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Willem Reijntjes

5 vragen aan 

middelbare schoolperiode was van het ene op het andere 
moment afgelopen. Ik moest iets gaan doen, ik had af lei-
ding nodig. Omdat ik altijd al bezig was met zingen, 
besloot ik om liedjes te gaan schrijven. Gaandeweg kwam 
ik erachter dat het bij het componeren veel makkelijker 
is als je ook zelf een muziekinstrument bespeelt. Daar-
om ben ik onlangs gestart met piano. Ook besefte ik al 
snel dat dit echt iets is waar ik mee verder wil. In liedjes 
kan ik mijn verhaal kwijt. Van politiek tot heel persoon-
lijke dingen, ik wil echt een boodschap overbrengen.’

Wat wil je vertellen met het nummer  ‘Political 
Mess’?
‘Het is een kritisch lied over politiek in het algemeen, 
maar ook een eerbetoon aan Oekraïne. In eerste instantie 
ging de tekst over de situatie in Nederland. De toesla-
genaffaire vind ik bijvoorbeeld echt verschrikkelijk. 
Maar er zijn natuurlijk veel meer landen met politieke 
problemen. Daarom heb ik de tekst uiteindelijk algeme-
ner gemaakt. Want elk land heeft z’n unieke situatie, 
maar problemen blijven problemen. Met mijn muziek 
wil ik graag iets positiefs bijdragen en hoop ik mensen te 
verbinden. Mijn boodschap is vooral dat we moeten blij-
ven volhouden en blijven hopen op een mooie toekomst 
met vrede, acceptatie en respect.’

Hoe zijn de reacties?
‘Mensen uit mijn persoonlijke omgeving reageren alle-
maal positief. Ze zijn trots en blij, omdat ze weten dat ik 
dit al heel lang wilde. Maar ook van mensen die ik niet 
ken, krijg ik overweldigende reacties. Ze vinden het 
nummer leuk, lekker klinken en goed geschreven. Via 
‘Spotify for Artists’ kun je trouwens precies zien waar het 
nummer is beluisterd. Behalve uit Nederland komen er 

ook veel luisteraars uit Noorwe-
gen en de laatste weken ook uit 
Zweden. Bijzonder, toch? Het 
nummer is nu al in 21 landen beluisterd. Eigenlijk vind 
ik dat best een big deal, helemaal voor iemand die nog 
onbekend is.’

Gaan we nog meer van jou horen?
‘Zeker! Ik ben nu bezig met mijn tweede liedje. Dat 
wordt heel anders, het is zowel Engels- als Spaanstalig en 
gaat over drugs en Colombia. Omdat ik half Colombi-
aans ben, merk ik dat mensen dat land vaak associëren 
met drugs. Met dit nummer wil ik dat stereotiepe beeld 
graag veranderen. Verder kan ik er nog niet zoveel over 
vertellen, behalve dat het een echt zomernummer is, met 
tegelijkertijd dus een serieuze boodschap. En daarna? 
Naast mijn opleiding Hotel & Event Management wil ik 
liedjes blijven uitbrengen. Zo kan ik tegelijkertijd bezig 
zijn met iets wat mij houvast biedt voor de toekomst én 
bezig zijn met mijn grote passie muziek.’ 

Wat betekent Laren voor jou?
‘Voordat ik in 2012 naar Laren kwam, woonde ik op Cura-
çao. In vakanties gingen we vaak naar familie in Laren. 
Toen mijn ouders uit elkaar gingen, ben ik met mijn 
vader hiernaartoe verhuisd. Ik kende Laren dus al goed. 
Laren is leuk, gezellig en knus. Een f ijne en veilige plek 
om te wonen. Over niet al te lange tijd ga ik waarschijn-
lijk het huis uit, maar ik heb nog geen idee waar ik dan 
wil wonen. Na mijn opleiding wil ik in ieder geval eerst 
de wereld gaan ontdekken. En natuurlijk liedjes blijven 
maken.’

Het nummer ‘Political Mess’ is 
beschikbaar op alle streamingdien
sten, waaronder Spotify en YouTube.

De eerste lockdown in 2020 inspireerde Willem Reijntjes 
(nu 20) om serieus aan de slag te gaan met zijn passie 
muziek. Vorige maand bracht hij zijn eerste nummer 
‘Political Mess’ uit, een kritisch lied met een positieve 
boodschap. ‘In liedjes kan ik mijn ei kwijt.’  

Hoe ben je ertoe gekomen om dit nummer 
uit te brengen?
‘Ik zat in 5 havo toen de coronapandemie uitbrak. Van-
wege de lockdown was ik automatisch geslaagd, mijn 
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Zwanenzang
Regelmatig zie je in een krant of 
tijdschrift een laatste column 
verschijnen. De columnist wordt 
ontslagen of heeft er zelf geen zin 
meer in.
In Laren worden de drie huidige 
wethouders Ton Stam, Jan den 
Dunnen en ikzelf vervangen 
door nieuwe wethouders, vol van 
enthousiasme en elan, en dit wordt mijn laatste column.
Het is een grote toer aan de rekstok geweest om te  laveren 
tussen het in stand houden van alle prachtige voor-
zieningen in Laren enerzijds en de roep om bezuinigin-
gen en af keur van eventuele verhoging van de lokale 
belastingen anderzijds.
Het jarenlange protest van vele gemeenten, ook via de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, resulteerde 
eindelijk in een f linke verhoging van de Algemene 
 Middelen. Ook incidentele baten, zoals de verkoop van 
het raadhuis, versterken onze spaarpot.
Niets menselijks is ons vreemd: zodra de begroting op 
een f link positief resultaat lijkt af te stevenen, komen er 
ineens extra plannen uit de kast. Ik wil de nieuwe 
 wethouder in elk geval meegeven: “Hand op de knip!”

Rest mij nog mijn dank uit te spreken voor de jarenlange 
uitstekende ambtelijke ondersteuning en mijn grote 
waardering voor de teamgeest binnen het college van 
B&W.
De eensgezinde samenwerking met de f inancieel 
 wethouders van Blaricum en Eemnes, maar ook in de 
regio Gooi en Vechtstreek, leidde tot onder andere de 
planvorming van Crailo. Het was geen eenvoudig traject 
om binnen het Goois Natuur Reservaat op beminnelijke 
wijze - zo heet dat als je bedoelt dit niet in de rechtszaal 
te willen uitvechten - afscheid te nemen van Amsterdam 
en de provincie als bestuurders/participanten.

Ik wens het nieuwe college onder de voortgaande, 
 bezielende leiding van burgemeester Nanning Mol alle 
succes!

Peter Calis,
Wethouder Financiën
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Speciale aandacht voor kinderen 

Eemnesserweg 19a Laren

035-5315894

www.tandartscentrumlaren.nl

Uit het archief van de Historische kring Laren

Door Bep (G.L.) De Boer

1918 (104  jaar geleden)

Drie meisjes van ongeveer elf á twaalf jaar stapten op 

 donderdag 19 december de winkel van de heer Warmolts 

binnen. Omdat er nog wat klanten binnen waren hadden 

ze gelegenheid om even rond te kijken. Toen ze aan de 

beurt waren vroeg de bediende wat ze nodig hadden. Ze 

bestelden voor de heer Robio de Castro, die op dat moment 

verbleef in pension Ruimzicht, een blikje chocolade wafels 

á f. 2,25 en 2 tabletten chocolade á f. 1,00 per stuk. Ze namen 

deze artikelen al vast mee en verzochten de bediende om 

een hoeveelheid biscuit en beschuit op dat zelfde adres te 

willen bezorgen met de rekening er bij. Die zou dan met-

een betaald worden. De bediende vermoedde geen kwaad, 

gaf het eerder bestelde met de meisjes mee en ging later 

met de bestelling en de rekening naar het adres van 

genoemde heer. Toen de bediende zich meldde bij de heer 

De Castro, vertelde die dat hij van niets wist. De bediende 

was stomverbaasd, maar geloofde de klant en nam alles 

weer mee naar de winkel. Dus hadden de meisjes de zaak 

opgelicht voor maar even f. 4,25. De bediende is nog wat 

rondgereden door het dorp en ook buiten het centrum, 

maar van de meisjes was niets meer te vinden. Die zaten 

misschien ergens op één van hun kamers te snoepen van de 

berg chocolade die ze op een slinkse manier hadden buit-

gemaakt. De bediende werd door de heer Warmolts op het 

hart gedrukt voortaan niet meer zo goed gelovig te zijn.  

Bron: Het Larensch Nieuwsblad

Wie een bezoek aan de Historische kring wil brengen 

is van harte welkom iedere zaterdag van 14 tot 16 uur 

in de Lindenhoeve aan de Van Nispenstraat 29 in 

Laren. Donateurs ontvangen het kwartaalbericht.



Politiek

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

Een nieuwe gemeenteraad met één zetel 
voor het CDA 
Terwijl de collega partijen VVD en D66 onder aanvoering 
van Larens Behoud werken aan een] coalitieprogramma 
en vorming van een nieuw college, is de nieuwe gemeen-
teraad zich aan het inwerken. De eerste gemeenteraads-
vergadering op 28 april jl. stond naast aanvullende vra-
gen over gemeentelijk vastgoed en integriteit vooral in 
het licht van het beëdigen van commissieleden. 
Voor het CDA Laren zijn in de volgende commissies de 
volgende personen benoemd:
Raadscommissie Ruimte & Inrichting: Corrie Krapels en 
Erwin van den Berg. Plaatsvervangend commissielid is 
Eugen van de Pas.
Raadscommissie Boven Lokale Samenwerking: Erwin van 
den Berg. Plaatsvervangend commissielid is Jolanda 
Graafsma. In mei wordt Leen van der Pols nog benoemd 
tot lid van deze commissie. 
Raadscommissie Maatschappij & Financiën: Jan-Huug 
Lobregt en Liane ten Duis. Plaatsvervangend commissie-
lid is Jolanda Graafsma.
De komende maanden zullen deze commissieleden zich 
in deze column nader aan u voorstellen.
Met dit team en mijzelf als gemeenteraadslid gaan we de 
komende vier jaren ons sterk maken voor een financieel 
gezond Laren. Onze ideeën en visie over hoe dit te berei-
ken zullen wij als CDA Laren onder de aandacht van het 
college brengen. Ons verkiezingsprogramma is daarbij 
onze leidraad. 
Om daarmee aan de slag te kunnen is het wachten nu 
allereerst op het nieuwe coalitieprogramma. Ook zullen 
we dan merken hoe de drie partij VVD, D66 en Larens 
Behoud de komende vier jaren Laren willen gaan bestu-
ren. Wie onze wethouders gaan worden? Welke thema’s 
de boventoon gaan voeren. Wordt vervolgd. 
Als u vragen of suggesties heeft?  
U kan mij altijd bereiken via  
e.vandenberg@laren.nl of via 
 telefoonnummer 035 – 531 09 22.

Hartelijke groet,

Erwin van den Berg
Gemeenteraadslid CDA Laren
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Steentje bijdragen
Nog niet zo heel erg lang geleden heb ik besloten om de 
gemeentelijke politiek in te gaan en ben ik lid geworden 
van D66. Niet eerder politiek actief geweest. Waarom nu 
dan wel? De hoofdreden voor mij was/is om mijn steentje 
bij te dragen aan de voor het welzijn en behoud van onze 
planeet noodzakelijke veranderingen in leefgewoontes 
van de mens. Zo dicht mogelijk bij huis aan de slag gaan 
leek mij dus een hele logische, toch? Zo staat in het ver-
kiezingsprogramma van D66, in het hoofdstuk “Natuur, 
klimaat en duurzaamheid”, als één van de speerpunten: 
“We zullen anders moeten gaan leven, anders moeten gaan wer
ken, anders reizen en anders consumeren. We zullen kapotte en 
oude spullen waar mogelijk moeten repareren en recyclen en 
grondstoffen hergebruiken. D66 zet zich in om deze transitie 
vorm te geven.”
En, wanneer je veranderingen wilt bewerkstelligen gezien 
de ernst van de klimaat- en grondstoffenproblematiek dan is 
het een eerste stap om bij jezelf te beginnen (naar het gezeg-
de: ‘verbeter de wereld en begin bij jezelf ’). Wat ik onder 
andere gedaan heb/doe en het wordt steeds meer een sport:
-  auto eruit en vrijwel alles op de fiets (daar moet wel de 

kanttekening bij dat het een e-bike is…), met het open-
baar vervoer of lopend (ik moet erkennen dat ik onze 
heilige koe best wel mis af en toe, met name wanneer 
het slecht weer is…); 

-  mij aangemeld op het auto-deel-platform SnappCar 
voor als we toch echt een auto nodig hebben;

-  qua voeding: consuminderen wat betreft vlees, zoveel 
mogelijk (liefst biologisch) uit het seizoen en van lokale 
bodem eten;

-  en zelfs de plastic zakjes, die zich daartoe lenen, mee 
wassen met de 30 graden was (wel even binnenste bui-
ten keren...) en hergebruiken. Ik geef toe: het gaat wel 
erg ver (de grijze kliko-zakken laat ik dan ook maar voor 
wat ze zijn…).

Heus, als je het maar als sport ziet 
dan wordt het hoe langer hoe 
 leuker (en gekker…. want wat 
komt er na die zakjes??). Ik kan het 
echt iedereen aanraden.

