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5 vragen aan 

Hoe ben je betrokken geraakt bij het 
Kinderkoor?
‘Mijn kinderen waren een jaar of zes toen ze bij het Kin-
derkoor gingen, nu zo’n 35 jaar geleden. Toen de vorige 
dirigente ermee ophield, heb ik samen met musicus Katja 
Vos de begeleiding van het koor op me genomen. Later 
heeft Jim Berben haar taken overgenomen. Het Kinder-
koor zingt in de gezinsvieringen en natuurlijk ook met 
kerst. Het is mooi om te zien dat er nog altijd animo voor 
is, hoewel het nooit meer zo groot wordt als vroeger, toen 
er zeker veertig kinderen in het koor zaten. De kinderen 
van nu hebben veel meer clubjes en hobby’s, dus ik begrijp 
het wel. Tegenwoordig bestaat het Kinderkoor uit zo’n 
vijftien kinderen en we kunnen altijd versterking gebrui-
ken. We oefenen elke woensdagmiddag van 17.00 tot 18.00 
uur en dan zingen we allerlei leuke liedjes, bijvoorbeeld 
ook van Kinderen voor Kinderen. Wie nieuwsgierig is, is 
van harte welkom om een keer te komen kijken in de 
Goede Herderzaal in de basiliek.’ 

Wat is jouw motivatie voor je 
vrijwilligerswerk bij de kerk?
‘De kinderen. Ik heb in mijn leven verschillende dingen 
meegemaakt, waardoor ik zeker weet dat er meer is tus-
sen hemel en aarde. Dat wil ik de kinderen ook graag 
meegeven. Ik vind het heerlijk om met kinderen bezig te 
zijn. Zij zijn zo onbevangen en ze zeggen vaak zulke 
mooie dingen, daar word ik heel gelukkig van. Ik werk op 
een verzekeringskantoor en daar heb ik het prima naar 
mijn zin, maar het vrijwilligerswerk bij de kerk is echt 
mijn uitlaatklep. Daarom kan ik ook nog altijd niet stop-
pen. Ik vind het nog veel te leuk!’
  
Wat organiseren jullie met Kerst voor 
kinderen?
‘Op Eerste Kerstdag is er om 15.00 uur speciaal voor de 
jongste kinderen ‘Kindje Wiegen’. Het kerstverhaal wordt 

verteld, er worden bekende kerstliedjes gezongen en na 
af loop mogen de kinderen de kerststal bekijken. Op 
Kerstavond, 24 december, is er om 18.00 uur een gezins-
viering. Geen eucharistieviering, maar een viering van 
Woord en Gebed. Kinderen spelen dan het kerstverhaal en 
er worden veel liedjes gezongen. Kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 12 jaar die willen meespelen of -zingen, kunnen 
zich nog opgeven. Vlak voor Kerst gaan we samen een 
keertje oefenen. En natuurlijk is iedereen van harte wel-
kom op Kerstavond en Eerste Kerstdag.’ 

Wat betekent Laren voor jou?
‘Alles. Ik ben er geboren en getogen. Mijn familie komt 
hier ook vandaan, dat gaat terug tot aan de middeleeu-
wen. Ons huis, waar wij sinds 1983 wonen, is al sinds 1928 
in de familie. Het is een plek waar veel dierbare herinne-
ringen liggen. Ik heb zeven jaar in Huizen gewoond, 
maar ben zo blij dat ik weer terug ben in Laren. Als ik het 
dorp binnenkom en de twee torens van de basiliek zie, 
ben ik gelukkig.’ 
 
Welke inwoner van Laren verdient een pluim?
‘Wil Rigter en Gerard de Blok, twee mensen uit ons koor. 
Ze zijn beiden al langere tijd ziek, maar desondanks blij-
ven ze enorm positief. Dat vind ik zeer bewonderens-
waardig en daarom verdienen zij wat mij betreft een 
dikke pluim.’  

Meer weten over de Kerst- en kinderactiviteiten in de Sint 
Jansbasiliek? Kijk op www.sintjanlaren.nl

Mieneke Bakker is al heel wat jaren betrokken bij de Sint 
Jansbasiliek. Ze zingt niet alleen zelf al veertig jaar met 
veel plezier in het koor, ze is ook een van de drijvende 
krachten achter het Kinderkoor, de gezinsvieringen en de 
Eerste Communie-voorbereiding. 

Mieneke Bakker
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Een heftig incident
Zondagavond is Laren opgeschrikt 
door een ongekend heftig 
geweldsincident. Zoiets zijn wij 
hier niet gewend en daarom heeft 
het dan ook een grote impact gehad. 
Ik ben geschrokken en ook boos 
over wat onze inwoners is overko-
men.

Een groepje bezoekers kwam van Winter Village naar het 
Bonte Paard. Op het terras ontstond een schermutseling, 
waarbij een horecamedewerker, een politieagent en één 
van de verdachten gewond zijn geraakt. Ik heb waarde-
ring voor de inzet van medewerkers en gasten van het 
Bonte Paard om het incident onder controle te krijgen.

De politie heeft de zaak in onderzoek en er zijn drie ver-
dachten aangehouden. Tijdens het incident heeft de 
politie een schot gelost, en dat is in onderzoek bij de 
Rijksrecherche. Samen met medewerkers en de politie 
heb ik die nacht ‘t Bonte Paard bezocht. Geweld tegen 
hulpverleners is absoluut ontoelaatbaar. Iedereen blijft 
met zijn handen van onze hulpverleners af. Op het 
moment dat de gewonde agent bezoek wenst, zal ik hem 
direct bezoeken. 

Ook voor de mensen die hierbij aanwezig zijn geweest, 
kan het incident grote indruk hebben gemaakt. Daarom 
hebben we getuigen, waaronder medewerkers van ‘t 
Bonte Paard, de mogelijkheid geboden om hun verhaal te 
delen. 

We hebben direct maatregelen genomen om ervoor te 
zorgen dat een situatie niet meer zo ernstig kan escale-
ren. Want als burgemeester vind ik dat we er alles aan 
moeten doen om dit in de toekomst te voorkomen en de 
openbare orde en veiligheid te waarborgen. Ik ben trots 
op de inzet van politie, hulpverleners en medewerkers, 
waardoor we de situatie snel onder controle hebben 
gekregen en direct stappen hebben kunnen nemen. Zo 
zorgen we er samen voor dat Laren het mooie dorp kan 
blijven, waar het goed toeven is.

Nanning Mol
Burgemeester

17Eindejaarspuzzel

15Lichtjesavond

Larens Journaal

20Theateragenda
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LA PIAZZA COLLECTION
18 KT GOLD + DIAMONDS

Gekwalifi ceerde
bijscholingen
voor zorgverleners!

• Individuele zorgverleners
• Bedrijven
• Niveau 1 t/m 6
• Mantelzorgers

Voor meer informatie: 035-6937077
www.carecursuscentrum.nl

Uit het archief van de Historische kring Laren – 21
Door Bep (G.L.) De Boer

1919 (100 jaar geleden)

De familie Kiekens en Voorenhoudt woonden in 
een oude boerderij aan het Zevenend. De 
boerderij was eigenlijk onbewoonbaar. Dat bleek 
wel toen op 27 september plotseling het dak 
instortte. Kiekens en zijn zoon waren alleen 
thuis, zijn vrouw en de andere kinderen waren 
gelukkig afwezig. Kiekens en zijn zoon schrokken 
ontzettend toen het dak met donderend geraas 
naar beneden kwam. Ze moesten door een raam 
klimmen om dat de deuruitgang door balken en 
puin was versperd. 
De familie Voorenhoudt was geheel afwezig 
zodat er gelukkig geen slachtoffers zijn gevallen. 
De gemeente architect, de heer B.H. Smit, regelde 
voor de beide gezinnen tijdelijk onderdak in het 
Distributiehuis. 
De sigarenmaker Kiekens had al vele malen 
getracht een betere woning te vinden, echter 
zonder resultaat. Er was nog steeds woningnood 
in Laren.
Van andere zijde werd er gesproken over eigen 
schuld. Men beweerde dat de bewoners inwendig 
het hout van de boerderij hadden gesloopt en het 
opgestookt hadden in de kachel. De journalist 
van de krant schreef dat hij dit niet kon 
controleren op juistheid maar dat hij wel dacht 
dat ieder huis, al is het nog zo solide gebouwd, op 
zo’n manier toch tegen de vlakte gaat. 

Bron: Het Larensch Dagblad 1919.

Wie een bezoek aan de Historische Kring wil 
brengen is van harte welkom iedere zaterdag 
van 14 – 16 uur in de Lindenhoeve aan de Van 
Nispenstraat 29 in Laren. 
Donateurs ontvangen het Kwartaalbericht.
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Politiek

Per oktober heb ik het fractievoorzitterschap van onze 
partij mogen overnemen van Wim van der Zwaan. Een 
bijzondere taak, die ik naar eer en geweten zal vervullen. 
Vanaf deze plek wil ik Wim danken voor zijn inzet de 
afgelopen periode. We zijn blij dat hij met zijn enorme 
dossierkennis als raadslid betrokken blijft binnen onze 
fractie. Larens Behoud is de dorpspartij met vele banden 
in onze dorpsgemeenschap. Of het nu gaat om bijvoor-
beeld Door de Bank genomen of de Lichtjesavond, betrok-
ken leden van Larens Behoud doen mee of nemen initia-
tief. Dat is wat Laren bijzonder maakt: Samen maken we 
het dorp! 

Ik ben bijzonder blij dat we als gemeenteraad met elkaar 
het bestemmingsplan Centrum hebben kunnen vast-
stellen. De laatste open eindjes hebben we in gezamen-
lijkheid afgerond. Dank en hulde hiervoor aan de betrok-
ken ambtenaren en wethouder Stam.

Ook op andere gebieden is de raad eensgezinder gewor-
den. De begroting is onder wethouder Calis aangeno-
men, met minder tegenstemmers dan vorig jaar. Op het 
gebied van sociaal domein houdt wethouder Van Hun-
nik de dossiers goed in de gaten. 

Constructief nadenken over een stabiele toekomst van 
ons dorp loont. Helaas komen we niet uit onder een ver-
hoging van de Onroerende Zaak Belasting. Met een 
motie richting het rijk heeft ook op dit vlak de raad una-
niem aangegeven dat de huidige wijze van f inanciering 
van de Nederlandse gemeenten geen stand houdt. Het 
rijk heeft voldoende geld te besteden, terwijl gemeenten 
moeten bezuinigen of de burger extra belasten! 
Namens Larens Behoud wens ik u f ijne feestdagen en een 
voorspoedig 2020 toe.

Karel Loeff
Fractievoorzitter Larens Behoud

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

Windmolens in Laren?
Voor alle duidelijkheid, ik ben geen klimaatontkenner. 
De temperatuur op aarde stijgt en het is waarschijnlijk 
dat dit mede veroorzaakt wordt door de mens.
Maar…

De regering gaat door middel van de Regionale Energie 
Strategie (RES) gemeenten, waterschappen en provincies 
verplichten het klimaatakkoord uit te voeren. Ook Laren 
zal zijn bijdrage hieraan moeten leveren. 
Niets mis mee zou je zeggen.
Maar…

Bij de aankondiging van de RES (startnotities RES) zijn 
er spelregels toegevoegd. De lokale bestuurders mogen 
kiezen hoe ze de CO2-uitstoot gaan verminderen mits ze 
daarvoor windmolens en zonnepanelen gebruiken! 
Andere energietechnieken zoals aquathermie, geothermie, 
kritische watervergassing, kernenergie, waterstof etc. zul-
len geen deel uit maken van de plannen. Het lijkt een beet-
je op de introductie van de eerste T-Ford, men mocht zelf de 
kleur kiezen mits het maar zwart was… Als we niet oppas-
sen blijft onze rol dus beperkt tot het aanwijzen van wei-
landen voor windmolens en zonnepanelen.

Op voorstel van de VVD heeft de raad van Laren de start-
notitie RES niet vastgesteld doch slechts voor kennisge-
ving aangenomen. Dat lijkt een onbeduidend verschil 
maar politiek gezien is het een stevig signaal. Nadat de 
Gooi & Eemlander hierover had bericht zijn we dan ook 
gebeld door diverse raads–en statenleden. Door Provin-
ciale Staten NH en diverse gemeenten zijn er inmiddels 
moties over aangenomen.

De VVD zal tijdens de eerstvolgende raadsvergadering 
een motie indienen waarin bena-
drukt wordt dat er draagvlak 
onder de inwoners moet zijn voor 
de RES-plannen en er op aandrin-
gen dat er brede oriëntatie moet 
zijn op alle beschikbare energie-
technieken.

