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Erna Hemming
Nadat ze in 1999 de finale van de Henny Huisman
Sondmixshow won, raakte de professionele zangcarrière van
Erna Hemming in een stroomversnelling. Onlangs heeft de
zangeres, vocal coach en tekstdichter haar praktijk
uitgebreid met zangtherapie voor mensen met mentale
problemen. Het Larens Journaal sprak Erna erover in haar
muziekstudio aan de rand van Naarden, in een bosrijke en
rustgevende omgeving. ‘Veel mensen hebben in hun jeugd te
horen gekregen dat ze niet kunnen zingen. Maar juist in deze
rare tijd wil ik zeggen: Durf je stem te laten horen!’

Hoe is het jou na het winnen van de
Soundmixshow vergaan?
‘Dankzij de Sounmixshow heb ik een prachtige muzikale
carrière kunnen ontwikkelen. Ik kreeg een platencontract
en trad regelmatig op in binnen- en buitenland. Later ben
ik ook les gaan geven aan zowel kinderen als volwassenen,
ik heb musicalgroepen geleid en coachingstrajecten
gedaan met onder meer managementgroepen van bedrijven. Onlangs heb ik mijn zangcoaching uitgebreid op therapeutische basis voor volwassenen die kampen met mentale problemen, burn-out, depressie of met de diagnose
PTSS.’

Hoe kan zang helpen bij dit soort
problemen?
‘Wanneer je écht verbinding maakt met je stem, spreek je
het zelfhelende vermogen van je lichaam aan. Deze holistische methode, die ervan uitgaat dat alles met elkaar is verbonden, heb ik in de afgelopen jaren in mijn zanglespraktijk intensief ontwikkeld. Klank doet zoveel meer dan je
denkt. Als je zingt, resoneert je stem door je hele systeem.
Bovendien komt er een stofje vrij in je hersenen waar je
happy van wordt. Daarom heb ik mijn praktijk ook ‘La Voce
Felice’ genoemd, Italiaans voor ‘de gelukkige stem.’ Door
een speciale begeleiding en zangcoaching help ik mensen
die niet meer in balans zijn om hun stem én zichzelf terug
te vinden. Ik zie hoe mijn leerlingen groeien, hoe ze steeds
beter in hun vel gaan zitten.’

ontstaan. Mensen gaan zich afvragen hoe ze hun dagen
anders kunnen invullen. Sommigen komen erachter dat ze
eigenlijk helemaal niet gelukkig worden van de dingen
waar ze altijd mee bezig zijn. Ik denk dat de tijd rijp is voor
verandering. Met mijn zangtherapie wil ik graag een extra
aanvulling bieden op de reguliere vormen van psychotherapie. Zodat mensen kunnen ervaren dat ze gelukkig kunnen worden van wat ze zelf in huis hebben: hun stem. Want
als je zingt, ben je volledig gefocust, je zit helemaal in je
eigen systeem. Zingen tilt je aan alle kanten op. Het geeft
zoveel energie.’

Laren?
‘Ik woon al twaalf jaar met enorm veel plezier in Laren, op
een leuk plekje met fijne mensen om me heen. De sfeer in
Laren vind ik erg prettig. Het is een kunstenaarsdorp met
authentieke gebouwen, wat iets gemoedelijks heeft, terwijl
het dorp ook klasse uitstraalt. Laren is voor mij een rustpunt, maar tegelijkertijd is het een dorp dat bruist. Een
unieke combinatie.’

Welke inwoner van Laren verdient een pluim?

Wat maakt deze vorm van zangtherapie juist
nú zo waardevol?

‘Gitte Spee, ik ken haar al jaren. Ze is ongelooflijk getalenteerd. De dieren die ze tekent komen in de verhalen echt tot
leven. Haar boeken blijven leuk, er zit ontzettend veel
humor in. Daarnaast is ze erg bescheiden en een heel fijn
mens.’

‘In deze lastige tijd kampen veel mensen met psychische
klachten. Tegelijkertijd zie je ook een nieuw bewustzijn

Kijk voor meer info op www.ernahemming.nl

De Johanneskerk bestaat in 2021
500 jaar! Om dit oudste monument
van Laren voor de toekomst te
bewaren, is veel geld nodig. Zodat na
een grondige renovatie van binnen
en buiten de kerk weer voor de dorpsgemeenschap gebruikt kan worden.
Voor diensten, lezingen, concerten
en andere voor onze dorpsgemeenschap belangrijke bijeenkomsten.
Wij hopen dat u bereid bent vriend
en financieel bij
te dragen
Bewegenteisworden
een belangrijk
onderdeel
aan de plannen.
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dat geldt dus ook in Laren. Wij hebben in deze collegeperiode een actief
beleid voor sport- en scoutingverenigingen ontwikkeld. Verenigingen
kunnen bij ons subsidieaanvragen
indienen om hun infrastructuur te verbeteren of te vernieuwen.
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Maar daarnaast kunnen verenigingen niet zo gemakkelijk
meer als in vroegere tijden voldoende sponsors vinden om
hun accommodaties op peil te houden. Daarvoor hebben
we een gemeentelijk accommodatiebeleid ingevoerd.
04-06-20 14:30

Activiteiten

Colofon

Waarom is dat van belang? Allereerst omdat de vele
Larense verenigingen (hockey, voetbal, twee tennisverenigingen en twee scoutinggroepen; samen zo’n vierduizend leden) een hele belangrijke rol spelen in de
opvang en begeleiding van onze jeugd. In de zomer en
winter worden door vele vrijwilligers dagelijks honderden jongens en meisjes in de verenigingen opgevangen
en sportief aan het werk gezet. Dat houdt aan de ene
kant kinderen ‘van de straat’, leert ze om in een sociale
omgeving goed te functioneren, en aan de andere kant
brengt het spelplezier en is het goed voor lijf en leden.

Wat doen we zoal voor de verenigingen? Een paar belangrijke ontwikkelingen: SV Laren ’99 opent volgend jaar
een gloednieuw clubhuis, Scouting Maggy Lekeux hoopt
in 2021 een eigen onderkomen te hebben gebouwd, tennisvereniging ‘t Laer heeft nieuwe LED-verlichting en
kan zonnepanelen gaan plaatsen, de LMHC kan een
nieuw veld aanleggen en LLTC heeft subsidie ontvangen
om haar verlichting te verduurzamen naar LED.
Bij al deze projecten heeft de gemeente gelukkig een forse financiële bijdrage kunnen leveren. Sport en scouting
zijn belangrijke onderdelen voor een vitale Larense
samenleving, en zij verdienen dan ook al onze steun.

Ton Stam,
Wethouder
t.stam@laren.nl

Coronafonds

De effecten van de corona-maatregelen raken ons allemaal persoonlijk. Met deze maatregelen hopen we het
aantal besmettingen omlaag te krijgen. De effecten
treffen ook in financiële zin een grote groep mensen.
Het rijk ondersteunt getroffen ondernemers met een
aantal regelingen om de ergste klappen op te vangen.
Ook de culturele instellingen waar Laren financieel
aan bijdraagt hebben het moeilijk. Het museum van
Singer Laren is na lange tijd gesloten te zijn geweest
weer open, maar de horeca is weer dicht. Dat geldt ook
voor het Brinkhuis, waar activiteiten zijn afgelast.
Ook zwembad de Biezem zal uitkomen op minder
bezoekers dan in een regulier jaar.
Voor Singer en het Brinkhuis is er een overbruggingsbijdrage beschikbaar van het Rijk en de Provincie.
Voor zwembaden wordt daar nog voor gelobbyd. Voorwaarde voor toekenning van deze gelden is wel, dat de
gemeente de bijdragen matcht. En dat is met een
strakke begroting niet mogelijk. Daarom heeft het
college voorgesteld een Coronafonds in te stellen. Dit
fonds, ter grootte van 1 miljoen euro, wordt gedekt uit
opbrengst van de verkoop van de voormalige ambtswoning.
ee

Speciale aandacht voor kinderen
Eemnesserweg 19a Laren
035-5315894
www.tandartscentrumlaren.nl

Inzet is, dat na matching de gelden weer terugkomen
via het Rijk. Of dat lukt, is nu geen zekerheid. Zeker is
wel dat, als we niets doen, deze instellingen niet zullen overleven en wellicht definitief moeten sluiten.
Dat zou pas een echte aderlating zijn voor Laren. Daarom vindt Larens Behoud dat we dit fonds moeten
oprichten, zodat instellingen het maximale aan bijdragen van hogere overheden
kunnen ontvangen en waar we
Larense ondernemers indien
nodig mee kunnen ondersteunen.

Karel Loeff
Fractievoorzitter
Dit is een podium voor

Politiek

Omdenken: the bright side of corona?

Geen film, verjaardag, etentje of reisje. Kort samengevat: het is niet leuk. Dan is leuk nog zacht uitgedrukt
voor ondernemers, verzorgenden, zieken en al die
anderen bij wie het f link tegenzit en tegenzat en die
door de coronacrisis getroffen zijn. Het einde van de
narigheid is bovendien helaas nog niet in zicht.
Hoe vervelend ook: je kunt al die narigheid ook
omdenken. Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Dit is namelijk ook het uitgelezen moment om eens kritisch te kijken naar de
gang van zaken van voor de corona. Wat we in maart
‘normaal’ noemden was lang niet altijd in orde. Want
zijn de stikstofproblematiek, vluchtelingenstromen
en klimaatopwarming wel normaal?
Op weg naar het nieuwe normaal zou ook kunnen
betekenen dat we gaan nadenken over een andere
richting. Ook op gemeentelijk niveau kunnen duidelijke en andere keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld
m.b.t. energie, woningbouw, groen en verkeer. Op 6
november komt het gemeentelijk beleid ter sprake in
de raad: Wat gaan we de komende jaren doen?
Als ik het Larense college inschat: een konijn dat verstijfd blijft zitten in het licht van de koplampen. Angstig en roerloos en hooguit op het laatste moment
wegvluchten, maar geen initiatief, visie of vergezicht.
Het is hen nauwelijks kwalijk te nemen maar wel een
gemiste kans.
Een piepklein kansje dat het er iets vernieuwends te
horen zal zijn maar de voorstellen van het college
geven weinig hoop. Misschien
moet ik het nog maar een keertje gaan omdenken want er zijn
mogelijkheden genoeg.