Frederique Fontaine
Fractielid D66 Laren, lid van de 

Commissie R&I namens D66
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Larense zaken 13 mei 2022

Dorpswandeling Volksuniversiteit

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

•  Weversweg 57, 1251 XB, vellen van 1 boom, ingekomen 
18 april 2022

•  Neuhuijsweg 3B, 1251 LW, verbouwen van het 
bijgebouw tot woning, ingekomen 20 april 2022

•  Oud Blaricummerweg 27A, 1251 GW, vellen van 1 
boom, ingekomen 21 april 2022

•  Slangenweg 8, 1251 RV, plaatsen van een dakkapel, 
verplaatsen van voordeur en plaatsen van een 
elektrisch hek, ingekomen 24 april 2022

•  De Kwartel 2, 1251 RX, plaatsen van een dakkapel en 
erker, ingekomen 25 april 2022

•  Grintbank 16, 1251 EE, bouwen van een woning, 
ingekomen 13 april 2022

•  IJsbaanweg 20, 1251 VV, realiseren van een erker, 
ingekomen 2 mei 2022

•  Verlengd Rozenlaantje 5, 1251 BZ, vervangen van de 
kas voor een poolhouse, ingekomen 2 mei 2022

•  Tussendoor 2, 1251 WZ, vellen van 5 bomen, 
 ingekomen 2 mei 2022

•  Remiseweg 3, 1251 HW, vellen van 1 boom, ingekomen 
2 mei 2022

•  Remiseweg 3, 1251 HW, plaatsen van een schuifpoort 
aan de voorzijde, ingekomen 2 mei 2022

•  Brink 4B, 1251 KV, vellen van 1 boom, ingekomen  
3 mei 2022

•  Bij den Toren 4, 1251 JW, realiseren van een nieuwe 
inrit, ingekomen 7 mei 2022

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

Brem volop in bloei

Verleende 
omgevingsvergunningen  

•  Graaf land 50, 1251 NK, vellen van 1 boom 
 (herplantplicht), verzonden 19 april 2022

•  Vredelaan 47, 1251 GH, vellen van 2 bomen 
 (herplantplicht), verzonden 20 april 2022

•  Torenlaan 68, 1251 HL, vernieuwen van de toegangs-
poort, verzonden 20 april 2022

•  Hein Keverweg 19, 1251 BT, realiseren van een 
zwembad in de tuin, verzonden 26 april 2022

•  Laren A5274, 5355, 5331 en 5358, 1251 n.t.b., aanleggen 
van 2 fietspaden in het kader van project Voltooiing 
Groene Schakel, verzonden 26 april 2022

•  De Bazelweg 36, 1252 AK, wijzigen van de gevel en 
realiseren van 2 dakkapellen, verzonden 3 mei 2022

•  Mauvezand 6, 1251 JE, wijzigen van de kap aan de 
achterzijde en vervangen van de kozijnen, verzonden  
3 mei 2022

•  Oude Kerkweg 6, 1251 NZ, wijzigen van de gevel van de 
woning, verzonden 3 mei 2022

•  Tafelbergweg 44, 1251 AG, vellen van 1 boom 
 (herplantplicht), verzonden 3 mei 2022

•  Breeweg 9, 1251 DX, vellen van 3 bomen 
 (herplantplicht), verzonden 4 mei 2022

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

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

Larense zaken
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Geweigerde 
omgevingsvergunning

•  Graaf land 7, 1251 NH, vellen van 1 boom, verzonden 26 
april 2022

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

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

Beleidsregel natuurinclusief bouwen 
en inrichten Buurtschap Crailo 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren 
maken bekend op grond van de gemeentelijke Inspraak-
verordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht dat het ontwerp van de ‘Beleidsregel natuurinclusief 
bouwen en inrichten Buurtschap Crailo 2022’ van 6 mei tot 
en met 16 juni ter inzage ligt.

Buurtschap Crailo wordt ontwikkeld op een voormalig 
defensieterrein dat is gelegen op grondgebied van de 
gemeenten Laren, Gooise Meren en Hilversum ten zuid-
westen van de Rijksweg A1. De gemeenteraden van Gooise 
Meren, Laren en Hilversum hebben in juli 2021 voor Buurt-
schap Crailo de drie bestemmingsplannen vastgesteld. 
Het totale plangebied behelst maximaal 590 woningen, 
circa vijf hectare bedrijvigheid en (maatschappelijke) voor-
zieningen. 

Bestemmingsplan
In de regels van het bestemmingsplan is de voorwaarde 
opgenomen dat het bouwen van gebouwen volgens het 
bepaalde in het bestemmingsplan uitsluitend is toege-
staan als bij het bouwen voldoende maatregelen worden 
gerealiseerd in het kader van natuurinclusief bouwen en 
inrichten. Wanneer sprake is van voldoende maatregelen 
in het kader van natuurinclusief bouwen en inrichten 
wordt toegelicht in ontwerpbeleidsregel ‘Natuurinclusief 
bouwen en inrichten Buurtschap Crailo’. De beleidsregel 

die nu ter inzage ligt betreft een nadere uitwerking van de 
op 20 april 2021 vastgestelde beleidsregel. Met de herzie-
ning wordt de beleidsregel specifieker toegesneden op de 
kenmerken van specifieke natuurdoelen voor de verschil-
lende locaties op Buurtschap Crailo, zodat maatwerk gebo-
den wordt.

Inzien
Het ontwerp van de herziening van de beleidsregel 
‘Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo’ 
ligt sinds vrijdag 6 mei tot en met donderdag 16 juni ter 
inzage bij de balie Vergunningen in het BEL-kantoor in 
Eemnes. U kunt hier uitsluitend terecht op afspraak, tele-
foonnummer 14 035. Tegen betaling van leges kan een 
afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stuk-
ken. U vindt de stukken ook in het digitaal gemeenteblad 
op www.overheid.nl of op www.laren.nl/crailo 

Inspraakreactie
U kunt gedurende de termijn van terinzagelegging een 
inspraakreactie geven.

Informatie
Voor het inwinnen van informatie en het mondeling 
geven van inspraakreacties neemt u contact op met 
mevrouw K. Loman van de BEL Combinatie, telefoonnum-
mer 14 035.

Laren, 5 mei 2022
Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren

Overzicht besluiten 
raadsvergadering

De besluitenlijst van de raadsvergadering op 28 april 
bekijkt u op www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Raadsvergaderingen > Besluitenlijst Raad).

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën 

De Commissie M&F vergadert donderdag 19 mei om 20.00 
uur in de raadzaal in het gemeentehuis van Eemnes, Zui-
dersingel 1. De vergadering is openbaar. Insprekers moeten 
zich vooraf aanmelden bij de commissiegriffier. Onder-
staande 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. 21 april 2022
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappe-

lijke Regelingen
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•  Uitvoering jaarschijf 2022 Regeling Investeringssubsi-
dies sport- en scoutingverenigingen Laren

•  Herijking inkoop en aanbestedingsbeleid regio Gooi en 
Vechtstreek en inkoopvoorwaarden regio Gooi en Vecht-
streek en BEL

•  Brief FNV 2 maart 2022, minimum loon externe partijen
•  Overheveling budgetten 2021 naar 2022 gemeente Laren
•  Conceptbegroting 2023 en conceptjaarstukken 2021 

Werkvoorzieningschap Tomingroep
•  Ontwerpbegroting 2023, 2e begrotingswijziging 2022 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
•  Zienswijze jaarstukken 2021 en programmabegroting 

2023 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Gemeenteraadsvergadering 

De gemeenteraad vergadert woensdag 25 mei om 20.00 uur 
in de raadzaal in het gemeentehuis van Eemnes, Zui-
dersingel 1. 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. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
•  Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergadering 

d.d. 28 april 2022
•  Vaststelling lijst ingekomen stukken
•  Bekrachtigen geheimhouding
•  Benoemingen
•  Ontwerpbegroting 2023, 2e begrotingswijziging 2022 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
•  Conceptbegroting 2023 en conceptjaarstukken 2021 

Werkvoorzieningschap Tomingroep
•  Herijking inkoop en aanbestedingsbeleid regio Gooi 

en Vechtstreek en inkoopvoorwaarden regio Gooi en 
Vechtstreek en BEL

•  Uitvoering jaarschijf 2022 Regeling Investerings-
subsidies sport- en scoutingverenigingen Laren

•  Overheveling budgetten 2021 naar 2022 gemeente 
Laren

•  Zienswijze begroting 2023 Veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek

Familieberichten 

Geboorte
21-04-2022  Sophia Jeanne Mia Peters

Drie Koninklijke 
Onderscheidingen in Laren

Op dinsdag 26 april ontvingen drie inwoners van Laren 
een Koninklijke Onderscheiding voor hun bijzondere ver-
diensten. Het gaat om mevrouw Van Gool-Van Putten, de 
heer Douwes en de heer Jongma. Het college van burge-
meester en wethouders zocht de gedecoreerden persoon-
lijk op om dit feestelijke nieuws mee te delen. Na een indi-
viduele toespraak hing de burgemeester bij hen de 
versierselen op die horen bij een Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau.

Mevrouw Van Gool-Van Putten
Mevrouw Van Gool-Van Putten was tien jaar lang 
bestuurslid van Stichting Oude Landbouwgewassen 
Laren. Ook was zij medeoprichter en bestuurslid van de 
stichting Go4Children, een stichting die zich richt op het 
onderzoek naar geneesmiddelen voor kinderen met kan-
ker. Hierna heeft mevrouw Van Gool-Van Putten Stichting 
Kiddy Goodpills opgericht, om het juiste gebruik van 
geneesmiddelen bij kinderen te bevorderen. Ook elders in 
Laren heeft zij haar inzet getoond, waaronder voor Stich-
ting Laren Klassiek, 500 jaar Johanneskerk en in haar rol 
als initiator van cultuur voor jonge kunstenaars. 

Larense zaken
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De heer Douwes
Al eenentwintig jaar zet de heer Douwes zich op intensieve 
wijze in voor de Ingeborg Douwes Stichting. Een stichting 
die tot doel heeft het werven van fondsen en middelen 
voor psychosociale en oncologische ondersteuning en zorg 
aan patiënten en hun families die worden geconfronteerd 
met de ziekte kanker. Naast het bieden van de zorg organi-
seert de stichting diverse landelijke initiatieven en activi-
teiten. De heer Douwes wordt omschreven als een ware 
verbinder in de wereld van de hulpcentra. Hij is een fan-
tastische organisator en voor velen een inspirator en sti-
mulator. 

De heer Jongma
De heer Jongma was zes jaar voorzitter van de raad van 
toezicht van Stichting Dennendal in Den Dolder. Ook was 
hij eenentwintig jaar voorzitter van Stichting Fonds 
Ondersteuning Cliënten Reinaerde. De heer Jongma heeft 
zich met hart en ziel ingezet voor deze stichting om men-
sen met een beperking meer levensgeluk te bieden. Daar-
naast is de heer Jongma negen jaar vrijwillig senior expert 
geweest bij Stichting PUM, een hulporganisatie die 
armoede wil bestrijden en duurzame ontwikkeling sti-
muleert. Hij heeft daarvoor zelf missies uitgevoerd in 
Colombia, Bolivia, Bangladesh en Indonesië. 

Benoemingen 
Mevrouw Van Gool-Van Putten, de heer Douwes en de heer 
Jongma zijn alle drie benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. 

Huwelijk/partnerschap
06-04-2022 Johan Hendrik Schadd en Marianne Thiel

Nederlandse nationaliteit 
voor vijf inwoners

Op 28 april kregen de volgende personen in het raadhuis 
van Laren de Nederlandse nationaliteit:
•  Malak Alrawi, komt uit Syrië en woont sinds februari 

2016 in Nederland.
•  Carsten A. Heß, komt uit Bondsrepubliek Duitsland en 

woont sinds augustus 1979 in Nederland.
•  Louris Safar, komt uit Syrië en woont sinds maart 2016 

in Nederland.
•  Carolyn I.E. Seeger, komt uit Bondsrepubliek 

Duitsland en woont sinds augustus 2006 in Neder-
land.

•  Maria Teresa Soria Saavedra, komt uit Mexico en 
woont sinds oktober 2011 in Nederland.

Herinnering: vragenlijst   
‘Waar staat je gemeente’ 

Heeft u de vragenlijst van ‘Waar staat je gemeente’ al inge-
vuld? Het kan nog tot en met 15 mei! Geef uw mening en 
laat ons weten wat u vindt van de gemeentelijke dienst-
verlening en de woonomgeving. 

De uitkomsten van het onderzoek geven inzicht in hoe 
inwoners de gemeentelijke diensten waarderen en waar de 
gemeente het kan verbeteren. Uw mening is dus heel 
belangrijk. Bedankt alvast voor het meedoen! 

Geen papieren vragenlijst meer? Geen probleem, invullen 
kan ook online. Kijk op: www.laren.nl/wsjg
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Opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne 

Wilt u op de hoogte blijven over de opvang van vluchte-
lingen uit Oekraïne in onze gemeente? Kijk voor de 
meest actuele informatie op de gemeentelijke website: 
www.laren.nl/oekraine Deze wordt steeds bijgewerkt 
met het laatste nieuws. Op de website vindt u ook de 
antwoorden op de meest gestelde vragen over de opvang 
van en hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Laren. 

Save The Date Nazomerfeest 
Laren 

Na de zomer vindt op 17 en 18 september het Nazomerfeest 
Laren plaats. Dit feestweekend is voor Laarders en door 
Laarders. 

