. De koffie en thee staan
klaar! Wilt u zelf iets verkopen? Bel dan even 06 23624515
en vergeet niet zelf een tafeltje mee te nemen om uw
spulletjes op te zetten.

Brinkhuis startpunt Atelierroute
In het weekend van
25 en 26 mei wordt
de 14e Atelierroute
Laren gehouden.
Zoals ieder jaar is
het Brinkhuis weer
het startpunt van de
Atelierroute. Hier
kun je onder het genot van een heerlijk kopje koffie of
thee het gratis Art Magazine doorbladeren en de film
van de kunstenaars bekijken. Ook wordt in de Theaterzaal een kunsttafel ingericht met foldermateriaal, visitekaartjes en een klein werk van elke kunstenaar. U kunt
hier de informatie verzamelen voor uw eigen Atelierroute Laren en daarna op pad gaan om de ateliers te
bezoeken.

Planten & brocante
Tijdens de atelierroute op
25 en 26 mei organiseert de
familie La Brijn aan de
Akkerweg 9 weer de jaarlijkse planten & brocanteverkoop. De vaste planten
& brocante-verkoop is
zowel op zaterdag als zondag toegankelijk van 11.00 tot
17.00. De bijzondere planten zijn zelf opgepot. De brocante is betaalbaar. Er zijn ook tuinboeken en tuintijdschriften te koop. Daarnaast vindt u er ook boeken over
kunst en de regio het Gooi.

Bach Cantorij Baarn in Ontmoetingskerk
Op
zondagmorgen
26 mei om 10.30 uur
komt de Bach Cantorij
Baarn in de Ontmoetingskerk in Laren cantate BWV 68, Also hat
Gott die Welt geliebt, ten
gehore brengen. De Bach
Cantorij Baarn (opgericht in 1970) is een
gezelschap van amateurs en (semi-)professionele musici
met één overzichtelijk doel: de kerkmuziek van Bach
regelmatig te laten klinken in de setting waarvoor ze
bedoeld is: in de kerk. In de kerkdienst in de Ontmoetingskerk zal deze prachtige muzikale compositie van J.S
Bach centraal staan. Ds. Job de Bruijn, predikant van de
Protestantse Gemeente Laren Eemnes (PGLE), houdt in
deze dienst geen preek, maar geeft een korte inleiding op
de cantate. De dirigent is Boudewijn Jansen. De beide
vocale solopartijen worden gezongen door respectievelijk Paulien van der Werff (sopraan) en Janko Fraanje
(bas). Datum, tijd en plaats: zondag 26 mei van 10.30 tot
11.30 uur in de Ontmoetingskerk aan de Kerklaan 41 in
Laren. De toegang is zoals gebruikelijk bij alle diensten
in de kerken van de PGLE, gratis. Wel zal een collecte
worden gehouden. Na af loop kan bij een kopje koffie of
thee, worden nagepraat.

Open inloop Rouwcafé Eemnes
Op verzoek van bezoekers van het Rouwcafé
in Eemnes zijn Humanitas Eemland en Versa Welzijn gestart met
extra openingen op de
zondagmiddag. Tijdens deze inloopmogelijkheid wordt er geen programma
aangeboden. De inloop is bedoeld om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee. Zoals altijd is iedereen van
harte welkom om binnen te lopen. U kunt ook gerust
een introducé meenemen. De data voor dit jaar zijn zondag 26 mei, zondag 29 september en zondag 29 december.
De middag start om 13.30 uur en eindigt om 16.00 uur.
Locatie: De Schoter, Wakkerendijk 66a in Eemnes. U bent
van harte welkom!