Laren rijk?

Veel mensen in ons land beschouwen Laren als een van
de rijkste gemeenten van Nederland. Dat mag dan
misschien gelden voor veel inwoners, maar voor de
gemeente zelf geldt dat bepaald niet. Laren is in feite
straatarm. Natuurlijk, we hebben voorzieningen waar
menig inwoner van andere gemeenten jaloers op kan
zijn, maar die kosten de gemeente Laren dan ook veel
geld. Denk maar aan het Brinkhuis, Singer en de Biezem. Bovendien wordt de zorg voor zwakkeren en
hulpbehoevenden zo langzamerhand een forse post op
de begroting. Ruim een derde van de begroting wordt
al besteed aan wat het “sociale domein” heet.
Ook dat is kenmerkend voor onze gemeente. We laten
jongeren, ouderen en hulpbehoevenden niet in de kou
staan. Ook sport en cultuur mogen rekenen op financiële hulp als het echt nodig is. Dát maakt ook, samen
met de prachtige groene en natuurlijke omgeving, dat
over het algemeen men zeer tevreden is over het
wonen in ons prachtige dorp en over de inzet van de
gemeente om het zo te bestendigen of zelfs waar
mogelijk te verbeteren. Het betekent echter ook dat
het onontkoombaar is dat de ozb voor komend jaar
moet worden verhoogd. Voor de VVD altijd een uiterst
zwaarwegend punt. Maar snijden in onze hooggewaardeerde voorzieningen is dat net zo zeer. Waar
mogelijk houden we „de vinger op de knip“ en bezuinigen waar het kan, maar zetten wij ons ook in voor de
kwaliteit van het wonen, leven en werken in ons fantastische dorp.

Bart Vos
Raadslid Groen Laren
de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Johan de Bondt
fractievoorzitter

18e kapper in Laren?

27 paaltjes om ramkraak te voorkomen

Circulaire routepaaltjes al weer vervangen

Coronahosts en -hostesses delen gratis mondkapjes uit
Halloween steeds meer ingeburgerd in Laren
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Deze herfst een explosie van paddenstoelen, vooral veel
vliegenzwammen

Een Sara gespot op het Mauvezand
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Een laatste koppie thee bij ’t Bluk

Er valt weinig voor Utrechtse jongelui te
(auto)spotten

Grote belangstelling voor griepprik

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

Evenement bij
mij om de hoek?

•	Plein 1945 35, 1251 MA, bouwen van een kantoorruimte aan de woning

Zó weet je ervan!

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

www.overuwbuurt.overheid.nl

Abonneer je op de e-mailservice of download de app

Aangevraagde
omgevingsvergunningen
•	Westerheide 2, 1251 ET, wijzigen van de gevelreclame,
ingekomen 9 oktober 2020
•	Herdersweg 13, 1251 EP, plaatsen van een houten
poort, ingekomen 12 oktober 2020
•	Kerklaan 25A, 1251 JS, wijzigen van de bestemming
woning naar kantoor, ingekomen 12 oktober 2020
•	Kostverloren 50, 1251 TR, realiseren van een uitrit,
ingekomen 12 oktober 2020
•	Slangenweg 1A, 1251 RT, verbouwen van het
woonhuis, ingekomen 16 oktober 2020
•	Sint Janstraat 13, 15 en 17, 1251 KX, vervangen van
dakkapellen, ingekomen 21 oktober 2020
•	Lammert van de Tongelaan 18, 1251 NW, plaatsen van
een erfafscheiding en vellen van 1 boom, ingekomen
15 oktober 2020
•	Drift 26, 1251 CD, plaatsen van een inrijpoort,
ingekomen 22 oktober 2020
•	Sint Janstraat 45, 1251 KZ, vervangen van 2 dakkapellen, ingekomen 9 oktober 2020
De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in
Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

Verleende
omgevingsvergunningen
•	Hein Keverweg 22, 1251 BV, verbouwen van de
woning en vellen van 1 boom, verzonden 13 oktober
2020
•	Zevenenderdrift 61, 1251 RB, verplaatsen van het
kozijn, verzonden 13 oktober 2020
•	Laren D 817, grenzend aan Vredelaan 49, 1251 GH,
plaatsen van een gaashekwerk, verzonden 13 oktober
2020
•	Oude Drift 1, 1251 BS, bouwen van een nieuwe
vleugel aan het museum, verzonden 15 oktober 2020
•	Rueterlaan 3, 1252 AA, plaatsen van een zwembad in
de achtertuin, verzonden 20 oktober 2020
Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeentelijke website.
De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
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Verleende omgevingsvergunning van rechtswege
•	Krommepad 10, 1251 HP, bouwen van een bijgebouw
met kelder, verzonden 12 oktober 2020
Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeentelijke website.
Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij
de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus
16005, 3500 DA Utrecht.

Verstrekkingsbeperking
(geheimhouding) persoonsgegevens
In de Basisregistratie Personen, de officiële benaming
voor de Nederlandse bevolkingsadministratie, zijn alle
persoonsgegevens opgenomen. Het gaat hierbij niet
alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om
gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap,
nationaliteit, ouders en kinderen.
Sommige instanties krijgen uw persoonsgegevens automatisch. Andere instanties moeten daarvoor eerst een
verzoek indienen bij de gemeente. Wilt u dat zij uw gegevens niet krijgen? Dan kunt u ons vragen om verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens.
Automatische verstrekking
Uw gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan
overheidsinstellingen als de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Ook bijzondere maatschappelijke
instellingen, zoals pensioenfondsen, krijgen uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van
hun wettelijke taken. Het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie
aan deze instanties wordt verstrekt. U kunt de verstrekking van gegevens aan deze instanties niet voorkomen,
omdat dat wettelijk is bepaald.
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Gegevensverstrekking aan andere instanties
beperken
Curatoren, advocaten, niet-commerciële instellingen als
sport- en muziekverenigingen en Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie krijgen uw gegevens niet automatisch. Zij moeten daarvoor een verzoek indienen bij
de gemeente. Voor deze verzoeken kunt u verstrekkingsbeperking van uw gegevens vragen. Hiervoor dient u een
schriftelijk verzoek bij ons in met een kopie van uw legitimatiebewijs. Als wij uw verzoek hebben verwerkt, ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Familiebericht
Geboorte
26-09-2020

Hoogevest, Filip Willem John van

Huwelijk/partnerschap
14-10-2020	Gilbert Petrus van Wassenaar en
Aaltje Dieuwke van der Steeg

Gemeenteraadsvergadering
De gemeenteraad vergadert vrijdag 6 november om 09.30
uur in de raadzaal van Eemnes aan de Zuidersingel 1. Uit
veiligheidsoverwegingen adviseren wij de vergadering
niet te bezoeken, maar deze live te volgen via
laren.notubiz.nl/live Onderstaande agenda geeft een
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen.
Zie de volledige agenda op www.laren.nl
• Programmabegroting 2021 gemeente Laren
• 1e begrotingswijziging 2021 BEL Combinatie
• Instellen noodfonds coronamaatregelen

Kijk jij om of kijk jij weg

Hoe gaat het met…

Larense zaken

In deze interviewreeks spreken we met een aantal Laarders over hoe het met hen gaat in deze tijden van corona.
Hoe gaat het met Marcel Karssen van SV Laren ‘99?
Marcel Karssen kijkt voor SV Laren ’99 uit naar een heerlijk
voorjaar 2021
“Corona áchter ons en een nieuwe clubhuis vóór ons”
Geef Marcel Karssen één voorzet en hij scoort. De toekomst van SV Laren ’99? “Als we corona straks achter ons
hebben en er staat in april ’21 een nieuw clubhuis, hoe
mooi zou dat zijn; corona áchter ons en een nieuw clubhuis vóór ons.” De penningmeester van de SV is tevens
‘voorzitter voetbal’. Dat vraagt om een energiek mens,
zeker in deze tijd. Energiek én positief. “Geen treurverhaal hoor.”

Natuurlijk is er gerekend of die investering wel kan in
deze tijd. “Financieel is de impact van de crisis vooralsnog meegevallen voor de club, vooral ook door de regelingen van de overheid. En alle leden betalen het volle pond
contributie. We vragen ze om er samen doorheen te
komen en dat doen ze ook. Ik denk dat we straks kunnen
zeggen: mooi dat we hier samen doorheen zijn gekomen.”
Geen treurverhaal dus, niet op het sportieve vlak en ook
niet na de tweede tik van veertien dagen geleden, toen de
competitie er wéér uitging. “Een paar weken na de stop
op 12 maart begonnen we alweer met trainen voor de
jongste jeugd, vervolgens alweer vrij snel met de junioren en de senioren. We hebben maar een paar weken écht
stil gelegen. Daarna hebben we de zomerstop ingekort,
normaal is die acht weken, nu was die maar een maand.
De impact op de weggevallen competitie is groot
geweest, maar we konden voor de leden het bewegen en
voetballen blijven faciliteren.”

Oh ja, hij is ook (mede-)elftalleider van het eerste.
“Eigenlijk de leukste rol, want daarin ben je echt met
voetbal bezig.” Hij was het al twaalf jaar bij Karssen-junior, maar die is inmiddels drieëntwintig. Senior zit dus
‘diep in de club’.
Bij de ledenvergadering in september nam Marcel Karssen het penningmeesterschap op zich. Die plek was al
een tijd vacant. De plannen voor een nieuw clubhuis voor
de voetbal- en tennisclub waren vergevorderd, de vrijwilligers vol vuur en een penningmeester onmisbaar. “Door
corona mocht niet ineens alles stilvallen. Als we nu niet
hadden doorgepakt, waren we het momentum kwijtgeraakt.” Komende maand gaat het huidige clubhuis plat.