Dat weekend organiseren we een gezellige doemarkt, spor-
tieve activiteiten, exposities en een muziekfeest met tal-
rijke optredens die mensen met elkaar verbinden en de 
saamhorigheid van ons dorp Laren versterken.
De activiteiten worden georganiseerd in samenwerking 
met leden van Bijzonder Laren, sport- en muziekvereni-
gingen en kunst- en cultuurorganisaties. 

Meedoen of meehelpen? Graag! De voorbereidingen zijn al 
in volle gang. Stuur een bericht naar nazomerfeestlaren@
gmail.com 

Van links naar rechts boven: Roel Willems (voorzitter Bijzonder 
Laren), Nanning Mol (burgemeester van Laren) 
Van links naar rechts onder: Tettie de Vries (Bijzonder Laren), 
Martina Taris (BEL Combinatie), Annemieke van Waterschoot 
(projectleider Nazomerfeest Laren) Fotograaf: Ineke Vaasen.

Vraag van de maand

Hoe praat ik met mijn kind over de oorlog tussen 
Rusland en Oekraïne?
•   Blijf kalm 

Kinderen reguleren hun emoties via jou. Laat je eigen 
emoties over de oorlog niet teveel op de voorgrond 
treden.

•  Vraag door 
Soms lijkt de vraag van je kind complex. Vraag door, en 
probeer er zo achter te komen wat de vraag achter de 
vraag is. Kinderen hebben vaak andere vragen dan 
volwassenen verwachten.

•  Sluit aan 
Vraag je kind wat hij denkt dat het antwoord is op zijn 
vraag. Dit geeft je inzicht in zijn gedachtegang en 
helpt je om aan te sluiten bij zijn leeftijd en belevings-
wereld.

•  Wees eerlijk 
Om zich veilig te voelen, hebben kinderen het nodig 
om te weten waar ze aan toe zijn. Wees in het gesprek 
met je kind dus eerlijk. Zeg niet dat het goedkomt, 
terwijl er dagelijks verontrustende beelden en 
geluiden voorbijkomen. Zeg bijvoorbeeld dat er heel 
veel mensen aan het werk zijn die proberen de oorlog 
te stoppen.

•  Vertel niet te gedetailleerd 
Beperk je antwoord tot de vraag van je kind. Meer 
informatie is niet nodig. Je kind zal zelf verder vragen 
als hij daar aan toe is.

Meer advies nodig?
Weet je even niet hoe je het bovenstaande kunt toepassen? 
Neem gerust contact op met Jeugd en Gezin Gooi en 
Vechtstreek via info@jggv.nl of 035 - 692 63 50. Op  
www.jggv.nl en via social media (@JeugdGezinGV) staat 
praktische informatie over gezond opgroeien en opvoeden.

Larense zaken 13 mei 2022

Larense zaken
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Nieuws in beeld

Internationale school scoort 9000 euro voor giro 555

Het Gooi, dus ook Laren bevrijd

GNR signaleert wolf rond Laren-
Hilversum Golden chair bij barbier Rogier

Verkeersexamen, iedereen geslaagd Loco peter Calis verwelkomt 97-jarige 
veteraan  Robert Izumi

Larens Dickenstheater succesvol in 
Birmingham

Health club 'trakteert' Oekraïners op 'verwendag'

Herdenking bij monument Joodse kinderen

Streetart op Zevenend
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Internationale school scoort 9000 euro voor giro 555

Het Gooi, dus ook Laren bevrijd

Streetart op Zevenend

Radio Voor & Door Laren
Dorpsradio bestaat inmiddels ruim een jaar. 
Een mooi jaar met geweldige programma’s.

Programma’s als Groeten uit Laren, TopKunst, BiebTalk, 
Vive La France, Lunchroom Laren, Mosterd na de Maal-
tijd, Radio-Ukraine.nl en bijv. “De Band om Onze Har-
ten live vanaf het terras van “de Bijenkorf ”. Dus een 
gevarieerde samenstelling van nieuws, muziek, achter-
gronden etc.

Het was een prachtig jaar waar wij op vele momenten 
hebben kunnen bijdragen aan de Larense samenleving. 
Mooi is de groei van het aantal luisteraars. Bijna ieder-
een is bekend met Dorpsradio en dat resulteert in een 
gemiddeld aantal luisteraars van 5000 per week het 
 vorige jaar.

Sinds december mogen wij gebruik maken van een 
prachtige ruimte in de voormalige RABO Bank. Daar 
hebben wij een moderne studio mogen bouwen. U bent 
van harte welkom om een kijkje te nemen. Maar 
 misschien is het leuker wanneer u meewerkt aan dorps-
radio. Dit om het nog “groter” te maken dan dat het nu 
al is.

Wij zoeken op meerdere functies medewerkers. Van pre-
sentatoren, redacteuren, producers, technici en mensen 
die onze website en / of social media willen verzorgen.
Dus u bent van harte welkom. Mail naar eric@dorpsra-
dio.nl en wij nemen stante pede contact met u op.

Luister naar www.dorpsradio.nl of download onze app 
in uw appstore.

17-20 mei Avond Vierdaagse
Elk jaar wordt de avondvierdaagse door vele vrijwilligers georganiseerd. Dit jaar is de avondvierdaagse van 17 tot en 
met 20 mei. Vele kinderen van basisscholen zullen er weer meelopen. Vanwege de vele deelnemers en de verkeers-
veiligheid worden deelnemers verzocht op de f iets te komen naar de start op sportpark Schuilkerkpad. De routes zijn 
al te downloaden via www.avondvierdaagse-laren.nl. De organisatie is daarnaast nog opzoek naar een extra helpen-
de handen, bijv. als verkeersregelaar. Interesse? Neem dan contact op met ysollman@xs4all.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.

In de ijskast
Bob woonde sinds vier jaar samen met Fanny. Ze 
hadden een tweeling, die extra zorg nodig had. 
Daarom werkte Fanny nog maar twee dagen per 
week. Bob had net vanuit huis een klusbedrijf 
opgezet en moest behoorlijk aan de bak. Maar 
ook hij zorgde gemiddeld twee middagen voor 
de tweeling. Door alle zorgen en stress waren 
ondertussen de ruzies niet van de lucht en waren 
de kinderen totaal van slag. Ze wilden allebei dat 
de ander zo snel mogelijk het huis zou verlaten. 
Bob had het huis gehuurd voordat hij Fanny 
kende en zijn bedrijf was er officieel gevestigd, 
al had hij elders een werkplaats. Toch besliste de 
rechter anders: de zorg voor de kinderen gaf de 
doorslag. Fanny zou niet snel een geschikt ander 
huis kunnen vinden. Daarentegen kon Bob een 
tijdje in zijn werkplaats bivakkeren, afgewisseld 
met een huisje in een vakantiepark vlakbij, voor 
als de kinderen bij hem waren. 
Het is de laatste jaren een enorm gemodder 
voor mensen die uit elkaar gaan. Er is op korte 
termijn vrijwel geen betaalbare woonruimte te 
vinden. Maar samen in één huis blijven tijdens 
een scheiding is vaak niet meer te doen, je hebt 
een tijdelijke oplossing nodig. Waar vind je die? 
Bij vrienden of familie als dat kan, een huisje of 
caravan op een vakantiepark of camping, huren 
via Airbnb of anti-kraak wonen. Er zijn tegen-
woordig ook speciale organisaties die tijdelijke 
woonruimte bieden voor gescheiden ouders. 
Tijdelijk lukt vaak nog wel, maar je wilt ook 
een fijne plek om uiteindelijk langer te wonen. 
Dat is met de huidige woningmarkt, de strenge 
 hypotheekregels en eisen van verhuurders zo 
 lastig, dat dit nu vaak een reden is om een schei-
ding in de ijskast te zetten.
 

Column Clasien_71X220mm_mei_2022.indd   1Column Clasien_71X220mm_mei_2022.indd   1 03-05-2022   15:3403-05-2022   15:34

Een taxatie nodig? 
Meer dan twintig jaar  
ervaring in het Gooi en 
sinds 1999 beëdigd als 
NVM Register- 
Makelaar-Taxateur  

ikwileentaxatie.nl  

Plan uw taxatie: 
035-5312843 

 NWWI gevalideerde    
 taxaties voor: 
  - Aankoop financiering  
  - Herfinanciering  
  - Financiering van  
    verbouwing 
  - Aangifte successie 
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Een prachtig instrument! 
De lage tonen in het orkest 
vormen de stabiele basis!
Misschien speel je deze 
muziek binnenkort wel met 
ons mee?
Scan de QR codes
- The beatles, solo op 5.58
-  Jumping at the swing 

train, met een heerlijke 
lopende bas

Tot snel op de dinsdag-
avond tussen 20.00 en 22.00 
in schering en inslag te 
Laren.
Voor meer informatie 
of aanmelden neem contact 
op met voorzitter 
Coen Schimmel 
06-53493153 of mail naar 
info@stjanlaren.nl

BAS

INSTRUMENT 
van de maand “Stolpersteine”  

nu ook mogelijk  
in Laren!
De gemeente Laren heeft toestemming 
 gegeven om nu ook in Laren de Stolpersteine 
te plaatsen. Van formaat zijn ze klein, maar 
qua gevoelswaarde immens: Stolpersteine 
oftewel Struikelstenen.

De kleine vierkante stenen worden geplaatst in het 
trottoir voor de huizen waar joden hebben gewoond 
en/of zijn ondergedoken en die in de Tweede Wereld-
oorlog zijn weggevoerd en vermoord.
Sinds 1992 maakt kunstenaar Gunter Demnig de 
Stolpersteine. Ze hebben een messing bovenlaag 
met daarop duidelijk leesbaar de naam van het 
slachtoffer, daaronder het geboortejaar, het jaar en 
de plaats van deportatie door het naziregime en als 
laatste het jaar en de plaats waar het slachtoffer is 
vermoord of is overleden.
Stolpersteine liggen inmiddels in bijna alle landen 
van Europa. In Nederland worden ze sinds 2007 
geplaatst. Alleen al in Amsterdam liggen er meer 
dan duizend…
Iedereen in Laren kan nu een Struikelsteen aanvra-
gen! Dat gaat eenvoudig. Er is een aanvraagformu-
lier te verkrijgen via Stolpersteinelaren@gmail.
com. Daarop volgt een kort overleg en kan de Strui-
kelsteen worden aangevraagd. De plaatsing van de 
Struikelsteen is een eenvoudig samenzijn, veelal 
met nabestaanden. De namen worden uitgesproken 
en de stratenmaker plaatst de steen in het trottoir 
en wanneer gewenst spreken de nabestaanden of 
degenen die de steen hebben aangevraagd een kort 
woordje.

● Elektrotechnische- en verlichtingsinstallaties
● Data-netwerken en cai-installaties
● Brandmeld-, beveiligingsinstallaties en verlichting
● Domotica voor huis- en gebouwautomatisering
● Zonnepanelen
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BERICHT UIT HET ROSA SPIER HUIS

Bespiegelingen van een jongere oudere

“Jong en oud verbonden”, dat is de slogan die in het 
Rosa Spier Huis altijd wordt gebruikt. Oud, ja dat 
klopt: er wonen oudere mensen hier. Ik ben één van 
de jongere ouderen. Elk jaar is er een kunstproject 
met studenten van de HKU. Dan worden jong en oud 
gekoppeld om samen creatief aan de slag te gaan. 
Eerst presenteren ze zich via een video om te laten 
zien waar ze creatief goed in zijn. De één is muzi-
kant, de ander schrijft, tekent of speelt toneel. Maar 
de meeste jonge studenten zijn thuis in alle discipli-
nes van de kunst. Ja, ga daar maar als oudere kun-
stenaar mee aan de slag. Je wordt overrompeld met 
nieuwe technieken waar je nooit van hebt gehoord. 
Creative Transformation, Crossover Creativity en zo 
meer. Jong leert van oud maar oud leert eigenlijk 
nog meer van jong. Hoewel niet alle ouderen het 
daar mee eens zullen zijn. Per slot hebben ouderen 
veel meer ervaring en kennen ze het klappen van de 
creatieve zweep en hoe moeilijk het is om je geld er 
mee te verdienen. Vroeger werd al gezegd: “Neem een 
studie waar toekomst in zit.”. Als iedereen geluisterd 
had naar die wijze raad was het een hele saaie boel 
ge worden. Nu kunnen we genieten van de prachtige 
kunst die gemaakt is door doorzetters en eigenwijze 
kunstenaars. De toekomst zal niet makkelijk zijn 
voor jonge kunstenaars. Gelukkig leren ze nu op de 
studie dat je jezelf moet verkopen tegen een goeie 
prijs, dat was vroeger anders. Alleen de creatieve 
uiting telde, de rest was bijzaak. Voor niets gaat de 
zon op en weer onder. Aan het eind van de zes inten-
sieve weken mochten we ons project presenteren in 
de Anna Stibbe Zaal aan een groot publiek. Applaus 
doet ook wat met een mens.  

Herre Methorst

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.