 Hans Faas
Raadslid VVD Laren
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Nieuws in beeld

Enthousiaste reacties op ‘Bol an’, het nieuwe boek over Laren

Burgemeester zingt uit volle borst mee bij 
kennismaking met ‘De Speuit’

Opening gloednieuw kunstwerk Martens & 
Visser voor Singer Laren

Afscheid na 40 jaar van Icarus, het beste paard 
van ‘t Geitenweitje aan de Harmen Vosweg

Veel belangstelling voor Singers Max 
Beckmann op kunstbeurs PAN

Burgemeester neemt klachten 
vuurwerkoverlast in dorp zeer serieus

Cas Broeksema helpt bij het ophangen van 
de Weihnachtsoratorium-banieren

De bladblazers -mannen stofzuigen het dorp

Initiatiefnemer Wim Jordaan-
kunstmanifestatie ‘door de bank genomen’

Kerstspulletjes te kust en te keur te koop in Laren
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Verleende 
omgevingsvergunningen 

Enthousiaste reacties op ‘Bol an’, het nieuwe boek over Laren

Veel belangstelling voor Singers Max 
Beckmann op kunstbeurs PAN

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten 
ontlenen. De formele rechtsgeldige bekendmakingen 
en volledige tekst hiervan kunt u bekijken op de lan-
delijke 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

•  Naarderstraat 54, 1251 BE, plaatsen van 2 dakkapel-
len, ingekomen 25 november 2019

•  Cornelis Bakkerlaan 1, 1251 BP, plaatsen van een 
dakraam, ingekomen 25 november 2019

•  Eemnesserweg 7, 1251 NA, plaatsen van een erfaf-
scheiding, ingekomen 26 november 2019

•  Koloniepad 15, 1251 AH, plaatsen van een aanbouw, 
ingekomen 28 november 2019

•  Ludenweg 38, 1261 VW, plaatsen van een dakkapel, 
ingekomen 27 november 2019

•  Rijksweg-West 16, 1251 CK, aanleggen van een tweede 
inrit, ingekomen 28 november 2019

•  Paviljoensweg 12A, 1251 AS, bouwen van een nieuwe 
woning, ingekomen 29 november 2019

•  Tafelbergweg 37, 1251 AC, vellen van 1 boom, 
ingekomen 25 november 2019

•  Gooiergracht 83, 1251 VC, bouwen van een erker, 
ingekomen 4 december 2019

•  Klooster 28, 1251 WS, plaatsen van een aanbouw, 
ingekomen 6 november 2019

•  Plein 1945, 1251 MA, vervangen van de handelsre-
clame, ingekomen 4 december 2019

•  Zevenend 71, 1251 RM, bouwen van een veranda en 
carport, ingekomen 4 december 2019

•  Zevenend 73, 1251 RM, plaatsen van een zwembad, 
ingekomen 4 december 2019

•  Krommepad 21, 1251 HP, vellen van 1 boom, 
ingekomen 2 december 2019

•  De Rijt 2, 1251 JM, plaatsen van een erfafscheiding, 
ingekomen 3 december 2019

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

•  Jagersweg 29, 1251 ZP, vellen van 2 bomen, verzonden 
26 november 2019

•  Zevenend 33A, 1251 RL, plaatsen van een dakkapel, 
terugbrengen van de roede in de ramen en realiseren 
van een trapopgang, verzonden 26 november 2019

•  Klein Laren 14, 1251 LP, plaatsen van een dakkapel, 
verzonden 28 november 2019

•  Zijtak 2, 1251 RS, verbouwen van de woning, 
verzonden 28 november 2019

•  Zingerskamp 4, 1251 PK, plaatsen van een dakkapel, 
verzonden 29 november 2019

•  Zijtak 37, 1251 RR, vellen van 1 boom, verzonden 
4 december 2019

•  Rozenlaantje 12, 1251 BW, vellen van 4 bomen 
(herplantplicht), verzonden 4 december 2019

•  Ruiterweg 19, 1251 ZX, vellen van 1 boom, verzonden 
4 december 2019

•  Zevenend 4, 1251 RN, herbouwen van een pand, 
verzonden 4 december 2019

•  Haenwijck 1, 1251 LM, plaatsen van een toegangs-
poort, verzonden 4 december 2019

•  Zevenend 89A, 1251 RM, verbouwen van de woning, 
verzonden 5 december 2019

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

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inza-
ge bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaar-
schrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens 
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
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•  Jagersweg 29, 1251 ZP, vellen van 1 boom, verzonden 
26 november 2019

•  Rozenlaantje 12, 1251 BW, vellen van 1 boom 
(lindeboom), verzonden 4 december 2019

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bin-
nen 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 gemeen-
telijke website.

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

 
Besloten door burgemeester:
•  Het verkrijgen van een exploitatievergunning en een 

drank- en horecawetvergunning voor het exploiteren 
en uitoefenen van restaurant Bar Bistro Brink 20 aan 
de Brink 20 (1251 KW), verzonden 20 november 2019.

Besloten door burgemeester en wethouders:
•  Het innemen van een standplaats voor de verkoop 

van zuivelproducten op Plein 1945 (zijde Zevenend) in 
Laren, wekelijks op maandag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag in het jaar 2020, verzonden 7 november 
2019.

•  Het innemen van een standplaats voor de verkoop 
van vis, visproducten en Fish en Chips op Plein 1945 
(zijde Zevenend), wekelijks van dinsdag tot en met 
zaterdag in het jaar 2020, verzonden 7 november 
2019.

•  Het innemen van een standplaats voor de verkoop 
van bloemen en planten op Plein 1945 (zijde 
Zevenend), wekelijks van dinsdag tot en met 
zaterdag in het jaar 2020, verzonden 25 november 
2019.

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bin-

nen 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 gemeen-
telijke website.

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren 
hebben het ‘Wijzigingsplan Esseboom 2’ op 19 november 
2019 vastgesteld.

Binnenkort verhuist het Rosa Spierhuis aan de Esseboom 
2 naar de Hector Treublaan 1 in Laren. De huidige locatie 
aan de Esseboom 2 komt daarmee leeg te staan. Er is ver-
zocht om de huidige bestemming te wijzigen naar 
‘Wonen’ voor de realisatie van acht vrijstaande woningen 
overeenkomstig de wijzigingsbevoegdheid in het gel-
dende bestemmingsplan. Voor deze ontwikkeling wordt 
vanaf de Esseboom een toegangsweg op eigen terrein 
aangelegd. De woningen worden aan weerszijden van de 
toegangsweg gesitueerd en krijgen royale kavels verge-
lijkbaar met en in aansluiting op de omgeving. De 
bebouwing zal in maat en schaal aansluiten bij de 
omliggende woningen. Het bestaande groen wordt 
zoveel als mogelijk gehandhaafd en ingepast. Daarmee 
behoudt de locatie het beeld dat passend is en aansluit 
bij de omgeving van de Esseboom. 

Inzage 
Het vastgestelde plan ligt tot en met 13 januari 2020 ter 
inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de 
BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. Inzage kan 
uitsluitend op afspraak, telefoonnummer 14 035. Of 
bekijk het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.0417.WPEsseboom2 -Va01).

Beroep
Het ontwerpwijzigingsplan lag van 16 september tot en 
met 27 oktober 2019 ter inzage. Er zijn toen geen ziens-
wijzen ingediend. Het plan is ongewijzigd vastgesteld. 
Daarom mogen alleen mensen tegen dit plan beroep 
instellen die kunnen aantonen niet in de gelegenheid te 

Vaststelling ‘Wijzigingsplan 
Esseboom 2’

Verleende APV vergunningen

Geweigerde 
omgevingsvergunningen
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Loket Laren:
• Vrijdag 27 december gesloten
• Vrijdag 3 januari gesloten

Telefonische bereikbaarheid:
• Dinsdag 24 december vanaf 15.00 uur gesloten
• Woensdag 25 december gesloten
• Donderdag 26 december gesloten
• Vrijdag 27 december gesloten
• Dinsdag 31 december vanaf 15.00 uur gesloten
• Woensdag 1 januari gesloten

Hoe kunt u ons bereiken?
•  Telefonisch via: 035 - 528 12 47. Op werkdagen van 

08.30 tot 17.00 uur. Op vrijdagen tot 16.00 uur.
•  Via e-mail: hbel@sociaalplein.info
 U krijgt binnen 48 uur een reactie op uw bericht.
•  Wilt u een gesprek aanvragen met een consulent? 

Dat kan via het contactformulier op de website  
www.adviesinformatie.nl U kunt ook telefonisch of 
aan het loket een gesprek aanvragen.

Vanwege de feestdagen zamelt de GAD uw huishoude-
lijke afval op andere dagen in. Dit gaat door in de 
avonduren.
•  Woensdag 25 december (Eerste Kerstdag) wordt 

dinsdag 24 december
••  Donderdag 26 december (Tweede Kerstdag) wordt 

vrijdag 27 december
•  Woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) wordt 

donderdag 2 januari

 

Donderdag 9 en 16 januari haalt de GAD kerstbomen 
op in Laren. Zorgt u ervoor dat uw kerstboom voor 
07.30 uur aan de weg ligt? Alleen kerstbomen zonder 
versiering en zonder pot of houten kruis worden 
meegenomen. 

Kerstboominzameling

Gewijzigde openingstijden Advies- en 
informatiepunt sociaal domein HBEL

zijn geweest om eerder een zienswijze in te dienen. 
Beroep instellen kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Graven-
hage.

Voorlopige voorziening
Om de werking van het raadsbesluit op te schorten moet - 
naast het indienen van een beroepschrift - een voorlopige 
voorziening aangevraagd worden, indien er sprake is van  
spoed. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de 
voorzitter van voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak.

Inwerkingtreding
Het plan treedt in werking op de dag na af loop van de 
beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een ver-
zoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de 
inwerkingtreding van het besluit opgeschort tot het 
moment waarop op het verzoek is beslist. 

Geboorte
02-12-2019 Lieve Fleur Alicia van Stempvoort

Vanwege de feestdagen is het BEL-kantoor gesloten op:
• dinsdag 17 december vanaf 16.30 uur
• dinsdag 24 december vanaf 16.00 uur 
• woensdag 25 december
• donderdag 26 december 
• vrijdag 27 december 
• dinsdag 31 december vanaf 16.00 uur 
• woensdag 1 januari
• maandag 6 januari tot 10.00 uur

 

Graag informeren we u over de bereikbaarheid van het 
Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL in de 
kerstperiode. Hier kunt u terecht voor al uw vragen over 
zorg en welzijn, werk en inkomen en jeugd(hulp). 

Loket Huizen:
• Dinsdag 31 december gesloten

Loket Eemnes:
• Donderdag 26 december gesloten
• Donderdag 2 januari gesloten

Familiebericht

Gewijzigde openingstijden 
BEL-kantoor

Afvalinzameling rond 
feestdagen
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Op maandag 27 januari organiseert de gemeente Laren 
een werkatelier over de energie-opgaven voor de gemeen-
te en voor de regio. Tijdens het werkatelier bespreekt de 
gemeente, samen met inwoners, belanghebbenden en 
partners, hoe we kunnen komen tot een energiestrategie 
voor duurzame energie-opwek. 

De energiestrategie gaat over de mogelijkheden van 
duurzame energie-opwek, met bewezen technieken. Ook 
wordt gekeken hoe de toekomstige warmtevraag, om 
gebouwen te verwarmen, te verduurzamen. De ener-
giestrategie ontwikkelen we via drie uiterste varianten 
die in regionale sessies met professionals en raadsleden 
tot stand zijn gekomen.

Klimaatakkoord
Het lokale werkatelier komt voort uit het landelijke con-

Larense zaken 13 december 2019

Activiteit Datum, tijd en locatie Voor wie Kosten Meer informatie

Walking Football: 
Gezelligheid en bewegen met elkaar. 
Voetballen zonder rennen.

Dinsdag
10.30-12.00 uur
SV Laren

Donderdag
10.30-12.00 uur
SV Eemnes

45+ Eerste 2 keer 
vrijblijvend

Eerste keer 
vrijblijvend

svlaren99.nl/1051/walking-football

sportiefengezondbel.nl/walking-
football-sv-eemnes

Beweegloket:
Een beweegcoach helpt u bij het 
vinden van een passende beweegactivi-
teit of sportaanbod.

Maandag
10.30-11.30 uur
De Hilt, Eemnes

Dinsdag
09.30-10.30 uur
De Malbak, Blaricum

Dinsdag
11.00-12.00 uur
Blaercom, Blaricum

Vrijdag
10.00-11.00 uur
Brinkhuis, Laren

Iedereen Gratis sportiefengezondbel.nl/beweegloket

Fun & Sport:
Springkussens en andere sport- en 
spelactiviteiten. Op locatie Laren ook 
zwemmen.

Maandag 23 december
10.00-15.00 uur
De Hilt, Eemnes

Donderdag 2 januari
12.00-16.00 uur 
De Biezem, Laren

6-12 jaar

6-12 jaar

Gratis

€ 6,- entree

Volgt

Volgt

Wandel Challenge:
Wandelen op elk niveau.

Vrijdag
10.30 uur

Wisselende startlocatie

Volwassenen 
en senioren

Gratis sportiefengezondbel.nl/nationale-
diabetes-wandel-challenge

OldStar Hockey:
Aangepaste spelregels om hockey te 
kunnen blijven spelen.

Vrijdag
10.00-12.00 uur
LMHC, Laren

45+ Gratis 
proef les

lmhc.nl

Lokaal werkatelier 
energiestrategie 

cept Klimaatakkoord. Dit akkoord wordt naar verwach-
ting eind dit jaar ondertekend. Op basis van dit akkoord 
wordt Nederland in dertig Regionale Energie Strategie-
regio’s verdeeld. Elke RES-regio moet een bod uitbrengen 
wat zij als regio kan leveren aan duurzame energie-opwek 
op basis van de huidige technieken. De opgehaalde input 
uit het lokale werkatelier wordt binnen de regio Gooi en 
Vechtstreek verzameld. De input wordt vervolgens ver-
werkt in het bod van de regio Noord-Holland Zuid. Dat is 
de RES-regio waar de gemeente Blaricum onder valt.

