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K aren Heerschop
Op 1 november bestaat de Stichting Stad en Lande van Gooiland 40
jaar. Reden voor een bezoekje aan Karen Heerschop, vicevoorzitter
van de stichting en tevens directeur van het Goois Natuurreservaat
(GNR). ‘Als erfgooiersdochter voel ik de verantwoordelijkheid om de
nalatenschap van de erfgooiers door te geven.’

Waarom is de Stichting Stad en Lande van
Gooiland opgericht?
‘Begin vijftiende eeuw richtten de erfgooiers - de Gooise
boeren die vanaf eind van de tiende eeuw gebruiksrechten
genoten op de gemeenschappelijke gronden in het Gooi
- een belangenorganisatie op: Stad en Lande van
Gooiland. De organisatie bleef tot 1977 bestaan. Toen
kwam er een eind aan, onder druk van de woningnood
en door het afnemende boerenbedrijf. In datzelfde jaar
werd de Stad en Lande Stichting opgericht, die later de
naam Stichting Stad en Lande van Gooiland kreeg. Een
groot deel van de erfgooiersgronden werd verkocht aan
het in 1932 opgerichte Goois Natuurreservaat. Maar er
waren ook archiefstukken, waaronder schaarbrieven en
schilderijen. Deze worden beheerd door de Stichting
Stad en Lande van Gooiland. Doel van de stichting is het
behoud en beheer van het rijke erfgooiersarchief. Maar
we willen vooral de geschiedenis van de erfgooiers levend
houden.’
		

Waarom is dat zo belangrijk?

‘Als je het verhaal van de erfgooiers kent, begrijp je
waarom het landschap in het Gooi er nu zo uitziet. De
erfgooiers hielden hun koeien op de meenten, hun
akkers bevonden zich op de engen. Om de schrale grond
vruchtbaar te maken, was mest nodig. Maar omdat hun
koeien niet genoeg mest leverden, gingen de erfgooiers
ook schapen houden. Schapen hebben echter ruimte
nodig en daarom werden delen van het bos gekapt. Op
die plekken ontstond hei. Dat zie je nu nog overal terug
in het landschap.’

Hoe staan jullie stil bij het 40-jarig jubileum?
‘Van 28 oktober t/m 3 november organiseren we de Weekvan-de-erfgooier. Tientallen organisaties in het Gooi
besteden dan aandacht aan de erfgooiers met allerlei
activiteiten. Zo organiseert de Vereniging Vrienden van

het Gooi 31 oktober het evenement ‘De Eigenzinnige
Erfgooiers in 2017’, een dag met lezingen, een lunch en
een bustocht door het landschap. Bij de Historische
Kring Laren is een doorlopende expositie over erfgooiers
te zien. In museum Hof land is een tentoonstelling over
de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Het GNR
organiseert wandelingen en bakkerij ‘Patisserie Jane’
bakt originele spijsgevulde Erfgooiertjes. En op 3
november is in de Grote Kerk in Naarden een
eindmanifestatie, met lezingen van professor dr.
Herman Pleij en dr. Anton Kos. Daarna wordt het eerste
exemplaar van het boek ‘Erfgooiers geportretteerd’
uitgereikt, dat vol staat met portretfoto’s van erfgooiers
door fotograaf Koos Breukel en natuurfoto’s van Dirk
Kome. Geïnteresseerden voor deze manifestatie kunnen
zich uiterlijk 20 oktober aanmelden via www.week-vande-erfgooiers.nl/aanmelden. Alle activiteiten zijn te
vinden op de website www.week-van-de-erfgooier.nl.’

Wat heeft u met Laren?
‘Laren en Blaricum zijn voor mij typische
erfgooiersdorpen, met hun kleine klinkerweggetjes en
al die prachtige boerderijen die zich midden in het dorp
bevinden. Hieraan kun je nog steeds terugzien hoe onze
voorvaderen destijds geleefd hebben. Ik ben blij dat het
gemeentebestuur van Laren zich hardmaakt om dat
bijzondere beeld in stand te houden.’

Welke inwoner van Laren verdient volgens u
een pluim?
‘Elbert Roest natuurlijk! Omdat hij zich met hart en ziel
heeft ingezet voor zowel het GNR als het erfgoed van
Laren. Daarnaast heeft hij als voorzitter van het
bereikbaarheidsplan in de praktijk veel voor Hilversum
gedaan. Daarvoor verdient hij wat mij betreft een dikke
pluim.’
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De zorg verdient de zorg die
zij verdient!
Bij alle alarmerende discussies over
de kwaliteit van de zorg in onze verpleeghuizen, zie ook het manifest
van Hugo Borst, vergeten we bijna
dat het veel 65-plussers wél lukt om
zelfstandig thuis te blijven wonen.
Wat natuurlijk nog niks zegt over de kwaliteit van hun
bestaan.
Volgens het rapport ‘Langer Zelfstandig’, van het Sociaal
Cultureel Planbureau, blijkt dat driekwart van de 85-89
jarigen nog steeds zelfstandig woont. Hoe ze dat doen?
“Gezond blijven, regie over het eigen leven houden en een
stevig sociaal netwerk onderhouden” is de boodschap.
Het is maar dat u het weet! Was het maar zo simpel… Een
van de belangrijkste voorwaarden om zelfstandig te blijven wonen is uiteraard een goede gezondheid. Vooral
chronische aandoeningen en functiebeperkingen zijn de
boosdoeners. Ook het kunnen beschikken over een sociaal netwerk is bepalend. Twee derde van de 65-plussers
met een groot sociaal netwerk woonde na veertien jaar
nog zelfstandig, tegen minder dan de helft van hen met
een klein of zelfs geen sociaal netwerk. Om met name
die laatstgenoemde groep mensen te ondersteunen, zetten welzijns- en vrijwilligersorganisaties stevig in.
Tot slot nog even over de zorg voor de zeer kwetsbare
groep ouderen. De Nederlandse Zorgautoriteit schetste
onlangs bij aanvang van de kabinetsformatie dat met
weinig extra geld goede zorg is te leveren. Dat vind ik
cynisch en weinig respectvol naar medewerkers in de
zorg die zich, ondanks de enorme druk van bezuinigingen de afgelopen jaren, staande weten te houden. Goede
zorg vraagt om gemotiveerde, integere zorgmedewerkers. Als deze houding niet wordt ondersteund, raakt
deze bron op den duur uitgeput. Terwijl we al zo weinig
zorgmedewerkers hebben. Laten we degene die er werken koesteren en waarderen. En ze ondersteunen in
mogelijkheden om bij te scholen. Maar er vooral niet van
uitgaan dat al deze medewerkers in ‘zelfsturende teams’
kunnen werken zonder leidinggevende.
Want de zorg verdient zorg die zij verdient!

Leen van der Pols, wethouder

Politiek
Laren blijft zelfstandig

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

KAARTMIX.NL
GEBOORTEKAARTEN TROUWKAARTEN

De Provincie Noord-Holland heeft ons dorp het
voorlopige vertrouwen gegeven om zelfstandig te
blijven. Dat betekent dat Laren, maar ook Blaricum en
Eemnes een eigen bestuur kunnen houden met een
eigen burgemeester, wethouders en gemeenteraad. Voor
Larens Behoud voelt dit als beloning voor onze jarenlange
inzet om te behouden waar we in ons groene charmante
Laren zo tevreden mee zijn: een fantastische
leefomgeving voor jonge gezinnen maar ook voor onze
ouderen, met prima voorzieningen, financieel krachtig
en zelfstandig, een actieve gemeenschap met een rijk
verenigingsleven op gebied van kunst, cultuur, sport en
ontspanning en een grote onderlinge betrokkenheid en
iets voor elkaar over hebben.
We zijn er bijna om Laren zelfstandig te houden met een
eigen betrokken bestuur dat dicht bij zijn inwoners
staat. Daarvoor zullen we de wens van de Provincie
concreet gaan oppakken: verbetering van de
bestuurskracht en verbetering van de BEL-organisatie.
Om dat te bereiken heeft Laren een samenwerking
gevonden met Blaricum en Huizen met instemming van
Eemnes. Die samenwerking voor die vier gemeenten
luidt: het aanwijzen van één woordvoerder op de
hoofdthema’s van de gemeente (economie, toerisme,
mobiliteit) en ambtelijk de samenwerking met Huizen
te versterken, liefst tot één gezamenlijke, sterke
serviceorganisatie voor de vier gemeenten. Iets dat nu al
succesvol gebeurt op het sociaal domein/zorg. Goed voor
de samenwerking én goed ook voor blijvende
zelfstandigheid van ons mooie dorp. Larens Behoud
heeft alle vertrouwen in de uitkomst van het
constructieve overleg met de Provincie Noord-Holland,
maar er zal nog veel werk verricht moeten worden om
alles goed voor elkaar te krijgen.
Uw hulp en steun is daarbij onmisbaar!
Larens Behoud

WWW.KAARTMIX.NL

UNIEKE GEBOORTEKAARTEN

GRATIS EERSTE PROEFDRUK

VOLLEDIG AANPASBAAR

Timo Smit
Voorzitter

Peter Calis
Fractievoorzitter
Dit is een podium voor

Afscheid

Gemeenten en verwarde mensen

Dit is het laatste stukje dat ik schrijf als raadslid van de
gemeente Laren. Omdat ik eind dit jaar verhuis naar
Eemnes, ook al is het maar 50 meter voorbij de
gemeentegrens, moet ik afscheid nemen van de Larense
gemeenteraad. Met pijn in het hart moet ik zeggen. Met
veel plezier heb ik deze rol de laatste vier jaar vervuld,
maar gelukkig kan ik mijn zetel overdragen aan Chris
Bogaers. Een bekende figuur in Laren met een groot
netwerk en het hart op de goede plek. Geen geboren
erfgooier, maar je kunt niet alles hebben.

De 23e september was de landelijke Alzheimerdag. In de
week van 6 tot 11 november gaan er weer vele vrijwilligers
met de collectebus lopen. Chapeau voor deze
vrijwilligers. Het aantal meldingen van overlast door
verwarde personen neemt ieder jaar toe. Daarom hebben
de gemeenten in Gooi en Vechtstreek gezamenlijk met
de raadsleden uit al deze gemeenten gewerkt aan een
beleidsplan Bescherming & Opvang van verwarde
personen. Er is een overeenkomst getekend waarin is
vastgelegd hoe de 8 gemeenten in de regio de mensen
met verward gedrag willen beschermen en opvangen.
Daarbij zijn vele partijen betrokken, o.a. GGZ Centraal,
Zorgverzekeraar, ambulancevoorzieningen en de politie.