Een 1 met 6 nullen

In programeer taal, zijn 1tjes en nullen van belang. In 

het dagelijks leven geven wij de betekenis aan een 1 

met 6 nullen; 1 miljoen. We leren van jongs af aan al 

dat een miljoen heel veel is. Voor kinderen bijna niet 

te bevatten; 1 miljoen knikkers, snoepjes; potloden of 

pokemon kaarten. Maar wat als de geldontwaarding 

blijft stijgen is een miljoen euro dan nog steeds veel 

geld? We kennen landen in de wereld aanwijzen waar 

je een miljoen moet betalen voor 1 brood. Zover komt 

het mijn inziens niet in Nederland, maar de inf latie 

loopt op, wat voor invloed gaat dit hebben op de hui-

zenmarkt? Verschillende experts geven aan dat in 

hun visie de huizenprijzen in 2023 zullen stijgen. De 

gemiddelde huizenprijs is tussen januari 2021 en ja-

nuari 2022 met € 75.000,-- gestegen. Het vorige “re-

cord” (in 1 jaar- in 2000)  was € 28.000,-- prijsstijging. 

In een recent stuk in een grote landelijk krant stond 

vermeld dat we binnen Nederland veel miljonairs 

hebben, bijna 150.000 in Nederland.  Nee, geen men-

sen die een miljoen op de bank hebben staan, maar 

waarvan hun woning wel 1 miljoen of meer waard is 

(zgn “stenenmiljonairs”). Het landelijk gemiddelde 

ligt op 3%. Drie procent van alle woningen in Neder-

land zijn 1 miljoen of meer waard; niet alleen in de 

“bekende” plaatsen, maar ook in Groningen, Apel-

doorn, Almere zijn er veel woningen meer dan 1 mil-

joen waard. Vanaf 1 januari 2021 tot heden zijn er in 

Laren 95 woningen boven de 1 miljoen verkocht. Deze 

zijn veelal verbouwd, opnieuw ingericht en hierdoor 

meer waard geworden. Maar wat als dat zelfde brood 

straks toch 1 miljoen kost; hoeveel is je huis dan 

waard? Ben je dan stenenmiljardair? Laten we hopen 

dat volgend jaar de inf latie weer naar “normaal” gaat 

en tellen we het aantal metselstenen van ons huis.   

Marjolein
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Versa Vrijwilligerscentrale  
Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Vrijwilligers als buddy voor Oekraïne
In de BEL-gemeenten zijn vele vrijwilligers actief om 
gevluchte Oekraïners te helpen. Zij zetten zich in als 
buddy om mee te gaan naar afspraken bij de gemeente 
of de bank. Zij maken het eenvoudiger om wegwijs te 
worden in Nederland of ze zorgen voor hand- en span-
diensten. Mooi werk! Wil jij ook een bijdrage hieraan 
leveren? Burgercomité Blaricum, Steun comité Eem-
nes en Burgerinitiatief Laren kunnen jouw hulp 
gebruiken. Voor contactgegevens en vragen, neem 
contact op met de VC. 

Breng wat vrije tijd naar de bewoners van 
Theodotion 
Ben je op zoek naar een leuke en zinvolle invulling van 
je vrije tijd? Je kunt koken, knutselen, klussen, bood-
schappen doen of autorijden. Vrijwilligers maken het 
mogelijk dat de bewoners naar de markt kunnen, of 
een wandeling gaan maken of een ander uitje met 
chauffeur. Ook leuk om te doen? Men kijkt naar je uit!

Tuinhulpen voor diverse tuinen
Ben je graag actief en wil je dat tuinen groeien en 
bloeien? Dan zijn we op zoek naar jou.
Fijn om in de lente te kunnen genieten van het opko-
mende groen in de tuin. Dat vinden veel ouderen ook. 
Maar als zij zelf niet meer in staat zijn de tuin bij te 
houden, te snoeien, het gras te maaien…. Wil jij dan in 
actie komen en een tuintje op orde houden? 

Geologisch museum Hofland zoekt liefhebbers 
van stenen en mineralen
Het museum bestaat 50 jaar en heeft altijd plaats voor 
een nieuwe vrijwilliger. Heb je interesse in gesteenten 
en mineralen? Wil je meewerken aan tentoonstellin-
gen? Neem eens een kijkje.

Contact 
Neem voor informatie over de vacatures of voor een 
afspraak contact op met Priscilla van der Vegte, coör-
dinator VC BEL, 06-82311097, info@vcbel.nl of kijk op 
www.vcbel.nl. 

Tijdelijk onderdak 
voor Oekraïners  
in pastorie 
Tien volwassenen en drie kinderen (en naar 
 verluid binnenkort vier), hebben onderdak 
gekregen in de pastorie aan de Kerklaan in 
Laren. Deze ligt naast de Ontmoetingskerk. 

De pastorie van de Protestantse Gemeente Laren 
Eemnes (PGLE), zou verhuurd worden daar ds Job de 
Bruijn en zijn vrouw Anke in Eemnes zijn gaan 
wonen. Die verhuur is nu omgezet in het ter 
beschikking stellen van de pastorie aan de organi-
satie die in het Gooi de opvang regelt van gevluchte 
Oekraïners. Het is voorlopig voor een periode van 
een half jaar. De diaconie van de PGLE maar ook vele 
andere inwoners van de gemeente, proberen daar 
waar dat maar enigszins mogelijk is, iets extra’s te 
doen voor deze zwaar getroffen vluchtelingen.  

Gezocht: collectanten 
in de week van 27 juni 
tot en met 2 juli!
Steun de strijd tegen de meest invaliderende ziekte 
onder jonge mensen.  

Wilt u zich aan-
melden als collec-
tant in de MS 
Collecte week of wilt 
u meer informatie? 

Kijk dan op www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 
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Nieuws in beeld

Grote belangstelling bij Dodenherdenking

Schitterend clubhuis scouting Maggie Lekeux

'Mona Lisa van Laren': links of rechts? Oekraïners ontmoeten elkaar in oude 
Rabogebouw 

Verwoestende brand op 
Erfgooiersdwarsstraat Zaken gaan door tijdens PiekiesmarktWilleke Alberti opent Velderhof op de 

Brink

Papegaai volop in repetitie

Rotary-Paaslunch voor senioren doorslaand succes

Papageno kunstommetje bij Petit Clos
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Grote belangstelling bij Dodenherdenking

Schitterend clubhuis scouting Maggie Lekeux

Papageno kunstommetje bij Petit Clos

28 en 29 mei…  Eindelijk! 
De 15e Atelierroute Laren 
 
Na een afwezigheid van twee jaar wordt het weer gezellig druk in het dorp. Veel fietsende en wandelende 
mensen onderweg naar de verschillende ateliers van de maar liefst 65 kunstenaars die meedoen aan de 
populaire jaarlijkse kunstroute. Prachtige tableaus uitgevoerd in allerlei technieken en uitgestald in de 
vele privé-werkruimtes van de kunstenaars.

Aan inspiratie heeft het hen niet ontbroken. Er is meer 
dan genoeg te bekijken. Vanwege de coronaperikelen en 
ten gevolge hiervan de beperkte inkomsten van sponso-
ren, is het Art Magazine  dit jaar wat aangepast. Ook 
deze editie wordt weer gratis huis-aan-huis bezorgd. 

Handig om mee te nemen tijdens uw tocht langs de vele 
ateliers. Er wordt volop aandacht besteed  aan alle 65 
deelnemende kunstenaars. Maar er is ook aandacht voor 
de Larense kunstschilder Paul de Lussanet, die momen-
teel (tot en met 28 augustus) in de Nardincgalerij van 
Singer Laren een overzichtstentoonstelling heeft. Het 
schilderplezier spat af van zijn doeken. 

Daarnaast de vertrouwde rubrieken ‘Kunst aan de muur 
bij…”, spontane straatinterviews over de route en een 
gesprek met burgemeester Nanning Mol, die zich ver-
heugt op de komende – zijn eerste – Atelierroute. Hoofd-
sponsor dit jaar is Jacques Walch van Voorma en Walch, 
makelaars in het Gooi. Ook hij geeft zo zijn visie op 
kunst & cultuur. Midden in de brochure treft u de plat-
tegrond aan, zodat u geen kunstenaar hoeft te missen!

Heel bijzonder aan ‘onze’ atelierroute is, dat een derde 
van de bezoekers van buiten het dorp komt. Dit heeft 
natuurlijk alles te maken met het feit dat Laren al ruim 
honderd jaar wordt geaff icheerd door ‘binnen- en 
 buitenlanders’ als kunstenaarsdorp. En terecht! Deze 
route laat er weer tal van voorbeelden zien. 

Als bestuur van de route hopen we dan ook aan al die 
 creativiteit de komende jaren en vooral deze 15e Atelier-
route Laren blijvend vorm te geven. 
 
Bestuur Atelierroute Laren
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Grintoverlast op de stoep 
In de afgelopen edities van het Larens Journaal heeft ons team u 
ge attendeerd op de overlast van het weglopend grint van de inritten, dat 
over het trottoir en openbare weg terecht komt. We krijgen hier bijna 
dagelijks meldingen van binnen, van inwoners die hier veel hinder van 
ondervinden. Met de gemeente is overeengekomen dat als ons team een melding binnenkrijgt waar grint-
overlast wordt ervaren, op dat adres een brief wordt bezorgd.  De tekst van deze brief vindt u hieronder: 

Beste inwoners van Laren,

Mogelijk heeft u in het Larens Journaal al iets gelezen over 
grintoverlast voor voetgangers op de stoep. Het gaat om het 
losse grint dat van de oprit op de stoep liggen. Vooral minder
validen en ouderen zwikken hierover en als je met een rollator 
loopt, geeft dat problemen omdat de wielen niet goed kunnen 
draaien. Maar ook inwoners met een kinderwagen kunnen hier 
last van hebben. 

Steentje bijdragen?
Uw woning heeft ook een oprit met grint en zoals u waarschijn
lijk zelf al heeft geconstateerd, komt het grint van uw inrit 
regelmatig op het trottoir. Wilt u wat extra aandacht geven 
aan het terug vegen van het grint naar uw oprit. Zo maakt u 
het trottoir weer goed begaanbaar voor alle voetgangers. 

Liever niet zelf vegen? 
Er zijn ook andere oplossingen om grint op de stoep te voor
komen. Bijvoorbeeld door een opvangbak aan te brengen in uw 
oprit voor het trottoir (zie af beelding) . Dat bespaart u een 

hoop werk en geeft de voetganger veiligheid. Wij hopen van 
harte dat u mee wil werken aan het veiliger maken van ons 
dorp. Alvast bedankt!

Toegankelijkheidsteam Laren (TTL) 
toegankelijkheidsteamlaren@gmail.com

www.bol-an.nl 

IEDERE DAG VERS!

IEDERE DAG VERS!

www.bol-an.nl 

Samen maken we het verschil!

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

Feestelijke opening nieuw 
clubgebouw Maggy Lekeux 
Op 21 mei wordt het gloednieuwe, duurzame clubgebouw door de scouts van Maggy 
Lekeux Laren- Eemnes off icieel geopend. Om 16.00 uur zal het heugelijke feit plaats vinden aan de Veerweg 15 te 
Laren. De laatste weken is er hard gewerkt om het gebouw van binnen en buiten gereed te maken. De scouting-
vereniging nodigt (oud)leden en belangstellenden van harte uit bij dit heugelijke moment aanwezig te zijn.
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Stormschade, ongemak op 
de paden maar kans voor de natuur
Eind februari raasden 3 pittige stormen in onze natuurgebieden, met als gevolg veel omgewaaide bomen 
en takbreuk. De afgelopen- weken zijn onze boswachters druk geweest met het opruimen van de takken 
op de paden. Alle paden zijn weer vrij. De omgevallen bomen in het bos blijven liggen. Het hout van de 
bomen en takken op de paden blijft achter in het bos als dood hout. Waarom is dat eigenlijk? 

Schade en veiligheid
Als gevolg van de storm was er behoorlijke overlast en 
schade ontstaan in onze natuurgebieden op paden en 
wegen en op rasters. In enkele gevallen ging het om 
directe schade wanneer een boom aan een erfgrens stond 
en op een hek of een schuurtje was gevallen. 
Dit leidde tot overlast maar ook tot onveilige situaties. 
Bij onveilige situaties of schade, wordt het stormhout 
direct opgeruimd. Maar dat gebeurt niet in alle geval-
len. Soms is het niet direct zichtbaar dat er een afgebro-
ken tak loshangt in een boomkruin en gevaar oplevert.

Paden zijn weer allemaal vrij
We hebben inmiddels alle takken en bomen geruimd die 
overlast veroorzaakte, zoals een boom over een wandel-
pad. Bij het opruimen proberen we de takken en stam zo 
veel mogelijk in één stuk te laten. Dit is natuurlijker en 
het verrottingsproces gaat dan langzamer. Met een kraan 
kunnen we vaak hele bomen iets opschuiven de bosrand 
in. Minder doorzagen is beter voor de natuur en het mili-
eu. Wanneer we met de hand werken zijn we vaak wel 
gedwongen om het in kleinere hanteerbare stukken te 
zagen, omdat het anders niet te verplaatsen is. Overigens 
ruimen we niet alle paadjes op. Kleinere sluippaadjes of 
zogenaamde ‘olifantenpaadjes ’laten we soms’ bewust 
dicht liggen met omgevallen bomen en takken. Door het 
dicht te laten ontstaat er meer rust in een gebied. 

Storm biedt ook kansen
De storm biedt ongemak en schade, maar biedt ook veel 
kansen voor de natuur. De stormen hebben gelukkig 

niet geleid tot grote stormvlaktes waarbij hele stukken 
bos zijn omgewaaid. Door de regen was de bodem volle-
dig verzadigd met water, was de bodem zachter en ston-
den de bomen iets losser in de grond. Het zijn vooral 
individuele bomen die zijn omgewaaid, die af en toe 
twee tot drie bomen ernaast in de val hebben meegeno-
men. Verder is er vrij veel takhout of stukken uit boom-
kruinen geknapt door de harde windvlagen.