Karssen hoopt wel dat de tweede tik kortere impact
heeft. Net als andere sportclubs met eigen clubhuis zag
SV Laren de omzet instorten. “In drie maanden viel een
half jaar omzet weg. Die eerste sluiting viel precies in de
mooie maanden; de tijd van het eindfeest, de toernooien,
de Gooise Vierdaagse en de mooie dagen waarin de mensen op de club blijven hangen.”
Maar achterom kijken past niet bij Karssen. Pessimisme
evenmin. Past ook niet bij SV Laren ’99. “Als er dinsdags
een persconferentie was, was het clubhuis zaterdags
helemaal coronaproof, met routing, pijlen, spatschermen, alles. Als de urgentie er is, kunnen we blijkbaar
samen bergen verzetten. Het is mooi om te zien dat dat
altijd maar lukt. Dat geeft veel energie. Moet je nagaan
wat volgend voorjaar kan brengen, als er weer meer kan,
met meer ruimte en meer sfeer. Dan gaan we hier sterker
uitkomen dan we voor corona waren.”
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Verrassing voor mantelzorgers!
Zoals ieder jaar is het op 10 november weer Dag van de
Mantelzorg. Een dag waarop mensen die zorgen voor een
ander in het zonnetje worden gezet. Deze mantelzorgers
zetten zich belangeloos in voor hun partner, kind, vader/
moeder, broertje of zusje, vriend of buur.
Vanwege de coronamaatregelen is er dit jaar geen dag
van ontmoeting en ontspanning. Als blijk van waardering worden de mantelzorgers in de BEL-gemeenten dit
jaar getrakteerd op een cadeau dat in de week van 10
november bij hen wordt thuisbezorgd.
Mantelzorgers uit Laren ontvangen een tienrittenkaart
voor zwembad De Biezem of een cadeaubon voor bloemen. Jongere mantelzorgers ontvangen een bioscoopbon. Inwoners die mantelzorg verlenen, kunnen zich
hiervoor aanmelden. Dat kan voor 5 november 2020 bij
Versa Welzijn. Mail of bel naar: Carla Resing, 06 - 31 99 56
56 of cresing@versawelzijn.nl

Week van de Pleegzorg
Van 28 oktober tot en met 4 november is het de Week van de
Pleegzorg. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vragen voor pleegzorg en het tekort aan pleegouders.
Deze week zijn er veel verschillende activiteiten, zoals
netwerkbijeenkomsten en speciale activiteiten om
pleegouders in het zonnetje te zetten. Meer informatie
hierover vindt u op www.pleegoudergv.nl. Kijk vooral
ook op www.openjewereld.nu om meer te lezen over het
bieden van pleegzorg.
De regio Gooi en Vechtstreek organiseert donderdag 12
november van 20.00 tot 21.00 uur een digitale informatiebijeenkomst voor mensen die geïnteresseerd zijn om
pleegouder te worden. Kijk daarvoor op www.regiogv.nl

In quarantaine en
ondersteuning nodig?
Inwoners die positief zijn getest, moeten meestal direct
in quarantaine. Veel voorbereidingstijd om zaken te
regelen is er vaak niet. Denk aan het doen van boodschappen, het naar school brengen van kinderen, et cetera. Ook kunnen mensen te maken krijgen met psychische problemen, zoals een besmetting met het
coronavirus bij een dierbare, of de angst daarvoor.
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De meeste inwoners zullen dit soort problemen zelf of
met hun eigen netwerk kunnen oplossen. Maar voor
mensen met een kleiner netwerk heeft het ministerie
van VWS een quarantainegids gemaakt. In deze gids
staat voor welke hulp inwoners terechtkunnen bij de
gemeente. De gids wordt door de GGD verspreid na het
bron- en contactonderzoek en/of na een positieve test.
Kunt u hulp of ondersteuning gebruiken? Neem dan
contact op met de gemeente of met Versa Welzijn. Bel
met 035 - 623 11 00 of kijk op www.versawelzijn.nl voor
meer informatie. Als u zich zorgen maakt rondom het
coronavirus dan kunt u ook informatie vinden op
www.steunpuntcoronazorgen.nl

Tandartscentrum
Laren geopend
Sinds 15 oktober is tandartscentrum Laren geopend in
het gezondheidscentrum Raadhuis. Op woensdag 21
oktober was de symbolische sleuteloverdracht door wethouder Ton Stam aan tandartsen Peter Havenga en Frederique Tinga. Wethouder Ton Stam: “Met deze ontwikkeling wordt er verder invulling gegeven aan het
maatschappelijk zorgconcept Raadhuis Laren. We zijn
blij met de komst van de praktijk van Peter Havenga. Ik
wens hem en zijn medewerkers veel succes, en ben ervan
overtuigd dat zijn huidige en toekomstige patiënten in
zorgzame en professionele handen zullen zijn.”

Naam bekend appartementencomplex Stationsweg 1
De nieuwe naam voor het nog te bouwen appartementencomplex aan de Stationsweg 1 (voormalig restaurant
Golden River) is bekend: La Gare! Deze naam is bedacht
door Lisette De Kock van Leeuwen. Wethouder Ton Stam
deed hiervoor in mei een oproep en beloofde de winnaar
een mooie f les Ribera del Duero. Deze belofte is 21 oktober ingewilligd.
Aan de Stationsweg 1 komt een historiserend appartementengebouw. Historisch, omdat het is ontworpen
met een knipoog naar het oude Stationshotel dat rond
1920 werd gebouwd, en waar de Gooische stoomtram of
‘moordenaar’ een halte had. Later is het in 1940 onder de
naam Hotel De Hertenkamp verder gegaan totdat het
Golden River werd.
Met het ontwerp en de nieuwbouw heeft de gemeenteraad afgelopen mei ingestemd. De raad moet nog wel
akkoord gaan met een afwijking van het bestemmingsplan. Dit wordt naar verwachting in december besloten.

Vrijwilligersavond 2020
Net als veel evenementen kan ook de vrijwilligersavond
vanwege corona dit jaar helaas niet doorgaan. Dat vind
ik ontzettend jammer, maar onze gezondheid is het
belangrijkste van alles dus we moeten met elkaar hier
doorheen zien te komen.
Terugkijkend naar de vrijwilligersavond van vorig jaar
was ik zo blij dat er veel jongeren aanwezig waren. Jong
en oud kwamen samen tijdens de vrijwilligersavond. De
f lashmob (een spontane dans waar iedereen aan meedeed) maakte het helemaal af. Zo werd mij weer duidelijk dat er ook veel jonge vrijwilligers zijn van bijvoorbeeld Het Spookbos en de scouting.
Ook dit jaar willen we al onze vrijwilligers bedanken
voor hun inzet. Juist nu hebben we onze vrijwilligers
heel hard nodig, jong en oud. De beschikbaarheid wordt
enorm gewaardeerd. Voor dit jaar hebben we een alternatief bedacht om hen te bedanken. Zo hebben we in het
Larens Journaal van 18 september een oproep geplaatst
om vrijwilligers bij Versa Welzijn aan te melden die we
extra in het zonnetje kunnen zetten. Dat leverde mooie
reacties op! Alle vrijwilligers die zijn aangemeld, hebben
thuis een aardigheidje ontvangen.
Bij de inzendingen waren ook de vrijwilligers van speeltuinvereniging Ons Genoegen aangemeld. Daar ben ik
op 15 oktober persoonlijk langs geweest. Natuurlijk wel
op anderhalve meter afstand. Berber van der Weg, secre-

taris van de speeltuin, mocht het bedankje in ontvangst
nemen. Dit jaar stellen we aan onze vrijwilligers een
tegeltje beschikbaar met de boodschap ‘Vrijwilligers zijn
onbetaalbaar’. Met dat tegeltje willen we onze vrijwilligers dit jaar bedanken voor hun inzet. Want vrijwilligers
zijn onbetaalbaar en onmisbaar. Het tegeltje kan gezien
worden als een alternatief voor de jaarlijkse vrijwilligersavond. Een coronaproof alternatief. Een andere dame die
werd aangemeld om in het zonnetje te zetten, was
mevrouw Timmerman. Zij doet al jaren vrijwilligerswerk
bij Theodotion. Daar helpt ze mee met de spelletjesmiddag. Mevrouw Timmerman is zelf 84 jaar en ik vind het
geweldig dat zij zich zo belangeloos inzet voor een ander.
Op de volgende pagina leest u het interview met mevrouw
Timmerman. Ik vind het een prachtig voorbeeld van vrijwilligerswerk, helemaal in deze tijd van corona waarbij
mensen zich nu toch wat vaker eenzamer voelen.
Ik hoop dat we elkaar niet uit het oog verliezen, juist nu
niet. Veel activiteiten gaan niet door en dat is voor veel
mensen erg moeilijk. Juist die activiteiten brengen
vreugde in een dag. Ik kan alleen maar zeggen: hou vol
en hou moed, er komen betere tijden, daar geloof ik echt
in. Ik geloof er ook echt in dat we elkaar volgend jaar
weer kunnen ontmoeten op de vrijwilligersavond. En ik
hoop dat ik iedereen dan in goede gezondheid mag aantreffen. Ik kijk ernaar uit om onze vrijwilligers weer persoonlijk te spreken en te bedanken.
Tot dan!

Wethouder Karin van Hunnik
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Tegeltje ontvangen?
Meld u aan!
Dit jaar willen we de vrijwilligers bedanken voor hun
inzet via een tegeltje. Bent u vrijwilliger of kent u een
vrijwilliger? Geef u dan op en ontvang een tegeltje.
Versa Welzijn coördineert en begeleidt de bedankjes.
Aanmelden kan via onze website:
www.laren.nl/vrijwilligers Lukt het aanmelden niet
via de website? Geen probleem, u belt dan met Claudia Bleijerveld van Versa Welzijn: 06 - 82 84 80 05.