Geïnteresseerd? 
Inwoners met betrokkenheid op het gebied van duurza-
me energie kunnen zich aanmelden voor het werkate-
lier. Omdat het over complexe materie gaat, nemen wij 
na aanmelding contact met u op. U ontvangt dan ook 
informatie over de locatie en het tijdstip. Aanmelden 
kan tot 17 januari 2020 door een mail te sturen naar  
communicatie@belcombinatie.nl, met de vermelding 
van uw contactgegevens. 

Kalender Sportief en Gezond BEL
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Echtpaar De Boer-Van Well 
60 jaar getrouwd

Het stoken van hout kan binnen en buiten. Naast dat het 
gezellig en sfeervol kan zijn, kan het ook overlast veroor-
zaken voor de omgeving. 

Wist u dat houtrook luchtverontreiniging veroorzaakt 
en ongezond is voor uzelf en voor uw buren? In rook zit 
bijvoorbeeld roet en f ijnstof, een verzamelnaam voor 
allerlei schadelijke deeltjes die zo klein zijn dat ze inge-
ademd kunnen worden. Daarom is het belangrijk om op 
een juiste manier te stoken. Zo beperken we overlast voor 
anderen. Met een aantal tips kunt u goed stoken en rook-
signalen voorkomen:
•  Is het windstil of mistig? Dan is het verstandig om 

niet te stoken; de rook blijft dan hangen. Meld u aan 
voor het stookalert van het RIVM: www.rivm.nl/
stookalert Kijk ook op www.stookwijzer.nu hoe de 
weersomstandigheden zijn.

•  Stook alleen met droog hout. Vochtig hout geeft 
extra veel rook en f ijnstof. 

•  Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd hout of 
platen, want dan kunnen zeer schadelijke stoffen 
vrijkomen. 

•  Stook niet met papier en karton; het zorgt voor veel rook. 
•  Houd de luchttoevoerklep altijd open, zodat het hout 

volledig verbrandt. 
•  Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen. 
•  Denk aan uw buren. Stook niet langer dan vier uur 

op één dag. 

Wilt u meer tips of nadere informatie over houtstook en 
houtrook? Kijk op www.laren.nl/houtrook of op 
www.rivm.nl/houtrook 

 
Locoburgemeester Peter Calis bracht maandag 9 decem-
ber het echtpaar De Boer-Van Well een felicitatiebezoek 
vanwege hun zestigjarig huwelijksjubileum. 

Burgemeester Nanning Mol maakte 26 november kennis 
met buurtpreventievereniging (BPV) De Ploeg. Dat deed 
hij tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. De BPV is er 
om de leef baarheid en de veiligheid in de buurt te 
behouden. Meer weten? kijk op: www.bpvdeploeg.nl

Vrijdag 20 december organiseert het jongerenwerk van 
Versa Welzijn twee kerstevenementen in jongerencen-
trum Dynamic Arts (De Scheper, Kerklaan 29). 

Van 13.00 tot 16.00 uur is het familie-kerstevenement. 
Kinderen kunnen dan samen met hun (groot)ouders 
langskomen voor oliebollen en warme chocolademelk. 
Er zijn verschillende workshops te volgen, zoals kerst-
ballen en kerstkaarten versieren en kerstgedichten/raps 
schrijven. Ook is er een kledingruil. 
Kinderen van tien tot vijftien jaar zijn van 19.00 tot 21.00 
uur welkom bij de tiener kerst f issa. Voor jongeren van 
vijftien jaar en ouder is er van 21.00 tot 23.00 uur een 
avond met lokale DJ’s en non-alcoholische cocktails en 
oliebollen. De entree voor deze avondfeesten is € 2,50. 

Kerstevenementen voor 
jongeren bij Dynamic Arts

Larense zaken 13 december 2019

Activiteit Datum, tijd en locatie Voor wie Kosten Meer informatie

Walking Football: 
Gezelligheid en bewegen met elkaar. 
Voetballen zonder rennen.

Dinsdag
10.30-12.00 uur
SV Laren

Donderdag
10.30-12.00 uur
SV Eemnes

45+ Eerste 2 keer 
vrijblijvend

Eerste keer 
vrijblijvend

svlaren99.nl/1051/walking-football

sportiefengezondbel.nl/walking-
football-sv-eemnes

Beweegloket:
Een beweegcoach helpt u bij het 
vinden van een passende beweegactivi-
teit of sportaanbod.

Maandag
10.30-11.30 uur
De Hilt, Eemnes

Dinsdag
09.30-10.30 uur
De Malbak, Blaricum

Dinsdag
11.00-12.00 uur
Blaercom, Blaricum

Vrijdag
10.00-11.00 uur
Brinkhuis, Laren

Iedereen Gratis sportiefengezondbel.nl/beweegloket

Fun & Sport:
Springkussens en andere sport- en 
spelactiviteiten. Op locatie Laren ook 
zwemmen.

Maandag 23 december
10.00-15.00 uur
De Hilt, Eemnes

Donderdag 2 januari
12.00-16.00 uur 
De Biezem, Laren

6-12 jaar

6-12 jaar

Gratis

€ 6,- entree

Volgt

Volgt

Wandel Challenge:
Wandelen op elk niveau.

Vrijdag
10.30 uur

Wisselende startlocatie

Volwassenen 
en senioren

Gratis sportiefengezondbel.nl/nationale-
diabetes-wandel-challenge

OldStar Hockey:
Aangepaste spelregels om hockey te 
kunnen blijven spelen.

Vrijdag
10.00-12.00 uur
LMHC, Laren

45+ Gratis 
proef les

lmhc.nl

Voorkom rooksignalen 
naar de buurt

Burgemeester Nanning Mol 
ontmoet BPV De Ploeg



12

Wie ook deze avond muziek wil draaien, kan mailen naar 
info@dynamicarts.nl of appen naar 06 - 27 84 73 78. 

Veel mensen genieten tijdens de jaarwisseling van de 
gezelligheid en het vuurwerk. Het is echter ook het 
moment van het jaar van overlast en ongelukken voor 
mens en dier. Wij vragen u om rekening met elkaar te 
houden en geen overlast te bezorgen. 

Afsteektijden
Vuurwerk mag alleen afgestoken worden op oudejaars-
dag vanaf 18.00 uur tot nieuwjaarsnacht 02.00 uur. Bui-
ten deze tijden is het afsteken van vuurwerk niet toege-
staan. Politie en gemeentelijke BOA’s handhaven de 
naleving hiervan. Heeft u vuurwerkoverlast? Meld dit 
tijdens de openingstijden van de BEL Combinatie via 
telefoonnummer 14 035. Bel buiten die tijden naar het 
algemene nummer van de politie: 0900 - 8844.

Houd rekening met elkaar
Houd bij het afsteken van vuurwerk rekening met uw 
eigen veiligheid en die van anderen. Steek bijvoorbeeld 
geen vuurwerk af op plaatsen waar veel mensen zijn en 
waar honden worden uitgelaten. En veroorzaak geen 
schade aan andermans eigendommen. 

Rieten daken
Binnen een afstand van vijftig meter van een rieten dak 
mag geen vuurwerk afgestoken worden. Heeft u zelf een 
huis met een rieten kap? Zorg er dan voor dat u perma-
nent een tuinslag met voldoende lengte heeft aangeslo-
ten om eventueel neerkomend vuur te kunnen blussen. 

Verkoop vuurwerk
Alleen op 29, 30 en 31 december mag in Nederland consu-
mentenvuurwerk verkocht worden. Omdat één van deze 
dagen op een zondag valt, is 28 december ook een ver-
koopdag. Voor ieders veiligheid is het belangrijk alleen 
goedgekeurd consumentenvuurwerk te kopen bij erken-
de verkooppunten en de gebruiksaanwijzing goed te 
lezen. U herkent goedgekeurd vuurwerk onder andere 
aan een Nederlandse gebruiksaanwijzing, een vermel-
ding of af beelding die duidelijk maakt welke effecten u 
kunt verwachten van het soort vuurwerk en de aandui-
ding ‘geschikt voor particulier gebruik’.

Het nieuwe jaar schoon beginnen
Vooral jongeren lopen op 1 januari nog letsel op, doordat ze 
‘weigeraars’ opnieuw aansteken. Ruim daarom vuur-

Uitnodiging 
nieuwjaarsreceptie 6 januari

Larense zaken 13 december 2019

werkrestanten zo snel mogelijk op. Zo voorkomt u onge-
lukken en gaan we met een schoon dorp het nieuwe jaar in.

Alcohol: geniet met mate
Voor veel mensen is de jaarwisseling een moment van ont-
lading. Vooral jongeren ervaren oud en nieuw als een reden 
om uitbundig te feesten. De feestvreugde kan echter 
gemakkelijk omslaan met overlast, geweld en vernielingen 
tot gevolg. Dat gebeurt vaak onder invloed van alcohol. 
Houd rekening met elkaar en drink daarom met mate.

Brandveiligheid tijdens feestdagen
De kerst is een tijd van gezelligheid. In deze donkere 
dagen ziet het er natuurlijk sfeervol uit als er wat kaars-
jes in huis branden. Maar verkeerd gebruik van kaarsjes 
en kerstversieringen verhoogt brandgevaar. Met onder-
staande tips kunt u brand voorkomen.
•  Let op ontvlambare materialen in de buurt van lampen 

en kaarsen, zoals gordijnen en kerstversieringen.
•  Plaats geen brandende kaarsen in de kerstboom.
•  Zet een kaars in een stevige, stabiele en onbrandbare 

houder en op een plaats waar niet steeds mensen 
langslopen.

•  Doof kaarsen als u de kamer voor langere tijd verlaat.
•  Gebruik zo mogelijk materialen die geïmpregneerd 

of brandveilig zijn.
•  Let op met spiritus bij gourmet en fondue en vul 

nooit een brandende/warme brander bij met 
brandstof.

•  Een kerstboom met kluit droogt minder snel uit en 
is daarom veiliger.

•  Controleer voor u gaat slapen of alles in orde is.
•  Rol een kabelhaspel volledig uit.
•  Let op dat versieringen of (makkelijk omvallende) 

kerstbomen uw vluchtweg niet belemmeren.

Maak er mooie feestdagen van, houd rekening met 
elkaar en doe voorzichtig!

Het gemeentebestuur van Laren nodigt alle inwo-
ners, organisaties en andere relaties uit om de nieuw-
jaarsreceptie bij te wonen. Deze is op maandag 6 
januari 2020 om 20.00 uur in het Brinkhuis, Brink 29 
in Laren. Een uur voorafgaand aan de nieuwjaarsbij-
eenkomst ontvangt het college van burgemeester en 
wethouders de inwoners die in de loop van 2019 in 
Laren zijn komen wonen. Zij ontvangen hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging.

Oud en nieuw is een feest 
voor iedereen
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Nieuws in beeld

Kerstman opent kerstkaartententoonstelling van 
Annemarie Bitter in Brinkhuis

Nieuwe eigenaar van Hofstee Schoenen redt schaatsen voor 
schooljeugd

De ijsmeesters hebben er zin in! De schaapskudde in ochtendstemming Even krantje lezen in 't Bonte Paard

Raad strooit complimenten over 
bestemmingsplan ‘Centrum’

Zuid-Afrikaanse belangstelling voor 
Pépé Grégoire

Herenkapper Snelle Jack heeft eigen hoekje in kapsalon Le 
Papillon

Volop genieten bij Wintervillage

Kunstadvies van - ‘door de bank genomen ‘- Bettie Bruin voor 
leerlingen College de Brink
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Afscheid na 30 jaar
Praktijk kinderfysiotherapie van Olga Ottervanger wordt per 
1 januari 2020 overgenomen door Angelique Mulder

Olga Ottervanger neemt afscheid na 30 jaar praktijk 
kinderfysiotherapie. Olga heeft honderden kinderen 
uit Laren, Blaricum en Eemnes behandeld. De 
hulpvraag was heel divers en zij zag dan ook een breed 
scala aan aandoeningen en problemen voorbijkomen 
van baby’s tot en met middelbare scholieren. Het 
voornaamste doel was om de kinderen zekerheden mee 
te geven door ze te laten ervaren dat ze het “zelf “ 
kunnen. Wat zij zo leuk vindt aan het werken met 

kinderen, is “What you see is what you get”! Bij de 
kinderen op de scholen is het een gevleugelde 
opmerking: “Ik zit op Olga”, voor hen net zo gewoon als 
op voetbal, tennis of muziekles zitten.
Olga zal het vak en de kinderen enorm gaan missen, maar 
is heel blij dat zij in Angelique Mulder iemand heeft 
gevonden aan wie zij de praktijk met een gerust hart kan 
toevertrouwen. Angelique is een collega met jarenlange 
ervaring. Meer info: www.kanjerkinderfysio.nl.

De Kiwanis verkopen op de Larense Kerstmarkt heerlijke 
Pie uit grootmoeders keuken. Ze 
zijn gevuld met rundvlees, kipfilet 
of feta kaas: een lekkernij voor de 
Kersttafel. De netto opbrengst is 
bestemd voor o.a. het leesproject 
dat in samenwerking met de 
bibliotheek en het Brinkhuis voor 
kinderen wordt opgezet. Ook wordt 

geld ingezameld voor geestelijk en lichamelijk 
gehandicapte kinderen van de 
Amerpoort in Baarn. In de gezellig 
ingerichte kraam zal door de 
Larense Kiwanians ook een glaasje 
Glühwein worden uitgeschonken. 
De Kerstmarkt wordt gehouden bij 
de ijsbaan op de Brink van vrijdag 
13 tot en met zondag 15 december 

Heerlijke Pie voor het goede doel

Pluim!