Recreatief volleybaltoernooi
Volleybalvereniging The Smashers organiseert op
Hemelvaartsdag donderdag 30 mei het 38e Recreatief
Volleybal Toernooi op de velden van de sportvereniging
SV LAREN ‘99 aan de locatie Laarder Engh, Schuilkerk-

pad te Laren. Met
de organisatie van
dit toernooi wil
Volleybalvereniging The Smashers
het spelen van volleybal promoten
en de deelnemers laten genieten van een gezellige en
sportieve dag. Iedereen kan het leuke volleybalspel beoefenen, zich heerlijk uitleven op het volleybalveld en er
een ontspannen en gezellige dag van maken. Ook voor de
kinderen worden weer allerlei leuke dingen georganiseerd. Voor jeugdteams wordt een aparte poule samengesteld. Deskundige leiding is hiervoor aanwezig. Ook
wordt een mini-clinic gegeven voor kinderen van 6 tot 12
jaar. Kinderen kunnen zich de gehele dag uitleven op het
springkussen en hun gezicht laten schminken. Het toernooi staat open voor recreanten (geen competitieteams)
in diverse categorieën: gemengd, mannen, vrouwen en
jeugd (12 -15 jaar). Men kan inschrijven per straat, familie, vriendenclub, buurt, school, bedrijf, gezin, vereniging, enz. De teams worden ingedeeld in groepen van 5 à
6 teams. Iedere poule is van ongeveer gelijke sterkte en
kent een winnaar. Het recreatieve karakter is het belangrijkste ingrediënt van dit gezellige toernooi. Het is daarom van belang dat men nauwkeurig het inschrijfformulier invult. De toernooiorganisatie kan dan de poules
zoveel mogelijk op gelijke sterkte formeren. Ieder team
dient, naast het bedenken van een originele naam, ook
een scheidsrechter te leveren. Voor de meest originele
naam en de fraaiste/gekste outfit stellen de organisatoren leuke prijzen beschikbaar. Een deskundige jury kiest
de winnaars. De prijsuitreiking is om € 17.00 uur in de
kantine (bij mooi weer op het buitenterras) van het clubgebouw. Tijdens het toernooi wordt een grootse loterij
gehouden met zeer fraaie prijzen, die door vele Larense
middenstanders ter beschikking zijn gesteld. In de kantine is vanaf het begin van de middag het muzikaal
spektakel van Discotheebe te beluisteren. De prijs voor
een deelnemend team bedraagt € 20,-. Jeugdteams (12 15 jaar) kunnen gratis deelnemen. Inschrijven kan tot en
met donderdag 23 mei, alleen digitaal via
www.smashers.nl. Het team wordt definitief ingeschreven als het inschrijfgeld is ontvangen.

Hospitality en humor
Zaterdag 1 juni van 7.30 tot 8.30 uur organiseert Bijzonder Laren de tweede editie van het College Ontbijt over
hospitality in de theaterzaal van Singer Laren. Dit jaar
worden de gasten verrast door onder andere Pim van den
Berg (straatoloog) en Paul Smit (filosoof en cabaretier).
Pim is specialist in het in beeld brengen van winkelont-

wikkelingen. Hij komt speciaal naar Laren om foto’s te
nemen en zal deze met zijn visie presenteren tijdens het
College Ontbijt. Paul Smit is een van de meest gevraagde
sprekers in Nederland. Paul richt zich op hospitality, service en klantvriendelijkheid en legt dan ook met veel
kennis en humor uit hoe je dat het beste aanpakt en overbrengt op klanten. Het grote succes van vorig jaar was de
presentatie van Madelijne Kool (cabaretier uit Laren); zij
zal ook dit jaar weer een bijdrage leveren. Na afloop staat
er voor alle deelnemende gasten een heerlijk ontbijt
klaar, verzorgd door bakkerij Tetteroo en supermarkt
Jumbo. Het College Ontbijt is een initiatief van Coöperatieve Vereniging Dorpsfonds Bijzonder Laren. Bijzonder
Laren organiseert activiteiten die het samenwerken van
de (maatschappelijke) ondernemers van Laren NH stimuleert. Deelname aan het College Ontbijt is gratis; aanmelden kan via marketing@bijzonderlaren.nl.