Jeanne zit niet stil. “De dagen worden nu opgevuld met
andere dingen.” Ze hielp haar zoon met zijn horecaonderneming. Ze maakt maar liefst drie uur per week
schoon in zijn zaak en in de coronatijd nog vaker. Op een
dag kwam een vaste klant naar haar toe en zei: “Complimenten, wat ziet de zaak er schoon uit!” “Dat is heel leuk
om te horen”, zegt ze.
Hier haalt ze voldoening uit, andere mensen helpen.
Haar zoon, kleinkinderen of de mensen bij Theodotion.
“Door de nieuwe maatregelen ligt het schoonmaken nu
ook even stil, helaas.” Wat wel nog kan is breien. “Breien
kan ik de hele dag door doen”. En zelfs bij het breien
denkt Jeanne aan anderen. Jeanne breit sloffen voor het
goede doel en maakt ook mondkapjes.
Hopelijk kan ze na deze coronaperiode weer op de fiets
naar Theodotion. Bij Theodotion missen ze haar ook!
Daarbij heeft ze zich aangemeld als vrijwilliger voor de
BEL-vriendengroep voor jongvolwassenen met een
beperking. “Dit zijn jongvolwassenen, een heel andere
leeftijd. Ik voelde me bij het kennismakingsgesprek
meteen thuis.” Ook hier wil ze graag ondersteuning bieden bij de spelletjesavond.
Wilt u zelf vrijwilligerswerk gaan doen? De tip van Jeanne: “Gewoon doen! En vraag aan een bekende of u een
dagje mee kan lopen. Net zoals ik heb gedaan.”

Vrijwilliger Jeanne TimmermanThuijs in het zonnetje
“Andere mensen helpen, daar haal ik voldoening
uit!”
Elf jaar geleden is Jeanne Timmerman-Thuijs (84 jaar)
begonnen met vrijwilligerswerk. Een vriendin nam haar
mee naar Theodotion. “Na het overlijden van mijn man
wilde ik graag iets betekenen voor andere mensen.” Ze is
een kijkje gaan nemen en vanaf die dag nooit meer weggegaan. Samen met alle andere vrijwilligers helpt ze het
leven van onze ouderen nog aangenamer te maken. “Ik
help mee met de spelletjesmiddag. We doen hier van
alles, zoals Rummikub, kegelbaan of kaartspelletjes”.
Niet alleen Jeanne helpt mee met de spelletjesmiddag,
ook haar jongste kleinkinderen gaan regelmatig mee.
Door corona ligt de spelletjesmiddag helaas stil. “Lastig dat
het is weggevallen, ik mis het wel. Na afloop deden we vaak
een kopje koffie. Ik mis het contact en de gezelligheid.”
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€ op Wester- en Zuiderheide om
Heidebalen
jonge heide meer kans te geven

Het is nog net te lezen

Het liefst geen mondkapjes op straat

Is er nou geschoten of niet rond Nieuweweg-Eemnesserweg?

Nieuws in beeld

NLpost pakket bezorgster Marianne Heemskerk O.S
Rome zilveren medaille

Koopzondag

Laren alvast in decembersferen

Larense zaken 19 aprilt 2019
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Juf Alice Peek neemt afscheid van leerlingen
De Binckhorst-St. Jan

Les feuilles mortes

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

Oeps…. geen bouwvergunning
Heden ten dage kan je als huiseigenaar behoorlijk
veel uitbouwen; enerzijds is dit geregeld in het bestemmingsplan, anderzijds zijn er landelijke richtlijnen voor het vergunningsvrij uitbouwen (voorbeelden hiervan: een dakkapel op het achter
dakvlak of de oorspronkelijke achtergevel op de begane grond 4 meter uitbouwen) Onderstaand leest
u een casus die onlangs ergens in Nederland heeft
gespeeld: Koper is na de overdracht gestart met de
verbouwing van zijn aangekochte woning. Tijdens
deze verbouwing heeft koper geconstateerd dat
verkoper in het verleden een muur en een steunconstructie tussen de woonkamer en de keuken heeft
doorgebroken. Volgens koper is er sprake van een
verborgen gebrek nu deze verbouwing constructief
gebrekkig en zonder bouwvergunning is uitgevoerd. Koper stelt verkoper aansprakelijk voor de
herstelkosten van ruimte € 17.000,-- en stapt naar
de rechter. Verkoper betwist dat de constructie gebrekkig is en dat er een bouwvergunning vereist
was. Volgens de koopovereenkomst moet je in een
woning kunnen bewonen. Dat betekent dat in de
woning gewoond moet kunnen worden op een voldoende veilige manier, met een redelijke mate van
duurzaamheid en zonder dat het woongenot wezenlijk wordt aangetast. De vraag is dus of het huidige gebrek het normale gebruik als woonhuis belemmert. Volgens de kantonrechter betekent het
enkele ontbreken van een bouwvergunning nog
niet dat de woning niet normaal gebruikt kan worden. Dat een verbouwing zonder of in afwijking
van een bouwvergunning is gerealiseerd, hoeft immers niet te betekenen dat een woning daardoor
niet meer op een voldoende veilige manier kan
worden bewoond of dat het woongenot echt wordt
aangetast. Er is niet bewezen dat de constructie
onveilig is, sinds 1992 heeft verkoper nadien zonder
problemen in de woning heeft gewoond. Ook daaruit blijkt dat er geen sprake is van een gebrek dat
het normaal gebruik als woonhuis belemmert. De
kantonrechter wijst de vordering tot schadevergoeding van koper af.

Uit het archief van de Historische kring Laren - 34
Door Bep (G.L.) De Boer

1920 (100 jaar geleden)
Op de Nieuweweg opende op zaterdagavond 13
maart de heer N. van Wijk zijn nieuwe
‘Heeren Modemagazijn’ op nr. 392. Volgens mijn
berekening was dat op nr.33. Voorheen was hier
het woningbureau van de heer Ten Kroode
gevestigd. De heer Van Wijk had een ruime
sortering kleding ingeslagen en alles was van zeer
goede kwaliteit tegen redelijke prijzen. De winkel
maakte volgens de journalist uit die tijd een
‘frisschen, prettige indruk die het aspect van den
Nieuwen Weg als winkelstraat ongetwijfeld
verhoogt. Bij de vele gelukwenschen die de heer
Van Wijk die avond ontving voegen wij hierbij de
onze! Dat het hem in zijn nieuwe onderneming
crescendo moge gaan’.
In een mega grote advertentie vertelde de heer
Van Wijk wat hij te bieden had. Dat waren:
HEEREN-JONGEHEEREN EN KINDERPETTEN.
LINNEN-SLAPPE-GUMMI BOORDEN
JONGEHEEREN EN HEEREN OVERHEMDEN
EN BRETELS
DASSEN IN ALLE SOORTEN
EEN PRACHTIGE COLLECTIE ZELFBINDERS
WOLLEN KATOENEN SOKKEN
WITTE EN GEKLEURDE ZAKDOEKEN
BOORD EN MANCHET KNOOPEN
ENZ ENZ
Beleefd aanbevelend, N. van Wijk.
Bron: Het Larensch Nieuwsblad 1920
Wie een bezoek aan de Historische kring wil
brengen is van harte welkom op woensdag van 13
tot 15.30 uur in de Lindenhoeve aan de Van
Nispenstraat 29 in Laren. Donateurs ontvangen
het kwartaalbericht.

Wist U dat:
Er in Laren maar 30km p/u gereden mag worden !!!

En.. dat is ECHT langzaam.
HOUDT U AAN DE SNELHEID..
In het belang van voetgangers,
fietsers en minder validen..

Geef ze de tijd om over te steken.
Dit zijn enkele voorbeelden van plekken waar te hard wordt gereden en
waar klachten over zijn binnen gekomen.

Het kruispunt
Wagenpad-Zevenend’t Paadje

Het kruispunt
tegenover Match
Torenlaan-Brink

Het kruispunt
Klooster-Kloosterweg

Eemnesserweg ten
hoogte van
Johanneshove

Help allemaal mee, zodat iedereen zich veilig voelt in ons dorp.

Schilderijtje van vers bij Mossel

Take away-ontbijtje bij Mauve

Vandalisme in de tunneltjes. Gemeente
doe er wat aan!

Wethouders BEL-gemeenten ondertekenen online sport-akkoord
Veilige afstand op de weekmarkt

Nieuws in beeld

Visatelier al weer een paar weken open na coronaquarantaine

Verse koffie ’s ochtends op
carpoolplaats bij Tergooi

Wethouder Peter Calis op werkbezoek bij Organic

Zandgat en Mauvezand woningen in de
renovatie

Zijtak steeds bewoonder

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 blijde verwachting
Pieter had net een punt gezet achter zijn knipperlichtrelatie met Mandy, toen zij hem vertelde dat ze
in verwachting was. Ze toonde hem een e-mail van
haar huisarts, waarin hij dat bevestigde. Pieter
schrok: zij hadden altijd heel duidelijk naar elkaar
uitgesproken dat ze absoluut nog niet aan kinderen
toe waren. Mandy zou daarvoor de nodige maatregelen nemen. Pieter had het financieel goed, daar
ging het niet om, maar hun relatie was gewoon te
instabiel om samen een gezin te stichten. Hij ging
zijn verantwoordelijkheid echter niet uit de weg.
Mandy had zijn financiële steun nodig, haar inkomen in de horeca was minimaal en met het aanstaande moederschap onzeker. Zij stelde voor dat
hij een huis zou kopen voor haar en de baby, waarvoor ze nauwelijks huur zou hoeven te betalen. Dan
zou ze zelf de kosten voor de baby en de opvoeding
dragen. Een mooie regeling, vond Pieter ook, die ze
vastlegden in een contract. Samen zochten ze een
geschikt huis uit, dat hij daarna op zijn eigen naam
kocht. Mandy trok zeer tevreden in haar nieuwe
huis. Daarna verwaterde het contact. Pieter had er
niet veel behoefte aan, want de relatie was voorbij
en hij had niet voor deze zwangerschap gekozen.
Maar een paar maanden later ging hij toch bij haar
langs. Wat bleek: Mandy was geen grammetje aangekomen! Ze was niet in verwachting.
Uiteindelijk kwam de aap uit de mouw. Mandy had
de zwangerschap verzonnen en het mailtje van de
huisarts vervalst. Het kostte ons daarna behoorlijk
wat tijd en moeite om haar ervan te overtuigen, dat
haar plan was mislukt. En zonder baby kon zij toch
echt geen rechten ontlenen aan het contract. Er was
zelfs een dagvaarding voor nodig, maar inmiddels
heeft zij het huis verlaten. k