Natuurontwikkeling en ecologie
Een storm heeft dus niet alleen negatieve gevolgen, 
eigenlijk is het onderdeel van een natuurlijke boscyclus. 
Elke boom maakt gedurende zijn leven wel enkele zware 
stormen mee. Doordat veel bomen zijn omgevallen of 
door takken en bomenkruinen die zijn uitgebroken is de 
hoeveelheid doodhout in het bos f link toegenomen. Dit 
geeft veel kansen voor andere soorten. Mossen, schim-
mels, paddenstoelen, kevers, insecten, vogels en knaag-
dieren maken dankbaar gebruik van de omgevallen 
boom. Zo heeft het hout een belangrijke ecologische rol 
als voedingsbron, schuilplaats, nestgelegenheid. ‘Dood 
hout leeft’, is een bekende uitdrukking.. 

Structuur en variatie in het bos
Door de storm heeft de natuur ons ook geholpen om 
meer structuur en variatie te krijgen in het bos. Veel bos-
sen zijn aangeplant in de vorige eeuw. Dit gebeurde vaak 
met één boomsoort en allemaal van dezelfde leeftijd, 
zogenaamde monoculturen (één soort zelfde leeftijd). In 
de afgelopen decennia is geleidelijk al wel meer variatie 
ontstaan, maar het zijn zeker nog geen natuurlijke bos-
sen. Door omgevallen bomen ontstaat er een gat in het 
kronendak. Dit geeft ruimte aan de andere bomen om de 
kroon verder te ontwikkelen, maar het geeft ook meer 
licht op de bodem. Hiervan profiteren planten en ( jonge) 
bomen.  Is een boom ontwortelt, dan geeft het ontstane 
gat in de open grond weer allerlei mogelijkheden. Een 
ecosysteem op zich. Mossen, planten, insecten, graaf-
wespen, vogels, muizen, etc. maken hier dankbaar 
gebruik van. Al met al best een mooie ontwikkeling. Ons 
bos wordt er robuuster en gevarieerder door. Wij kijken 
uit naar hoe de natuur zich zal ontwikkelen.
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TheaTeragendaTheaTeragenda
Zondag 15 mei
Arno Bornkamp en André Arends- Little Big 
Horn - 15.30 uur - Rosa Spier Huis -  
€ 22,50 incl. consumptie
Een semi-autobiografisch, theatraal con-
cert rond de baritonsaxofoon. Klassiek 
saxofonist Arno Bornkamp laat zien en horen dat de bari-
tonsaxofoon wellicht de meest interessante mogelijkheden 
voor nieuwe muziek in zich draagt. Speciaal voor dit project 
heeft Bornkamp acht belangrijke componisten gevraagd 
om nieuwe werken te schrijven. Samen met het publiek 
maakt hij een avontuurlijke ontdekkingsreis langs de 
 ‘diepere krochten’ van de baritonsax. 

Woensdag 18 mei
Entre dos Mundos - Luna Zegers - 20.15 uur 
- Brinkhuis  Theater - € 18,50
FLAMENCO MUZIEK Entre Dos Mundos is 
een sprankelende en ontroerende muziek-
theatervoorstelling waarin zangeres en 
componiste Luna Zegers zingt en vertelt over thema’s als 
identiteit, verlangen, levenslust, liefde en verlies. Met haar 
zelfgeschreven teksten én muziek schept Luna Zegers een 
fascinerende wereld waarin ze alle bagage die ze onderweg 
heeft verzameld samenbrengt. Ze koppelt de vurige 
 flamenco-ritmes aan haar jazz-zangachtergrond en creëert 
zo een volstrekt uniek geluid. 

Vrijdag 20 mei 
ABBA The Music - Thank You For The 
Music - 20.15 uur - Singer Theater - € 37,50 
| Singer Supporters € 35,00 Vriendenlo-
terij (Excl. € 3,50 kosten per bestelling)
De beste songs van deze Zweedse super-
band! Van de makers van o.a. Queen The 
Music, Motel Westcoast, The Best of Bri-
tain e.a. Een tienkoppige band, waaronder 
6(!) topvocalisten (4 dames en 2 heren). 
‘Thank you for The Music’ onderscheidt 
zich door de songs zowel vocaal als muzikaal op originele 
 wijze te vertolken.  In een meer dan twee uur durende show 
worden alle grote hits ten gehore gebracht. 

Zaterdag 21 mei 
Mannen huilen niet - Sjors van der Panne 
en Tommie Christiaan - 20.15 uur - Singer 
Theater - Prijs € 27,50 | Singer Supporters € 
25,00 (Excl. € 3,50 transactiekosten per 
bestelling)
Sjors van der Panne en Tommie Christiaan zijn aan elkaar 
gewaagd. In ‘Mannen Huilen Niet’ dagen de twee zangers 
elkaar uit. De intieme chansons van Sjors worden in een 
compleet ander jasje gestoken door Tommie. Sjors duikt op 
zijn beurt in het Nederlandstalige repertoire van Tommie, 
maar overgiet het met zijn eigen bekende sausje.

Dinsdag 24 mei
BOM! in de zaal - Open Mic - 20.15 uur - Brink-
huis Theater - € 9.50
CABARET/COMEDY Na de succesvolle editie 
van BOM! afgelopen maart, zijn de comedi-
ans op 24 mei weer terug in onze mooie 
 theaterzaal in het Brinkhuis in Laren!

Woensdag 25 mei 
In Concert - Frank Boeijen - 20.15 uur - Singer 
Theater - € 32,50 | Singer Supporters € 30,00 
(Excl. € 3,50 transactiekosten per bestelling)
Hits van toen worden op een verrassende 
manier naar het heden gehaald, pasgeboren 
liedjes vinden hun nieuwe plek. Muziek die vervoert, teksten 
die beklijven, gebracht met een band die de musicus, roman-
ticus, dichter en dromer past als een warme jas.

Vrijdag 27 mei
Theatergroep Gesneden Koek - 20.00 uur - 
Rosa Spier Huis - € 5,00 incl. consumptie
Don Quichot is het eeuwenoude verhaal in 
een nieuw harnasje! Een voorstelling vol 
humor, spanning en een vleugje romantiek. 
Over het opkomen voor het goede, zelfs als dat niet realistisch 
is. Er was eens een man. Die woonde in het prachtige warme 
Spanje (Olé!). En deze man, Alonso Quijano, las de hele dag 
door boeken over ridders. Zó veel ridderboeken dat hij begon 
te geloven dat hij zelf ridder was. Met wat huis- tuin- en keu-
kenspullen frommelt Alonso snel een ridderkostuum in elkaar 
en geeft zichzelf een riddernaam - echte ridders hebben een 
riddernaam. En dus als ridder ‘Don Quichot van la Mancha’ 
springt hij op zijn dweil! Eh…paard! Samen met boer Sancho 
Panza beleeft hij een knotsgek avontuur. Ze strijden voor het 
goede, nemen het op tegen de boze tovenaar en proberen de 
liefde te winnen van de mysterieuze Dulcinea…  Maar zal het 
ze lukken? En is het allemaal eigenlijk wel echt? Ga jij mee op 
avontuur? ‘Gesneden Koek’ is het theatergezelschap van 
Jonathan Huisman & David Verschoor. Zij maken theater dat 
zich kenmerkt door humor, groteske personages, spannende 
beelden, mooie vertellingen en een licht filosofische kijk op de 
wereld. Een tikkeltje brutaal, maar altijd goed bedoeld.

Dinsdag 31 mei
Scharrelconcert Bram Rutten - Veronique 
Hofman - 17.00 uur - Brinkhuis Theater - € 5
MUZIEK Alweer een scharrelconcert! Veroni-
que (zang) en Bram (piano) trakteren hun 
publiek deze keer op muziek van het Iberisch 
schiereiland en muziek die daarvandaan naar Zuid-Amerika is 
overgewaaid. Fado, flamenco, tango, bossa, het komt allemaal 
langs!

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

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

roSa Spier huiS
Hector Treublaan 97
035 538 67 97
info@rosaspierhuis.nl
www.rosaspierhuis.nl
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Woensdag 1 juni
Gonnie en Gijsje - Katiuscia - 10.30 en 15.00 
uur - Brinkhuis Theater - € 8,50 
KINDEREN Kindervoorstelling Gonnie en Gijs-
je in Laren is voor kinderen van 2 tot 5 jaar. 
Gonnie is een gansje en zit bij de hooiberg. 
Een klein geel gansje met knalrode lievelingslaars-
jes. Op een dag zijn haar lievelingslaarsjes weg… 
Gonnie gaat op zoek, voorbij de hooiberg en ont-
dekt de wereld. Daar ontmoet ze Gijsje en samen 
gaan ze op ontdekkingstocht. Gonnie en Gijsje 
samen op stap is gebaseerd op de prentenboeken 
van Olivier Dunrae. Met liedjes van Ageeth de Haan 
beleven Gonnie en Gijsje een muzikaal avontuur 
voor jong en oud. 

Donderdag 2 juni 
Gerard Wortel: “Wortel gaat de diepte in”  - 
20.15 uur - Brinkhuis Theater - € 18.50
Tweede jubileumoptreden: Gerard Wortel en 
cellist Bas van Waard in Het Brinkhuis met de 
voorstelling ‘Wortel gaat de diepte in’. Gratis cd 
‘Over leven’ of ‘Heimwee naar Eemnes’ voor iedere 
bezoeker.

Donderdag 9 juni 
Pianoconcert Nadezda Filipova & Willem 
Brons - 20.15 uur - Brinkhuis Theater - € 18.50
MUZIEK Geniet van het quatre-mains piano-
concert van pianiste Nadezda Filippova en 
gastspeler Willem Brons - de nestor onder de 
Nederlandse pianisten!

Zondag 12 juni
Wat nou oud ?! - 15.30 uur - Rosa Spier Huis -  
€ 22,50 incl. consumptie
Deze succesvolle en humoristische toneel-
voorstelling gaat over twee gepensioneerde 
acteurs die nog één keer gevraagd worden 
een optreden te verzorgen in een succesvolle, snel-
le talkshow die dagelijks op de buis te zien is.  
De twee heren hopen eindelijk het succes en de 
waardering te krijgen die in het verleden nooit voor 
hen was weggelegd. Zal het ze lukken? Toneel voor 
iedereen die moeite heeft met de snelheid en 
oppervlakkigheid van deze maatschappij.  
Met Bruun Kuijt & Jan Elbertse.

Zaterdag 25 juni 
Muziekdag Laren - 13.00 - 16.00 uur - Brink-
huis - Gratis toegang
MUZIEK Kom naar het Brinkhuis voor de 
muziekdag Laren van de Gooische Muziekschool 
met een binnen- en buitenprogramma.

Zaterdag 30 juni 
Scharrelconcert Bram Rutten &  Pieter Schell 
- 17.00 uur - Brinkhuis Theater - € 5,00
MUZIEK Een Scharrelconcert met Bram 
 Rutten (piano) en Pieter Schell (zang).

Jeugdherinneringen aan WO II in 
Kwartaalbericht Historische Kring

Het nieuwe Kwartaalbericht nr. 160 van de Historische Kring 
Laren (HKL) bevat jeugdherinneringen aan de Tweede 
Wereldoorlog. Herman ten Kroode (81), in zijn werkzame leven 
psychotherapeut in Utrecht, vertelt over zijn herinneringen 
als vierjarige op en rond het Schoutenbosje in Laren. Corrie 
Majoor-Vos (87), auteur van het boek ‘De molen van Laren’, 
woonde als kind aan ’t Klooster in Laren en komt ook met her-
inneringen aan WO II. Zij woonde naast Johannes (Jan) Bus, 
die bij een voedseltocht in 1945 om het leven kwam. Dochter 
Hennie (93) van deze Bus vertelde haar verhaal aan Ben Calis 
en John Timmerman van het 4-5 mei comité. Dat leverde een 
artikel op over de gebeurtenissen die leidden tot de dood van 
Bus. Het verhaal kwam tot stand in het kader van het project 
van het 4-5 comité ‘Geef ze een gezicht’. Op de website  
www.herinneringsbomenlaren.nl staan meer namen en 
beschrijvingen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Maria Montessori
Ten Kroode vermeldt in zijn herinneringen dat hij in 1944 
naar de Montessorikleuterschool in villa Binckhorst bij de 
hertenkamp ging. Bij toeval bevat het Kwartaalbericht ook 
een interview met Alexander Henny, een achterkleinzoon van 
Maria Montessori en uitgever van haar oorspronke lijke 
 werken. 

Nazaten soldaten Napoleon
In dit Kwartaalbericht komen drie nazaten van Laarders die 
in het leger van Napoleon gezeten hebben aan het woord: Bert 
Calis, Hein Calis en Paul de Graaf. Verder opnieuw aandacht 
voor ‘het gat van Hamdorff ’, door  middel van een ingezonden 
stuk van oud-wethouder Fok Bierlaagh. Ook het tweede deel 
van een artikelenreeks over 150 jaar Laren als schildersdorp en 
de rubriek ‘Kunst uit het dorp van Mauve’, met dit keer 
Antoon Derkinderen.