Weggooien? Mooi niet!

Hebt u problemen met uw koffiemachine, strijkbout of
waterkoker? Kom ermee naar het Repair Café op zaterdag 1 juni in Zorgcentrum Johanneshove. Een deskundig team reparateurs staat klaar om niet alleen uw apparaten, maar ook kleding waar mogelijk een tweede leven
te geven. Hiermee wordt voorkomen dat spullen worden
weggegooid terwijl dat in de meeste gevallen helemaal
niet nodig is. Weggooien kan altijd nog! Het Repair Café
wil met haar activiteiten samen met u een bijdrage leveren aan een schonere leefomgeving. De reparaties worden gratis uitgevoerd. Het Repair Café begint om 10.00
uur en sluit om 13.00 uur. Na 12.30 uur worden geen reparaties meer aangenomen. Meer info:
www.repaircafesbel.nl.

Summer Swinging Sundays
Singer Laren bruist deze zomer! De door landschapsarchitect Piet Oudolf ontworpen beeldentuin bloeit weer
volop, in de tuinzalen van het museum ziet u de ten-

toonstelling
Geschilderde
bloemen en op drie zondagen
klinkt er klassieke muziek. In
samenwerking met de ‘Keep
an Eye Foundation’ en zomerfestival ‘Wonderfeel’ organiseert Singer Laren gratis
zomerconcerten met jong klassiek talent in de beeldentuin. De ‘Keep an Eye Foundation’ ondersteunt jonge
veelbelovende musici, kunstenaars, designers en andere
creatieve talenten door hen een springplank te bieden
naar het grote publiek. U bent van harte welkom om op
zondag 2 juni, 7 juli en 4 augustus te komen genieten
van de wonderschone muziek. Het Singer café serveert
diverse drankjes, borrelplanken en wisselende dagmenu’s bereid door de nieuwe chef-kok Paul Liefferink. In
het museum kunt u de tentoonstelling Duitse expressionisten bekijken en voor kinderen is het Singer Atelier
open om zelf als kunstenaar aan de slag te gaan. Kortom,
heel veel gezelligheid! Kijk voor meer informatie op
www.singerlaren.nl.

Beethoven en Saint-Saëns door Trio Arioso

le hoogtepunten uit de muziekliteratuur op het repertoire staan zoals trio’s van Haydn, Mozart, Beethoven,
Brahms en Schubert maar ook enkele onbekende trio’s
van de Nederlandse componisten Pijper en Martin.

Lezing Sint Jansprocessie
Elke eerste maandag van de maand
organiseert Versa
Welzijn in het
Brinkhuis te Laren een culturele
middag voor senioren. Maandag 3
juni wordt het
seizoen afgesloten met een lezing over de Sint Jansprocessie welke jaarlijks op of omstreeks 24 juni wordt
gehouden. Leo Janssen, oud-wethouder en Larenkenner
bij uitstek, staat garant voor een boeiende middag over
een bij vele Laarders geliefd onderwerp. De lezing begint
om 14.00 uur. De entreeprijs bedraagt € 5,00 (geen pin)
inclusief koffie of thee tijdens de pauze. Gezien de te verwachten belangstelling is aanmelding vooraf aan te
raden. Dat kan per e-mail abijleveld@versawelzijn.nl of
telefonisch onder nummer 06 49 37 71 71.