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

GRATIS
WAARDEBEPALING
Stuur deze bon ingevuld naar ons en
wij bepalen gratis en vrijblijvend de
waarde van uw woning!
Wilt u meer informatie, kom gerust bij
ons langs of bel. Wij helpen u graag!
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Naam : _______________________
Adres : _______________________
Postcode : ____________________
Plaats: _______________________
E-mail :_______________________
Telefoon :_____________________

BEL VRIJBLIJVEND 035 - 538 48 10

www.deGoudenMakelaar.nl

VOORZICHTIGHEID GEBODEN
Laren, dat kleine sprankelend dorpje binnen ‘t Gooi
Vergeten we even de pandemie, wat ben je dan toch mooi
Een dorp met nog weilanden, akkers en veel groen
Bestrijden van het virus zullen we met z’n allen moeten doen
Mensen van divers pluimage en ja, altijd wel een eigen mening klaar
Kom je aan De Brink of aan het groen dan zijn de rapen gaar
Ook het motorgeronk of toeteren op een kruispunt zorgt voor ongenoegen
Het bestuur en handhavers zich daarover buigen en zwoegen
Toch is het heerlijk te wonen in zo’n parel binnen Het Gooi
Juist dus in de huidige “pandemie-tijd” liever geen geklooi
Een virus dat ook in Laren om zich heen grijpt en zich verspreidt
Dat vraagt om zorg voor elkander in plaats van haat en nijd
Respecteer de regels en wees waakzaam ook voor je naaste medemens
Gezond willen blijven wonen in dit mooi Laren is toch zeker ieders wens

Paul van der Maas, Inwoner van Laren

2x gift voor Johanneskerk
Mark Voerman, projectontwikkelaar oude
Rabo en Chantal Visch,
namens Immoselekt
-eigenaar van de
oud-Rabo, hebben de
voorzitter van de
Stichting, Nanning
Mol, een bedrag van
maar liefst 6666 euro
overhandigd.
Dat
bedrag is de optelsom
van de verkoop van
meubels uit de oude Rabo. Kunstenaars Bettie Bruin en
Antoinetty van den Brink hebben zich hier sterk voor
gemaakt. Als er kunstenaars bij betrokken zijn, is het

natuurlijk niet een gewone ‘cheque’ die overhandigd
werd. Na het stellen van aantal vragen die bij goede
beantwoording het totaalbedrag vormde, kon Nanning
Mol een tafeltje in ontvangst nemen waarop het eindbedrag stond. Meubels-voor-meubels, 6666 euro van buurman-naar-buurman! Een mooi gebaar met een mooie
bestemming!
Stichting Parcival heeft een gift van € 10.000,00 overgemaakt naar Stichting Vrienden van de Johanneskerk. Op
deze wijze willen zij de restauratie van de Johanneskerk
ondersteunen, zodat deze kerk volgend jaar geheel vernieuwd zijn 500 jarig bestaan kan vieren. Stichting Parcival ondersteunt organisaties in Laren welke voor bijzondere activiteiten onvoldoende middelen beschikbaar
hebben.

Collectanten gezocht!

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke
huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds
plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in
LAREN. Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose
(MS)? Door het coronavirus ziet de MS collecte ziet er
dit jaar anders uit. Collecteren mag van de overheid,
maar het is niet vanzelfsprekend dat onze collectanten
allemaal langs de deur gaan. Collectanten kunnen een
donatief lyer met QR-code door brievenbussen in hun
omgeving doen. Ook is het mogelijk om online te col-

lecteren. Meer info MS Fonds, Leontine Heisen (010)
59198 39, pers@nationaalmsfonds.nl
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Word Vriend

Johannes

Er zijn nog steeds ‘Vrienden’ nodig die de renovatie en inrichting van de Johanneskerk financieel willen ondersteunen. Er zijn al 136 Vrienden en de wens is dat kerk
dat er meer worden. Met bijgaande f lyer wordt een beroep op u gedaan om financieel bij te dragen om dit prachtige monument de gewenste sfeer en uitstraling te
geven passend bij deze 500 jarige anno de 21e eeuw. De kerk zal een meer open karakter krijgen;
www.johanneskerk500want naast de kerkelijke activiteiten, zal dit monument worden gebruikt voor concerten,
tentoonstellingen en lezingen voor iedereen in Laren en omgeving. Zie ook de site www.johanneskerk500-laren.nl De vensters en het kerkorgel zijn projecten die u apart kunt ondersteunen.

500

Glas-in-lood-ramen
De glas-in-lood ramen in de Johanneskerk zijn ook aan
restauratie toe. Wat zou het mooi zijn als we bijvoorbeeld vier gebrandschilderde ramen zouden krijgen.
Enkele ontwerpers is gevraagd zich in de ramen van de
kerk te verdiepen en om met een voorstel en offerte te
komen. Daar zijn verrassende ontwerpen bij, maar per
raam zullen de kosten al snel € 6.000,-- extra zijn.

*Zo scheen de zon naar binnen

*De vensters zijn verwijderd om gerestaureerd te worden
Het kerkorgel
Omdat het orgel in de Johanneskerk na jaren van trouwe dienst, zijn beste tijd heeft gehad en organisten
bepaald niet in de rij staan om het te bespelen, werd er

Bidbookrestauratie
2e flyer d.indd 1of veral eens nagedacht over een grondige
vanging. Recent werd de Johanneskerk uit de verkoop
van de Bergwegkerk in Hilversum een authentiek
Weidtmanorgel gegund voor slechts € 1,-. Het orgel is
gebouwd rond 1750. Het is na uitvoerige bespreking
met organisten, met enthousiasme geaccepteerd.
Maar dan ben je er nog niet; want het zal vakkundig
gedemonteerd moeten worden en opnieuw moeten
worden opgebouwd. De
kosten daarvan zijn €
40.000,-, maar dan staat
er iets bijzonders! Daar
het orgel een Gemeentelijk monument is en het
in een Rijksmonument,
wat de Johanneskerk is,
wordt geplaatst, moet de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hiertoe toestemming geven.

In the spotlights
Bij alle plannen om de
Johanneskerk binnen en
buiten een nieuw gezicht
te geven, behoort ook de
verlichting van de kerk. ’s
Avonds gaan de spotlights aan en zorgen voor
een feeëriek schouwspel.
Om 24.00 uur dooft het
licht.
Foto’s
Erik Schinkelshoek, Rineke Ooykaas,
Ineke de Joode- Baljet, Ton Stam

Theateragenda
Zondag 8 november

Bruun Kuijt & Jan Elbertse
Wat nou oud?!
14.00 en 16.00 uur
Theater Rosa Spier Huis
Regulier € 20,- | Vriend € 17,50

Deze succesvolle en humoristische
toneelvoorstelling gaat over twee
gepensioneerde acteurs die nog
één keer gevraagd worden een optreden te
verzorgen in een succesvolle, snelle 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.

Donderdag 12 november
De poes met witte
vleugels en de man
20.15 uur - Theater aan de Brink
€ 15,00

Een op leeftijd zijnde
aanlooppoes met artrose kiest
een oudere man uit om voor haar te zorgen. De
man zit bepaald niet op extra kosten van
onderhoud en medische verzorging van een
bejaarde kat te wachten. Toch neemt hij haar
liefdevol op en al snel ontstaat tussen poes en
man een zeer bijzondere band. Tot de dag daar is,
dat de man met pijn in het hart het besluit moet
nemen om Simone, zoals hij de poes genoemd
heeft, te moeten laten inslapen.
Een toneelvertelling door acteur Edo Douma op
basis van zijn gelijknamige boek.
Geschikt voor toeschouwers vanaf 12 jaar.
Bij de voorstelling is zijn gelijknamige boek voor
een speciale theaterprijs van € 10 te koop,
eventueel gesigneerd.

Rosa Spier Huis Brinkhuis Theater
Hector Treublaan 97
035 538 67 97
info@rosaspierhuis.nl
www.rosaspierhuis.nl

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

Zaterdag 14 november

Pieter Jouke - ‘Laars Lappen’
19.45-20.55 uur en 21.30-22.45 uur
Theater aan de Brink
€ 17,50

In Laars Lappen trakteert
Pieter Jouke zijn publiek weer op mooie
verhalen, interessante inzichten en hilarische
grappen. Volgens het NRC is “Jouke uitgegroeid
tot een alternatief voor Herman Finkers en
Kees Torn. Taalkunstenaars die momenteel niet
op de podia te vinden zijn” en “…zijn
associaties zijn geestig en vindingrijk…”. Hij
linkt het onlinkbare aan elkaar en geeft
bestaande ideeën een nieuwe draai. Hij sleept
u uit de waan van de dag, zo de tijdgeest terug
in.
Allergie-informatie: de voorstelling bevat
humor, woordspelingen, meta-humor,
emotie-opwekkende teksten en mogelijk
sporen van een mening en muziek.
Deze voorstelling heeft geen pauze.
I.v.m. met de verscherpte coronamaatregelen zijn
de koffieconcerten en andere activiteiten in het
Papageno Huis tot nader order afgelast.

Kaarten voor theater- en filmvoorstellingen in het Brinkhuis: online via het
ticketformulier op www.hartvanlaren.nl. Indien u hier niet uitkomt dan kunt
u op de dag van de voorstelling – vanaf een uur voor het begin van de
voorstelling – uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen.
Voor voorstellingen of concerten in het Rosa Spier Huis kunt u tickets
bestellen via de website www.rosaspierhuis.nl of bij de receptie.