We zijn, denk ik, in Laren gezegend met een goed
bestuur; verstandige raadsleden en bekwame
wethouders. Politiek zijn we het niet altijd eens, maar we
hebben wel allemaal het belang van Laren en zijn
inwoners in het vizier. Helaas zijn er externe krachten
die daar anders tegenaan kijken. Laren lijkt door de
provincie Noord-Holland in een ongewenste fusie met
Huizen te worden geduwd. De afgelopen jaren heb ik
mijn best gedaan om dat te voorkomen en geprobeerd
Laren, Blaricum en Eemnes bij elkaar te houden. De BELcombinatie was een experiment dat niet altijd succesvol
was, maar wel recht deed aan de grote verbondenheid
van die drie dorpen. Wat mij betreft was het beter
geweest die samenwerking in een fusie om te zetten. Dat
zorgt voor een goede bestuurlijke schaal en waarborgt
voldoende ambtelijke kwaliteit. Helaas lijkt de
provinciegrens een onoverkomelijk obstakel en kreeg ik
de neuzen in de drie BEL-gemeenten niet dezelfde kant
op. Het einde van de BEL-combinatie lijkt nu in zicht.
Dat leidt tot onzekerheid bij de medewerkers en kost
onnodig veel gemeenschapsgeld. Een bestuurlijke
blunder van de eerste orde!
Ik zal altijd in hart en nieren een
Laarder blijven en me, zij het op
de achtergrond, voor Laren blijven
inzetten.

Vanaf 1 oktober 2018 zijn de gemeenten volledig
verantwoordelijk voor de opvang van verwarde personen.
De politie krijgt steeds meer meldingen van overlast,
maar verwarde personen zijn geen boeven en de politie
wil dan ook van het vervoer en de opvang van deze groep
af. Meer meldingen betekent niet altijd meer verwarde
personen, tien mensen kunnen meldingen maken over
dezelfde verwarde persoon. De groep die de politie onder
‘verwarde personen’ schaart, is heel divers. Een
verdwaalde dame met dementie kan als ‘verward’ gelden,
maar een verslaafde ook.
Een verdwaalde dame of man met dementie hoort niet in
een cel en daarom is het goed dat er gebeld kan worden
naar een speciaal ‘meldpunt verwarde personen’ in de
regio, waar mensen zitten die weten hoe met dementie
om te gaan en opvang te regelen. De arts en apotheek
bijvoorbeeld kan zien wanneer een patiënt zijn
medicijnen niet slikt en daardoor verward raakt.
De politie heeft andere taken als prioriteit 1 op het lijstje.
Die tijd moet niet opgeslokt worden door het ‘vangen’
van verwarde personen en daarmee weer meer tijd aan
administratieve rompslomp.

Tot ziens,

Marcus van den Brink,
PvdA-Laren

Désirée Niekus
Raadslid VVD Laren

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

Adoptiestoelen Singer bijna uitverkocht

Brinkhuis milieuvriendelijker

Brandweer Laren wint Borsentrofee

Brinkhuis viert eerste lustrum
Aaltje van Zweden houdt haar boek ten
doop in het Papageno huis

Nieuws in beeld

De kanjers van de speeltuinvereniging Ons Genoegen

Debat lokale duurzaamheid in de Blokhut

Fraai gerestaureerde en eyecatcher Villa Rietvink voor
zakelijke verhuur kleurrijk geopend

Frits Spits krijgt Visser-Neerlandiaprijs

Inpakken en wegwezen!

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

Evenement bij
mij om de hoek?

Larense zaken
Onderstaande agenda geeft een samenvatting weer van
de geagendeerde onderwerpen. Zie de volledige agenda
op www.laren.nl
•	Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering
commissie R&I d.d. 19 september 2017
•	Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
• Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2017-2021
•	Beoogde fusie Tennisclub ’t Laer en tennisvereniging
LLTC
• Extra budget bomenonderhoud Laren

Vergadering Commissie Maatschappij en Financiën 18 oktober

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

Abonneer je op de e-mailservice of download de app

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

Overzicht besluiten
raadsvergadering
De besluitenlijst van de raadsvergadering op
woensdag 27 september 2017 kunt u bekijken op
www.laren.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > Besluitenlijst Raad).

Vergadering Commissie Ruimte
en Infrastructuur 17 oktober
De Commissie R&I vergadert dinsdag 17 oktober 2017 om
20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aanmelden bij de commissiegriffier.

De Commissie M&F vergadert woensdag 18 oktober 2017
om 20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aanmelden bij de commissiegriffier. Onderstaande agenda
geeft een samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•	Zienswijze begrotingswijziging 2018 en bestemmingsresultaat 2016 Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek
•	Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 20192021

Vergadering Commissie Maatschappij en Financiën 19 oktober
De Commissie M&F vergadert donderdag 19 oktober 2017
om 20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aanmelden bij de commissiegriffier. Onderstaande agenda
geeft een samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•	Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering
commissie M&F d.d. 21 september 2017
•	Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
• Verordening Adviesraad sociaal domein HBEL
•	Onderzoek externe inhuur BEL Combinatie en BELgemeenten
•	Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 20192021
• Voorziening nat bewegingsonderwijs
Larense zaken 13 oktober 2017

Gemeenteraadsvergadering
1 november
De gemeenteraad vergadert woensdag 1 november 2017
om 19.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergadering is openbaar. Onderstaande agenda geeft een
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen.
Zie de volledige agenda op www.laren.nl
•	Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
•	Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering d.d. 27 september 2017
•	Beoogde fusie Tennisclub ’t Laer en tennisvereniging
LLTC
• Verordening Adviesraad sociaal domein HBEL
•	Onderzoek externe inhuur BEL Combinatie en BELgemeenten
• Extra budget bomenonderhoud Laren
• Voorziening nat bewegingsonderwijs
•	Zienswijze begrotingswijziging 2018 en bestemmingsresultaat 2016 Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek
•	Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 20192021
U heeft spreekrecht bij de onderwerpen waar een * voor
staat. Er is maximaal twee minuten spreektijd per persoon, voorafgaand aan de behandeling van het onderwerp door de raad. Als u van dit spreekrecht wilt
gebruikmaken, meldt u dit dan vóór aanvang van de vergadering bij griffier Corry Holtslag: 035 - 751 34 52 of
C.Holtslag@laren.nl Graag hierbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken
vermelden.

Gemeenteraadsvergadering
9 november
De gemeenteraad vergadert donderdag 9 november 2017
om 20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergadering is openbaar. Agenda:
•	Bespreking besluit Gedeputeerde Staten Noord-Holland inzake vervolg Arhi-procedure
U heeft spreekrecht bij de onderwerpen waar een * voor
staat. Er is maximaal twee minuten spreektijd per persoon, voorafgaand aan de behandeling van het onderwerp door de raad. Als u van dit spreekrecht wilt
gebruikmaken, meldt u dit dan vóór aanvang van de vergadering bij griffier Corry Holtslag: 035 - 751 34 52 of
C.Holtslag@laren.nl Graag hierbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken
vermelden.
Larense zaken 13 oktober 2017

Familieberichten
Geboorten
12-09-2017 Juliëtte Mare Victoria
21-09-2017 Nik Robert Jan van der Putten
Huwelijken/partnerschappen
30-09-2017	Alexander Johannes Teunis de Wit en
Gabriëlle Elsa van Oort

Ambtsketen en voorzittershamer
voor Rinske Kruisinga
Tijdens haar eerste raadsvergadering op 27 september
2017 ontving Rinske Kruisinga de ambtsketen uit handen van locoburgemeester Tijmen Smit. Ook kreeg ze de
voorzittershamer. Op 28 augustus heeft de heer Remkes,
Commissaris van de Koning in Noord-Holland, haar
met ingang van 22 september benoemd tot waarnemend
burgemeester van Laren.

Sean Bogaers beëdigd
Sean Bogaers, van de partij Larens Behoud, is beëdigd
door waarnemend burgemeester Rinske Kruisinga.

Koninklijke onderscheiding voor
mevrouw Willemsen-Vos
Op 16 september 2017 ontving mevrouw Maria Johanna
Christina Willemsen-Vos uit handen van wethouder Ton
Stam een Koninklijke onderscheiding voor haar vrijwilligerswerkzaamheden voor Woningbouwvereniging Van
Erfgooiers in Laren. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.

Larense zaken

Actie ter bevordering van
biodiversiteit groot succes
De actie ‘(N)iets doen voor de biodiversiteit in Laren’ is
een enorm succes geworden. Aan de oproep om een stuk
grasveld te doneren door dit niet meer te maaien gaven
44 bewoners gehoor. Samen doneerden zij maar liefst
1370 m2 gazon.

Praat mee over verkeer en vervoer
De gemeente Laren heeft een Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan (GVVP) opgesteld. Dit plan beschrijft de
langetermijnvisie op het gebied van verkeer en vervoer.
Eind vorig jaar hebben inwoners van Laren in groten
getale gebruikgemaakt van de mogelijkheid om aandachts- en knelpunten op dit gebied aan te dragen. Mede
op basis daarvan zijn diverse maatregelen en oplossingsrichtingen uitgewerkt. Hierover horen we graag uw
mening, voordat het plan definitief wordt gemaakt. We
nodigen u daarom van harte uit voor de bespreking van
het concept GVVP tijdens raadscommissie Ruimte &
Infrastructuur op 17 oktober aanstaande.

De gemeente Laren verdubbelt deze hoeveelheid in de
openbare ruimte. Gedacht wordt aan het inzaaien van
bloemrijke bermen op (delen van) de Vredelaan, Houtweg en het Van Erven Dorenspark. Direct aanwonenden
ontvangen hierover nog bericht.
De actie, die dit voorjaar werd gestart, is een gezamenlijk
initiatief van de gemeente Laren, Imkervereniging
VBBN en Gewildgroei.