Een pluim voor wethouder Ton Stam en de 
ambtenaren van de gemeente Laren waar we als 
team nauw mee samenwerken. Mede dankzij hun 
ondersteuning hebben we al veel bereikt in Laren.

Inmiddels zijn er al veel kleine aanpassingen gedaan. 
Een van de grotere projecten is de reconstructie van de 
Eemnesserweg, die u ongetwijfeld zal hebben opgemerkt. 
Om de bomen te sparen is hier het zebrapad verplaatst. 
De haag van Johanneshove is verplaatst waardoor het 
trottoir voor Johanneshove breder is geworden en beter 
begaanbaar. Vanuit alle hoeken van Laren ontvangen wij 
hier positieve reacties op!
Ook volgend jaar gaan wij er weer tegenaan om iedereen 
te motiveren een steentje bij te dragen. 

Wij wensen u een goed, veilig en toegankelijk 2020! 
Namens het toegankelijkheidsteam Laren, 

Irmy Vos

Zebrapad voor ▲ en na ▼ de reconstructie
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Lichtjesavond 20 december

WWW.BIJZONDERLAREN.NL

LAREN
HET MOOISTE KERSTDORP

VAN NEDERLAND

OPENING LICHTJESAVOND DOOR BURGEMEESTER
NANNING MOL & SCROOGE OM 18.00 UUR

LAMPIONNENOPTOCHT MET VERLICHTE KOETSEN,
ECHTE SCHAAPSKUDDE EN DE KERSTMAN

OPTREDENS VAN O.A.: EBENEZER SCROOGE,
MANNENKOOR DE SPEUIJT, SARITA’S HARTKOOR

OPTREDEN KOOR IN DE SFEERVOLLE JOHANNESKERK

LICHTJESAVOND
20 DECEMBER

17.00 - 22.00 UUR

Tijdens deze avond worden de volgende activiteiten 
georganiseerd:
•  Burgemeester Nanning Mol zal samen met Gideon 

Calis als Scrooge om 18.00 uur off icieel de Lichtjes-
avond openen bij de IJsbaan van het Winter Village. 
Aansluitend zal Gideon Calis in de rol van Ebenezer 
Scrooge een kerstvertelling houden.

•  Daarna zijn er nog 3 optredens van Gideon Calis als 
Scrooge in het intieme theater van het Brinkhuis om 
18.45 / 20.15 / 21.30 uur.

•  In het Singer kunnen kinderen vanaf 17.00 uur hun 
eigen lampion maken in het speciale Lampionnena-
telier en worden getrakteerd op ranja en frietjes. 
Daarna kunnen zij meelopen in de optocht.

•  De lampionnenoptocht van schoolkinderen onder 
begeleiding van drum & showband MCC-Laren wordt 
gevolgd door een echte kudde schapen. De bewoners 
van verzorgingshuizen zullen in verlichte rijtuigen 
met paarden samen met de kerstman de optocht 
afsluiten.

 Vertrekpunt Singer 19.00 uur – aankomst Brinkhuis

•  Doorlopende optredens ziet u in de tent op de par-
keerplaats van het Brinkhuis o.a. door mannenkoor 
de Speuijt, de Klepperman van Elleven en Sarita’s 
Hartkoor.

•  In de prachtig aangeklede en verlichte Johanneskerk 
aan de Naarderstraat zal een koor o.l.v. Job de Bruijn 
optreden. Er zullen verhalen worden verteld en in de 
kerk zijn prachtige kerststalletjes te bewonderen.

•  Het voormalige Rabobank kantoor zal feeëriek ver-
licht zijn en 11 kunstenaars zullen hier exposeren. De 
optocht zal ook hier langs komen.

•  Uiteraard wordt er ook voor de innerlijke mens 
gezorgd en zal de LLTC o.a. Glühwein, warme choco-
lade en snert verkopen in een kraam op het parkeer-
terrein van het Brinkhuis.

• De meeste winkels zullen geopend zijn.

Met heel veel 
bijzondere 
festiviteiten 
van 17.00 - 22.00 uur

In het dorpscentrum van Laren zal de 
openbare straatverlichting niet branden, 
maar wordt ons prachtige dorp feestelijk 
verlicht door honderden kaarslichtjes.
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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.

Puzzelen met feestdagen

December is een maand die in het teken staat van 
feestelijkheden. In de donkere dagen zien we overal 
lichtjes verschijnen die de sfeer in huis en op straat 
gezellig maken. Voor veel mensen is het ook een 
moeilijke maand, omdat er gepuzzeld moet worden 
over de verdeling van Sinterklaas, Kerstmis en de 
Kerstvakantie. Waar en met wie vieren we het? 
Voor mensen met kinderen die gescheiden zijn, is 
deze puzzel nóg ingewikkelder. Dan is het handig 
als er een vaste routine is of er een schema klaarligt. 
Bij een scheiding maken veel mensen daar van te-
voren afspraken over in het ouderschapsplan. Dat is 
niet alleen handig, maar sinds 2009 ook verplicht. In 
de meeste gevallen gaat dat prima. Als het niet lukt, 
zal de rechter beslissingen nemen over de belang-
rijkste zaken: bij wie zullen de kinderen wonen, hoe 
ziet de omgang met de andere ouder eruit en hoe 
worden de kosten verdeeld? 
Vorige maand sprak ik ouders die allebei in het  
onderwijs werkten; zij waren niet getrouwd of  
‘geregistreerd’ en konden dus zonder een procedure 
uit elkaar. Dan kun je zo’n ouderschapsplan dus  
laten. Toch raadde ik het ze aan, het maakt dingen 
duidelijk. Je hoeft niet allerlei details op te nemen, 
bijvoorbeeld dat omgang met grootouders ge- 
stimuleerd wordt of wie er met de kinderen naar de 
tandarts gaat, als je het daarover al eens bent. Maar 
de hoofdverblijfplaats en de belangrijkste afspraken 
over de verdeling van zorg en kosten zijn er de basis 
van en geven rust. Denk goed na of het plan  
uitvoerbaar is met ieders drukke leven. En de  
afspraken moeten voor langere termijn ‘houdbaar’ 
zijn. Voor deze ouders bleek het ouderschapsplan 
niet zo’n probleem. Zij hadden gelukkig voldoende 
mogelijkheden om de zorg goed te verdelen, inclu-
sief de viering van Sinterklaas en Kerstmis! k

Column Clasien_71X220mm_dec2019.indd   1 02-12-2019   13:43:47

BEL  VRIJBLIJVEND  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

Stuur deze bon ingevuld naar ons op 
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! 

GRATIS 
WAARDEBEPALING 

Naam : _______________________ 

Adres : _______________________ 

Postcode : ____________________ 

Plaats: _______________________ 

E-mail :_______________________ 

Telefoon :_____________________ 
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Creëer met de letters uit de 
gele vakjes de oplossing. Stuur 
uw oplossing samen met uw 
naam en adres naar 
redactie@ larensjournaal.nl of 
naar Uitgeverij van Wijland, 
Slangenweg 39, 1251 RT Laren. 
Onder de goede inzendingen 
worden 6 boeken verloot. tw: 
Laren in Vervlogen tijden van 
Wiet de Boer (2x) , Oog op 
Laren I en 2 van Peter van 
Rietschoten (2x) en Historische 
verhalen van Bep De Boer (2x). 
Uiterste inzenddatum zondag  
5 januari 2020. De oplossing en 
de winnaars worden bekend 
gemaakt in Larens Journaal 
nummer 276.

EINDEJAARSPUZZEL

HORIZONTAAL
3) kinderboerderij 
5) Het centrum 
6) Schaatsparadijs 
9) Gerestaureerd podium 
10) Kleinste theater 
12) Auteur Aap & Mol 
13) Scouting 
14)  Nieuw boek over Laren 
16) Larense schilder 
19) Verzorgd onze akkers 
21) Grootste kerk van Laren 
23) Goois Natuur Reservaat 
25) Roffelt door Laren 
26) 20 december 
27) Voor een biefstuk 
28) Van molen tot Eng 
29) Ven tussen Laren en Hilversum 
30) Wekelijks op vrijdag 
31) Museum 

VERTICAAL
1) Restaurant in oud busstation 
2) Opening cultureel seizoen 
4) Tentoonstelling Singer 
5) Larens cultuurcentrum 
7) Werkplaats Sherpa 
8) Volleybalvereniging 
10) Tussen De Rijt en de Kerklaan 
11) Wethouder 
15) Nieuwe burgemeester 
17) Vernieuwd tehuis voor ouderen 
18) Theehuis 
20) Jaarlijks Duits feest 
22) Duurzaam inspiratiecentrum 
24) Basisschool 
26) Onmisbaar magazine 
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De Groene Afslag & MUD Jeans openen 
de allereerste lease shop ter wereld.
De regering streeft naar een volledige circulaire 
economie in 2050. Een samenleving waar duur-
zaam wordt omgegaan met grondstoffen en rest-
stromen. Ruim 30 jaar daarvoor, VANDAAG, 
wordt in de duurzame pleisterplaats De Groene 
Afslag in het hart van ’t Gooi door de circulaire 
voorloper MUD Jeans een winkel geopend waar 
nieuwe spijkerbroeken louter te leasen zijn.

Je kan de broek dragen onder de voorwaarde dat de 
jeans weer terugkomt naar de fabrikant. Daarna krijgt 
de broek een tweede leven als vintage jeans of wordt de 
katoenvezel opnieuw gebruikt voor nieuwe stof en 
nieuwe broeken. Een gesloten cirkel. Het werkt eenvou-
dig. In de winkel hangen alle modellen. Pas jouw maat, 
kies een stof en uitvoering en sluit ter plekke een sim-
pel leasecontractje af. De broek wordt de volgende dag 
bij je thuisbezorgd. Je betaalt eenmalig een lidmaat-
schap van € 29 en 12 maanden € 7,50. Wil je daarna een 
nieuwe jeans, dan betaal je slechts 12 maanden € 7,50. 
In de verpakking van de nieuwe kun je de oude regel-
recht terugsturen. In de Groene Afslag bevindt zich ook 
MUD Jeans Head Quarters. De lease shop wordt 

Kind Talent Centrum opent inschrijving 2020
Na de succesvolle pilot in 2019 opent het Kind 
Talent Centrum in 2020 opnieuw haar deuren. 

Het Kind Talent Centrum (KTC) is een stichting die zich 
bezighoudt met talent-ontwikkeling bij kinderen in de 
leeftijd van 8 tot 12 jaar. Het KTC biedt een unieke plek 
waar kinderen uit groep 5 tot en met 8 samen met peda-
gogen en kunstvakdocenten op zoek 
gaan naar hun echte, nog niet ontdekte 
talenten. We zoeken niet naar het mooi-
ste gitaarspel, de meest f luwelen zang-
stem of de prachtigste schildering. Wij 
zoeken naar talent dat maakt dat een 
kind ergens goed in is. Wij zoeken naar 
de ideeënfontein, de bezige bij, de bewuste beweger, cre-
atieve maker of stille helper. Als kinderen de dingen 
doen waar ze blij van worden en creatief bezig zijn, wor-
den dit soort talenten sneller zichtbaar. Kinderen ont-
dekken daardoor hun eigen talenten en leren zichzelf 
beter kennen. Uit de pilot is gebleken dat het zelfver-
trouwen en gevoel van eigenwaarde hierdoor worden 

versterkt. Kinderen kijken positiever naar zichzelf en 
anderen. Ze ontdekken dat iedereen talent heeft! Dit 
beeld wordt ook door ouders bevestigd. Het KTC start 
vanaf 17 januari met een nieuwe ronde van tien lessen 

waaraan maximaal tien kinderen (groep 
5 t/m 8) per groep deel kunnen nemen. 
Af hankelijk van het aantal inschrijvin-
gen starten we met twee of drie groepen. 
De cursus wordt gehouden op vrijdag-
middag na schooltijd bij De Gooische 
Muziekschool in Bussum. Aan deelname 

zijn kosten verbonden. Aanmelden voor de Kind Talent 
Cursus 2020 kan uitsluitend via de website. Ter voorberei-
ding op de cursus is er een informatiebijeenkomst op 
zaterdag 11 januari om 11.00 uur in De Gooische Muziek-
school, Dr. Schaepmanlaan 8 in Bussum. Voor deze infor-
matiebijeenkomst moeten geïnteresseerden zich aan-
melden via info@kindtalentcentrum.nl 

bemand door het MUD Jeans team zelf. Stel tijdens 
het shoppen al je vragen in een persoonlijke meet & 
greet, of kijk op www.mudjeans.eu
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Nieuws in beeld

Lekker shoppen met een steenuitlbij de hand

Film Linda de Mol in exclusieve voorpremiere in 
Singer voor goed doel

'Erfgooiers in de schemering,' pas geveild 
Larens doek van Hendrik Jan Wolter

Blijft de kerstboom trendy? Dickenstheater klaar voor de Kerst

Gezelligheid bij cursisten kunstenaar 
Charlene van den Eng

Gitte Spee en Bernadette 
Vermeij maken bijzonder boek

 Tergooipersoneel strijdt (terecht) voor een beter loon

Politie schiet bij vechtpartij 
bij café ‘t Bonte Paard

Gemoedelijk bijpraten op de Historische Kring op 
zaterdagmiddag tussen 14.00-16.00 uur
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TheaTeragenda

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

Donderdag 19 december
Vrolijk Kerstmuts!
20.15 uur – Theater aan de Brink
€  11,50 incl. pauzedrankje
Vrouwenmethumor is een collectief 
van vrouwelijke stand-uppers. Zij staan garant voor 
grappen, grollen en zelfs kwinkslagen. Hun verschillen-
de kijk op humor zorgt voor heel veel verschillende soor-
ten grappen en invalshoeken. Er moet sowieso meer 
gelachen worden. Dus kom! En Lach! 