Het Kwartaalbericht wordt bezorgd bij leden-donateurs van 
de HKL. Losse nummers zijn voor € 4 te koop in de Linden-
hoeve (geopend ’s zaterdags van 14.00 – 16.00 uur).
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alleen als ze over Laren en haar geschiedenis gaan of ook 
het Gooi. Mariëlle en haar man Jan Hein deden het idee 
op in Toronto, kochten een kastje en richtten het in als 
geschenk aan de HKL. De minibieb is te vinden aan de 
Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 29. 

Wanneer kanker of de gevolgen 
daarvan een rol gaan spelen, dan 
kan yoga helpen om even niet 
ziek te zijn. Om te genieten van 
positief bezig zijn en ontspan-
nen. De confrontatie met kan-

ker kan angst, vermoeidheid, boosheid en onzekerheid 
veroorzaken. Yoga kan helpen rustiger te slapen, angst 
los te laten, leren om te gaan met stress, het immuunsys-
teem te versterken, meer energie en kracht op te bouwen 
en weer vertrouwen te krijgen in je lichaam.
Naast de populaire yoga-lessen op woensdagochtend 
start er op dinsdagmiddag 10 mei een nieuwe groep bij 
Viore. De les wordt verzorgd door een ervaren yogado-
cent, die zich richt op verbetering van de balans, welbe-
vinden, kwaliteit van leven, op herstel van eenheid tus-
sen lichaam, geest en ziel.
 De les wordt gegeven van 14.00 tot 15.15 uur. Na af loop 
kun je nog even ontspannen napraten in de gezellige 
huiskamer van Viore. Kosten voor deelname: € 5,- per les. 
Er is een pinapparaat aanwezig. Voor informatie en aan-
melden: aanmelden@viore.org, bel 035 685 35 32 of kijk op 
viore.org/agenda. De les gaat van start bij minimaal 4 
aanmeldingen.
 Bij Viore staan de deuren aan de Oosterengweg 44 in Hil-
versum open op alle werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur. 
Zonder afspraak of verwijzing kunnen bezoekers dan 
terecht voor een luisterend oor en voor informatie over 
het uitgebreide aanbod aan activiteiten en lezingen. 
Bezoekers kunnen ook een (telefonische) afspraak maken 
voor individuele gesprekken over bijvoorbeeld levensvra-
gen, omgaan met verlies, kanker en werk en kanker in 
het gezin. Zie voor meer informatie ook de website: www.
viore.org.

Tot 23 mei is een bijzondere expositie ingericht in het 
Galeriecafé van het Rosa Spier Huis. De expositie bestaat 
uit ‘Verscholen parels’ die bij de bewoners in hun appar-
tement hangen en ieder een eigen verhaal hebben. O.a. 
Schilderijen, litho’s, tekeningen, beelden en glaswerk 
van bekende of minder bekende kunstenaars worden 
tentoongesteld. Bewoners hebben bij hun inbreng 
beschreven bij welke gelegenheid het werk is gekocht of 
gekregen of welke betekenis en emotie het werk oproept. 

Start nieuwe yoga-groep bij Viore

Bijzondere expositie in Rosa Spier Huis

Tentoonstelling BEL-Art  
Zeventien leden van de Vereni-
ging van Beeldende Kunste-
naars ‘Laren-Blaricum’ expose-
ren bij BEL Art. Na een periode 
waarin deze expositie vanwege 
corona een paar keer moest wor-

den uitgesteld, zijn zij blij om weer gezamenlijk te kun-
nen exposeren en een diversiteit aan kunstwerken in het 
echt te kunnen laten zien, waaronder schilderijen, beel-
den, grafiek en keramiek. Deelnemende kunstenaars 
zijn onder meer Carla Kleekamp, Hans Almekinders, 
Ludek Tikovsky, Laura Blömer, Mark van Praagh en Sacha 
Wendt. Laat u verrassen door de schitterende objecten 
die de kunstenaars voor deze tentoonstelling hebben 
samengesteld.
De Kunstenaarsvereniging is in 1921 ontstaan uit de 
Larense school met beroemde leden als Herman Kruyder, 
Gustave de Smet, Bart van der Leck en William Singer.
Naast de tweejaarlijks tentoonstelling in het Singer 
Museum exposeert de Vereniging op locaties met een 
cultuurhistorische betekenis, zoals Kasteel Groeneveld, 
Pulchri Studio in Den Haag en de Grote Kerk Edam. De 
tentoonstelling is tot en met 22 juni tijdens de openings-
uren te bezoeken in 
het BEL Kantoor 
(gemeentehuis) aan 
de Zuidersingel 5 in 
Eemnes. 

Minder last hebben van stress tijdens 
het leren voor examens en net voor en 
tijdens de examens is te leren. Hier 
zijn praktische, eenvoudige tools voor 

beschikbaar. In een sessie geheel op maat reikt Simone 
Onland ze aan. Zij heeft veel ervaring met stress-begelei-
ding van zowel jongeren als ouderen. Ze heeft gewerkt in 
het onderwijs op middelbare scholen en de universiteit. 
Heb je interesse of vragen, bel of mail haar gerust. Op 
06-10185117 of via info@qimare.nl.

Sinds half april staat er voor de 
Lindenhoeve een minibiblio-
theek met boeken die betrek-
king hebben op Laren. Op ini-
tiatief van de archivaris van de 
HKL, Mariëlle Bax, kunnen 

geïnteresseerden nu ook buiten de openingstijden een 
boek over de geschiedenis van Laren lenen en weer terug-
leggen. Mensen kunnen ook nieuwe boeken delen, maar 

Minder examenstress ervaren?

Minibibliotheek bij Lindenhoeve
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Genoeg verhalen om te delen en met elkaar over in 
gesprek te gaan. Gratis toegang. In ons galeriecafé kunt u 
ook genieten van een kopje koffie, lunch of een drankje.

Afgelopen maand vond in Laren 
de tweede editie van het Papage-
no Kunstommetje plaats. Bijna 
vijftig kunstwerken, gemaakt 
door jongeren uit het Papageno 
Huis, waren er te bewonderen. 
Op dertien verschillende locaties 
hingen de werken achter de eta-
lages zodat de expositie op alle 
tijden van de dag te zien was.
Op een routekaart was precies 
aangegeven hoe je bij alle locaties 
kon komen. Veel bezoekers lie-
pen het ommetje en merkten na 
af loop op hoe leuk het was om 
Laren eens van een andere kant te 

zien. In plaats van gericht een boodschap te doen of een 
terrasje te pakken, genoten ze van de verrassing. Steeds 
weer een nieuw kunstwerk te kunnen zien op een origi-
nele plek. 
Het bijzondere van deze expositie was misschien wel het 
thema: ‘Afval, hoezo?’ Dit idee ontstond nadat Maja Boot, 
kunstenares en begeleider van de ateliergroep van het 
Papageno Huis, de jongeren van opgedroogde verf (de res-
ten die na het schilderen op een pallet achterblijven) een 
kunstwerk liet maken. De verfresten waren afval uit het 
Papageno atelier. Hoe leuk zou het zijn om de deelne-
mende organisaties ook om afval te vragen en dit ter 
inspiratie voor een kunstwerk aan de jongeren te geven. 
En zo kregen de jongeren gevulde schoenendozen met 
afval retour. Soms was het lastig, want wat doe je nou 
met snippers papier? De kroonkurken en oesterschelpen 
leidden meteen tot sprankelende ideeën.
Nadat de werken in april verspreid in Laren te zien 
waren, is er vanaf 10 mei tot eind deze maand in het 
Papageno Huis een overzichtstentoonstelling te zien. 
Alle werken worden tezamen geëxposeerd. Het huis is 
doordeweeks overdag open en voor iedereen vrij toegan-
kelijk. Ook het restaurant is dan open, dus een bezoek 
aan de expositie kan eenvoudig gecombineerd worden 
met een kopje koffie of een heerlijke lunch.

Op landgoed Nardincland is tot en met 18 september een 
expositie te bezoeken met prachtige beelden uit het Kur-
haus. Er zijn werken te zien van onder meer Arvid Hen-
kes, Emile Cornelis, Chris Tap en Carlos Mata. Ook de 

Overzichtstentoonstelling Kunstommetje

Sculpturen in Nardinc Lant

Larense kunstenaar Pépé Gregroire neemt deel aan deze 
expositie. 
Tuin Nardinclan staat op de lijst van de Nederlandse 
 Tuinen Organisatie om te beschermen, als groen monu-
ment. Deze is van monumentale waarde en een van de 
laatste echt “Gooise Tuinen”. Vroeger hadden de welge-
stelden zo’n tuin. De meeste van deze Gooische Tuinen 
zijn verdwenen. Nardinclant is dus een stukje Larens erf-
goed. De tuin is naar ontwerp van Leonard Springer uit 
1919. De tuin is geopend van dinsdag t/m zondag van 
10.00 tot 17.00 uur en is vrij toegankelijk, maar bezoek 
graag aanmelden via www.amsterdamgarden.com.

Drie Blaricumse kunstenaars – Punnika Kharas, Maja Boot en 
Marlen van Dop – exposeren nog t/m 3 juli in Galerie de Beu-
ken aan de Oude Naarderweg 14 in Laren. Punnika Kharas is 
papierkunstenaar. Haar werken kunnen beschouwd worden 
als een vorm van constructivisme en geometrische abstractie. 
Het zijn experimenten met licht en schaduw, vormen en 
structuren die ontstaan door het snijden, vouwen of bevoch-
tigen van papier. Haar papierkunst-objecten roepen bij iedere 
kijker weer andere emoties en reacties op. Voor kunstschilder 
Maja Boot is het landschap een enorme inspiratiebron. Ze 
bouwt haar schilderijen laag over laag op vanuit lage stand-
punten en maakt gebruik van aarde en zand afkomstig van 
de plekken waar ze schildert. Haar werk is robuust, afwisse-
lend en intuïtief. De geëxposeerde werken bij Galerie De Beu-
ken zijn stadsgezichten in groot formaat en in vogelvlucht-
perspectief. Keramist Marlen van Dop heeft de Nederlandse 
Keramiek Opleiding in Gouda gevolgd en is gespecialiseerd in 
het werken met klei. In haar werk laat ze zich graag inspire-
ren door de natuur: patronen in het zand, watererosie-sporen 
in rotsen, schelpen, fossielen en zaden. Ze maakt uitsluitend 
unica die volledig handmatig opgebouwd zijn. 

Weggooien? Mooi niet! Doet uw koffiemachine, strijk-
bout of stofzuiger het niet meer? Kom ermee naar het 
Repair Café dat zaterdag 14 mei wordt gehouden in de 
Blokhut, Speeltuin Ons Genoegen aan de Smeekweg te 
Laren. Een team van deskundige reparateurs in verschil-
lende vakgebieden staat daar klaar om samen met u te 
bekijken of reparatie mogelijk is, hetgeen vaak het geval 
is. U kunt terecht met huishoudelijke apparatuur, tuin-
gereedschap en ook kleding. Weggooien kan altijd nog. 

Expositie schilderijen, keramiek en paper art

Repair Café Laren  
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Met onze activiteiten willen we samen met u een bijdra-
ge leveren aan vermindering van de plastic afvalberg, 
wat het milieu ten goede komt. De reparaties worden 
gratis uitgevoerd. Wel wordt een vrijwillige bijdrage op 
prijs gesteld. Hiervoor kunnen dan weer nieuwe gereed-
schappen en materialen worden aangeschaft. Het Repair 
Café is geopend van 10.00 uur tot 13.00 uur. Na 12.00 uur 
worden geen reparaties meer aangenomen.  

Naast de tentoonstelling Sluij-
ters en de modernen is van  
17 mei t/m 4 september ook de 
Belgische modernist Théo van 
Rysselberghe (1862-1926) in Sin-
ger Laren te zien. De tentoon-
stelling is een ode aan de grote 
Belgische meester in het ver-
beelden van licht en kleur. 
Naar voorbeeld van Georges 

Seurat verbeeldt hij licht en kleur door kleine toetsen 
ongemengde verf op het doek te plaatsen. In Théo van 
Rysselberghe. Schilder van de zon wordt het omvangrijke 
oeuvre van Van Rysselberghe gevierd aan de hand van 
zijn favoriete thema’s als portretten, zonovergoten land-
schappen en kustgezichten, liefst aan de Côte d’Azur, het 
vrouwelijk naakt en bloemstillevens.

Op donderdag 19 mei verzorgt pianotrio Trio Pleyel een 
lunchconcert in het Huis van Eemnes. De musici Feyona 
van Iersel, viool, Naomi Peters, altviool, en Martijn Smits, 
piano, kennen elkaar van het Sweelinck Conservatorium 
in Amsterdam. Zij verdienden hun sporen als solist en als 
orkestmusicus, maar hebben bovenal een passie voor de 
intimiteit van de kamermuziek.
Centraal op het programma staat het Kegelstatt-trio van 
Wolfgang Amadeus Mozart. Ook staan er werken op de 
lessenaar van de Duitse componist Max Bruch, die 
wereldberoemd werd door zijn eerste vioolconcert. Trio 

Pleyel speelt een 
aantal delen uit 
zijn ‘Acht Stücke’, 
intens romanti-

Tentoonstelling Théo van Rysselberghe 

Lunchconcert Trio Pleyel

sche en diep gepassioneerde muziek. Ten slotte spelen de 
musici drie liederen van Mikhaïl Glinka in een bewer-
king voor pianotrio. De toegangsprijs bedraagt 12 euro 
en is inclusief een broodje en koffie. Aanvang 12.00 uur, 
de zaal is open vanaf 11.30 uur, af loop rond 12.50 uur. Wie 
met de bus wil komen: uitstappen op halte Patrijzenhof.
Reserveren voor is mogelijk op www.scarbomusica.nl/
bespreking.php of 035-5380827.