Tijdens de commissievergadering wordt besproken waar
de grootste uitdagingen op het gebied van verkeer en
vervoer de komende jaren liggen. Ook wordt een beeld
geschetst van de huidige verkeersstructuur in en om
Laren. Daarna komt aan de orde welke maatregelen en
oplossingsrichtingen tot de mogelijkheden behoren.
Graag horen we van u wat u hier van vindt: zijn de juiste
aandachtspunten benoemd en/of missen er bepaalde
oplossingsrichtingen? En welke maatregelen vindt u het
belangrijkst?
De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in
het raadhuis, Eemnesserweg 19. Als u wilt inspreken dan
kunt u dat voor het begin van de vergadering aangeven
bij commissiegriffier mevrouw Kroon-Stam
(griffie@laren.nl). Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!
Larense zaken 13 oktober 2017

Startpunt Geldzaken
Vindt u het lastig om rond te komen? Heeft u financiële
zorgen? Of wilt u bezuinigen, maar u weet niet goed
hoe? Als inwoner van de gemeente Huizen, Blaricum,
Eemnes en Laren (HBEL) kunt u vanaf 1 oktober 2017 zelf
online uw inkomsten en uitgaven plannen. De gemeenten hebben zich aangesloten bij het Startpunt Geldzaken van het Nibud. Via het online ‘Startpunt Geldzaken’
kunt u stap voor stap uw geldzaken ordenen. U kunt ook
uw eigen geldplan maken. In de geldplannen staan
adviezen, tips en belangrijke actiepunten die passen bij
uw situatie. Daarnaast vindt u er voorbeeldplannen van
mensen in vergelijkbare situaties. Met het Startpunt
Geldzaken kunt u uw geldzaken in balans brengen en
houden. Het is anoniem en gratis.
Geldplannen
U kunt het geldplan kiezen dat het beste bij uw situatie
past. Er zijn geldplannen over verschillende thema’s:
•	Kom uit de geldzorgen
Heeft u financiële problemen? In dit geldplan wordt er
eerst gekeken naar de ernst van uw situatie. En wat voor
hulp er nodig is. Daarna wordt er een overzicht gemaakt
van uw financiële situatie. U krijgt belangrijke actiepunten die u kunnen helpen om uit de geldzorgen te
komen.
• Beter rondkomen
Vindt u het moeilijk om elke maand rond te komen? Dit
geldplan geeft u tips. Ook is er een voorbeeldplan. Dat
plan laat zien hoe mensen in een vergelijkbare situatie
weer grip kregen op hun geldzaken.
• Sparen, af lossen of beleggen
Heeft u regelmatig geld over? Dan kan dit geldplan u
helpen bij het maken van uw keuze om te sparen, af te
lossen of te beleggen.
De geldplannen van het Startpunt Geldzaken zijn te
vinden via het Digitaal Sociaal Plein:
www.maatschappelijkezakenhbel.nl/digitaalsociaalplein

Digitaal Sociaal Plein

Voor zicht op uw zorg en ondersteuning!
Krijgt u zorg of ondersteuning van uw gemeente? Heeft
u zorg vanuit de Wmo? Bijvoorbeeld een huishoudelijke
hulp? Of gaat u naar dagbesteding? Dit kunt u snel en
gemakkelijk inzien op het Digitaal Sociaal Plein. Op uw
persoonlijke pagina staat alle informatie over uw zorg en
Larense zaken 13 oktober 2017

ondersteuning. Zo heeft u overzicht. Maar ook als u
werkzoekend bent, uw financiële situatie beter in kaart
wilt hebben of vrijwillige hulp wilt aanbieden of vragen,
kunt u terecht op het Digitaal Sociaal Plein.
Wat vindt u op het Digitaal Sociaal plein?
•	Op de website www.digitaalsociaalpleinhbel.nl vindt
u een overzicht van uw zorg, uw zorgverlener(s), het
aantal uren en de specificaties.
•	U kunt uw zorgverlener waarderen of een klacht
indienen.
•	Er is een sociale marktplaats. Daar kunt u vrijwillige
hulp aanbieden of vragen.
•	Er is een rekentool, waarmee u eenvoudig berekent of
u recht heeft op een eigen bijdrage.
•	Er zijn opleidingen om te volgen als u werkzoekend
bent.
•	U heeft de mogelijkheid om een plan te maken voor
uw persoonlijke financiële situatie.
•	U vindt algemene informatie, bijvoorbeeld over cliëntondersteuning en de Wmo-taxi.
De veiligheid van uw persoonlijke informatie
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig op het Digitaal
Sociaal Plein. Deze gegevens zijn alleen voor u zichtbaar,
via een veilige verbinding. Het gaat om de persoonlijke
gegevens waarvoor u eerst inlogt met uw DigiD (met
sms-code).
Heeft u vragen?
Het Digitaal Sociaal Plein is een service van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Natuurlijk
kunt u ook bellen of een e-mail sturen als u vragen heeft.
Voor al uw vragen over zorg en welzijn, werk, inkomen
en jeugd(hulp) neemt u contact op met het Advies- en
Informatiepunt Sociaal Domein HBEL, telefoonnummer: 035 - 528 12 47, e-mail: hbel@sociaalplein.info

Kom zaterdag 28 oktober naar
de Nacht van de Nacht!
Nederland wordt ’s nachts steeds lichter; we behoren tot de
meest verlichte landen in Europa. En dat terwijl donkere
nachten juist goed zijn voor mens en dier én voor het milieu, want al dat licht kost veel energie. Daarom gaan tijdens
de Nacht van de Nacht op zaterdag 28 oktober aanstaande
in heel Nederland duizenden lichten uit en zijn er allerlei
nachtactiviteiten in verschillende gemeenten.
Zo organiseert Kinderboerderij Het Spookbos in Laren/
Eemnes samen met de BEL-gemeenten een leerzame,
spannende, creatieve, griezelige en vooral heel leuke
avond voor iedereen.
Programma
Van 17.30 tot 21.00 uur zijn er allerlei kinderactiviteiten,
zoals uilenballen uitpluizen, knutselen, schminken,
ponyrijden en een kabouterspeurtocht. Ook kom je meer
te weten over lichtvervuiling en nachtdieren, is er een
spannende dierengeluidenpresentatie, kun je in een
telescoop naar de sterren kijken en zijn er echte uilen. De
entree is gratis en bij de stand van Sherpa is tegen vergoeding heerlijk eten en drinken te verkrijgen.

sprekend, maar tegelijkertijd vaak ook zeer ingrijpend.
De gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren
waarderen hun mantelzorgers enorm en willen hen
daarom graag trakteren op een paar uurtjes voor henzelf. Op 10 november, de Dag van de Mantelzorg, zijn
verschillende gezellige en ontspannende activiteiten in
Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. De activiteiten
worden georganiseerd in samenwerking met Versa Welzijn, ‘van ‘t Klooster & Rebel - advies en training’ en de
Vrijwilligerscentrale Huizen.
Alle mantelzorgers zijn van harte welkom en deelname
is gratis. Aanmelden is wel noodzakelijk. Meer informatie vindt u op www.laren.nl

Wethouder Van der Pols
opent Sport BSO
Samen met een aantal kinderen opende wethouder Leen
van der Pols donderdag 5 oktober 2017 de nieuwe Sport
BSO van kinderopvangorganisatie Koningskinderen. De
Sport BSO zit in het gebouw Carré, dat onderdeel is van
Hart van Laren.

Nacht van de Nacht
De Nacht van de Nacht is een evenement van Stichting
Natuur en Milieu en de Natuur en Milieufederaties in
samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Op www.nachtvandenacht.nl vindt u meer informatie over de Nacht van de Nacht en de activiteiten die
dan worden georganiseerd.

Echtpaar Hietink
60 jaar getrouwd
Donderdag 28 september jongstleden feliciteerde waarnemend burgemeester Rinske Kruisinga het echtpaar
Hietink met hun 60-jarig huwelijksjubileum.

Dag van de Mantelzorg
10 november
Voor onze samenleving zijn mantelzorgers van onschatbare waarde. De zorg die mantelzorgers voor hun naasten verlenen is geboren uit liefde en voor hen vanzelfLarense zaken 13 oktober 2017

Nederlandse nationaliteit voor
Subramaniam Lingaruban
Op dinsdag 3 oktober 2017 is de heer Subramaniam
Lingaruban genaturaliseerd. Hij komt oorspronkelijk
uit Sri Lanka.
Tijdens de ceremonie legde de heer Lingaruban een verklaring van verbondenheid af. Daarna overhandigde
waarnemend burgemeester Rinske Kruisinga het
Koninklijk Besluit en een bloemetje.

Twee nieuwe openbare
laadpalen in Laren
Wethouder Ton Stam heeft dinsdag 19 september 2017 twee
nieuwe openbare elektrische laadpalen officieel in gebruik
genomen. Bezitters van een elektrische auto kunnen voortaan op vier (openbare) locaties in Laren terecht om hun
auto op te laden. De nieuwe laadpalen zijn geplaatst op de
Brink ter hoogte van de kerk en aan de Molenweg nabij de
Boekweitskorrel. De al eerder geplaatste palen staan vlakbij
de Stationsweg 1 en de Jordaan 3.