Donderdag 19 december 
What a wonderful Christmas - The 
Legends
20.15 uur – Singer Theater
€  27,50 | Singer supporters € 25,00
Stap in Santa’s arrenslee en reis door 
‘Winter Wonderland’, waar je bij een knisperend haard-
vuur geniet van ‘Silent Night’ en ‘Let it Snow’ en al die 
andere prachtige kerstsongs. Speciale gast is zangeres 
Esther Hart.

Vrijdag 20 (voorpremière) en 
zaterdag 21 december 
(première)
De liefde begraven - Jeroen 
Spitzenberger en Hanne Arendzen
20.15 uur – Singer Theater
€ 32,00 | Singer supporters € 29,50
Is de liefde echt voorbij? In een theater-
dialoog die even confronterend als 
hoopgevend is, komen de twee tot nieuwe inzichten en 
doen ze een laatste poging om elkaar te bereiken.

Zondag 22 december
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Carlos Marin Rayo (piano)

Donderdag 26 december 
‘Kunstkerstverhaal’ voor de hele familie 
- Henk van Os
15.00 uur – Singer Theater
De meesterverteller Henk van Os gaat aan de hand van 
zijn favoriete schilderijen met kinderen in gesprek over de 
geboorte van Jezus en vertelt op een bijzondere inspire-
rende manier het kerstverhaal. Gratis toegankelijk op ver-
toon van een geldig toegangsbewijs voor het museum.

Zondag 29 december
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Nicolae Stiuca (accordeon)

Zondag 5 januari
Beer - Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland
15.00 uur – Singer Theater
€ 22,50 | Singer supporters € 20,00
Beer komt naar de stad, wat uitloopt in 
een doldwaas, muzikaal avontuur voor het hele gezin. 
Beer is zacht en lief. Maar, die klauwen... Mag beer blijven, 
of moet hij gevangen en uitgezet worden?

Donderdag 9 januari
Neil Young Tribute Band
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 incl. pauzedrankje
Veertig jaar geleden draaiden ze zijn pla-
ten helemaal grijs: Tonight’s the Night, 
Harvest, American Stars & Bars, Zuma, After the Goldrush, 
Decade. Zulke mooie muziek die nooit gaat vervelen. Deze 
viermansformatie laat het publiek de muziek van Neil 
Young beleven in al haar verscheidenheid; het ruige elek-
trische werk, de akoestische ‘country’ en de mooie kleine 
solosongs. Een avondje nostalgie en muzikaliteit om nog 
lang van na te genieten.
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TheaTeragenda Marjolein
Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15 
jaar als NVM register makelaar taxateur 
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als 
onaf hankelijk kantoorhouder in Laren.

2020 De Gouden Makelaar 2.0!
Wij gaan verhuizen, vanaf maandag 15 december verla-
ten wij met weemoed ons vertrouwde en geliefde adres 
aan het Zevenend. Gelukkig blijven wel op het Zevenend 
en gaan we richting het centrum naar het pand van de 
schoenmaker Resing en dus rechts naast apotheek 
Zevenend.
Ruim vijftien jaar hebben wij hiernaar toe gewerkt, veel 
liefde is/wordt het besteed aan constructieve verbeterin-
gen, onderhoud en verfraaiing van zowel het oude als 
het nieuwe pand. Bij de gemeente geweest en in het 
archief de blauwdrukken opgevraagd, dat zijn afdruk-
ken van de oorspronkelijke blauwdrukken. Vervolgens 
ontwerpen gemaakt waarbij de nodige bouwkundige 
aanpassingen constructieberekeningen zijn uitgewerkt 
en vergunningen aangevraagd door Melssen bouwad-
vies. Alles met doel het pand met zijn fysieke elementen 
terug te brengen naar de oorspronkelijke glorie. En 
natuurlijk wel zijn er tegenvallers een beetje meer Asbest 
en ook nog in twee categorieën, gelukkig heeft Asbest 
sanering Eemnes ons vakkundig geholpen. De manne-
tjes in witte pakken en tentjes bestaan dus echt.
We hadden een hele strakke planning (zes weken) voor 
het volledig strippen, constructieve aanpassingen, 
brandwerende scheiding voor de woonlaag, de opbouw, 
aanleg van installatiewerk door van der Poel, aanleg 
Nuts voorzieningen, stucwerk en perfect schilderwerk 
door de gebroeders van Ieperen uit Laren. Het is een 
klein wonder dat bouwbedrijf Bloed uit Ede zoveel werk 
in zo’n korte tijdspanne heeft gerealiseerd. En nee we 
zijn nog niet klaar er wordt een zelfstandige bovenwo-
ning gerealiseerd voor verhuur, twee slaapkamers, een 
werkkamer en de gebruikelijke woonruimtes verdeeld 
over twee woonlagen met eigen huisnummer. En ja ver-
huizen levert ook stress, planning, wordt alles op tijd 
geleverd, komt iedereen zijn afspraken na? Afijn deze 
makelaar ervaart dus nu ook het wel en wee van koop, 
verkoop, verhuizen en alles wat er nog bij hoort. En dan 
nog de weemoed, het begin van de Gouden Makelaar, 
van onzekerheid naar zelfstandigheid, lief en leed, de 
geboorte van onze drie kinderen, mijn conclusie ik ga 
oprecht het pand missen waarvan ik zoveel houd.
Bij deze het is officieel, wij zijn verhuisd, we zijn nog niet 
klaar, lampjes ophangen, kasten maken en veel oude 
rommel opruimen. Komt u in het nieuwe jaar ook langs 
voor nadere kennismaking en om onze nieuwe werkplek 
te bewonderen, de koffie en thee staan klaar! Wij danken 
iedereen die het mogelijk hebben gemaakt en de samen-
werking van het afgelopen jaar en wensen u alle goeds 
voor 2020!!
Ps. vanaf januari op Zevenend 59B een gezonde verras-
sing, waarbij de Focus draait om een juiste balans tussen 
“body and mind”.           

Zaterdag 11 januari
Concert You, Me & The Other Folks
11.00 uur – Theater aan de Brink
€ 5,00 
Melancholische folk met pop- 
en country invloeden. Singer/
songwriter Sandy Dane en pro-
ducer/multi – instrumentalist Gabriël Peeters 
(You, Me) werken samen met telkens wisselende 
songwriters, vocalisten en muzikanten (The 
Other Folks). Ze brengen vanaf oktober 2017 elke 
eerste van de maand een nieuwe song uit, telkens 
enkele weken later gevolgd door een alternatieve 
live-versie op locatie.

Zaterdag 25 januari
Ghosts - Lavinia Meijer 
& Michiel Borstlap
20.15 uur – Singer Theater
€ 27,50 | Singer supporters € 25,00
Geniet van deze twee muzikale grootheden op 
één podium! Zij is wereldvermaard als klassiek 
harpiste, hij top-pianist in de internationale 
muziekwereld.

Kaarten voor Singer: via kassa@singerlaren.nl of 
online via singerlaren.nl
Kaarten voor theater- en filmvoorstellingen in 
het Brinkhuis: online via het ticketformulier op 
www.hartvanlaren.nl. Indien u hier niet uitkomt 
dan kunt u op de dag van de voorstelling – vanaf 
een uur voor het begin van de voorstelling – uw 
kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen. Let 
op, er zijn geen theatervoorstellingen meer op de 
maandag- en vrijdagavond. Deze zijn i.v.m. de 
nieuwe openingstijden naar de dinsdag- en don-
derdagavond verplaatst. 
Kaarten voor concerten in het Papageno Huis: 
Reserveren via www.papageno.nl/papageno-
huis/activiteiten/papageno-koffieconcerten
Voor voorstellingen of concerten in het Rosa 
Spier Huis kunt u tickets bestellen via de website 
www.rosaspierhuis.nl of bij de receptie.
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Films Brinkhuis december 2019
Woensdag 18 december  14:30 uur  Yesterday 
Woensdag 18 december 19:30 uur  If Beale Street  
   Could Talk 
Entree: 5,- Euro 
Graag online reserveren via www.hartvanlaren.nl. 
Indien u hier niet uitkomt dan kunt u op de dag van de 
voorstelling – vanaf 12.30 uur – uw kaartje(s) via 
pinbetaling aan de balie kopen.

Filmlief hebbers opgelet: het Brinkhuis 
begint in januari 2020 met meer filmdagen 

LAREN- In het Theater aan de Brink draaien we al vele 
jaren met succes f ilms. Van comedy, naar roman en 
van waargebeurd tot een documentaire. De mooiste 
f ilmhuis f ilms bij u om de hoek. Omdat we zien dat 
steeds meer mensen de weg vinden naar ons mooie 
f ilmtheater gaan we, als pilot, volgend jaar in januari 
op meerdere dagen f ilms vertonen. Nu is dit alleen op 
woensdagmiddag om 14.30 en woensdagavond om 
19.30 mogelijk. De uitbreiding betekent dat we ook op 
dinsdagavond om 19.30 uur en op donderdagmiddag 
om 14.30 uur f ilms gaan draaien. 
Als blijkt dat dit een succes is dan gaan we het ook na 
januari doorzetten. 

Kerstvieringen
Sint Jans Basiliek, Brink 33
Dinsdag 24 dec. Kerstavond  
18.00 uur Gezinsviering van Woord en Gebed
20.30 uur  Hoogmis m.m.v. de Cantorij en 

Broederschap van Sint Jan
24.00 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen 

Latijn m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Woensdag 25 dec. 1e Kerstdag 
11.30 uur  Hoogmis met meerstemmig gezongen 

Latijn m.m.v. de Cantorij
15.00 uur Kindje wiegen

Donderdag 26 dec. 2e Kerstdag 
10.00 uur Eucharistie

Protestante Gemeente Laren, Kerklaan 41
Dinsdag 24 dec. Kerstavond  
22.00 uur  Kerstnachtdienst, koor en musici o.l.v. ds 

J.G. de Bruijn

Woensdag 25 dec. 1e Kerstdag 
10.00 uur Kerst, koor, kinderen o.l.v. ds J.G. de Bruijn

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, 
Velthuijsenlaan 17
Woensdag 25 dec. 1e Kerstdag 
10.30 uur Kerkdienst o.l.v. mw. C.A. van de Kuil 
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Tot en met zondag 5 
januari staan de 
inmiddels ‘traditio-
nele’ kerstkaarten 
van de Larense kun-
stenares Annemarie 
Bitter te kijk op de 
kunstmuur van de 

(h)Artgalerij in het Brinkhuis aan de Brink 29 te Laren. 
In grote blow-ups worden tien af beeldingen geëxpo-
seerd met daaronder de originele kleurpotloodtekenin-
gen waaraan ze per tekening maanden heeft gewerkt. 
Annemarie Bitter laat zich bij deze kerstkaarten meren-
deels bij het kiezen van een onderwerp voor haar bijna 
16-jarig Cotonnetje de Tuléar inspireren door werk van 
anderen zoals een renaissanceschilderij, het werk van 
Hergé (Kuifje) of de tekenaar van ‘The Snowman’ Ray-
mond Briggs. Op de expositie staat een ansichtkaarten-
standaard waaruit bezoekers aan de tentoonstelling 
gratis een paar kerstkaarten kunnen meenemen.

In de maand 
december wordt 
voor de 8ste keer de 
DE-koffie actie voor 
de voedselbanken 
gehouden. Heeft u 
DE-waardepunten over dan kunt u ze inleveren bij de 
diverse verzamelpunten in het Gooi. Douwe Egberts wis-
selt de ingezamelde punten in voor pakken koffie, die de 
voedselbanken weer aan hun cliënten kunnen geven. 
Een welkome aanvulling op het voedselpakket. Op 
diverse punten staan verzameldozen waar u de punten 
(liefst gebundeld) kunt inleveren. In Laren bij de AH aan 
het Zevenend en de Jumbo aan Plein 1945.

Weet u hoe het precies alle-
maal werkt in ‘de cloud’? Of 
heeft u misschien nog vragen, 
of zijn dingen nog niet hele-
maal duidelijk? Kom dan 
gerust even naar de PC Help-
deskBEL. Een team van des-
kundige vrijwilligers legt het 
u graag nog een keer uit. De 
PCHelpdeskBEL is dagelijks 

geopend van 10.00-12.00 uur in Het Brinkhuis. U bent 
van harte welkom!

Kerstkaarten van Doortje

Douwe Egberts koffie voor Voedselbank

Onduidelijkheid over ‘de cloud’?