Op donderdag 19 mei is er weer een Par-
kinson Café in Laren. Voor de bijeen-
komst is Walter Bout MSc (Master Geria-
triefysiotherapeut) uitgenodigd. 
Streekgenoot Walter is al zo’n 30 jaar 

fysiotherapeut en sinds 2016 geriatriefysiotherapeut. Als 
geen ander weet hij het onderwerp van deze middag 
“Zijn klachten Parkinson- gerelateerd of is het een kwes-
tie van ouderdom?” over te brengen. Walter heeft grote 
aff initeit met ouderen en in het bijzonder met mensen 
met een centraal neurologische aandoening. Zijn exper-
tise in de praktijk ligt in het behandelen en begeleiden 
van mensen met de ziekte van Parkinson. Walter werkt 
nog een halve dag in de week in de fysiopraktijk en drie 
en een halve dag als docent fysiotherapie aan de Hoge-
school van Amsterdam. Net als voorheen vindt het Par-
kinson Café plaats in de Ridderzaal van Amaris Theodo-
tion, Werkdroger 1, 1251 CM in Laren. Aanvang 14.30 uur, 
de zaal is open vanaf 14.00 uur. 

Donderdag 19 mei om 19.00 uur opent het Alzheimercafé 
Huizen/BEL-gemeentes weer haar deuren. Plaats: de 
Brassershoeve, Waterstraat 2 in Huizen. Vanaf 19.00 uur 
staat de koffie en thee klaar; het programma begint om 
19.30 uur. Einde van de avond ca. 21.00 uur.
Programma: Als thuis wonen niet meer gaat; Verhuizen 
naar een verpleeghuis; Wat is het juiste moment en wat 
komt er zoal bij een opname kijken? Wie kan u daarbij 
ondersteunen?
Casemanagers Jiska Gooijer en Hella Könings gaan u 
hierover uitgebreid informeren en uw vragen beant-
woorden. Geen vervoer? Neem bijtijds contact op met de 
BelBus van Versa Welzijn, tel. 035- 5288266 (maandag t/m 
vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur). Nadere informatie: 
Henk Jolink (06-30131414). U bent van harte welkom!

Bij Galerie Gijselman aan de Drift in Laren is in het week-
end van 20 t/m 22 mei en het weekend van 27 t/m 29 mei 
een bijzondere expositie te bezoeken van Bianca Isabella 
Groenensteyn. Kunst zoals niemand anders dat maakt: 

Parkinson Café Laren 

Alzheimer Café Huizen/BEL-gemeentes

Kunst van keramiek en auto-onderdelen
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Larens Journaalvrouwelijke vormen gecombineerd met afgedankte auto-
onderdelen van merken als Rolls Royce, Porsche, Jaguar 
en Range Rover. Groenensteyn hield zich sinds haar 
jeugd bezig met verschillende kunstdisciplines, maar 
heeft haar passie nu gevonden in haar unieke stijl van 
keramiek. “Ik rijd zelf een klassieke auto, een Engels 
merk. Ik zocht nog een voet voor mijn beeld toen ik in de 
garage remschijven zag liggen. Toen bedacht ik me dat de 
remschijven leuk waren om te gebruiken”, vertelt de kun-
stenares. “Ik moest ook nog een nek hebben.” In een bak 
met oud ijzer zag ze een veer liggen, af komstig van een 
Jaguar. Zodoende ontstond de stijl voor de unieke, 
abstracte sculpturen die ze exposeert in haar achtertuin.
Groenensteyn gebruikt felle, vrolijke kleuren voor haar 
keramiek. “Ik wil uitstralen. Mensen vinden mijn sculp-
turen gezellig”, vertelt ze. “Het gebruik van klassieke 
auto-onderdelen is duurzaam. Ze worden weggegooid, 
maar ik maak er iets moois van.” Meer informatie: www.
gijselmanexposities.nl.

Nog een exposite bij Galerie Gijsel-
man: In het weekend van 20 t/m 22 mei 
en 27 t/m 29 mei worden sculpturen en 
schilderijen van Jan Vermaat (83 jaar) 
aangeboden. Jan Vermaat is rond de 
eeuwwisseling in nationaal en inter-
nationaal opzicht een zeer succesvol 

kunstenaar. Groei maakt hij door op vele internationale 
beeldhouwerssymposia waarbij werk van hem in de prij-
zen valt. Onder meer voor de Bijenkorf, Shell en Amnesty 
International ontwerpt hij beelden. Op de expositie zijn 
15 sculpturen en 11 abstract/expressionistische schilde-
rijen te koop. Er is in 2021 een boek over Jan verschenen 
met een uitgebreide bio-
grafie en foto-overzicht. 
Het boek is nog in beperk-
te oplage tijdens de expo-
sitie te koop. 
Meer informatie: 
www.gijselmanexposities.nl.

Accordeonvereniging Aurora bestaat 75 jaar en dat viert 
het orkest op zondag 22 mei om 14.00 uur met een jubile-
umconcert in muziekgebouw Schering en Inslag. De 
accordeonvereniging werd op 6 februari 1946 opgericht 
door Joop Puijk en Henk Vos, twee accordeonisten die 
voor de gezelligheid vaak samen speelden in een Larens 
café. Daar traden al snel meerdere leden toe en de vereni-
ging groeide uit tot een orkest. Aurora was van oorsprong 
een rooms-katholieke vereniging die jaren achtereen 

Expositie Jan Vermaat  

Jubileumconcert Accordeonvereniging Aurora  

meeliep in de St. Jansprocessie met een eigen vaandel.
De vereniging heeft verschillende hoogte- en diepteperi-
odes beleefd: het ledenaantal liep soms zover terug dat 
het moeilijk was om nog van een orkest te spreken. Lan-
gere tijd beschikte de vereniging over een redelijk aantal 
leden zodat er twee orkesten konden bestaan, het A- en 
het B-orkest. De beginners startten in het B-orkest met 
minder moeilijke muziek en de gevorderden in het 
A-orkest met meer ingewikkelde stukken. Een aantal 
jaren geleden stond de vereniging op het punt om wel of 
niet door te gaan; er waren leden vertrokken en er was 
geen dirigent. Door de komst van een nieuwe dirigent, 
Cees Bus, en het samenvoegen van het A- en B-orkest 
ging Aurora er weer voor!
Aurora is een gezellige vereniging met een wisselend 
repertoire: er worden bekende melodieën gespeeld, maar 
ook muziek van buitenlandse komaf. Op verzoek treedt 
het orkest op in verzorgingshuizen en bij speciale gele-
genheden. Elke donderdagavond oefenen de leden van 
20.00-22.00 uur in muziekgebouw Schering en Inslag te 
Laren. Nieuwe leden zijn van harte welkom om mee te 
komen spelen. Kaarten voor het jubileumconcert op 22 
mei kosten € 5,00 en zijn verkrijgbaar aan de zaal. Kijk 
voor meer informatie op www.accveraurora.nl.

Volleybalvereniging The Smashers organiseert op 
Hemelvaartsdag donderdag 26 mei het 39/40e Recreatief 
Volleybal Toernooi. Na drie jaar gedwongen pauze wordt 
het gezelligste buitentoernooi van het Gooi weer 
gespeeld op de velden van de sportvereniging SV Laren ‘99 
aan de Laarder Engh, Schuilkerkpad te Laren. Met de 
organisatie van dit toernooi wil Volleybalvereniging The 
Smashers het spelen van volleybal promoten en de deel-
nemers laten genieten van een gezellige en sportieve dag. 
Met extra activiteiten voor de jeugd, een grootse en 
gezellige foodparty en een leuk muzikaal intermezzo 
wordt het achtste lustrum van dit volleybaltoernooi én 
het 70-jarig jubileum van The Smashers gevierd.  

Recreatief Volleybal Toernooi  
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Ook wordt tijdens het toernooi een loterij gehouden met 
fraaie prijzen, die door vele Larense middenstanders ter 
beschikking zijn gesteld. Bovendien verwelkomt de ver-
eniging de 15.000e deelnemer. Uiteraard wacht een ver-
rassing!
Iedereen kan het leuke volleybalspel beoefenen, zich 
heerlijk uitleven op het volleybalveld en er een ontspan-
nen en gezellige dag van maken. Ook voor de kinderen 
worden weer allerlei leuke dingen georganiseerd. Zo is er 
een springkussen en kunnen kinderen hun gezichten 
laten schminken in de fraaiste kleuren. Deelname voor 
jeugdteams (12 - 15 jaar) is gratis. Voor kinderen van 6 tot 
12 jaar wordt er een mini-clinic gegeven. 
Het toernooi staat open voor recreanten (geen competi-
tieteams) 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 toer-
nooiorganisatie kan dan de poules zoveel mogelijk op 
gelijke sterkte formeren. Ieder team dient, naast het 
bedenken van een originele naam, ook een scheidsrech-
ter te leveren. Voor de meest originele naam en de fraai-
ste/gekste outfit stellen de organisatoren leuke prijzen 
beschikbaar. Inschrijven kan tot en met donderdag 19 
mei, via www.smashers.nl. Deelnamekosten per team 
bedragen € 25,00. Jeugdteams doen gratis mee.

Na twee jaar corona, waardoor tentoonstellingen organi-
seren bijna onmogelijk was, opent op zondag 29 mei in 
het Galeriecafé van het Rosa Spier Huis in Laren een ver-
kooptentoonstelling met divers en indrukwekkend werk 
van de Naardense kunstenares Magadel. Wat haar werk 
zo bijzonder maakt is dat het om een afgerond oeuvre 
gaat, waarin een duidelijk rode draad zichtbaar is: de 
zoektocht naar een innerlijke realiteit. Magadel, pseudo-
niem voor Machteld Kuijpers (Ankeveen 1940) vertrekt na 
haar opleiding van een paar jaar op de Rijksakademie te 
Amsterdam, al jong met een beurs naar Amerika, stu-
deerde onder meer aan de Boston Museum School of Fine 
Arts en gaat na vele omzwervingen tenslotte wonen in 
New York. In 1976 vertrekt ze naar Boulder, Colorado, om 
kennis te nemen van de Tibetaanse rolschilderingen, die 
in New York haar belangstelling hebben gewekt. Daar 
verandert haar schilderstijl: van traditionele olieverf-
schilderingen op doek naar werken op een transparante 
drager. In het begin op plexiglas, later voornamelijk op 

Expositie transparante kunst

oprolbare f ilm. Een aantal werken in 
deze unieke manier van schilderen is 
op de tentoonstelling te zien. Evenals 
haar monoprints, die door de kleu-
rintensiteit direct de aandacht trek-
ken. Later, wanneer ze teruggekeerd 
is in Nederland en in Naarden woont, 
wordt zij overspoeld door inspiratie 

en schildert zij haar zogenaamde kerncollectie, nu voor 
een deel in het bezit van de Rijksdienst Cultureel Erf-
goed. Haar kunst communiceert direct met de beschou-
wer onder meer door de kleuren die hem in zijn bewuste 
of onbewuste raken. 
De opening van de tentoonstelling is in het Galeriecafé 
om 15.30 uur. Het openingswoord zal worden gehouden 
door kunsthistorica Diana Kostman. De opening wordt 
muzikaal omlijst door de pianiste Dagmar Kuijpers. De 
expositie is gratis toegankelijk en te zien tot 24 juli. 

Tijdens de atelierroute op 28 en 29 
mei houdt de familie La Brijn hun 
jaarlijkse planten- en brocantever-
koop op de Akkerweg 9 te Laren. De 
bijzondere planten zijn zelf opgepot. 
De brocante is betaalbaar. Er zijn ook 

(moes)tuinboeken en tuintijdschriften te koop. Verder 
ook boeken over kunst en deze regio.

Versa Welzijn organiseert op maandag 30 mei in het 
Brinkhuis een sociaal-culturele middag voor senioren. 
Dit keer zal Antoinetty van den Brink, schrijfster van het 
boek “Door de wol geverfd”, een lezing houden over Laren 
als weversdorp. De lezing begint om 14.00 uur. De entree-
prijs bedraagt € 5,00. 

Fiets op 31 mei van 18.45-20.45 uur met Jan van den Brink 
van SOLL (Stichting Oude Landbouwgewassen) langs de 
verborgen akkers in Laren. Deelnamekosten € 11,00. 
Aanmelden bij de Volksuniversiteit.