Maak het inbrekers
niet te makkelijk
Ook in Laren nemen in de koude en donkere wintermaanden traditiegetrouw de inbraken helaas weer toe.
Gelukkig kunt u met een paar simpele maatregelen zelf
de kans op een woninginbraak eenvoudig verkleinen.
Tips om een inbraak te voorkomen:
•	Laat een bewoonde indruk achter. Bijvoorbeeld door
gebruik te maken van tijdschakelaars om lampen
automatisch aan en uit te laten gaan.
•	Leg geen dure spullen in het zicht.
•	Draai de deur op slot als u weggaat en laat de sleutels
niet aan de binnenkant van de deur zitten.
•	Sluit alle ramen als u weggaat. Vergeet niet ook uw
dak- en wc-raampjes goed dicht te doen.
•	Inbrekers zijn ook op social media actief. Plaats geen
foto’s vanaf uw (herfst)vakantieadres.
•	Berg ladders en vuilcontainers zo veel mogelijk weg.
Inbrekers gebruiken ze om nog makkelijker en sneller uw huis binnen te komen.
•	Ziet u een verdachte situatie? Twijfel niet en bel direct
1-1-2

Leen gratis de
zwerfafvalaanhanger
Zwerfafval staat met stip op nummer één als het gaat om
grootste ergernissen van Nederlanders. Daarom stellen
de BEL-gemeenten kosteloos een zwerfafvalaanhanger
met gereedschap ter beschikking. Hierin zitten onder
andere vegers, schoffels, vuilknijpers, snoeischaren,
afvalzakken, veiligheidsvestjes, werkhandschoenen, een
kruiwagen, pionnen en zelfs een EHBO-koffer. Maar ook
spullen om kleine klusjes in de wijk mee op te knappen,
zoals voor het rechtzetten van paaltjes of borden.
Aanhanger reserveren
Iedere wijkraad, buurtvereniging, school of inwoner kan
de aanhanger reserveren. U kunt daarvoor bellen met de
werf beheerder, via 14 035. De aanhanger haalt u op bij de
gemeentewerf, Zuidersingel 2 in Eemnes.
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Gerard Bitter duikt schilderij 'Eitje
Poep' op voor Historische Kring Laren

Harry Ligter voert actie tegen
verkeerssnelheid op Zevenend

Jos Boermans actief in de Adviesraad
Sociaal Domein Laren

Huizen, Blaricum en Laren slaan handen ineen
voor regionale bestuurskracht
Gemeenteraad maakt bij Nico Wegter thuis kennis met
waarnemend burgemeester

Larense cabaretière Madelijne Kool schittert tijdens
première in het nieuwe Singer theater

Kees Verkadetentoonstelling brengt
17.140 euro op voor Papagano Huis
Larense zaken 6 februari 2015

Nieuws in beeld

Leo Janssen houdt bij Ons Genoegen gezellige quiz tijdens
Kom Erbij Festival in ' De week tegen de eenzaamheid'

Marcel Wolterinck, trekker op Salon
Residence in Singer

Paula Tiddens opent haar nieuwe
StillaStyles Sarah Pacini-winkel

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.

De Gouden Makelaar
NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM

Verhuis niet naar Vathorst
Wist u dat in Nederland iedere week gemiddeld 673
scheidingen plaatsvinden, oftewel rond de 35.000 per
jaar? Ik vind het nog steeds een onvoorstelbaar groot
getal. Gelukkig verloopt verreweg het grootste deel
van de scheidingen, zo’n 80%, redelijk tot goed, maar
dit betekent ook dat 7.000 scheidingen problematisch
verlopen. En elk jaar komen er maar liefst 70.000
‘scheidingskinderen’ bij, met alle problemen van dien.
Vandaar ook de groei aan mediators.
Enkele jaren geleden kwam in het nieuws dat nieuwbouwwijken het hoogste percentage scheidingen
hadden, waarbij het Amersfoortse Vathorst de kroon
spande met één op de twee echtparen. Deze scheidingscijfers van het CBS zeggen natuurlijk lang
niet alles, zei scheidingsonderzoeker Ed Spruijt,
socioloog en bekend scheidingsonderzoeker. Immers: ook samenwonende stellen die niet getrouwd
zijn, gaan uit elkaar. Waar komen die regionale
verschillen vandaan? Niet de omgeving nodigt uit tot
scheiden maar bevolkingssamenstelling en huizenmarkt spelen een rol. „In Vathorst en Leidse Rijn
bijvoorbeeld kun je als gescheiden vader relatief makkelijk aan een huis komen. Personen zonder geloof
scheiden meer dan personen met een geloof en nog
altijd scheiden paren zonder kinderen sneller dan
paren met kinderen.” Dat bijvoorbeeld in een stad als
Utrecht relatief weinig mensen scheiden, komt
vermoedelijk niet doordat Utrechtenaren betere
partners zijn, er wonen daar gewoon veel studenten.
Amsterdam is qua aantal ook de scheidingshoofdstad. Er wordt voortdurend onderzoek gedaan rond
scheidingen. Globaal eindigt één op de drie huwelijken in scheiding; bij een tweede huwelijk is de kans al
50%. De meeste scheidingen duren ongeveer een jaar.
Volgens het meest recente onderzoek had een kwart
van de gescheiden mensen achteraf graag betere
afspraken gemaakt. Wij helpen u graag daarbij. k

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

TE KOOP: OOSTEREND 6 LAREN

TE KOOP: MAUVEZAND 43 LAREN

TE KOOP: HILVERSUMSEWEG 32A LRN

TE KOOP: ZEVENENDERDRIFT 50 LRN

Uw WONING ook op deze lijst? 035 - 538 48 10

www.deGoudenMakelaar.nl

Theateragenda
Maandag 16 oktober

Vrijdag 27 oktober

Racend door het leven belanden drie
actrices op de Vluchtstrook. Niet alleen
de motor blijkt oververhit… Een
muzikale voorstelling met humor en
zelfspot als brandstof.

Marco Lopes (Den Haag) is cabaretier,
theatermaker en acteur (9). Moedt is de
debuutvoorstelling van Marco en gaat
over de zoektocht van de man in deze tijd. “Een cabaretier om
de komende jaren te blijven volgen” - Jury Leids Cabaret
Festival.

Woensdag 18 oktober

Dinsdag 31 oktober

Marco Lopes – Moedt 20.15 uur Theater aan de Brink € 15,00

Theatergroep Plankgas Vluchtstrook of Pitstop
20.15 uur – Rosa Spier Huis

Ernst Daniël Smid & Four Baritones
- Circles 20.15 uur – Singer Theater
€ 25,00 | Singer supporters € 22,50

Frédérique Sluyterman van Loo,
Irene Kuiper en Ger Otte – In bed
met Dietrich en Piaf 20.15 uur –
Singer Theater € 29,50 | Singer
Supporters € 27,00

Een voorstelling vol humor, nostalgie, feiten en fictie die u
zeker niet wilt missen! Kaarten via singerlaren.nl

Vrijdag 20 oktober

Zondag 5 november
Fancy Fiddlers
15.30 uur – Rosa Spier Huis

Een gezellige avond met Rolf
Menist (Mid-Life Music Club)
20.00 uur - Theater aan de Brink
€ 5,00

Rolf Menist is terug met zijn Mid-Live
Music Club: een avond vol dans, zang en gezelligheid
speciaal voor de plussers onder ons.

Zaterdag 21 oktober

Van der Laan & Woe – Pesetas
(try-out) 20.15 uur – Singer
Theater€ 25,00 | Singer
supporters€ 22,50

Niels van der Laan en Jeroen Woe zijn
weer terug op de planken! Een geweldig cabaretduo die
scènes en muzikale acts spelen met een absurd hoge
grapdichtheid. Kaarten via singerlaren.nl

Zondag 22 oktober

Het Kleine Theater – Het
Zigeunermeisje huilend op een
steen 15.00
uur – Singer
Theater
Succesvolle
brocante-,
€ 15,00 |Kinderen t/m 12 jaar €
10,00 | Singer supporters € 10,00

We horen vier baritonsaxofoons samen
met een van de kleurrijkste mannelijke
zangers van dit moment. Kaarten via singerlaren.nl

De Fancy Fiddlers is een klein strijkorkest
vol jong talent van 6 tot 19 jaar. Uit de
Fancy Fiddlers zijn al vele solisten
voortgekomen.

Vrijdag 10 november

Gerard Wortel draait er niet
omheen (muziektheater/
kleinkunst) 20.15 uur - Theater aan
de Brink € 15,00

Gerard Wortel is theatermaker,
entertainer, bard, stadsdichter, taalknutselaar en zanger.
Vanuit zijn eenpersoons ronddraaiende theatertje weet deze
troubadour als geen ander zijn publiek te bespelen.

Vrijdag 17 november

Cabaretier Fabian Franciscus –
VLAFEEST 20.15 uur - Theater aan de
Brink € 15,00

Fabian is autistisch en komt daar graag
voor uit. In ‘VLAFEEST’ vertelt hij (met
veel humor) er over.

kunst- en kledingverkoop

Er zat een klein Zigeunermeisje huilend op een steen, de
hele dag alleen… Waarom zit ze nou toch ook in zo’n
verdrietig liedje? Kaarten via singerlaren.nl

Let op: Met ingang van 1 september 2017 zijn kaartjes voor
theater- en filmvoorstellingen in het Brinkhuis online te
bestellen via het ticketformulier op onze website:
www.hartvanlaren.nl

* Kaarten voor de Papageno Koffieconcerten en Papageno Unplugged zijn te bestellen via tzaaltje@stichtingpapageno.nl.