Peuters die elke dag 15 
minuten worden voorge-
lezen, presteren op school 
beter in taal én rekenen. 
Ook hebben ze een voor-
sprong in hun sociaal-
emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling. Hoe 
jonger kinderen zijn als hun ouders gaan voorlezen, hoe 
groter hun woordenschat op 2-jarige leeftijd. Dagelijks 
voorlezen heeft het grootste effect. Het liefst een paar 
keer per dag, maar langer dan een paar minuten hoeft 
niet. Iedere vrijdagochtend is er in Bibliotheek Laren een 
voorlees-halfuurtje voor peuters. Tussen 11.00 en 11.30 
uur lezen vrijwilligers leuke verhaaltjes voor. Kom je 
gezellig ook een keer luisteren?

In de gloednieuwe kun-
stexpositieruimte en 
Galerie de Beuken is 
van 29 november tot 12 
januari 2020 een bijzon-
dere expositie te zien 
met werk van Pauline 
van Eeghen en Madeleine Zweerts. Pauline van Eeghen 
maakt schilderijen met sfeervolle en warme wintertafe-
relen en prachtige beelden van brons en natuursteen. 
Madeleine Zweerts werkt met organisch materiaal uit de 
natuur, waarbij haar aandacht wordt getrokken door de 
(grillige) vorm. Het eindresultaat is spannend en fantas-
tisch. De feestelijke opening is op 29 november van 17.00 
tot 19.00 uur. Galerie de Beuken bevindt zich aan de 
Oude Naarderweg 14 in Laren.

Twee jaar geleden is er een 
voorzichtige start gemaakt 
met de eerste sportlessen voor 
60+ers bij Dans- en Sportschool 
Dansu in Eemnes. 60+ers ble-
ken behoefte te hebben om op 
een laagdrempelige manier 

Voorlezen voor peuters

Expositie ‘Kunst van Nature’

Fit 60+

Activiteiten
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gezellig samen te sporten. Veel van hen willen dit het 
liefst overdag doen. Er is gestart met een kleine enthou-
siaste groep op de vrijdagochtend. Tijdens deze les wordt 
speciaal aandacht besteed aan oefeningen voor deze 
doelgroep. De oefeningen worden aangepast aan het 
niveau en de mobiliteit van de deelnemers. “Zo hebben 
we een 90-jarige dame die veel van haar oefeningen van-
uit een stoel doet, waardoor zij toch deel kan uitmaken 
van de groep,” aldus Caroline Nieuwendijk van Dans- en 
Sportschool Dansu. “De deelnemers zijn erg enthousiast 
en geven aan zich f itter en mobieler te voelen. Mooi te 
horen dat een dochter van een van de deelneemsters aan-
gaf dat haar moeder zichtbaar makkelijker de trap op 
loopt.” Uiteraard is er na de les tijd voor een kop koffie en 
een gezellig praatje. Er is nog ruimte voor nieuwe 60+ers. 
Kom vrijblijvend eens een proef les volgen. U bent van 
harte welkom op de vrijdag om 10.00 uur bij Dansu in 
Eemnes, Noordersingel 6b (naast het voetbalveld).
 

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

Met werken van kunstenaars als 
Jan Toorop, Johan Thorn Prikker, 
Matthijs Maris, Willem Witsen 
en Piet Mondriaan, toont Singer 
Laren in de tentoonstelling 
“Spiegel van de ziel. Toorop tot 
Mondriaan” een nieuwe kijk op 
de kunst rond 1900. Als reactie op 
de oppervlakkigheid van het 
moderne leven en de materiële 

welvaart, richt een aantal kunstenaars zich op de inti-
miteit van de binnenwereld met thema’s als de besloten 
tuin, het interieur, het stilleven en de geesteswereld van 
de kunstenaar. De tentoonstelling is een samenwerking 
met het Rijksmuseum en te zien t/m 10 mei 2020. Af beel-
ding: Piet Mondriaan, Passiebloem, 1900-1908, 725 x 475 
mm, aquarel, Kunstmuseum Den Haag

Eten voor het goede doel

Spiegel van de ziel

Twee beroemde beelden 
van Auguste Rodin, De 
Smart en Eva, vormen het 
uitgangspunt voor een 
presentatie van beeld-
houwwerken uit de collec-
tie van Singer Laren t/m 10 
mei 2020. Alle getoonde 
beelden rijmen ieder op 
hun eigen manier met een 
van deze twee beroemde 
Rodinbeelden. Rodin geeft 
met zijn werk een belang-
rijke impuls aan de 20ste-eeuwse beeldhouwkunst. Nie-
mand kan zo goed modelleren naar levend model als hij. 
Daarmee inspireert hij talloze moderne beeldhouwers 
die in de f iguratieve traditie blijven werken. Dankzij 
Anna Singers liefde voor Rodin beheert Singer Laren met 
zeven beelden de grootste verzameling van zijn werk in 
Nederland. In 1928 kocht zij haar eerste Rodin-beelden 
en in 1937 bekroonde ze haar collectie met de aankoop 
van De Denker, Eva en De Smart bij Musée Rodin in 
Parijs. Beeldenrijm bevat werk van Auguste Rodin, Gijs 
Jacobs van den Hof, Albert Meertens, John Rädecker, Ber-
nard Richters en Jules Vermeire. Beeldenrijm is te zien in 
de Van den Brink Galerij van het museum. U bezoekt 
deze tentoonstelling met een entreebewijs voor de ten-
toonstelling “Spiegel van de ziel. Toorop tot Mondriaan”.

Jongeren van het Papageno 
Huis bakken versie oliebol-
len. De opbrengst van de ver-
koop komt ten goede aan de 
jongeren; zij sparen voor een 
excursie naar het Bakkerij-
museum in Hattem. U kunt 
de versgebakken oliebollen 
bestellen tot en met 23 
december bij het Papageno 
Huis. Ophalen kan op 30 en 

31 december van 11.00 tot 14.00 uur, eveneens bij het 
Papageno Huis, Naarderstraat 77, 1251 BG Laren.

In samenwerking met Stichting Kunst in Laren wordt er 
hard gewerkt aan een feestelijke expositie bij Galerie 
Gijselman in Laren van 13 t/m 15 december. Nog net voor 
de feestdagen op zoek naar een origineel geschenk? Gro-
te kans dat u hier zult slagen! Maar liefst acht kunste-
naars uit Laren (Betsy Veenman, Marja Thole, Josje Nie-

Beeldenrijm

Oliebollenverkoop Papageno Huis

Feestelijke expositie Galerie Gijselman
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hof, Jacqueline Dik, 
Marjolein Vernooy, Ank van 
der Zee, Annemieke Vetter en 
Henk Gijselman) tonen hun 
prachtige werken op gebied 
van o.a. schilderkunst, kera-
miek, brons, steen en glas. De 
galerie aan de Drift 6 te Laren 
is deze dagen geopend van 12.00 - 17.00 uur. ‘Meet & 
Greet’ met de kunstenaars; er zullen steeds een aantal 
kunstenaars aanwezig zijn, die graag met u kennis wil-
len maken en over hun werk willen vertellen. Kortom, 
het belooft een bijzondere en gezellige ontvangst te wor-
den bij Galerie Gijselman - een bezoekje meer dan waard!

Versa Welzijn organiseert de 
komende maanden weer een 
aantal 4-SeizoenenWork-
shops, waarbij we ons laten 
inspireren door de jaargetij-
den. Op 17 december wordt 
de eerstvolgende workshop 
gegeven. Deze staat in het 
teken van kerst. Er is een 
voorbeelddecoratie aanwezig 
tijdens de workshop en er 
wordt uitleg gegeven hoe 
deze te maken. Na een kopje 

koff ie of thee gaat u aan de slag met het verse groen om 
uw eigen creatie te maken. De workshops worden geor-
ganiseerd op de dinsdagochtend van 10 uur tot 12 uur in 
de serre van het muziekcentrum Schering en Inslag. De 
vrijwilligsters van Versa Welzijn zorgen voor de materia-
len, koff ie/thee en waar nodig bieden zij een helpende 
hand. Ook op de andere data bent u van harte welkom: 11 
februari (voorjaarsdecoratie), 7 april 2020 (Paasdecoratie). 
Kosten per workshop 12,50 euro incl. materiaal, koff ie of 
thee met lekkers. Graag vooraf aanmelden bij Nelly 
Bleijenberg via 06-30801299 of blei2707@planet.nl.

Op dinsdag 17 december organiseert de LINDA.founda-
tion een benefietavond in Singer Laren. Om 20.15 uur 
kun je de nieuwe f ilm met Linda de Mol, vóórdat deze in 
de bioscopen te zien is, bekijken in het theater! Door een 
kaartje te kopen voor deze avond steun je gezinnen die in 

4-SeizoenenWorkshop: kerstdecoratie

Benefietavond LINDA.foundation

Larens Journaal
Twee beroemde beelden 
van Auguste Rodin, De 
Smart en Eva, vormen het 
uitgangspunt voor een 
presentatie van beeld-
houwwerken uit de collec-
tie van Singer Laren t/m 10 
mei 2020. Alle getoonde 
beelden rijmen ieder op 
hun eigen manier met een 
van deze twee beroemde 
Rodinbeelden. Rodin geeft 
met zijn werk een belang-
rijke impuls aan de 20ste-eeuwse beeldhouwkunst. Nie-
mand kan zo goed modelleren naar levend model als hij. 
Daarmee inspireert hij talloze moderne beeldhouwers 
die in de f iguratieve traditie blijven werken. Dankzij 
Anna Singers liefde voor Rodin beheert Singer Laren met 
zeven beelden de grootste verzameling van zijn werk in 
Nederland. In 1928 kocht zij haar eerste Rodin-beelden 
en in 1937 bekroonde ze haar collectie met de aankoop 
van De Denker, Eva en De Smart bij Musée Rodin in 
Parijs. Beeldenrijm bevat werk van Auguste Rodin, Gijs 
Jacobs van den Hof, Albert Meertens, John Rädecker, Ber-
nard Richters en Jules Vermeire. Beeldenrijm is te zien in 
de Van den Brink Galerij van het museum. U bezoekt 
deze tentoonstelling met een entreebewijs voor de ten-
toonstelling “Spiegel van de ziel. Toorop tot Mondriaan”.

Jongeren van het Papageno 
Huis bakken versie oliebol-
len. De opbrengst van de ver-
koop komt ten goede aan de 
jongeren; zij sparen voor een 
excursie naar het Bakkerij-
museum in Hattem. U kunt 
de versgebakken oliebollen 
bestellen tot en met 23 
december bij het Papageno 
Huis. Ophalen kan op 30 en 

31 december van 11.00 tot 14.00 uur, eveneens bij het 
Papageno Huis, Naarderstraat 77, 1251 BG Laren.

In samenwerking met Stichting Kunst in Laren wordt er 
hard gewerkt aan een feestelijke expositie bij Galerie 
Gijselman in Laren van 13 t/m 15 december. Nog net voor 
de feestdagen op zoek naar een origineel geschenk? Gro-
te kans dat u hier zult slagen! Maar liefst acht kunste-
naars uit Laren (Betsy Veenman, Marja Thole, Josje Nie-

Beeldenrijm

Oliebollenverkoop Papageno Huis

Feestelijke expositie Galerie Gijselman

armoede leven. Na af loop ga je naar huis met een leuke 
attentie. De f ilm “April, May en June” gaat over drie 
halfzussen, met drie verschillende vaders. Zij vragen 
zich bij de naderende dood van hun moeder af: ‘Waar 
staan we in het leven? Wat hebben we nog met elkaar?’ 
En vooral: ‘Wat straks te doen met onze autistische broer 
Jan?’ Als de ernstig zieke moeder van April, May en June 
zich realiseert dat ze niet lang meer te leven heeft, roept 
ze haar dochters naar huis. Ze kan dit leven pas met een 
gerust hart verlaten als ze weet dat er goed gezorgd zal 
worden voor haar zoon Jan. Maar geconfronteerd met de 
vraag blijkt al snel dat ze zich alle drie ongeschikt ach-
ten. Daarbij merken de zussen dat ze de laatste jaren 
nogal van elkaar en hun broer vervreemd zijn. De vier 
zullen elkaar opnieuw moeten leren kennen, willen ze 
elkaar tot steun zijn in de moeilijke tijd die komt. Hoofd-
rolspelers zijn Linda de Mol, Elise Schaap en Tjitske Rei-
dinga als de drie zussen.De prijs bedraagt €  60,00 en u 
kunt bestellen via www.singerlaren.nl/lindafoundation. 

Rachmaninov! Die naam kent iedere muzieklief hebber. 
Rachmaninov staat bekend om zijn fascinerende piano-
muziek, die de reputatie heeft technisch zeer moeilijk te 
zijn. Toch heeft componist en pianist Rachmaninov 
technische vaardigheden nooit op de voorgrond 
geplaatst. Hij interpreteerde romantiek als een uitings-
vorm van lyrische gevoelens en stemmingen. U kunt dit 
zelf ervaren als u op 19 december in Raadzaal Eemnes 
naar het lunchpauzeconcert komt van de Russisch-
Nederlandse pianiste Eleonora Semjonova. Zij studeerde 
in Wit-Rusland aan het conservatorium van Minsk en 
woont nu in Nederland. Het is haar passie om het Neder-

Rachmaninovs romantische juweeltjes
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uur je eigen lampion kunt 
maken. Er wordt gezorgd 
voor ranja en frietjes, 
daarna kun je meelopen 
met de lampionnenop-
tocht tijdens de lichtjes-
parade die van start gaat 
om 19.00 uur vanaf Singer 
Laren. De route loopt door een deel van Laren en eindigt 
bij het Brinkhuis in het centrum van Laren. Voor deze 
lampionnenoptocht kun je je vanaf nu inschrijven op 
lichtjesavond@bijzonderlaren.nl

De route van de Lichtjesavond op 20 december loopt van 
Singer naar het Brinkhuis. En dan kom je onderweg 
natuurlijk langs die mooie Johanneskerk! In deze prach-
tig aangeklede en verlichte kerk aan de Naarderstraat, de 
kerk die in 2021 al 500 jaar bestaat, zal een koor o.l.v. ds. 
Job de Bruijn optreden. Er zullen verhalen worden verteld 
en in de kerk zijn de prachtige kerststallen van Ina Sna-
terse te bewonderen. De Johanneskerk is open van 17.00 
tot 20.00 uur. Uiteraard wordt er ook voor de innerlijke 
mens gezorgd en zal de Larense Lawn Tennis Club (LLTC) 
o.a. Glühwein, warme chocolade en snert verkopen in een 
kraam op het parkeerterrein van het Brinkhuis.