Nadat de voorstelling als gevolg van een COVID-uitbraak 
in de cast in november 2021 moest worden geannuleerd, 
voert Toneelgezelschap De Papegaai alsnog de voorstel-
ling Club La Centuria op. En wel op woensdag 1, donder-
dag 2 en vrijdag 3 juni aanstaande. Club La Centuria is 
een muzikaal avontuur onder regie van Bas Groenen-
berg. De muziek is oorspronkelijk af komstig van de Itali-
aanse artiest Zucchero en voor de gelegenheid volledig 

Planten & brocante 

Culturele middag voor senioren
 

Fietstocht Laren 

De Papagaai speelt Club La Centuria
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bewerkt door René Citroen, erelid 
van De Papegaai. Op het toneel 
van theater Singer Laren worden 
de toeschouwers meegenomen 
naar het broeierige Cuba. Begeleid door een live orkest 
voeren ruim dertig acteurs en actrices – jong en oud – een 
wervelende show op, voorzien van zang en dans, die 
naast uitbundigheid ook momenten van mijmering en 
overpeinzing biedt. Aanvang: 20.15 uur, Theater Singer 
Laren. Kaarten te bestellen via: www.depapegaai.com

Ter ere van het 45-jarig 
bestaan organiseert Touw-
trekvereniging T.T.V. Touwtje 
op zondag 5 juni een superge-
zellig Plaggentouwtrektoer-
nooi voor ongetrainde teams. 
Ben je sportief en/of houd je 
van gezelligheid, geef je dan 
met een team op! De vereni-
ging laat je deze middag 
graag kennismaken met de 

touwtreksport. Een team bestaat uit 6 personen. Er is een 
dames- en herenklasse. Het toernooi vindt plaats op ter-
rein van SV Laren’99 (Schuilkerkpad 2) en start om 13.00 
uur. Na af loop van het toernooi is er een prijsuitreiking 
en barst in de kantine het feest los onder leiding van een 
DJ. Je bent ook van harte welkom om langs te komen en 
aan te moedigen. Ook aan de kleine bezoekers is gedacht. 
Voor hen is er een springkussen waar ze zich op kunnen 
vermaken. Deelname is gratis. Je kunt een team van 6 
personen opgeven via: ttvtouwtje@hotmail.com.

Het Larense mannenkoor ‘De Speuit’, voortgekomen uit 
de brandweer, bestaat dit jaar 5 jaar. Dat wordt gevierd 
met een korenfestival op zondag 19 juni in de muziek-
tent op de Brink. Het festival begint om 14.00 uur. Diver-
se koren uit het Gooi hebben hun medewerking al toege-
zegd, dus het belooft een feestelijke bijeenkomst te 
worden. De komende weken worden meer details bekend, 
o.a. via posters op diverse plekken in Laren. Kijk ook op de 
website van het koor: www.despeuit.nl.

Op vrijdag 1 juli is het eindelijk zover. Na twee jaar van 

Plaggentouwtrektoernooi 

Lustrum Mannenkoor ‘De Speuit’ 

Papageno Zomerconcert  

afwezigheid vanwege de pan-
demie vindt het jaarlijkse 
Papageno Zomerconcert op het 
eiland nabij Rust Wat weer 
plaats. Het Papageno Zomer-
concert is sinds enkele jaren 
een cross-over van hedendaag-
se en klassieke muziek. Tijdens 

deze editie van het Zomerconcert gaat er waarschijnlijk 
ook f link gedanst worden, want niemand minder dan 
soul -en jazzzangeres Trijntje Oosterhuis is dé hoofdact 
van het Papageno Zomerconcert. Ook dit jaar gaat de 
gehele opbrengst van het concert naar het goede doel. 
Trijntje is een veelzijdig artiest. Zo scoorde ze solo grote 
hits, maar werkte zij ook samen met grote artiesten zoals 
Lionel Richie en Burt Bacharach. Van 2012 tot 2017 maak-
te ze deel uit van de gelegenheidsformatie Lady’s of Soul. 
Tevens is ze lange tijd jurylid geweest in The Voice of 
Holland en It takes 2. Sinds 2018 is Trijntje een geheel 
nieuwe weg ingeslagen door het uitbrengen van meer-
dere Nederlandstalige albums. 
Tijdens het concert wordt Trijntje begeleid door haar 
eigen ritmesectie en speelt ze samen met het Naardens 
Kamerorkest (NAKO). Dit orkest zal ook apart te beluiste-
ren zijn met zowel klassieke als meer eigentijdse muziek-
stukken. Het Naardens Kamerorkest staat sinds 2005 
onder leiding van dirigent Jeppe Moulijn. Hij is verant-
woordelijk voor de arrangementen waarmee het klassie-
ke orkest Trijntje Oosterhuis gaat begeleiden.
De opbrengst van het concert gaat volledig naar Stich-
ting Papageno Huis Laren. Kaarten zijn te koop via www.
zomerconcert.nl en bij de Larense boekhandel.

Het Dorpsfeest in Laren staat gepland voor het weekend 
van 17 en 18 september. Het moet een feest worden voor 
alle Laarders met muziek, kunst, cultuur, sport, culinair 
en andere events. De organisatie is in handen van Anne-
mieke van Waterschoot. Zij is aangesteld door de gemeen-
te voor de coördinatie van het dorpsfeest. Voor ideeën, 
input of andere vragen kunt u haar bereiken op 06-46614545 
of mailen met nazomerfeestlaren@gmail.com.

Nazomerfeest Laren

Larens Journaal

TTV Touwtje
45 jaar jubileum

Plaggentoernooi 
5 juni 1e pinksterdag

aanvang: 13:00  
Locatie: terrein SV Laren’99 
Schuilkerkpad 1a in Laren

aanmelden via de site: www.ttvtouwtje.nl.
Of scan de QR code en vul het aanmeldformulier in: 

je vind ons via TTV Touwtje

Plaggen
touwtrektoernooi
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Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:
Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
334 01-06-22  vrij. 10-06 en za. 11-06
336  29-06-22 vrij. 08-07 en za. 09-07

•  dinsdag 17 mei 14.30 
Persona non Grata Komedie/Drama

•  woensdag 18 mei 14.30 
King Richard Biografie/sport

•  dinsdag 24 mei 14.30 
Annette Muziek/Drama

•  woensdag 25 mei 19.30 
Riders of Justice Komedie/Misdaad

•  dinsdag 31 mei 14.30 
Persona non Grata Komedie/Drama

•  woensdag 1 juni 19.30 
Spencer Historisch/Drama

•  zaterdag 4 juni  11.00 
Ook muizen gaan naar de hemel Pannenkoekenfilm 
Kinderfilm

•  woensdag 8 juni 19.30 
Un Triomphe Komdie/Drama

•  dinsdag 14 juni 14.30 
The worst person in the world Drama/Komedie

•  woensdag 15 juni 19.30 
The electrical life of Louis Wain Biografie/Drama

•  dinsdag 21 juni 14.30 
Spencer Historisch/Drama

•  woensdag 22 juni 19.30 
Un Triomphe Komdie/Drama

•  zaterdag 25 juni 11.00 
Mama Boe - op zoek naar thuis Pannenkoekenfilm 
Kinderfilm

•  dinsdag 28 juni 14.30 
The electrical life of Louis Wain Biografie/Drama

•  woensdag 29 juni 19.30 
The worst person in the world Drama/Komedie

4 juni en 25 juni – Pannenkoekenfilm 
Gezellig op een zaterdagmorgen met 
papa, mama, oma of opa naar het 
Brinkhuis voor de Pannen koekenfilm. 
De film begint om 11.00 uur en duurt 
ca 1 uurtje. Aansluitend zijn er 
pannenkoeken en limonade! 

Prijs per persoon € 10.00

Filmagenda Brinkhuis 

Terugkerende activiteiten
PC HelpdeskBEL, Brinkhuis, iedere werkdag van 
10.00-12.00 uur
Inloopspreekuur Juridisch advies, Brinkhuis, iedere 
eerste maandag van de maand, 14.00-15.30 uur
De Derde Helft, SV Laren’ 99, elke dinsdagochtend van 
9.30-13.00 uur
Dagje Hart van Laren, Brinkhuis, iedere dinsdag van 
10.30-15.00 uur
Inloopspreekuur Leerwerkloket, Brinkhuis, woensdag 
oneven weken van 10.00-11.30 uur
Koffie-inloopochtend Versa Welzijn, Brinkhuis, iedere 
donderdag van 10.00-11.30 uur
Brei-en-haakcafé, Brinkhuis, elke eerste donderdag van 
de maand van 10.00-12.00 uur
Taalcafé Laren, Brinkhuis, elke donderdag van 
10.30-12.00 uur
Sociaal Wijkteam, Brinkhuis, iedere donderdag van 
13.00-14.00 uur
Humanitas Thuisadministratie, Brinkhuis, iedere 
donderdag 14.00-16.00 uur
Vrijwilligerscentrale, Brinkhuis, oneven donderdagen 
van 10.00-11.30 uur
Geef-en-neemtafel, Brinkhuis, iedere vrijdag van 
10.00-12.00 uur
Peutervoorlezen in de bibliotheek, Brinkhuis, iedere 
vrijdag van 11.00-11.30 uur
Repair Café Laren, Ons Genoegen (speeltuin), elke 
tweede zaterdag van de maand van 10.00-13.00 uur
Open Podium, Bibliotheek Huizen, elke laatste zaterdag 
van de maand van 10.45-12.00 uur
Parkinson Café Laren, Amaris Theodotion, elke derde 
donderdag van de maand vanaf 14.30 uur
Culturele middag voor senioren, Brinkhuis, elke eerste 
maandag van de maand, 14.00-16.00 uur 
Walking Football, SV Laren ’99, elke dinsdag- en 
vrijdagmorgen van 10.00-11.00 uur
OldStars Hockey, LMHC, elke vrijdagmorgen van 
10.00-12.00 uur
Oldstars Volleybal, Huis van Eemnes, elke dinsdag van 
10.00-11.30 uur
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Agenda
t/m 23 mei  Galeriecafé Rosa Spier Huis: 

Expositie ‘Verscholen parels’
t/m 22 juni  BEL Kantoor Eemnes: 

Tentoonstelling BEL-Art Vereniging 
van Beeldende Kunstenaars 
‘Laren-Blaricum’

t/m 31 mei  Papageno Huis: 
Overzichtstentoonstelling 
‘Kunstommetje’

t/m 3 juli  Galerie de Beuken: Expositie 
schilderijen, keramiek en paper art

t/m 18 sep  Landgoed Nardincland: Expositie 
Sculpturen uit het Kurhaus

13 mei  Rosa Spier Huis: Dokwerk Saxophone 
Quartet, 20.00 uur

14 mei  Blokhut, Speeltuin Ons Genoegen: 
Repair Café, 10.00-13.00 uur

15 mei  Rosa Spier Huis: Arno Bornkamp en 
André Arends, 15.30 uur

17 mei  Film aan de Brink: Persona non 
Grata, 14.30 uur

17 mei t/m 4 sep  Singer Laren: Tentoonstelling ‘Théo 
van Rysselberghe. Schilder van de zon’

17 t/m 20 mei  Avond vierdaagse
18 mei  Film aan de Brink: King Richard, 

14.30 uur
18 mei  Theater aan de Brink: Entre dos 

Mundos, 20.15 uur
19 mei  Huis van Eemnes: Lunchconcert Trio 

Pleyel, 12.00 uur
19 mei  Amaris Theodotion: Parkinson Café 

Laren, 14.30 uur 
19 mei  Brassershoeve Huizen: 

Alzheimercafé Huizen/BEL, 
19.00-21.00 uur

20 mei  Singer Theater: ABBA The Music, 
20.15 uur

20 t/m 22 mei  Gijselman Exposities: Expositie 
Bianca Groenensteyn

20 t/m 22 mei  Gijselman Exposities: Expositie  
Jan Vermaat

21 mei  Singer Theater: Mannen huilen niet, 
20.15 uur

21 mei  Opening clubgebouw Maggy Lekeux, 
veerweg  15, 16.00 uur 

22 mei  Muziekcentrum Schering en Inslag: 
Jubileumconcert Accordeon-
vereniging Aurora, 14.00 uur

24 mei Film aan de Brink: Annette, 14.30 uur

25 mei  Film aan de Brink: Riders of Justice, 
19.30 uur

25 mei  Singer Theater: In Concert – Frank 
Boeijen, 20.15 uur

26 mei  Terrein SV Laren: 
Hemelvaarttoernooi The Smashers

27 t/m 29 mei  Gijselman Exposities: Expositie 
Bianca Groenensteyn

27 t/m 29 mei  Gijselman Exposities: Expositie Jan 
Vermaat

28 en 29 mei Atelierroute Laren
28 en 29 mei  Fam. La Brijn, Akkerweg 9: Planten & 

brocante
29 mei t/m 24 juli  Galeriecafé Rosa Spier Huis: 

Verkooptentoonstelling Magadel
30 mei  Brinkhuis: Culturele middag voor 

senioren, 14.00 uur 
31 mei  Film aan de Brink: Persona non 

Grata, 14.30 uur
31 mei  Fietstocht langs verborgen akkers in 

Laren (Volksuniversiteit), 18.45-21.00 uur
1 juni  Theater aan de Brink: Gonnie en 

Gijsje, 10.30 & 15.00 uur
1, 2 en 3 juni  Theater Singer Laren: Club La 

Cubanita, Toneelgezelschap De 
Papegaai, 20.15 uur

4 juni  Film aan de Brink: 
Pannenkoekenfilm, 11.00 uur

5 juni  SV Laren’99: 
Plaggentouwtrektoernooi T.T.V. 
Touwtje, 13.00 uur

17 t/m 19 juni Brink: Art Laren
19 juni  Muziektent Brink: Lustrmum 

Mannenkoor ‘De Speuit’, 14.00 uur
25 juni  Film aan de Brink: 

Pannenkoekenfilm, 11.00 uur
25 juni  Brinkhuis: Muziekdag Gooische 

Muziekschool
1 juli  Rust Wat: Papageno Zomerconcert, 

20.15 uur
2 t/m 10 juli Kermis Laren
17 en 18 sept Dorpsfeest Laren

Collectes 
15 t/m 21 mei Longfonds
29 mei t/m 4 juni Prins Bernhard Cultuurfonds
5 t/m 11 juni EpilepsieNL
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
1 juni 2022

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

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

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

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

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

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

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