Uurtje met Danielle Slot over
Willen versus Kunnen

Op 2 juni geeft het Arioso trio (Kees Hilhorst, viool,
Sebastiaan de Rode, cello en Jasper Bon, piano) een concert in het Bomencentrum te Baarn. Op het programma
staan het Pianotrio opus 1 nr. 1 van Ludwig van Beethoven en het pianotrio nr. 1 opus 18 van Camille SaintSaëns. Het concert wordt gegeven in het prachtige glaspaleis, Jardin d’Hiverre, midden op het landgoed van het
Bomencentrum op de Wildenburglaan te Baarn. Dit zeer
opmerkelijke, zonnige bouwwerk is ontworpen door Ing.
Hans R. Blokzijl. De ontvangst is om 14.30 uur. De gastheer biedt u bij aankomst een welkomstdrankje. Het concert begint om 15.00 uur en is afgelopen rond 16.15 uur.
Daarna is er de gelegenheid na te praten met een borrel.
De toegang bedraagt € 16,50. Kaarten zijn verkrijgbaar
aan de zaal vanaf 14.15 uur. Het Arioso trio werd in 1989
opgericht door Kees Hilhorst en Jasper Bon en gaf vele
concerten op podia in Nederland. Daarbij speelden ze
met diverse cellisten samen. Sinds kort werken zij met de
cellist Sebastiaan de Rode. Alle drie de leden zijn momenteel werkzaam in het Promenadeorkest. Zij hebben enke-

Danielle Slot werkt als gedragswetenschapper bij het
Papageno Huis en zij gaat woensdag 5 juni tussen 15.30
en 17.00 uur een inleiding houden over het sociaal- en
emotioneel functioneren van jongeren met Autisme.
Deze bijeenkomst is voor vrijwilligers die werken bij een
zorginstelling maar iedereen is welkom. Opgeven kan
via vrijwilliger@stichtingpapageno.nl.

Borreluurtje BasBEL
Iedere eerste woensdag van de maand organiseert seniorenvereniging ‘de BasBEL’ een borreluurtje met spelletjes voor haar leden mét hun introducees. Het gebeurt in
de Bongerd in Eemnes. Het eerstvolgende borreluurtje is
op 5 juni. Vanaf 15.30 uur bent u welkom tot 17.15 uur.
Nadien kunt u eten bij Marjan Roskamp, tel: 06-12727226.
Heeft u geen vervoer? Geen probleem, u kunt gehaald en
gebracht worden. Bel voor meer informatie 035-5316079
of 06-51567856.

Zomercursussen Beeldhouwen
Deze zomer organiseert Frans van Dorst zomercursussen beeldhouwen in Laren. De begeleiding is individueel, dus op elk niveau kan men aan de slag. De beginnende cursist kan gebruikmaken van gereedschap dat

aanwezig is. Er is gelegenheid om te
boetseren, of te beeldhouwen met steen
of hout. Stenen kunnen ter plaatse worden aangeschaft. Beeldhouwen biedt een
unieke gelegenheid om je creativiteit te
ontdekken en verder te ontwikkelen. De
zomercursussen vinden plaats op de volgende data:
Week 24 (dinsdag 11 juni t/m zaterdag 15 juni); Week 26
(maandag 24 juni t/m vrijdag 28 juni); Week 27 (maandag
1 juli t/m vrijdag 5 juli). Het is ook mogelijk om in overleg de 5 dagen te verdelen over meerdere weken, maar dit
s.v.p. vermelden bij de inschrijving. Lestijden: 9.30 - 12.30
uur en 13.30 - 16.30 uur. Leslocatie: Brink 27a te Laren. De
cursusprijs bedraagt 250 euro incl. 21% btw en excl.
materiaal. Aanmelden en info bij Frans van Dorst
06 - 39045395, fransvandorst@telfort.nl.