Op zaterdagavond 21 december vlak voor Kerst waan je je 
in Eemnes even in Bethlehem, de plaats van het eeuwen-
oude kerstverhaal. Op deze avond is voor jong en oud een 
mooie sfeervolle route uitgezet langs diverse plekken en 
taferelen. De herderstocht wordt dit jaar voor de negende 
keer georganiseerd door de gezamenlijke kerken: Evange-
lische Gemeente Eemnes, Hervormde Gemeente Eemnes, 
RK Nicolaas Parochie en Protestantse Gemeente Laren-
Eemnes. Vorig jaar liepen er ongeveer 700 mensen mee in 
de sfeervolle herderstocht door Eemnes. De tocht duurt 
ongeveer anderhalf uur. Wie mee wil lopen kan vanaf 
medio december voor 2 euro bij de Primera een kaartje 

Lichtjesavond ook in de Johanneskerk

Herderstocht Eemnes

landse publiek bekend te maken met de mooiste stukken 
van het romantisch Russische repertoire. Tijdens het 
concert kunt u onder meer luisteren naar bewerkingen 
van vrij onbekende, prachtige romances van Rachma-
ninov. Het gemeentehuis van Eemnes is gelegen op de 
Zuidersingel 1-5. Er is een bushalte voor de deur. De toe-
gangsprijs bedraagt 10 euro inclusief broodje en koffie. 
Het concert begint om 12.30 uur, de zaal gaat open om 
12.00 uur. Reserveren is niet nodig, maar kan wel op 035-
5380327. Meer info:  
www.scarbomusica.nl. Foto: H.Feberwee

Op vrijdagavond 20 december straalt Laren weer net iets 
meer dan op iedere andere avond van het jaar… het is dan 
Lichtjesavond 2019. Met kerstlichtjes, kaarsen en fakkels 
worden de straten opgelicht en in het hele dorp is van 
alles te beleven. Dit jaar is Singer Laren het beginpunt 
van deze mooie avond, waar iedereen al vanaf 16.00 uur 
welkom is! Kinderen kunnen hun eigen lampion komen 
maken voor tijdens de stoet, waarna er rond 17.30 uur een 
lekkere verrassing voor ze klaarstaat. Ouders kunnen 
ondertussen heerlijk borrelen in de foyer en villa. Tot 
17.00 bent u welkom om in het museum de tentoonstel-
lingen “Weer en wind. Avercamp tot Willink”, “Vrou-
wenportretten uit de Singercollectie”, “The White Blou-
se” of “Antarctica. Peter Kuipers Munneke op onderzoek” 
te bekijken. Ook is tot 18.00 uur de winkel van het muse-
um open. Om 18.00 vertrekt de verlichte Kerstparade 
vanaf Singer Laren, met onder meer de Kerstman, de 
MCC Fanfare, de St. Jan Harmonie, 80 kinderen met lam-
pionnen, oude brandweerauto’s, feestelijk verlichte koet-
sen en als wereldprimeur een verlichte schaapskudde de 
meeloopt in de stoet. De route gaat via de Hein Kever-
weg, Drift, Naarderstraat, Rabobank en Nieuweweg en 
eindigt op de Brink.

Tijdens de Lichtjesavond op 20 december kunnen alle 
kinderen uit Laren en omstreken meelopen met een 
eigengemaakte lampion. In het Singer Laren wordt een 
speciaal lampionnenatelier ingericht, waar je vanaf 17.00 

WWW.BIJZONDERLAREN.NL

LAREN
HET MOOISTE KERSTDORP

VAN NEDERLAND

OPENING LICHTJESAVOND DOOR BURGEMEESTER
NANNING MOL & SCROOGE OM 18.00 UUR

LAMPIONNENOPTOCHT MET VERLICHTE KOETSEN,
ECHTE SCHAAPSKUDDE EN DE KERSTMAN

OPTREDENS VAN O.A.: EBENEZER SCROOGE,
MANNENKOOR DE SPEUIJT, SARITA’S HARTKOOR

OPTREDEN KOOR IN DE SFEERVOLLE JOHANNESKERK

LICHTJESAVOND
20 DECEMBER

17.00 - 22.00 UUR

Lichtjesavond Laren

Lampionnenoptocht
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kopen. Kinderen tot 4 jaar lopen gratis mee. Kinderen 
krijgen een bouwplaat mee voor een lantaarn. Ze kunnen 
deze versieren en in elkaar zetten. Tijd: tussen 16.30 en 
19.15 uur. De start is om de tien minuten. Vertrekpunt: De 
Wel, Rutgers van Rozenburglaan 1, Eemnes.

Kerst is voor ieder-
een, ook voor de 
allerkleinsten! Op 
25 december, eerste 
Kerstdag, is er voor 
de jongste kinde-
ren zoals ieder jaar 
om 15.00 uur ‘Kind-

je Wiegen’ in de Sint Jansbasiliek. Het geboorteverhaal 
van het Kindje Jezus wordt verteld en er worden bekende 
kerstliedjes gezongen. Na af loop van Kindje Wiegen is er 
gelegenheid om de kerststal van dichtbij te bekijken. 
Iedereen is van harte welkom: kinderen, ouders, groot-
ouders, vriendjes en vriendinnetjes.

Op verzoek van bezoe-
kers van het Rouwcafé 
in Eemnes zijn Huma-
nitas Eemland en Versa 
Welzijn gestart met 
extra openingen op de 
zondagmiddag. Tijdens 
deze inloopmogelijkheid wordt er geen programma aan-
geboden. De inloop is bedoeld om elkaar te ontmoeten 
bij een kop koffie of thee. Zoals altijd is iedereen van 
harte welkom om binnen te lopen. U kunt ook gerust 
een introducé meenemen. De eerstvolgende bijeenkomst 
vindt plaats op zondag 29 december. De middag start om 
13.30 uur en eindigt om 16.00 uur. Locatie: De Schoter, 
Wakkerendijk 66a in Eemnes. U bent van harte welkom!

In het nieuwe jaar 
starten Schilder- en 
Tekencursussen in het 
Atelier achter het 
Brinkhuis, Brink 29, 
Laren, onder begelei-
ding van kunstschil-
der en docent Emilie 

Lindenbergh. Op woensdag en vrijdag zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Tijdens deze cursussen kan in een ont-
spannen sfeer vanuit een eigen onderwerp- en materi-
aalkeuze aan de eigen techniek- en stijlontwikkeling 

Kindje Wiegen 

Open inloop Rouwcafé Eemnes

Schilder- en Tekenlessen Volwassenen

gewerkt worden. Teken- en schildertechnieken komen 
aan bod, onder andere kleuren mengen, compositie, 
penseelgebruik, contrast, de opbouw van een schilderij/
tekening, opzet vanuit verschillende stijlen, enzovoort. 
De lessen zijn toegankelijk voor elk niveau. Dit kan omdat 
individuele begeleiding plaatsvindt. Start en tijden van 
de cursussen van 12 bijeenkomsten: maandag 6 januari: 
19.30 tot 21.30 uur, donderdag 9 januari: 13.30 tot 15.30 uur, 
vrijdag 10 januari: 13.15 tot 15.15 uur. Twaalf bijeenkom-
sten: € 167,- excl. materiaal. Inloopatelier, woensdag 8 
januari: 13.00 tot 14.30 uur, strippenkaart met 10 lessen:  
€ 125,-. Gedurende de cursussen kan ingestroomd wor-
den. Aanmelding en info: E-mail: info@emilielinden-
bergh.com | Telefoon: 06 30276087 | Website: www.emiliel-
indenbergh.com.

Jong van geest en zin om te dansen? Kom dan dinsdag 7 
januari naar Dansen op de Brink, een dansavond speci-
aal voor jongere ouderen. Dans en zing mee op heerlijke 
herkenbare live muziek van de sixties tot nu! De Larense 
zanger Rolf Menist reist met u door de tijd, met nieuw 
repertoire, af en toe een verzoekje, Duitse slagers, Franse 
Chansons, Nederlands- en Engelstalige muziek. Opge-
ven is niet nodig. Tijd: 20.15-22.00 uur. Entree is gratis.

Dansen op de Brink



lateerde klachten. Voor meer informatie of vragen, kijk 
op www.qimare.nl of bel of mail haar gerust op 
06-10185117 of info@qimare.nl. Je bent van harte wel-
kom!

Heb jij vaak energiedips gedurende 
de dag? Of ben jij een paar kilo te 
zwaar? Dan kun je door wat kleine 
aanpassingen in je eetpatroon je 
werkdag een stuk effectiever maken 
en wat kilo’s kwijtraken. Geen dieet, 
gewoon logisch verstand. Zo begin 
je het nieuwe jaar fris en fruitig (letterlijk). Tijdens deze 
lezing vertelt Maarten de Jong van EnergizeMe er alles 
over. Als bonus garandeert hij je meer concentratie tij-
dens werkdagen en betere slaap. Fysio Van Straten, Sport 
Passion en EnergizMe slaan de handen ineen voor deze 
lezing, die op twee verschillende data plaatsvindt: op 9 
januari in de praktijk van Fysio Van Straten op de Heide-
veldweg 12 te Laren (NH), op 16 januari is de lezing bij te 
wonen bij Sport Passion op de Nieuweweg 35. Op beide 
dagen start de lezing om 20.00 uur. De bijeenkomst 
duurt ongeveer tot 21.30 uur. Wil jij deelnemen aan deze 
GRATIS lezing? Mail dan naar maarten@energizeme.nl. 
Er is beperkt plek, dus meld je snel aan.

Wil je makkelijker en vrolijker 
door het leven gaan? Schrijf je 
dan in voor de komende mind-
fulnesstraining die op vrijdag 
10 januari gaat starten. In 6 
sessies van 1,5 uur leer je hoe je 
op een eenvoudige manier 
mindful door het leven kan 
gaan. De kosten zijn € 120,- 
(excl btw). De sessies vinden 

plaats om de andere vrijdagochtend van half 11 tot 12 
uur in het Raadhuis, Eemnesserweg 19 te Laren. Mind-
fulness is een methode die je leert om in het en nu te 
zijn, op een accepterende manier om te gaan met alles 
wat zich aandient in het leven van alledag. Als je mind-
fulness meer eigen maakt neemt stress af, slaap je beter, 
ontstaat een positiever beeld van jezelf en de omgeving 
en neemt algehele rust toe. In de training wordt de theo-
rie uitgelegd, maar ligt het accent op het doen en bele-
ven van verschillende oefeningen. Op deze manier wordt 
het makkelijker om na de training ook echt zelf mindful 
te zijn. De lessen worden verzorgd door Simone Onland, 
yogadocent, coach en mindfulness trainer. Door haar 
ervaring met het coachen van mensen met een burnout, 

Lezing: 5 kg kwijt 

Mindfulness = in balans
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Wil je op eenvoudige wijze leren om je rustiger en f ijner 
te voelen en minder stress te ervaren? Kom dan naar deze 
cursus van 4 sessies van ruim 1 uur waarin je tools aan-
gereikt krijgt die je direct in de praktijk kan brengen. Je 
wordt je onder andere bewuster van je adem; leert daar-
mee de rust te vinden en stress te verminderen. Je gaat je 
hele lichaam beter voelen, je gevoel meer volgen. Kort-
om: je leert makkelijker en met meer plezier door het 
leven te gaan. Wanneer? Woensdag 8 en 22 januari om 
half 8 en vrijdag 17 en 31 januari om half 11. Waar? In het 
Raadhuis, Eemnesserweg 19, Laren en de OBS de Ploeg, 
Melkweg 42 in Laren. De cursusprijs bedraagt slechts  
€ 95. De cursus wordt gegeven door Simone Onland. Zij 
is al jaren gecertif iceerd yogaleraar, mindfulness trainer 
en wandelcoach. Ze coacht ook mensen met stress- gere-

Rust in jezelf vinden

Wij hebben 4 hele leuke kerstcollecties!
EN HET ALLERLEUKSTE?

JE KUNT JOUW KAART ZELF AANPASSEN! 
Bestel snel je eerste gratis proefdruk!