Singer L aren

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

Brinkhuis Theater

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

Dickens Theater	Rosa Spier Huis	Papageno Huis

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

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

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

Vieze
bedoening
Marleen Verspoor ontwikkelde
het Nalatenschapsdossier en
werkt als (levens)executeur
door heel Nederland.
De bel voelde wat plakkering aan en het trappenhuis maakte
een verwaarloosde indruk. De meeste portiekflats leken te
zijn verlaten. Maar op de 3e etage woonde de meneer die ik 8
jaar geleden voor het laatst zag. Eén van zijn verzorgers had
gebeld of ik langs wilde komen want het Nalatenschapsdossier
was kwijt; waarschijnlijk tussen het oud papier gekomen, èn
meneer wilde zijn testament wijzigen. Nu ben ik geen notaris,
maar een voorbespreking met mij scheelt achteraf bij de
notaris weer tijd en geld. De mantelzorger opende de deur
van de flat en naarmate de woonkamer dichterbij kwam,
werd de urinelucht steeds sterker. Wat doe je in zo’n geval?
Stoer doorlopen en door je mond ademen! Daar zat hij,
inmiddels 96, bijna blind, met stoppeltjesbaard in een soort
van pyjamabroek met trui en een enorme bult in zijn nek.
Deed geen pijn en bleek hij niet behandeld te willen hebben
want “je moest toch ergens aan dood gaan”.
Hij was blij me weer te zien en ondanks zijn hoge leeftijd nog
goed bij de les. “Dag mevrouw Verspoor, wilt u een kopje
koffie?” Toen hij dat vroeg zag ik dat er stukjes nagel en op
het tafelkleed lagen en dat er overal bloedvlekjes zaten. Ik
sloeg de koffie maar af. “Een glaasje water dan misschien?”
“Nee, dank u, laten we maar beginnen”. Hij bleek al 3 jaar
niet meer uit zijn flatje geweest te zijn en zijn enige uitzicht
was de 3e etage aan de overkant die werd gebruikt voor
winkelopslag. Zijn minibalkon was goed voor een kleine
Hartmanstoel. Lopen ging nauwelijks dus zijn wereldje was
héél, héél klein. Hij maakte zich zorgen over zijn testament
want hij wilde een andere erfgenaam voor zijn ca. € 10.000
gespaarde centjes. Leek me op zich wel handig want zijn
erfgenaam (geen familie trouwens) uit zijn eerdere testament
woont ergens in Azië en spreekt geen Nederlands. Zo gaan
die centjes wel erg rap op aan notaris en vertaalbureau.
Enfin, we hebben een notaris bij hem in de buurt uitgezocht
en zij bleek de “goedkoopste” maar vast ook de “snibbigste“.
Het testament kwam er en zijn nieuwe dossier heb ik bij mijn
vervolgbezoek meegenomen. Zijn administratie was te vies
om aan te pakken maar ik heb alles overzichtelijk in een
ordner met een ABC gestopt. Zo kan zijn nieuwe erfgenaam
straks uit de voeten met al het papierwerk. Deze eenvoudige
man was zo gelukkig dat alles nu goed geregeld was en tsja:
daar doe je het voor. En ik vind deze oude, wat stinkerige
meneer zooo aardig! En ach, als je dan buiten bent; dan stap
je de eerste beste koffietent binnen, ga je naar het toilet en
was je goed je handen!

tel. 035 5313432 | info@viaverspoor.nl

N I E U W

I N

L A R E N

SARAH PACINI

Burg. van Nispen van Sevenaerstraat 5,
Laren | tel. 035 533 92 38 | www.stilla.info

Oktoberfest Laren: Jetzt geht’s wieder los!

LAREN - Zowel in programmering, aankleding als catering pakt het Oktoberfest Laren ook dit jaar
weer groots uit. Op zaterdag 14 oktober is Plein 1945 het toneel van onvervalste Schlagers, grote
bierpullen en verse braadworsten.
Met recht kan gesteld worden dat het Larense Oktoberfest
het enige, echte Oktoberfest van het Gooi is. In een
gezellige ambiance kunnen bezoekers genieten van veel
live-muziek en tradities zoals de opening door de
burgemeester onder begeleiding van Drumband MCC en
het aanslaan van het eerste vat. De afgelopen 6 jaar heeft
burgemeester Elbert Roest deze belangrijke taak met
veel enthousiasme gedaan. We gaan onze burgervader
enorm missen maar we zijn super blij met zijn
voornemen om de opening van deze 7de editie nog
éénmaal te doen en dan de hamer over te dragen.
Door de jaren heen heeft het publiek dit dorpsfeest
omarmd en zijn er nog maar weinig mensen die in
‘burgerkledij’ verschijnen. Het oerprincipe ‘door Laarders
voor Laarders’ wordt volop beleefd, maar ook mensen van
buitenaf weten het feest te vinden en te waarderen.

Voor de muzikale invulling wordt de bezoeker
getrakteerd op de fijnste Schlagers en feestnummers
met bijpassend entertainment. Net als andere jaren weet
DJ Kansloos zijn publiek tijdens dit volksfeest
ongetwijfeld weer in extase te brengen. Het programma
van de live-optredens wordt bekend gemaakt via de
website en de social media. Volgens goed Beiers gebruik
worden er in de feesttent verse braadworsten bereid en
wordt het bier in pullen en pitches geschonken.
Koop snel kaarten
Kaarten en kleding zijn te koop via de website
www.oktoberfest-laren.nl met een nieuw online
ticketsysteem. Wees er snel bij met het bestellen van de
kaarten, want op=op!

Vacatures
vrijwilligerswerk

25

jaar

•	Twee bestuursleden
bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum
Het bestuur van de bibliotheek bestaat uit zes personen, werkt op afstand en ondersteunt de directie op
diverse beleidsterreinen. Het bestuur vergadert ongeveer 6 tot 8 keer per jaar samen met de directeur. U heeft
bestuurlijke ervaring in het sociaal, culturele of maatschappelijke veld en belangstelling voor de bibliotheek
als lokale voorziening. Voor één van beide vacatures
wordt een financiële achtergrond (als toezichthouder)
zeer op prijs gesteld. Voor beide vacatures is een goed
netwerk in het werkgebied van de stichting belangrijk.
Bestuursleden zijn woonachtig in de gemeenten Huizen, Laren of Blaricum. Voor bovenstaande vacatures
zoeken wij met name ook kandidaten uit Blaricum.
Contactpersoon: Pauline gmelig meyling van openbare
bibliotheek huizen-laren-blaricum tel. 035-5257410 of
directie@bibliotheekhlb.nl

•	Vogeltjes verzorgen
De volières onderhouden en de vogeltjes voorzien van
eten en drinken van Theodotion Laren. Het betreft 3
uur per week, werktijden in overleg. Contactpersoon:
Karin Rumpt, tel.035-6256558 of k.vanrumpt@amaris.nl

Particulier
& PGB

Tel: 035-5311880

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

Tip van Luc
Huis inrichten of verbouwen?

•	Vrijwilliger voor de
groenvoorzieningsgroep
Het onderhouden samen met onze cliënten van de
Papageno Tuin en het onderhouden van 2 moestuinen.
Werktijden: maandag, woensdag en donderdag van
09.00 tot 12.30 of dinsdag, donderdag en vrijdag van
12.30 tot 16.00. Contactpersoon: Diana Tarmidi van
Papageno Huis in Laren, tel. 035 - 53 88 091/ 06-10824825
of vrijwilliger@stichtingpapageno.nl

V rijwilligerscentrale Laren Blaricum
is te bezoeken op:

Deze vloer is niet van hout
te onderscheiden.
Amper onderhoud, vrijwel
onverslijtbaar. Bel Luc.

dinsdag van 10.00 – 12.00 uur, Het Raadhuis,
Eemnesserweg 19
tel. 035- 7504149
e-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl

06 53 106 306

Ingezonden brief

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

Woonvisie of tunnelvisie.
Drie weken geleden is de nieuwe woonvisie gepresenteerd
en inmiddels geruisloos aangenomen. Het eerste wat
opviel waar was u, of vindt u het zo wel goed?
De woonvisie is het beleid voor de volkshuisvesting voor
de komende 5 jaar. Wist u dat de bevolkingsontwikkeling
tot 2025 voor woninggebruik (binnen Laren) vooralleenstaanden en echtparen op 80% is geprognosticeerd. En voor
gezinnen maar 15% en dit neemt af naarmate de tijd verstrijkt. Hoog tijd voor echte prioriteiten binnen de woonvisie. Er is te weinig rekening gehouden met starters,
jonge gezinnen en/of sociale woonruimte. Willen we niet
allemaal dat onze kinderen en kleinkinderen in deze
geweldige gemeente hun roots kunnen voortzetten? Hier
ligt een Gouden kans voor de gemeente Laren.
Denk eens aan de herontwikkeling/splitsing van bestaande grote panden en of een ruimere denk en zienswijze binnen bestaande bestemmingenmogelijkheden en bijbehorende bouwvolumes, CPO projecten. Er is in de zitting
geen woord gesproken over ruimere mogelijkheden binnen bestaande bestemmingsplannen. Terwijl er wel individuele draagkracht is binnen de bestaande politieke partijen voor splitsing van panden tot kleinere woonunits.
Maar als het puntje bij het paaltje komt, komt er geen
vuist op tafel en weet men elkaar niet te steunen. Plannen
worden ook buiten de raad monddood gemaakt. Als je bijvoorbeeld nu een aanvraag wijziging van bestemming bij
de gemeente doet, krijg je al snel het volgende repliek. We
passen geen bestemmingsaanvragen meer aan tot na
gemeenteraadsverkiezingen. Op de vraag waarom dat
niet open gecommuniceerd wordt, we kunnen u niet
tegenhouden een aanvraag te doen. Ik zou zeggen dat
gemeenteloket kan dus dicht. Het liberale geluid van
Laren, strekt ook zijn been, we hebben als gemeente al eerder fouten gemaakt en dat willen we niet nog eens. Maar
hebben ze hier niets van geleerd?! Weet u wat ook vreemd
is, er is geen analyse van de afgelopen woonvisie. Dit zou
toch op zijn minst onderdeel moeten zijn van de nieuwe
woonvisie, waar is immers de controle op het beleid.
Het is nu tijd locaties aan te wijzen voor starters en jonge
gezinnen. Een beetje jong bloed doet ons allen goed. Welke
partij maakt zich echt sterk voor de woontoekomst van uw
kinderen.

Diefstal van het Sint.Janskerkhof
Drie jaar geleden werd D. ziek, onze vriendin met wie we
10 keer op vakantie zijn geweest en alle geluks- en
ongeluksmomenten deelden. Met drieën waren we de
DEN-etjes, naar de eerste letters van onze voornamen.
Om de steun van E en N te laten voelen gaven we D een
beeldje: 3 vrouwen die elkaar omarmen. Na het overlijden
van D ging het beeldje naar de dochter van D maar die
besloot na ruim 2 jaar dat het beeldje op het graf van
haar moeder hoorde. Ze plaatste het beeldje op 29
augustus op het graf, op 30 augustus maakte ik er een
foto van. Op 8 september liep ik weer langs het graf van
D. Het beeldje was verdwenen... Een bronzen beeldje van
geringe waarde, maar emotioneel niet in geld uit te
drukken. Ik mag alleen maar hopen dat diegene die het
beeldje heeft meegenomen in zijn/haar leven ooit zo’n
vriendschap mag ervaren.