Papageno Zomerconcert

Op 21 juni vindt het jaarlijkse Papageno Zomerconcert
plaats op het eilandje in het meer bij Rust Wat. Elk jaar
weet de organisatie een bijzondere zomerse sfeer te creëren met een exclusief programma en even zo bijzondere
gastartiesten te contracteren die willen meewerken voor
het goede doel: jongeren met autisme helpen om zich
staande te houden in de wereld om hen heen. Voor de
pauze speelt het Goois Symfonie Orkest een klassiek programma onder leiding van Joost Geevers. Het orkest
bestaat uit een mix van professionele musici en zeer
ervaren amateurmusici. Na de pauze krijgt de klassieke
musical alle aandacht. Jurre Haanstra neemt dan het
dirigeerstokje over en zal een optreden begeleiden van
René van Kooten en Birgitte Heizer. Samen wonnen zij
dit jaar de Nederlandse Musical Awards voor hun hoofdrollen in de succesvolle uitvoering ‘Evita’ en ter gelegenheid van het Papageno Zomerconcert zingen zij een
selectie uit diverse klassieke musicalrepertoires. Het
concert begint om 20.15 uur en zal rond 22.40 uur afgelopen zijn. Het terrein is open vanaf 18:30. Toegangskaarten kosten € 29,50 en zijn verkrijgbaar via
www.zomerconcert.nl

Inschrijvingen nieuw lesseizoen KarakterZ
Het lesseizoen bij de Larense
Theaterschool KarakterZ is
alweer bijna voorbij en de eindvoorstellingen krijgen de laatste
puntjes op de i. Inmiddels geeft
Gideon Calis (oprichter en vakdocent van KarakterZ) les
op maandag, dinsdag en donderdag in het Brinkhuis in
Laren. Daarnaast geeft Calis ook les op de basisscholen.
Vanaf september starten er ook lessen in Hilversum bij
@AllArt aan de Korte Noorderweg 22. Zo maakt KarakterZ theaterlessen voor nóg meer kinderen mogelijk.
Volgens Calis is theaterles belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en is het veel meer dan zomaar een
toneelles. Leer te durven, acteren en vooral improviseren! Er zijn lessen voor kinderen uit het basisonderwijs
en het voortgezet onderwijs. De nadruk van de lessen
ligt altijd op ImprovTheater zoals de Lama’s, De Grote
Improvisatieshow, De Vloer Op, etc. Kinderen bij KarakterZ gaan zelf aan de slag met hun eigengemaakte voorstellingen. De inschrijving voor het volgende lesseizoen
is gestart, dus meld uw kind nu alvast aan om verzekerd
te zijn van deelname. Meer info: www.karakterZ.nl.

Vaste terugkerende activiteiten
Papageno Huis, Speciale driegangenlunch voor € 11,75,
elke maandag 12.30-15.00 uur
Taalcafé Laren, Muziekcentrum (achter het Raadhuis),
elke donderdag van 10.30-12.00 uur
Koffieochtend senioren, Brinkhuis:
elke donderdag van 10.30-12.00 uur
Breihaakcafé, Foyer Brinkhuis: LET OP! In juni, juli en
augustus is er geen Breihaakcafé! Vanaf donderdag 5
september is er weer elke eerste donderdag van de
maand een Breihaakcafé, van 10.00-12.00 uur
Geef en Neemtafel, Foyer Brinkhuis:
elke vrijdag van 10.00-12.00 uur
Rechtswinkel Laren, Okerzaal Brinkhuis:
elke woensdag van 19.30-20.30 uur
Walking Football, SV Laren ’99:
elke dinsdag van 10.30-11.30 uur