Kamerorkest “De Muziekkring” Laren geeft op zondag-
middag 19 januari om 15.00 uur haar ‘winterconcert’ 
o.l.v. Yvonne de Winter in de Dorpskerk aan de Torenlaan 
16 in Blaricum. Het orkest speelt een gevarieerd pro-
gramma met o.a. de Pavane van Gabriel Fauré en het 
Dubbelconcert in D mineur voor f luit en hobo en strij-
kers van Vivaldi. Eva Schotanus en Yvonne de Winter zijn 
de solisten op f luit en hobo. Ook de prachtige symfonie 
nr. 40 in G van Mozart en de Urendans van Ponchielli 
staan op het programma. De toegang is vrij met een col-
lecte na af loop met hoge hoed. Kamerorkest De Muziek-
kring is 57 jaar geleden opgericht en daarmee een van de 
oudere amateurorkesten in onze regio. Het orkest telt 
zo’n 30 vaste leden - 20 strijkers en 10 blazers - en staat 
sinds september 2013 onder de professionele leiding van 
Yvonne de Winter. Het orkest repeteert op maandag-
avond in de Gooische School in Laren en geeft twee con-
certen per jaar waarvan één in de Dorpskerk in Blaricum 
en één in Studio 1 van het MCO gebouw in Hilversum 
aan de Heuvellaan 33. Het repertoire loopt van barok tot 
modern. Strijkers zijn altijd welkom aan te schuiven. 
Voor alle informatie: www.demuziekkring.nl.

Concert Kamerorkest ‘De Muziekkring’
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kan zij de deelnemers handvatten aanreiken om beter 
met stress om te kunnen gaan. Geïnteresseerd? Bel: 
06-10185117 of mail: info@qimare.nl. Kijk voor meer 
informatie ook op www.qimare.nl. Wacht niet te lang, 
want vol is vol. Je bent van harte welkom!

De Stichting Wandelvierdaagse Het Gooi trapt 2020 af 
met de traditionele winterwandeling op zondag 12 janu-
ari. De 20 km lange groepstocht leidt de deelnemers door 
de mooiste natuurgebieden van Het Gooi, zoals de Laar-
der Eng, Bussummerheide, Spanderswoud en Zuiderhei-
de. De koffiestop is halverwege bij de korf balclub Hil-
versum. Inschrijven kan tussen 8.45 en 9.15 uur in de 
kantine van SV Laren, waarna de groep om 9.30 uur op 
pad gaat. Deelname kost 3,50 euro, KWBN-leden 2,50. 
Honden mogen niet mee. Vanaf heden kan er via de site 
tevens worden ingeschreven voor de Gooise vierdaagse 
die van 10 tot en met 13 juni 2020 wordt gehouden.

Op de eerste zondag van de 
Week van Gebed voor de Een-
heid van de christenen wordt in 
de Sint Jansbasiliek een viering 
van de gezamenlijke kerken van 
de BEL- dorpen gehouden. Bij 
deze bijzondere viering gaan 
voor pastoor Jan Vriend van de 

RK parochie Sint Jan - Goede Herder en ds. Job de Bruijn, 
predikant van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes. 
Het thema is: ‘Gastvrij?’ Muzikale medewerking wordt 
verleend door de Cantorij van de Dorpskerk van Blari-
cum onder leiding van Peter den Ouden en op het orgel 
speelt Hendrika Veerman. Na af loop van de viering is er 
koff ie en limonade en is er volop gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten. U wordt van harte uitgenodigd voor deze 
viering op zondag 19 januari om 11.00 uur.

Wintertocht wandelclub

Oecumenische viering

 

 

Opruimen Goed Geregeld 
biedt persoonlijke hulp

bij verhuizen voor u of uw
dierbaren en ook bij

het opruimen, structureren
en ordenen van de inboedel.

06 - 53 60 54 19 www.opruimengoedgeregeld.nl
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Agenda

t/m 5 jan  Singer Laren: Tentoonstelling ‘Weer en 
Wind. Avercamp tot Willink’

t/m 5 jan   Singer Laren: Tentoonstelling ‘The White 
Blouse’

t/m 12 jan  Galerie de Beuken: Expositie ‘Kunst van 
Nature’

t/m 10 mei  Singer Laren: Tentoonstelling ‘Speigel van de 
ziel. Toorop tot Mondriaan’

13 dec  Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters, 
11.00-11.30 uur

13 dec  Brink - WinterVillage: Kerstmarkt, 16.00-21.00 
uur

13 dec  Brink - WinterVillage: Kinderdisco op het ijs, 
17.00-21.00 uur

13 dec  Johanneskerk: Kerstconcert, 19.30 uur
13 t/m 15 dec  Galerie Gijselman: Feestelijke expositie, 

12.00-17.00 uur
14 dec  Brink - WinterVillage: Kerstmarkt, 10.00-18.00 uur
14 dec  Theater aan de Brink: Pip Alblas in Concert, 11.00 

uur
14 dec Papageno Huis: Kerstmarkt, 11.00-17.00 uur
14 dec  Singer Theater: Carmen – Kiev Modern Ballet, 

20.15 uur
15 dec Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
15 dec  Brink - WinterVillage: Kerstmarkt, 12.00-18.00 uur
15 dec  Dickenstheater: De aardige ober en ik uit David 

Copperfield en Scrooge uit A Christmas Carol, 
14.00 uur

15 dec  Sint Jansbasiliek: Weihnachtsoratorium o.l.v. Ton 
Koopman, 14.30-18.00 uur

17 dec  Brink - WinterVillage: Peuterschaatsen, 
09.00-11.00 uur

17 dec  Muziekcentrum Schering en Inslag: 
4-SeizoenenWorkshop kerstdecoratie maken, 
10.00-12.00 uur

17 dec  Kerstconcert Muziekvereniging St. Jan, 20.00-
21.00 uur

17 dec  Singer Laren: Benefietavond LINDA.foundation, 
20.15 uur

18 dec Film aan de Brink: Yesterday, 14.30 uur
18 dec  Film aan de Brink: If Beale Street Could Talk, 

19.30 uur
18 dec  Volksuniversiteit Het Gooi: Barcelona: meer dan 

alleen Gaudi, lezing, 19.30-21.30 uur
18 dec  Brink - WinterVillage: Eisstockschiessen 

competitie, 19.30-22.00 uur
19 dec  Gemeentehuis Eemnes: Lunchpauzeconcert 

‘Rachmaninovs romantische juweeltjes’, 12.30 uur
19 dec  Brink - WinterVillage: Cocktail workshop, 

19.30-21.30 uur
19 dec  Theater aan de Brink: Vrolijk Kerstmuts!, 20.15 uur
19 dec  Singer Theater: What a wonderful Christmas, 

20.15 uur

Pasgeleden is in het tv-pro-
gramma ‘Beau’ over de 
digitale samenleving 
gesproken. Prinses Lauren-
tien, die namens de Allian-
tie Digitaal Samenleven 

aanwezig was, gaf aan dat meer hulp nodig is om 
55-plussers digitaal verder te helpen. Ouderen zouden 
het meest van internetgebruik kunnen prof iteren, 
maar kunnen dit in de praktijk niet bereiken. Reden: 
het is lastig is om de juiste hulp te vinden. Dit is een van 
de belangrijkste conclusies in verschillende rapporten 
van Universiteit Twente, Netwerk Mediawijsheid, Seni-
orWeb en het Nationaal Ouderenfonds. SeniorWeb 
Laren-Blaricum biedt uitkomst met haar cursussen. Op 
woensdag 22 januari en donderdag 23 januari 2020 
houdt zij weer inloopochtenden. 55-plussers kunnen 
tussen 10.00 uur en 13.00 uur vrij binnenlopen in haar 
leslokaal in Johanneshove aan de Eemnesserweg 42 in 
Laren. Bordjes in het gebouw wijzen de weg. Wij ontvan-
gen u met een kop koff ie. U kunt informatie krijgen 
over de 11 verschillende klassikale cursussen. Ook per-
soonlijke lessen (1 op 1) zijn mogelijk. SeniorWeb maakt 
cursisten vertrouwd met internet, pc, smartphone of 
tablet. Het lesprogramma is volledig afgestemd op seni-
oren. We hebben lessen voor onervaren tot geoefende 
gebruikers. Van ‘Starten met de iPhone’ tot ‘Genealogie’. 
Er zijn docenten aanwezig (ook allen senioren), aan wie 
u uw vragen over cursussen kunt stellen. Folders met 
beschrijvingen en cursusdata zijn beschikbaar. U kunt 
zich direct inschrijven voor een klassikale cursus of per-
soonlijke les. Of uw e-mailadres achterlaten voor ont-
vangst van onze nieuwbrieven. Meer informatie op 
www.seniorweblarennh.nl of telefonisch op 06-46175271. 
SeniorWeb Laren-Blaricum, Johanneshove, Eemnes-
serweg 42, 1251 ND Laren.

Inloopochtenden SeniorWeb

Een bijzonder 
afscheid. 
Een bijzonder 
afscheid. 

Je kunt je er op voorbereiden. Bijvoorbeeld door nu 
al vrijblijvend uw uitvaartwensen vast te leggen. 
Ga naar monuta.nl/uitvaartwensen.
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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
276 20-01-20 vrij. 24-01 en za. 25-01
278 17-02-20 vrij. 21-02 en za. 22-02
280 16-03-20 vrij. 20-03 en za. 21-03

Vaste terugkerende activiteiten
Papageno Huis, Speciale driegangenlunch voor  
€ 11,75: elke maandag 12.30-15.00 uur

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

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

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

Voorlezen voor peuters, Bibliotheek Laren: elke 
vrijdag van 11.00-11.30 uur

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

Rechtswinkel Laren, Okerzaal Brinkhuis: elke eerste 
woensdag van 19.30-20.30 uur

Walking Football, SV Laren ’99: elke dinsdag van 
10.30-11.30 uur

16 jan  Volksuniversiteit Het Gooi: De kracht van het 
kinderbrein, lezing, 19.30-21.30 uur

17 jan  Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters, 
11.00-11.30 uur

19 jan  Sint Jansbasiliek: Oecumenische viering, 11.00 
uur

19 jan  Dorpskerk Blaricum: Winterconcert Kamerorkest 
‘De Muziekkring’

21 jan  Wandelvierdaagse Het Gooi: Wintertocht, start 
9.30 uur vanaf kantine SV Laren

22 jan  Johanneshove: Inloopochtend SeniorWeb, 
10.00-13.00 uur

22 jan  Volksuniversiteit Het Gooi: Start cursus 
Symboliek in de kunst, 4 lessen, 19.30-21.30 uur

23 jan  Johanneshove: Inloopochtend SeniorWeb, 
10.00-13.00 uur

23 jan  Volksuniversiteit Het Gooi: Werk en privé in balans, 
2e workshop Kom in beweging, 19.30-21.30 uur

24 jan  Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters, 
11.00-11.30 uur

31 jan  Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters, 
11.00-11.30 uur

20 dec  Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters, 
11.00-11.30 uur

20 dec  Brink - WinterVillage: Kinderdisco op het ijs, 
17.00-21.00 uur

20 dec Lichtjesavond Laren, 17.00-22.00 uur
20 dec Singer Theater, De liefde begraven, 20.15 uur
21 dec Herderstocht Eemnes, 16.30-19.15 uur
22 dec Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
22 dec  Brink - WinterVillage: Frozen op de ijsbaan, vanaf 

14.00 uur
22 dec  Dickenstheater: De aardige ober en ik uit David 

Copperfield en Scrooge uit A Christmas Carol, 
14.00 uur

23 december  Papageno Huis: Laatste besteldag Papageno 
Oliebollen

24 dec  Brink - WinterVillage: Peuterschaatsen, 09.00-
11.00 uur

24 dec Sint Jansbasiliek: Gezinsviering, 18.00 uur
25 dec Sint Jansbasiliek: Kindje Wiegen, 15.00 uur
26 dec Dickenstheater: Kerstvoorstelling, 14.00 uur
26 dec  Singer Theater: Kunstkerstverhaal voor de hele 

familie, 15.00 uur
27 dec  Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
27 dec  Brink - WinterVillage: Kinderdisco op het ijs, 

17.00-21.00 uur
29 dec Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
29 dec  De Schoter Eemnes: Open inloop Rouwcafé 

Eemnes, 13.30-16.00 uur
31 dec  Brink - WinterVillage: Peuterschaatsen, 09.00-

11.00 uur
1 jan  Brink - WinterVillage: Nieuwjaarsborrel, vanaf 

12.00 uur
2 jan  Brink - WinterVillage: Cocktail workshop, 

19.30-21.30 uur
3 jan  Brink - WinterVillage: Knutselochtend Pure 

Toddlers, 10.00-12.00 uur
3 jan  Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
3 jan  Brink - WinterVillage: Kinderdisco op het ijs, 

17.00-21.00 uur
4 jan  Brink - WinterVillage: Feestavond, 20.00-24.00 uur
5 jan  Brink - WinterVillage: Feestelijke afsluiting, 

15.00-18.00 uur
7 jan  Volksuniversiteit Het Gooi: Start taalcursussen 

Frans en Spaans op reis, diverse tijden
7 jan Brinkhuis: Dansen op de Brink, 20.15-22.00 uur
9 jan  Fysio Van Straten: Lezing ‘5 kg kwijt’, 20.00-21.30 

uur
10 jan  Bibliotheek Laren: Voorlezen voor peuters, 

11.00-11.30 uur
10 jan  QiMare: Start mindfulnesstraining, 10.30-12.00 uur
16 jan Sport Passion: Lezing ‘5 kg kwijt’, 20.00-21.30 uur
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
15 januari 2020

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

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

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

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

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

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

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

Cover: Dorp in kerstsfeer
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