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

Filmagenda Brinkhuis
13 oktober tot 17 november 2017
18-10
18-10
25-10
25-10
1-11
1-11
8-11
8-11
15-11
15-11

Lion 14.30 uur
20th Century Women 19.30 uur
20th Century Women 14.30 uur
De kinderen van Juf Kiet 19.30
De kinderen van Juf Kiet 14.30 uur
The sense of an Ending 19.30 uur
The sense of an Ending 14.30 uur
Souvenir 19.30 uur
Souvenir 14.30 uur
Hidden Figures 19.30 uur

Entree: 5,- Euro
Graag online reserveren via www.hartvanlaren.nl.
Indien het niet lukt om online te reserveren kunt u
langskomen om uw kaartje(s) via pinbetaling aan de
balie te kopen.
Openingstijden theaterkassa:
woensdag van 12.00 – 15.00 uur, donderdag van
12.00 – 15.00 uur en op de avond van de voorstelling
vanaf 18.00 uur.

Prachtstemmen tijdens ontroerend
Stabat Mater in Sint Jansbasiliek

Peter Havenga neemt voorzittershamer
over bij LMHC van Micky Adriaansens

Rotary schenkt bank aan
natuurreservaat

Prinsjesdagontbtijt druk bezocht
Schaaksimultaan tegen grootmeester Hans Böhm

Voorzitter Ann Dobbelmann spreekt tijdens
buurtborrel Hut van Mie

Pépé Grégoire met prinses Margarita

Nieuws in beeld

Concurrentie of versterking? 'Twee bakkers naast elkaar'
maakt de tongen los

Marlin Grégoire met Tricia Guild

Veiling van 12 olifanten levert 86.000
euro op.

woensdag 13 december 2017

20.00 uur

Kaartverkoop gestart
Laren Klassiek brengt sprankelend Weihnachtsoratorium in Sint Jansbasiliek
Een feestelijker opening van het Kerstfeest is nauwelijks
voor te stellen met een uitvoering van het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach. Woensdagavond
13 december om 20.00 uur is het zover in de Sint Jansbasiliek. Onder leiding van dirigent Ed Spanjaard
brengt de Stichting Laren Klassiek in een eigen productie een keur van meer dan talentvolle Nederlandse solisten zoals Selma Harkink sopraan (Opera Dortmund,
Bonn en Nationale Reisopera), Dave ten Kate countertenor (“Na René Jacobs, Michael Chance en Andreas Scholl lijkt
er, zoveel is duidelijk, een nieuwe ster aan het ‘stimmliche’ firmament te zijn verschenen.” Maarten Brand, musicoloog),
André Post tenor (Trad o.a. op met dirigenten als Jaap van
Zweden, Jan- Willem de Vriend, Daniel Reuss, Jan Stulen,
Fabio Luisi, en Hartmut Haenchen) en Wybe-Pier Cnossen bariton. (Nederlandse Opera, Orkest van de Achttiende
Eeuw, Opera Trionfo, het Residentie Orkest, Nederlands Blazers Ensemble) De solisten worden begeleid door Camerata Particolare.

Oratorium
‘Oratorium’ schreef Bach in december 1734 op de partituur van zes verzamelde cantates. Daarmee maakte hij
duidelijk dat hij ze als een eenheid zag, hoewel ze
bedoeld waren voor verschillende zon- en feestdagen

rond Kerst en Nieuwjaar. Elke cantate werd afzonderlijk
uitgevoerd op de daarvoor bestemde feestdag, maar Bach
stond in Leipzig onder druk en putte (herbruikte, iets
dat heel gebruikelijk was) voor zijn Weihnachtsoratorium rijkelijk uit zijn feestcantates voor koningen, keurvorsten en andere hoogwaardigheidsbekleders aan het
Saskische hof. Het is mede daarom waarom de muziek
van Bachs kerstcantates iedereen zo direct aanspreekt,
gelovig of ongelovig.

“Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage.”
Laat u een avondlang muzikaal en spiritueel verwonderen en inspireren in de feestvreugde van dreunende pauken, zinderende f luiten, echo’s , ontroerende aria’s en
hemelse koormuziek in dit Bijbels kerstverhaal zo virtuoos en sprankelend gecomponeerd door een van de
grootse componisten ooit.

Tickets
Tickets kunt u bestellen via de Nationale Theater Kassa
0900 – 9203. De toegangskaarten kosten € 59,50 (eerste
rang) en € 49,50 (tweede rang), inclusief programmaboekje, pauzedrankje en € 2,50 administratie-kosten.
Voor meer informatie: www.larenklassiek.nl

Activiteiten
Tentoonstelling Mooiste Modernisten
Begin september opende Singer
Laren een nieuw theater en entreegebied. Vanaf 10 oktober is in het
museum ook een nieuwe tentoonstelling te zien: Mooiste modernisten. De tentoonstelling toont
de ontwikkeling in de Nederlandse schilderkunst in de periode
1870-1940 die begint met de Haagse School en het Amsterdams impressionisme en uitloopt in vele avant-garde stromingen als het pointilisme,
luminisme, kubisme, expressionisme en De Stijl. Het is
een periode waarin de economie groeit, de wetenschap
en kunsten bloeien: de zogenoemde tweede gouden
eeuw. De Nederlandse kunst krijgt weer een eigen
gezicht en kent succes tot ver buiten de landsgrenzen.
Kunstenaars laten zich niet meer leiden door een
opdrachtgever, maar bepalen zelf de inhoud en vormgeving. Vorm en kleur worden belangrijker dan een
natuurlijke weergave van de werkelijkheid. Er ontstaat
een opvallende trek van kunstenaars van de steden naar
het platteland. Daar vinden ze hun inspiratie, in de
natuur bij de ‘gewone’ man. Het Gooi, en Laren in het
bijzonder, trekt kunstenaars van naam zoals Jozef Israëls, Albert Neuhuys, Anton Mauve, Bart van der Leck, Jan
Sluyters en Leo Gestel. Het is dan ook geen toeval dat het
vernieuwde Singer Laren aftrapt met deze tentoonstelling. Aangetrokken door het internationale succes van
de Larense schilders vestigt het Amerikaanse echtpaar
William en Anna Singer zich kort na 1900 in de Gooise
kunstenaarskolonie. Hun nalatenschap vormt de basis
voor de Singercollectie en voor deze tentoonstelling.
Mooiste modernisten is te zien t/m 7 januari 2018.
Gelijktijdig toont Singer Laren de expositie De Stijl. Grafische vormgeving.

Tentoonstelling De Stijl.
De tweede nieuwe tentoonstelling in het museum van
Singer Laren. Lijnen en geometrische kleurvlakken in
rood, geel en blauw: de kenmerken van kunstbeweging
De Stijl. De kunststroming
vindt zijn oorsprong in 1917,
met de oprichting van het
tijdschrift De Stijl door Theo
van Doesburg. De kunste-

naars die zich aansloten bij De Stijl zochten naar een
‘nieuwe kunst’ die de wereld en de beeldtaal moest hervormen. Ook voor de grafische vormgeving was de vernieuwende beeldtaal van De Stijl van grote betekenis. In
samenwerking met de Stichting het AfficheMuseum
laat Singer Laren zien op welke manier De Stijl van betekenis is geweest voor de grafische vormgeving en op
welke wijze de directe en functionalistische beeldtaal in
afficheontwerpen werd ingezet. De affiches zijn veelal
af komstig uit anonieme privécollecties. De presentatie
is vormgegeven door Gielijn Escher.

Voetballen voor 35+dames
We weten dat voetbal bij de jonge meiden de snelst groeiende sport is, maar bij SV Laren’99 is nu ook een Vrouwen
35+ competitie gestart. Dames die altijd al graag hebben
willen voetballen hebben zich ingeschreven en trainen
op de woensdagavond om steeds ietsje beter te worden.
Ook vrouwen die vroeger gevoetbald hebben, spelen een
balletje mee en zo kunnen de nieuwe vrouwen daar weer
van leren. Vijf clubs uit de regio hebben een team ingeschreven bij de KNVB en gaan vijf keer bij elke vereniging een competitieronde spelen. Er zijn inmiddels twee
rondes geweest en er volgen er dus nog drie. Heb je ook
zin om mee te doen, dan kun je je inschrijven op de website van SV Laren’99: www.svlaren99.nl. Iedereen is van
harte welkom en je kunt altijd een paar keer komen
meetrainen om te zien of je het leuk vindt.

Tarotkaarten
Tarotkaarten kunnen op velerlei manieren gebruikt
worden. Coby van Opstal vertelt erover: ‘Heel in het kort
doe ik het als volgt. Je komt met een vraag en trekt vervolgens een aantal kaarten. Ik vertel de betekenis van de
kaarten en zie het verband. Op basis hiervan hebben we
een gesprek waardoor je inzicht krijgt in je onderbewuste. Het antwoord op de vraag droeg je al bij je. Dus geen
gezweef en hocus pocus. Wel een mix van kennis van de
kaarten, psychologisch inzicht, empathisch vermogen,
levenservaring en gezond verstand(!). Iets voor jou? Elke
donderdagmiddag ben ik in het Brinkhuis. Welkom!’
Meer informatie: 0355388966.

Spookhuis in bibliotheek Laren
Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in
de Kinderboekenweek, want dit jaar is het thema: Gruwelijk eng! De Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum heeft
de spannendste lees-, voorlees- en prentenboeken geselecteerd en wordt van 4 tot 15 oktober omgetoverd tot een
waar griezelwalhalla! Daag elkaar uit om te lezen of voor
te lezen of kom langs… Als je durft! Van 7 tot en met 14
oktober is de jeugdafdeling van de bibliotheek in Laren

omgebouwd tot spookhuis. Elke middag om stipt 15.30
uur slaan de klokken voor het voorlezen van een spookverhaal. Voor alle kinderen vanaf 4 jaar.

ling loopt tot en met 3 december en is iedere dag te
bezichtigen tussen 10.00 uur en 16.00 uur. De tentoongestelde kunst is ook te koop.

Kinderboekenweek bij de Larense Boekhandel Tai Chi Chuan Taijiquan
Heb je Tosca Menten weleens in het echt gezien? Nee?
Dan is dit je kans. Deze vrolijke wervelwind, auteur van
onder andere de boeken over Dummie de Mummie en
Siem Subliem, komt op zaterdag 14 oktober van 14.0015.00 uur een theatervoorstelling geven in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 in Laren. Een gruwelijk grappige
afsluiter van de griezelige Kinderboekenweek. Leuk voor
jong en oud. De toegang is gratis, maar wel heel graag
even reserveren. Je kunt een plekje reserveren in de winkel aan de Naarderstraat 9, per telefoon (035-5382312) of je
kunt even een mailtje sturen met je gegevens naar info@
larenseboekhandel.nl.