Agenda
t/m 21 mei	BEL Kantoor Eemnes: Tentoonstelling ‘Wie
is er bang voor kunst?’
t/m 24 mei	Papageno Huis: Expositie ‘En route’ – Lionel
Plak
t/m 9 jun	Rosa Spier Huis: Tentoonstelling Siemen
Dijkstra en Elysia Verhoeven, dagelijks van
10.00-16.00 uur
t/m 25 aug	Singer Laren: Expositie Duitse
expressionisten
17 mei	Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters,
11.00-11.30 uur
19 mei Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
19 mei Rosa Spier Huis: Adieu Indië, 15.30 uur
21 mei	Muziekvereniging St. Jan musiceert langs route
Avondvierdaagse, 19.30-20.30 uur
22 mei Film aan de Brink: Edie, 14.30 uur
23 mei	BEL-Kantoor Eemnes: Opening expositie
edelsteensieraden Loes Vogel, 11.30 uur
23 mei t/m 4 jun	BEL-Kantoor Eemnes: Expositie
edelsteensieraden Loes Vogel,
werkdagen van 8.30-17.00 uur
23 en 24 mei	Singer Laren: Voorstelling Toneelgezelschap
De Papegaai - Plaza Suite, 20.15 uur
24 mei	Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters,
11.00-11.30 uur
25 mei	Mauvezand 26: Brocante Rommelmarkt, vanaf
11.00 uur
25 mei	Volksuniversiteit Het Gooi: Wildplukwandeling
vanaf het Brinkhuis, 14.00-16.00 uur
25 en 26 mei Atelierroute Laren – Startpunt: Brinkhuis
25 en 26 mei	Akkerweg 9: Planten & Brocante, 11.00
– 17.00 uur
26 mei	Ontmoetingskerk: Bach Cantorij Baarn,
10.30-11.30 uur
26 mei Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
26 mei	De Schoter Eemnes: Open inloop Rouwcafé
Eemnes, 13.30-16.00 uur
26 mei Sint Jansbasiliek: Choral Evensong, 19.00 uur
28 mei	Volksuniversiteit Het Gooi: Fietstocht langs
verborgen akkers in Laren, 18.45-21.00 uur
29 mei Film aan de Brink: Shoplifters, 19.30 uur
30 mei	Volleybalvereniging The Smashers: Recreatief
volleybaltoernooi bij SV Laren
31 mei	Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters,
11.00-11.30 uur
31 mei	Rosa Spier Huis: Try-out Harpconcert, 19.30 uur
1 jun	Singer Laren: College Ontbijt over hospitality
– Bijzonder Laren, 7.30-8.30 uur
1 jun Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
1 jun	Zorgcentrum Johanneshove: Repair Café,
10.00-13.00 uur
2 jun Singer Laren: Summer Swinging Sunday
2 jun Brink: Dorpsdiner

3 jun	Brinkhuis: Culturele middag voor senioren
– lezing Leo Janssen over Sint Jansprocessie,
14.00 uur
4 jun	Theater aan de Brink: Fleurine & Boys from
Brazil, 20.15 uur
5 jun Film aan de Brink: Shoplifters, 14.30 uur
5 jun	Bongerd Eemnes: Borreluurtje BasBEL,
15.30-17.15 uur
5 jun Film aan de Brink: Colette, 19.30 uur
6 jun Bejaardentocht, vertrek om 8.30 uur
6 jun	Theater aan de Brink: Gerard Wortel draait er
niet omheen, 20.15 uur
7 jun	Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters,
11.00-11.30 uur
9 jun Rosa Spier Huis: Liedklasconcert, 15.30 uur
12 jun Film aan de Brink: Colette, 14.30 uur
12 jun Film aan de Brink: Cold War, 19.30 uur
14 jun	Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters,
11.00-11.30 uur
19 jun Film aan de Brink: Cold War, 14.30 uur
19 jun Film aan de Brink: Wad, 19.30 uur
21 jun	Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters,
11.00-11.30 uur
21 jun Rust Wat: Papageno Zomerconcert, 20.15-22.40 uur
23 jun	Muziekvereniging St. Jan musiceert bij St.
Jansprocessie, 11.00-15.00 uur
26 jun Film aan de Brink: Wad, 14.30 uur
26 jun Film aan de Brink: Green Book, 19.30 uur
28 jun	Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters,
11.00-11.30 uur
30 jun	Kermisterrein: Kermis-mis in botsautobaan,
Muziekvereniging St. Jan, 10.30-11.30 uur
2 jul	Zomerconcert Muziekvereniging St. Jan,
20.00-21.30 uur
3 jul Film aan de Brink: Green Book, 14.30 uur
5 jul	Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters,
11.00-11.30 uur
6 jul Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
7 jul Singer Laren: Summer Swinging Sunday
12 jul	Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters,
11.00-11.30 uur

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