Versa Vrijwilligerscentrale
verwelkomt de duizendste vrijwilliger

Filmagenda Brinkhuis
•	maandag 2 november
De Beentjes van St.Hildegard
•	woensdag 4 november
Dark Waters
•	woensdag 4 november
The Farewell
•	donderdag 5 november
Official Secrets
•	vrijdag 6 november
Judy
•	maandag 9 november
De Beentjes van St.Hildegard
•	dinsdag 10 november
The Farewell
•	woensdag 11 november
Kinderfilm
•	woensdag 11 november
Dark Waters
•	donderdag 12 november
The Farewell
•	vrijdag 13 november
Judy
•	maandag 16 november
De Beentjes van St.Hildegard
•	woensdag 18 november
Official Secrets
•	woensdag 18 november
Judy
•	donderdag 19 november
Dark Waters
•	vrijdag 20 november
The Farewell
•	dinsdag 24 november
Official Secrets
•	woensdag 25 november
Kinderfilm
•	woensdag 25 november
De Beentjes van St.Hildegard
•	donderdag 26 november
Official Secrets
•	vrijdag 27 november
Judy
•	maandag 30 november
Dark Waters

14.30 uur
Drama/Komedie
14.30 uur
Biografie/Drama
19.30
Komedie/Drama
14.30
Biografie/Drama
14.30
Biografie/Muziek
14.30
Drama/Komedie
19.30
Komedie/Drama
14.30
Kinderfilm		
19.30
Biografie/Drama
14.30
Komedie/Drama
14.30
Biografie/Muziek
14.30
Drama/Komedie
14.30
Biografie/Drama
19.30
Biografie/Muziek
14.30
Biografie/Drama
14.30
Komedie/Drama
19.30
Biografie/Drama
14.30
Kinderfilm
19.30
Drama/Komedie
14.30
Biografie/Drama
14.30
Biografie/Muziek
14.30
Biografie/Drama

Dat vrijwilligers belangrijk zijn weten we allemaal, en
zeker in tijden van crisis, zoals nu. Daarom is Versa Vrijwilligerscentrale, dé vrijwilligerscentrale in het Gooi,
heel blij met het verwelkomen van de 1000ste vrijwilliger. ‘Dit laat zien dat mensen echt klaar staan voor
elkaar’, aldus Marjon Woudstra, coördinator Versa Vrijwilligerscentrale Blaricum, Eemnes en Laren (BEL).
Sinds eind 2019 heeft Versa Vrijwilligerscentrale een
nieuwe website met een geavanceerde databank om
vrijwilligers te matchen aan vrijwillige klussen.
Samen met haar technische partner Deedmob werkt
Versa Vrijwilligerscentrale hard om iedereen te
helpen aan het meest passende vrijwilligerswerk.

Hulp aanbieden tijdens coronacrisis
Sinds het uitbreken van de coronapandemie heeft Versa Vrijwilligerscentrale veel inwoners van ’t Gooi
geholpen elkaar te helpen. Op de website, onder het
kopje corona, kunnen mensen direct aangeven dat ze
willen helpen tijdens de coronacrisis en op welke wijze. ‘En dat wordt bij de tweede golf alleen maar
belangrijker’, aldus Marjon Woudstra. ”Het is belangrijk dat we er voor elkaar zijn, want samen komen we
er doorheen.”
Inloopspreekuren vrijwilligerswerk vervallen
voorlopig
Vanwege de aangescherpte maatregelen zijn de vaste
inloopspreekuren in Laren en Eemnes voorlopig vervallen. Voor alle vragen over vrijwilligerswerk blijft
de Vrijwilligerscentrale natuurlijk bereikbaar via
info@vcbel.nl en 06 - 82311097. Je kunt ook een
afspraak maken voor een persoonlijk adviesgesprek,
live of via Teams (beeldbellen).
Kijk voor meer informatie op www.vcbel.nl

Activiteiten

Mooi uitzicht

Hart van Laren heeft Hart voor Voorlezen

We hebben al een leuk uitzicht en sinds er bij
boerderij de Jong een hooiberg staat, wordt
het er nog leuker op.
Twee weken terug, op een zonnige zaterdagochtend,
zag ik dat er rietdekkers bezig waren.
Wat ’n vakmanschap en het was een genot om te
kijken hoe ze hun werk deden.
Bewondering voor het eindresultaat.

Henni Haselaar

Herfst in Laren

Voorlezen is samen stil
zijn met woorden en
maakt kinderen rijker.
Door kinderen vanaf hun
eerste levensjaren voor te
lezen wordt de basis
gelegd voor lezen en leesplezier. Kinderen die van
jongs af aan zijn voorgelezen blijken gemotiveerd om te
leren lezen. Ze zijn ook taalvaardiger, begrijpen teksten
beter en hebben meer succes op school dan kinderen die
niet of heel weinig zijn voorgelezen. Aandacht voor boeken, lezen en voorlezen in de kinderopvang is dan ook van
grote betekenis. Je leert jouw kind zich een voorstelling te
maken van dingen die ze in het echt nog nooit hebben
gezien of meegemaakt. Door met kinderen plaatjes te
bekijken en te benoemen, leren ze hoe iets heet. Tijdens
het voorlezen pikken kinderen nieuwe woorden op. Het is
een goede stimulans om kinderen vertrouwd te laten
raken met de taal. Vrijdag 13 november komt mevrouw
Hanneke Nolten van de Volksuniversiteit Laren-Blaricum-Eemnes vanaf 11 uur voorlezen aan de peuters. In
het nieuwe seizoen is er iedere tweede vrijdag van de
maand een gastvoorlezer aanwezig. Reserveren is niet
nodig. Uiteraard houdt de bibliotheek rekening met alle
vereiste coronamaatregelen en worden de ouders
gevraagd zich te laten registreren en de benodigde anderhalve meter afstand te houden.

Juist nu kunt u terecht bij Versa Welzijn
In heel Laren is geen huis te krijgen voor jongeren.
Paddenstoelen: “waar moeten wij ons nu zettelen met
ons grote gezin?
Wat dachten jullie van de stoep voor de deur .?
Dan zijn wij weer blij!
Want wij hebben allemaal al een dak boven ons hoofd !
De Natuur overleeft alles!
Foto : locatie hoek De Dissel/Steffenshein.
Kom maar kijken naar dit natuurwonder!

Hans Houtkamp

Versa Welzijn laat zich niet stoppen door corona. Ook nu in deze
lichte, tweede lockdown kunt u
goed terecht bij onze sociaal werkers. Ze zijn altijd in de buurt,
letterlijk. De wijkcentra zijn zoveel als mogelijk open en
de meeste diensten zoals maatschappelijk werk, de sociaal-juridische dienstverlening en wonen/welzijn/mantelzorg-ondersteuning zijn op afspraak bereikbaar. Ook
de activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen
meestal doorgaan, soms met kleine aanpassingen. Sociaal werk is een vitaal beroep. Juist in lastige, soms ronduit moeilijke, tijden staan sociaal werkers klaar om

mensen te woord te staan, te helpen en eenzaamheid te
voorkomen. In de eerste lockdown is gebleken dat het
ook met de RIVM-richtlijnen, en heel veel betrokken
vrijwilligers, prima mogelijk is om het contact te onderhouden. Wat vaker nu via de telefoon, en face-to-face als
het moet. En natuurlijk altijd veilig en verantwoord, volgens de geadviseerde richtlijnen. Soms zien we dat het
niet meer veilig is. Niet voor de deelnemers, niet meer
voor onze vrijwilligers of medewerkers. Dan moeten we
besluiten om activiteiten te stoppen. Heel spijtig, maar
soms laat de ruimte het door beperkingen niet toe om
een activiteit door te laten gaan. In elke situatie maken
we steeds opnieuw die afweging. Gelukkig zien we dat er
nog veel wel kan, en kan een aantal activiteiten dan toch
doorgaan. Zie voor meer actuele informatie onze website: www.versawelzijn.nl/corona Ook de Versa Vrijwilligerscentrale is goed bereikbaar, kijk op www.versavrijwilligerscentrale.nl/contact voor de contactgegevens
van de vestiging bij u in de buurt. Voor de diverse hulpvragen zijn Versa-medewerkers dus goed bereikbaar.
Hulp bij het invullen van een lastig formulier, een klusje
door een vrijwilliger, een luisterend oor voor de mantelzorger, of spanningen in de thuissituatie. Enkele voorbeelden waarbij gebeld kan worden met Versa Welzijn.
Ook uw vragen, ideeën en suggesties ontvangen we
graag! De balie is dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 17.00
uur (niet op vrijdag tussen 13.00 en 13.30 uur) op telefoonnummer (035) 623 11 00 en via info@versawelzijn.nl.
Over het omgaan met gevoelens en zorgen rondom het
coronavirus kunt u ook informatie vinden op: www.aandachtvoorelkaar.nl en www.steunpuntcoronazorgen.nl

in de Ontmoetingskerk aan de Kerklaan in Laren willen
bijwonen, moeten dat voor vrijdag 24.00 uur aangeven
via e-mail: reserveren@pglaren-eemnes.nl. Met de
inzenders zal contact worden onderhouden of er wel of
geen stoel(en) beschikbaar is (zijn). Behoort u tot de 30
kerkgangers, dan wordt u tevens dringend verzocht om
een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Zodra men zit mag het kapje af. Ook moeten de
handen bij binnenkomst worden ontsmet en wordt uw
naam genoteerd. Alleen de predikant en de 5 koorleden
mogen tijdens de dienst zingen.
Ook de mensen van de PC
HelpdeskBEL zijn genoodzaakt thuis te blijven. Dat
neemt niet weg dat zij graag
bereid zijn uw dringende
vragen en/of problemen met
uw Windows of Apple-computer, tablet of smartphone
op te lossen. U kunt zich aanmelden via www.hulp@
pchelpdeskbel.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en e-mailadres. Vermeld in uw mail s.v.p. uw
besturingssysteem (Windows of Apple), alsmede een korte beschrijving van het probleem. Dat geldt ook voor een
Apple- of Android-tablet of smartphone. Een van de vrijwilligers neemt dan contact met u op. Mogelijk kan hij
telefonisch helpen of, uiteraard in overleg met u, op
afstand via de techniek uw apparaat tijdelijk besturen/
repareren. Meer informatie? Kijk op
www.pchelpdeskbel.nl