Tentoonstelling Paul Overhaus

Zondag 15 oktober om 15.30 uur opent in het Rosa Spier
Huis de solo-tentoonstelling met werk van de schilder
Paul Overhaus (Amsterdam 1935-2014). Wouter Overhaus,
zoon van de schilder, zal een inleiding houden waarna er
een muzikaal optreden is van Hilin Düyü, zangeres.
Bezoekers zijn van harte welkom om de opening van de
tentoonstelling bij te wonen. ‘De schoonheid van dit
land is de grote horizontaliteit, de monumentaliteit, het
opgeruimde en vooral het voorname’ is een uitspraak
van de schilder zelf. Er spreekt zijn grote liefde voor het
landschap uit. Hij woonde in Edam, in het schilderachtige dorp, dat omgeven is door het weidse polderlandschap. Maar ook de zee speelde in zijn schilderijen een
belangrijke rol. Door de lage horizon zijn deze werken
vaak meer lucht-landschappen dan zee-landschappen.
Voor de atmosfeer van de Hollandse luchten gebruikte
Overhaus steeds vaker pastelkleuren. ‘Ruimte’ is overal
voelbaar, en is vaak groots en overweldigend. Een groot
deel van de tentoonstelling is aan deze ‘weidse’ landschappen gewijd. Daarnaast maakte hij portretten,
stadsgezichten, een enkele figuurstudie, interieurstukken en illustraties bij gedichten. Overhaus was een veelzijdig kunstenaar, want hij ontwierp ook stoffen, behang
en glas-in-lood. Wie goed naar zijn schilderijen kijkt,
ontdekt zijn fascinatie voor het lineaire. De tentoonstel-

In het Brinkhuis is de cursus Tai Chi Chuan weer begonnen - voor beginners en gevorderden, op woensdagavond. De cursus wordt gegeven door Maerle Willeumier. Zij beoefent de Yangstijl van Tai Chi Chuan, in de
traditie van Cheng Man-ching. Tai Chi Chuan is van
oorsprong een Chinese vechtkunst. Tegenwoordig wordt
taichi vooral beoefend om gezondheid te bevorderen, en
om de weldadige rust die het geeft. De oefenvorm voor
alledag brengt soepelheid, alertheid en evenwicht. De
rustige, aandachtige uitvoering maakt Tai Chi Chuan
geschikt voor elke leeftijd. Weinig is nodig om aan de
slag te gaan: ruimvallende kleren en lage schoenen met
soepele zolen. En een kwartier oefenen per dag. De cursus voor beginners beslaat eenderde van de oefenvorm.
Wie dit deel zelfstandig uit kan voeren leert de rest van
de vorm het jaar daarop in de cursus voor gevorderden.
Wie al langer meedoet komt in deze cursus voor correctie, verdieping en continuïteit. De cursus is op woensdag
- beginners 19.15-20.30 uur, gevorderden 20.30-21.45 uur.
De eerste les is een gratis proef les. Daarna zijn de kosten
€ 9,- per keer voor de rest van het seizoen. Meer informatie: mwilleumier@xs4all.nl | sms 06-1781 7494.

Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer (VVD)
over uitleg herindeling
Maandag 16 oktober organiseert de VVD BEL een bijeenkomst voor alle VVDleden en overige geïnteresseerden uit Laren, Blaricum en Eemnes om in
gesprek te kunnen gaan
met Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer (woordvoerder herinrichting gemeenten namens het Ministerie
van Binnenlandse Zaken). Tijdens deze bijeenkomst zal
het Tweede Kamerlid een uitleg geven over de zogenaamde Ahri-procedure en vragen van inwoners uit de BELgemeenten hierover beantwoorden. VVD BEL organiseert
deze bijeenkomst omdat zij van mening is dat het
belangrijk is dat de inwoners van de BEL-gemeenten
betrokken blijven bij de herindeling. De consequenties
voor de inwoners zijn immers fors. Uiteraard is het
andersom belangrijk dat Martin Wörsdörfer een beeld
krijgt van de gevoelens die er leven bij de inwoners van de
BEL-gemeenten. De herindeling van de gemeenten is een
belangrijk onderdeel in zijn portefeuille en hij zal samen

met de minister van binnenlandse zaken bepalen of men
het advies van de provincie overneemt. De GS hebben eerder laten weten hoe zij aankijken tegen de herindeling.
De bijeenkomst vindt plaats in Het Brinkhuis en begint
om 20.00 uur, inloop is vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst
duurt tot ongeveer 22.00 uur. Toegang is gratis voor alle
geïnteresseerde inwoners van de BEL-gemeenten.

Workshop KIKbox
De scholen zijn weer
begonnen en je gezin draait
weer in de dagelijkse routine. Toch zijn er misschien
dingen die je graag anders
zou willen. Meer contact?
Gezellig(er) aan tafel? Een
soepeler lopend ochtend- of avondritueel? Ja hoor, dat
kan! Kom naar de workshop van KIKbox op 18 oktober en
ervaar hoe. De KIKbox is een hulpmiddel dat je kan helpen bij de opvoeding van je kind op een makkelijke en
leuke manier. In de workshop van 1,5 uur krijg je uitleg
over hoe je veranderingen in je dagelijkse rituelen en/of
de opvoeding op een leuke en gemakkelijke manier kunt
realiseren. Ben je nieuwsgierig hoe dit werkt? Je bent van
harte welkom bij deze workshop die wordt gehouden in
Laren en start om 20.15 u. Neem je partner, vriendin(nen)
of buurvrouw/man mee en meld je aan! Aanmelden en
meer informatie via info@kikbox.nl Heb je de KIKbox al
in je bezit, of schaf je deze aan tijdens de workshop, dan is
de workshop gratis. Anders vragen we een bijdrage van €
10,-. Voor meer informatie: kijk op www.kikbox.nl onder
‘agenda’. Maximaal 10 deelnemers.

Rondje Cultuur
Wat heeft de Nederlandse
Taal met Europese werkpaarden gemeen? Het komt allebei
aan bod bij Rondje Cultuur!
Noteer daarom donderdag 19
oktober in uw agenda voor
een avond met deze interessante onderwerpen die Rondje Cultuur voor u heeft geprogrammeerd. De Hilt opent de deuren om 19.30 en de
avond start om 20.00 uur stipt, de toegang is gratis.
Gerard Beentjes gaat samen met vrijwilligers en bezoekers iets vertellen over het Taalcafé Eemnes. De bezoekers, die Nederlands willen leren, zijn mensen die om
verschillende redenen uit het buitenland zijn gekomen
en in Eemnes zijn komen wonen. Het Taalcafé wil een
plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten en de taal leren
door met elkaar te praten. En dat het Taalcafé in een

behoefte voorziet blijkt wel uit de hoge bezoekersaantallen, rond de dertig bezoekers elke vrijdagochtend weer.
Jacques Kemp van Classic Pickups & Vans heeft zijn unieke verzameling van bestelauto’s en pickups, die in de
jaren 50-60 werden gebruikt door de bakker, slager of
aannemer, tentoongesteld in een ruimte aan de Wakkerendijk. Zelfs een zeldzaam Dafje Pickup dat jarenlang
werd gebruikt door een Blaricumse Hovenier maakt deel
uit van de collectie. En speciaal voor Rondje Cultuur
houdt hij deze avond een lezing over zijn bijzondere
“Werkpaarden van de Wederopbouw”. Henk Boogaard
gaat ons vermaken met zijn cabareteske liedjes over
onderwerpen die hem - en waarschijnlijk ons allemaal raken of bezighouden in het dagelijks leven. Tijdens het
vertolken van zijn eigen wijsjes begeleidt hij zichzelf op
een Spaanse gitaar.

Parkinson Café Laren
Donderdag 19 oktober om 14.30 uur staat “Mijn rijbewijs
verloopt. Wat nu?” op het programma van Parkinson
Café Laren. Wat zijn de acties die je moet nemen als je
Parkinson hebt en je rijbewijs verloopt? Na af loop is er
volop gelegenheid voor het stellen van vragen. Ook deze
keer sluiten we weer af met de mogelijkheid elkaar te
spreken bij het genot van een drankje. Toegang is gratis.
De zaal gaat open om 14.00 uur, waar u de informatietafel van de Parkinson Vereniging kunt bezoeken. Koffie
en thee staan voor u klaar. Adres: Amaris Theodotion,
Werkdroger 1, 1251CM Laren (Ridderzaal). Website: www.
parkinsoncafelaren.nl.

Een gezellige avond met Rolf Menist
Het was altijd al een succes, in
Mauve en Eemland en jarenlang in het Bonte Paard, omdat
er nou eenmaal niet veel is voor
de plussers onder ons. Vrijdag
20 oktober vanaf 20.00 uur kan
het weer: een dansje maken of
lekker swingen op de dansvloer, meezingen of een traantje laten. En nee… nu eens geen
jazz. Meezingen met nummers, die we door de tijd heen
allemaal kennen, dus een gezellig muzikaal samenzijn.
Want in het grote Song Book van Rolf Menist zitten
zoveel gevarieerde stijlen, zodat de muziek verrassend
meeslepend en herkenbaar is. Nederlands, Frans, Duits,
smartlappen, sixties en veel meer. Leeftijd- en dorpsgenoten ontmoeten, gezellig wat drinken en kletsen.
Gewoon een fijne avond om ook eens uit je dak te gaan.
En dit alles in de heerlijke ambiance van het Brinkhuis,
met de gezellige foyer voor een hapje en drankje en het

prachtige toneelzaaltje met dansvloer. Iedereen is welkom en neem zoveel mogelijk mensen mee, want bij een
succesvolle avond, komt de club er weer elke maand! De
organisatie heeft de entree zo laag mogelijk gehouden: 5
euro. De toegang is niet onbeperkt i.v.m. de veiligheid in
de zaal. Dus kom op tijd! Tickets bestellen kan via www.
hartvanlaren.nl. Of neem contact op met het Brinkhuis,
telefoon 035-75 139 91 of kom langs bij de balie van het
Brinkhuis om daar uw kaartje(s) te kopen (via pinbetaling). Openingstijden theaterkassa: woensdag en donderdag van 12:00 – 15:00 uur en op de avond van de voorstelling vanaf 18:00 uur.