Nieuwe maatregelen corona en kerkgang

Schilders van licht

Overleg tussen minister Grapperhaus en
Protestantse
Kerk
Nederland (PKN), heeft
tot resultaat geleid dat
per 5 oktober en tot
nadere berichtgeving,
nog maar 30 kerkbezoekers per dienst/bijeenkomst, mogen worden toegelaten. Dit buiten de predikant, 5 koorleden, ouderlingen
en diakenen, organist, koster, bedieners van beamer en
camera en de coördinatoren. De Protestantse Gemeente
Laren Eemnes (PGLE) zal zich, evenals afgelopen maanden, strikt aan de adviezen van de overheid houden. Dat
betekent dat er helaas maar 30 kerkgangers op de zondagochtend worden toegelaten. De kerkdienst blijft uitgezonden worden via Kerkomroep, facebook en YouTube.
Om niet voor een dichte deur te komen, heeft de PGLE
een reserveringssysteem: Zij die om 10.00 uur de dienst

Van zonovergoten landschappen tot scènes in felle spotlights, Schilders van licht.
Monet tot Sluijters presenteert
in diverse thema’s hoe kunstenaars rond 1900 licht weergeven. Zo schildert Claude Monet
impressies van natuurlijke lichtval, stippelen Jan Toorop, Co Breman en Ferdinand Hart Nibbrig vibrerende
lichteffecten en experimenteert Jan Sluijters met kleur
om de sensatie van licht te verbeelden. Leo Gestel vangt
in zijn portretten het ‘innerlijke licht’ van zijn modellen, terwijl Kees Maks zijn schilderijen ensceneert in
kunstlicht. Ten slotte gaan diverse kunstenaars op reis
naar het mediterrane licht. De tentoonstelling Schilders
van licht. Monet tot Sluijters is te zien t/m 10 januari
2021 in Singer Laren. Af beelding: Jan Sluijters, Café de
Nuit - Café Olympia, Parijs, 1906, Singer Laren, schenking Collectie Nardinc.

Andere tijden, andere mogelijkheden

De kunst van het weglaten

SeniorWeb computercursussen

Ontdek de veelzijdigheid van de Singercollectie! In de tuinzalen toont Singer
Laren t/m 10 januari
2021 een selectie van
kunstwerken uit de
museumverzameling van kunstenaars die de werkelijkheid vereenvoudigd weergaven. Door de nadruk te leggen op kleur, lijn en vorm vinden Chris Beekman, Bart
van der Leck en Lou Loeber een eigentijdse beeldtaal om
de moderne tijd te verbeelden. Op een enkele puur
abstracte voorstelling na, zoals Van der Lecks Compositie, blijven onderwerpen uit de zichtbare werkelijkheid
in hun geabstraheerde voorstellingen herkenbaar.
Af beelding: Chris Beekman, Hondenkar met automobiel, 1916, olieverf op doek, 42,5 x 82,9 cm, Singer Laren,
bruikleen van de erven van Ernest Emanuel en Bronia
Schuler-Landy.

De bekende smartphone-,
tablet- en PC-cursussen van
SeniorWeb Laren-Blaricum
worden meer dan 20 jaar gegeven aan 50-plussers. De laatste 5 jaar in zaal Hamdorff in
Johanneshove te Laren. Deze ruimte is echter door verbouwingsplannen niet meer beschikbaar. We zijn daarom naar De Blaercom in Blaricum verhuisd. De cursussen starten vanaf 28 september. Uiteraard houden wij
rekening met de coronamaatregelen, gesteld door het
RIVM. Meer informatie: - op onze website: www.seniorweblarennh.nl - via e-mail: info@seniorweblarennh.nl telefonisch: 06-46175271 - bij de pc-helpdesk, Brinkhuis
Laren: elke werkdag van 10-12 uur. De cursussen worden
gegeven in zaal P5 in De Blaercom, Schoolstraat 3, 1261
EV te Blaricum. Het lesprogramma voor de rest van dit
jaar vindt u hieronder.
Maandag 2 november: Inloopochtend, 10.00-12.00 uur
Woensdag 4 november: Apple-Mac computers (5
lessen), 14.00-16.00 uur
Maandag 9 november: Werken met Windows 10 (5
lessen), 10.00-12.00 uur
Dinsdag 10 november: Meer doen met iPad en iPhone
(5 lessen), 10.0-12.00 uur
Dinsdag 10 november: Foto’s bewerken en presenteren in Windows (4 lessen), 14.00-16.00 uur
Woensdag 9 december: Digitale Nalatenschap (1 les),
14.00-16.00 uur

Expositie BEL-Art
Tot en met 3 november staat BEL-Art in het teken van
een solo-expositie van de Eemnesser kunstenares Coraline Bäcker. Al op jonge leeftijd ontdekte Coraline dat
schilderen haar grote passie is. Haar inspiratie haalt zij
uit het dagelijks leven maar ook uit haar jeugd in de
natuurlijke omgeving van Wageningen. Als kunstenaar
heeft ze een grote voorliefde voor de traditionele figuratieve kunst, al maakt zij ook wel abstracte werken. De
onderwerpen die zij uitbeeldt, zijn zeer veelzijdig: portretten, naakten, stillevens, landschappen en dieren.
Haar stijl loopt uiteen van impressionisme tot fijn realisme. Inspiratie, stofuitdrukking, lichtval en kleuren
zijn de werkelijke reden voor haar om te schilderen.
Coraline Bäcker volgde de avondopleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem en de Europese
Academie in het Duitse Trier. Ze was werkzaam als botanisch tekenaar aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen. Ze vergaarde nationale en internationale roem
onder meer door de reproducties van haar werk die werden uitgegeven door Verkerke. De reproducties werden
wereldwijd verspreid. Hiernaast maakte zij ook ontwerpen voor de borduurpakketten van Lanarte, illustraties
voor het internationale kruidenkookboek van Wina
Born en exposeerde zij in binnen- en buitenland. De
tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens openingsuren van het BEL Kantoor (gemeentehuis) in Eemnes. In
verband met de coronavoorschriften wordt u verzocht
zich bij aankomst even te melden bij de balie.

Engelen Healing Avond
Regelmatig
organiseert
Lisette-Anne Volker in het
Brinkhuis een avond van 1,5
uur met een Engelen Healing. Breng je wensen in en
laat de engelen de healing
voor jou inzetten. Dit is voor
jou wanneer je een heerlijke
avond voor je zelf wilt. In een
fijne en veilige omgeving. Om aan jezelf te werken en je
zelfgenezend vermogen met behulp van engelen-energie. Hoe ziet zo’n avond eruit? Lisette-Anne: “Bij binnenkomst krijg je een papiertje, waar je je healingswensen
op schrijft. Je hoeft je naam er niet op te zetten. Leg je
papiertje op de tafel vooraan, zodat ik de verzoeken kan
lezen en samen met de engelen de healing kan starten.”
Er zijn dit jaar nog 2 avonden gepland: donderdag 12
november en donderdag 17 december 2020. Inloop vanaf
19.45 uur, aanvang 20.00 uur. De avond duurt tot uiterlijk
21.30 uur. Wil je gebruik maken van de vroegboekkor-

ting, zorg dan dat je boeking en betaling uiterlijk 2
weken van te voren binnen is. Je betaalt dan geen € 22
maar slechts € 15,55. Boek nu. Grijp deze kans met beide
handen aan. Zorg dat je er bij bent.
Mail naar info@lisetteanne.com

Boekenverkoop bibliotheek
Kom gezellig snuffelen
tussen verkoopboeken en
geef boeken een tweede
leven! De boekenverkoop
in de bibliotheek Brinkhuis Laren is vanaf dinsdagmiddag 3 november tot
en met maandag 23
november. Op deze manier maken wij ruimte in onze
collectie om een actueel en aantrekkelijk aanbod te blijven bieden. Er is keuze uit een voorraad romans, bladmuziek en jeugdboeken. Iedereen is welkom, ook niet-leden! Interesse? Kijk voor de actuele openingstijden van
de bibliotheek www.bibliotheekhlb.nl

Winterprogramma ‘in het licht’
Nanning Mol, burgemeester van
Laren, is op woensdagavond 4
november te gast in het Winterprogramma van de Protestantse
Gemeente Laren Eemnes (PGLE) en
op woensdagavond 18 november
zijn collega Roland van Benthem
van Eemnes. Beide burgervaders
zullen worden geïnterviewd door
ds. Job de Bruijn. Hij gaat met ze in
gesprek over hun ervaringen, hoe zij omgaan met invloeden van verschillende kanten, wat hun drijfveren zijn,
over wie of wat hen inspireert en wat hun interesses zijn.
Hen is gevraagd om muziek- en/of beeldfragmenten mee
te nemen die een bijzondere betekenis voor hen hebben.
De interviews vinden plaats in de kerkzaal van de Ontmoetingskerk aan de Kerklaan 41 in Laren. De tijd is van
19.30 tot 21.30 uur. In de Ontmoetingskerk volgen we de
coronaregels van de overheid en het RIVM. Daarom vragen we u om u aan te melden als u hierbij aanwezig wilt
zijn. Dit kan per mail bij yttastulp@gmail.com. Aanmelden kan vanaf 1 week voor de geplande avond. Eerdere aanmeldingen worden niet gehonoreerd. Mochten er
meer dan 30 aanmeldingen komen, dan hoort u per mail
van ons dat de grens bereikt is. Bij binnenkomst wordt
uw naam genoteerd, moet u de handen ontsmetten en is
een monddoekje verplicht. Dat mag af als u zit, maar
weer op als u de zaal verlaat. U wordt een plaats gewezen
door de begeleiders. Via Kerkomroep, Facebook en You-

Tube zijn de avonden ook te volgen. Uw vragen en reacties kunt u stellen via winterprogramma@pglaren-eemnes.nl. Die vragen of reacties komen dan aan de orde
tijdens de afsluitende vragenronde. Kijkt u na af loop
naar de uitzending, dan kunt u ook reageren op hetzelfde mailadres. U krijgt dan per mail een reactie op uw
vraag.

Workshop ‘Schrijven helpt’
Op donderdag 5 november start bij Viore weer de
workshop
‘Schrijven
helpt’, bedoeld voor mensen die kanker hebben
(gehad). Veel mensen
ervaren na de diagnose kanker dat er allerlei levensvragen op hen af komen. Vragen over jezelf, over de betekenis
van je leven en de invulling van je toekomst. In deze situatie kan het helpen om het eigen leven in kaart te brengen en op een gerichte manier naar antwoorden te zoeken
op deze vragen. Je wordt begeleid in het schrijven van je
levensverhaal en het duidelijk maken van je kijk op het
leven. De bijeenkomsten duren een dagdeel en vinden
eens in de twee weken plaats. Aan het einde van de serie
heb je je eigen geschreven levensverhaal in handen. Dit is
dan een weergave van wat je waardevol vindt, en het

Dikke KUS door de brievenbus!
Iemand jarig?
Stuur een leuk
Felicitatiekaartje
+
Chocolade kusjes

Neem snel een kijkje op Kaartmix.nl

vormt je persoonlijke leidraad bij toekomstige vragen en
keuzes in het leven. Heb je belangstelling voor deze
workshop, laat ons dat dan weten via aanmelden@viore.
org. Bellen kan ook: 035-6853532. De workshop wordt voorafgegaan door een intakegesprek. Deelname aan deze
workshop kost € 40,- voor de 8 bijeenkomsten. Bij Viore,
centrum voor mensen die leven met kanker, staan de
deuren aan de Oostereng 44 in Hilversum open op alle
weekdagen tussen 10.00 en 16.00 uur. Zonder afspraak of
verwijzing kunnen bezoekers dan terecht voor een luisterend oor en voor informatie over het uitgebreide aanbod
aan activiteiten en lezingen. Bezoekers kunnen ook een
afspraak maken voor individuele gesprekken over bijvoorbeeld het hervinden van balans, kanker binnen het
gezin en zingeving en kanker. Zie voor meer informatie
ook de website: www.viore.org.

Hulp bij invullen Donorregistratie
Op 1 juli is de nieuwe donorwet ingegaan. Iedereen van 18
jaar en ouder die ingeschreven staat bij een Nederlandse
gemeente komt dan in het
Donorregister te staan. Iedereen kan zelf aangeven wel of
geen donor te worden. Als
men geen keuze maakt dan
ontvangt men een brief en een keuzeformulier van de
overheid als herinnering. Hebt u een brief ontvangen en
wenst u uitleg bij de brief? Of hulp bij het vastleggen
van uw keuze? Op verzoek van de overheid organiseert
de bibliotheek twee bijeenkomsten: maandag 9 november van 13.00 tot 14.00 uur in Dorpshuis de Blaercom, en
dinsdag 10 november van 13.00 tot 14.00 uur in Bibliotheek Huizen. We gaan dan samen het Donorregister
bekijken en u ondersteunen bij het invullen van uw keuze. U hoeft alleen uw DigiD mee te nemen. Hebt u geen
DigiD? Neemt u dan de brief en het keuzeformulier dat
u heeft ontvangen mee. Reserveren is noodzakelijk. Dat
kan telefonisch: 035-5257410, via www.bibliotheekhlb.nl/
donorregistratie, bij de klantenservicebalie van bibliotheek Huizen en Laren of per e-mail: info@bibliotheekhlb.nl Adressen: Dorpshuis de Blaercom: Schoolstraat 3,
1261 EV Blaricum. Bibliotheek Huizen: Plein 2000-1, 1271
KK Huizen.

Lunchpauzeconcert Martijn Smits
Op donderdag 19 november verzorgt pianist Martijn
Smits een lunchconcert in het Huis van Eemnes, Noordersingel 4 in Eemnes. In deze rusteloze tijd, waarin
nabijheid niet vanzelfsprekend is, raakt muziek des te
meer. Op het programma staan de Goldbergvariaties van

Bach (delen) en de Sonate
Appasionata van Beethoven.
Beide werken liggen pianist
Martijn Smits na aan het
hart. Na de Goldbergvariaties speelt Martijn Smits de onstuimige en welbekende
Sonate Appasionata van Beethoven. Een grillig werk, een
zoektocht naar de liefde. Beethoven werd precies 250 jaar
geleden geboren, maar het thema blijft onverminderd
actueel. Martijn Smits studeerde piano bij Arthur Hartong aan het Conservatorium van Arnhem en bij Willem
Brons aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam.
Zijn pianotrio ‘Trio Martinot’ was eerder in deze serie te
gast en is regelmatig op de radio te horen. Componist en
pianist Jasper Bon uit Eemnes droeg zijn tweede pianoconcert aan Martijn Smits op. Naast zijn muzikale loopbaan werkt Martijn Smits als huisarts in Amsterdam. De
toegangsprijs bedraagt 12 euro en is inclusief een broodje en koffie. Reserveren is verplicht op site www.scarbomusica.nl/bespreking.php. Aanvang 12.30 uur, de zaal is
open vanaf 12.00 uur, af loop rond 13.30 uur. NB. In de
zaal kan vanzelfsprekend ruim 1,5 meter afstand gehouden worden: het aantal plaatsen is beperkt. Wie met de
bus wil komen: uitstappen op halte Patrijzenhof.

Thuiszorg,
op uw wensen afgestemd!
Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Agenda
t/m 3 nov	BEL Kantoor Eemnes: Expositie BEL-Art:
Coraline Bäcker
t/m 10 jan	Singer Laren: Schilders van Licht. Monet tot
Sluijters
t/m 10 jan Singer Laren: De kunst van het weglaten
1 nov	Papageno Huis: Koffieconcert - Victor Naranjo
(piano), 11.30 uur
2 nov	De Blaercom Blaricum: SeniorWeb –
Inloopochtend, 10.00-12.00 uur
2 nov	Film aan de Brink: De Beentjes van St.
Hildegard, 14.30 uur
3 t/m 23 nov Bibliotheek Laren: boekenverkoop
4 nov	De Blaercom Blaricum: SeniorWeb – start cursus
Apple-Mac computer (5 lessen), 14.00-16.00 uur
4 nov Film aan de Brink: Dark Waters, 14.30 uur
4 nov Film aan de Brink: The Farewell, 19.30 uur
4 nov	Ontmoetingskerk: Interview burgemeester
Nanning Mol door ds. Job de Bruijn, 19.30-21.30 uur
5 nov Film aan de Brink: Official Secrets, 14.30 uur
5 nov	Viore Hilversum: Start workshop ‘Schrijven
helpt’
6 nov Film aan de Brink: Judy, 14.30 uur
8 nov	Papageno Huis: Koffieconcert - Duo Volgaris,
Batrolomeo Audisio (f luit), Richard He (piano),
11.30 uur
8 nov	Theater Rosa Spier Huis: Bruun Kuijt & Jan
Elbertse - Wat nou oud?!, 14.00 uur
8 nov	Theater Rosa Spier Huis: Bruun Kuijt & Jan
Elbertse - Wat nou oud?!, 16.00 uur
9 nov	De Blaercom Blaricum: SeniorWeb – start cursus
Werken met Windows 10 (5 lessen), 10.00-12.00 uur
9 nov	De Blaercom Blaricum: Hulp bij invullen
Donorregistratie, 13.00-14.00 uur
9 nov	Film aan de Brink: De Beentjes van St.
Hildegard, 14.30 uur
10 nov	De Blaercom Blaricum: SeniorWeb – start cursus
Meer doen met iPad en iPhone (5 lessen),
10.00-12.00 uur
10 nov	Bibliotheek Huizen: Hulp bij invullen
Donorregistratie, 13.00-14.00 uur
10 nov	De Blaercom Blaricum: SeniorWeb – start cursus
Foto’s bewerken en presenteren in Windows (4
lessen), 14.00-16.00 uur
10 nov Film aan de Brink: The Farewell, 19.30 uur
11 nov Film aan de Brink: Kinderfilm, 14.30 uur
11 nov Film aan de Brink: Dark Waters, 19.30 uur
12 nov Film aan de Brink: The Farewell, 14.30 uur
12 nov	Theater aan de Brink: De poes met de witte
vleugels en de man, 20.15 uur
13 nov Film aan de Brink: Judy, 14.30 uur
14 nov	Theater aan de Brink: Pieter Jouke – ‘Laars
Lappen’, 19.45 uur
14 nov	Theater aan de Brink: Pieter Jouke – ‘Laars
Lappen’, 21.30 uur
16 nov	Film aan de Brink: De Beentjes van St.
Hildegard, 14.30 uur
18 nov Film aan de Brink: Official Secrets, 14.30 uur
18 nov Film aan de Brink: Judy, 19.30 uur
18 nov	Ontmoetingskerk: Interview burgemeester
Roland van Benthem door ds. Job de Bruijn,
19.30-21.30 uur

19 nov	Huis van Eemnes: Lunchpauzeconcert Martijn
Smits,12.30 uur
19 nov Film aan de Brink: Dark Waters, 14.30 uur
20 nov Film aan de Brink: The Farewell, 14.30 uur
24 nov Film aan de Brink: Official Secrets, 19.30 uur
25 nov Film aan de Brink: Kinderfilm, 14.30 uur
25 nov	Film aan de Brink: De Beentjes van St.
Hildegard, 19.30 uur
26 nov Film aan de Brink: Official Secrets, 14.30 uur
27 nov Film aan de Brink: Judy, 14.30 uur
30 nov Film aan de Brink: Dark Waters, 14.30 uur
9 dec	De Blaercom Blaricum: SeniorWeb – cursus
Digitale Nalatenschap (1 les), 14.00-16.00 uur

Terugkerende activiteiten
PC Helpdesk BEL, Brinkhuis,
iedere werkdag van 10.00-12.00 uur
SV Laren ’99, Walking Football,
iedere dinsdag van 10.00-12.00 uur
Dagje Hart van Laren, Schering & Inslag,
iedere woensdag van 10.00-15.30 uur
Voorlezen aan peuters in de bibliotheek,
Brinkhuis, iedere vrijdag van 11.00-11.30 uur
Geef en neemtafel, Brinkhuis,
elke vrijdag van 10.00-12.00 uur
Uitzending Mooi in ’t Gooi, RTL4, elke zondag om
12.45 uur (herhaling de zaterdag erna om 11.00 uur)

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