MAMA Lounge in Blaricum
Iedere eerste woensdagochtend van
de maand is er van 10.00 uur tot
12.00 uur MAMA Lounge in Restaurant Bruis in Blaricum. MAMA
(Meet Another MamA) Lounge is
een gratis netwerk voor zwangere
vrouwen en moeders met jonge
kinderen. Tijdens de MAMA Lounge kunnen moeders
met elkaar in contact komen, ervaringen delen en advies
vragen aan deskundigen. Ook worden er regelmatig
workshops en evenementen georganiseerd op het gebied
van gezondheid, voeding, ontwikkeling, moederschap en
opvoeding: www.mama-lounge.nl MAMA Lounge is het
initiatief van drie moeders uit Laren: “Het moederschap
is geweldig, maar soms ook best zwaar. Negen maanden
kijk je uit naar de komst van je kindje. Maar niet iedere
nieuwe mama voelt een roze wolk. Je hebt wellicht weinig
tijd voor jezelf, bent moe of voelt je onzeker over het moederschap. Of misschien heeft jouw kind last van slaapproblemen of peuterpuberteit? Dan kan het fijn zijn om je
gevoelens en ervaringen met andere moeders te delen,
workshops te volgen of advies te vragen aan deskundigen
over voeding, slapen, gezondheid, ontwikkeling, moederschap of opvoeden. Of om er gewoon even lekker uit te
zijn met je baby, te genieten van een kop koffie, andere
moeders te ontmoeten terwijl jouw peuter naar hartenlust kan spelen in de speelhoek”.

Kinderexpositie (H)artgalerij
In de (H)artgalerij in het
Brinkhuis en Bibliotheek exposeren t/m 30 oktober, in
opdracht van bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum, de kinderen van de schilder- en tekencursussen
van
Emilie
Lindenbergh werken in de stijl van Bart van der Leck,
volgens de regels van de stroming De Stijl. Entree: gratis.

Cursus beeldjes maken in was/brons
Tijdens deze cursus van 8 ochtenden gaat u kleine beeldjes maken
in was naar eigen ontwerp. We
beginnen met schetsontwerpen,
daarna gaan we in 3-d werken met
was en andere materialen. U krijgt
uitleg over het bronsgieten, ciseleren en patineren. De cursus wordt
afgesloten met een excursie naar
een bronsgieterij. Aan het einde van de cursus gaat u naar
huis met eigen creaties, die u eventueel in brons kan
laten gieten (op eigen kosten). Aanvang: 18 oktober 2017
van 10.00-12.30. Meer info: bel 035-5250807, of mail naar
Marloes.eerden@gmail.com. Of kijk op www.docart.nl.

Kindervakantiedag
Op maandag 23 oktober van 10.00-16.00 uur organiseren
Kinderopvang Humanitas, Versa Welzijn en Dynamic Arts
weer en te gekke kindervakantiedag in BSO Berenparadijs
in de kantine van SV Laren 99 aan het Schuilkerkpad. Er
zijn workshops breakdance, streetdance, graffiti en koken.
De kosten bedragen € 10,00 per kind. Betaling contant bij
het brengen van de kinderen. Geef je snel op, want vol is vol!
Mail naar kindervakantietijd@gmail.com.

Lezing Revolutie Laren, Mondriaan & V.d Leck
In Singer Laren zal Hans
Janssen, hoofdconservator
moderne kunst in het
gemeentemuseum
Den
Haag, zondag 29 oktober
ingaan op het curieuze verblijf van Mondriaan in Laren, als het middelpunt van
een groep kunstenaars die zou gaan tekenen voor De
Stijl, die opvallende maar onwennig lastige en weerbarstige kunstbeweging die de 20ste eeuw bepaalde. De Stijl
was de uitkomst van een intense dialoog tussen twee
kunstenaars – Piet Mondriaan en Bart van der Leck – met
Theo van Doesburg als degene die het allemaal wereldkundig maakte met zijn tijdschrift De Stijl. Er zijn veel
vragen die om een antwoord vragen. Hoe werkt een
artistieke uitwisseling? Wat is invloed precies? Het
begrip ‘uitvinding’ duidt op iets conceptueels, iets
bedachts, iets als een ‘beeldmerk’ (De Stijl!) terwijl het
juist hier gaat om het tegendeel, zo zal worden uiteengezet. Er zit iets systematisch in de manier waarop vooral
de twee kunstenaars Piet Mondriaan en Bart van der
Leck het onontgonnen terrein van de nieuwste kunst
exploreerden. Het waarom zal in de lezing uiteengezet
worden. Zondag 29 oktober, 15.00 uur. Prijs € 19,00 (Supporters Singer Laren € 8,00), inclusief museumbezoek.

Piano- en gitaarles voor de oudere starter
Onder de noemer “Nooit
te oud voor muziekles”
start De Gooische
Muziekschool weer een
nieuwe lesserie voor volwassenen. Vanaf november kunnen geïnteresseerden starten met een basiscursus piano of gitaar. In
een groepje van 3 tot 5 personen worden de deelnemers
bekend gemaakt met het bespelen van het instrument
en wordt de basis van het muziek maken gelegd. Samen
het instrument verkennen, noten leren lezen en de basis
leggen voor het goed bespelen van het instrument. De
oefeningen, speelopdrachten, gehoortraining en theorie
zijn afgestemd op de oudere beginner. De deelnemers
leren van blad en uit het hoofd spelen. Kortom, een heerlijke cursus om kennis te maken met de gitaar of piano.
De cursus bestaat uit 8 lessen van 45 minuten en wordt
gegeven in Bussum en Laren. Ook andere instrument
kunnen bespeeld worden, zoals viool, cello, harp, klarinet, trompet, drums, enz. Hiervoor zijn er individuele
lessen. Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar info@
degooischemuziekschool.nl.

Repair Café
Zaterdag 4 november wordt weer Repair Café gehouden
in zorgcentrum Johanneshove, Eemnesserweg te Laren.
Vanaf 10.00 uur staan de reparateurs klaar om u van
dienst te zijn met reparatie van huishoudelijke apparatuur, kleding en nog veel meer. In samenwerking met de
ANWB is er extra aandacht voor de fiets. Gekeken wordt
naar verlichting, remmen, de stand van het zadel en
eventueel andere gebreken. Weet u zelf al dat een onderdeel mist, neem het dan mee. De reparaties worden gratis uitgevoerd, wel wordt een vrijwillige bijdrage op prijs
gesteld. Hiervoor kunnen dan weer nieuwe materialen
en gereedschappen worden aangeschaft. De sessie eindigt om 13.00 uur. Na 12.30 uur worden geen reparaties
meer aangenomen.

Het bijenvolk door het jaar heen
Elke eerste maandag van de maand
organiseert Versa
Welzijn in het
Brinkhuis een culturele middag voor
senioren. Maandag
6 november houdt imker Pam van Stratum een lezing
over bijen. Honingbijen zijn sociale insecten die samenleven in een kolonie. Inspelen op de wisselingen van de

seizoenen en een goede samenwerking en is voor hen van
cruciaal belang om te overleven. Pam van Stratum neemt
u mee op een tijdreis door de seizoenen. De start is in de
winter als het bijenvolk in relatieve rust is. Als de eerste
bloemen verschijnen, gaan de bijen weer voedsel verzamelen en start de koningin met eitjes leggen. Later in de
lente is het volk in volle groei en breekt de zwermperiode
aan. Dan volgt de zomer waarin ze zich al voorbereiden
op de winter. Daarnaast komen de verschillende taken
van de werksters, darren en koninginnen aan bod. De bijeenkomst wordt afgesloten met een tip hoe u zelf de
(honing)bijen kunt helpen. Uiteraard is er gelegenheid
voor het stellen van vragen. De lezing begint om 14.00
uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. De toegangsprijs
bedraagt € 5,00 inclusief koffie of thee in de pauze. Vooraf aanmelden is mogelijk per telefoon: 06 49 37 71 71 of per
mail: abijleveld@versawelzijn.nl

Lezing Homeopathie Laren
Nathalie Parmentier van Homeopathie Laren houdt op
dinsdag 7 november een lezing over ‘Gewrichtspijn, Artrose, Fibromyalgie, Reumatoïde Artritis, Osteoporose, Ziekte
van Lyme, Multiple Sclerose, Prikkelbaar Darm Syndroom
(PDS) en poreuze darmen’. Veel mensen krijgen op een
bepaalde leeftijd last van hun gewrichten, soms door een
auto-immuunproces, slechte doorbloeding van de gewrichten of soms door een PDS (Prikkelbare Darm Syndroom) of
poreuze darmen. Welke factoren dragen bij aan het ontstaan van deze ziektes? Wist u dat ze goed voorkomen of
verholpen kunnen worden met de juiste voeding, rustig
bewegen en een homeopathische behandeling? Hoe zorgt
u dat uw kraakbeen in goede conditie blijft? De lezing is
van 11.00 – 12.30 uur in het Frans en van 14.00 – 15.30 uur in
het Nederlands. Graag van tevoren aanmelden via klassiekehomeopathie@xs4all.nl of 06-44958 698. Max. 8 deelnemers - kosten 15 euro.

Govert Jan Bach in de Johanneskerk
Het is in Nederland zonder twijfel
het allerbekendste werk van
Johann Sebastian Bach: de Matthäus Passion. ‘Bijna niemand
weet meer hoeveel invloed Luther
had op het werk van Bach, terwijl
het zo belangrijk is om het werk
van Bach te begrijpen’, schrijft
Govert Jan Bach in zijn boek Maarten Luther en Johann Sebastian Bach; twee grensverleggers (2017). Govert Jan Bach, die samen met Johann Sebastian Bach eenzelfde voorouder deelt, komt in het jaar
waarin 500 jaar Reformatie herdacht wordt, op dinsdag 7
november naar Laren om over die invloed van Luther op

Bach te vertellen. ‘Luther was,’ denkt Govert Jan Bach,
‘mede zo’n groot voorbeeld voor Bach doordat ze een
enorme liefde voor muziek deelden; muziek en geloof
vormden voor Bach een twee-eenheid.’ Govert Jan Bach
studeerde pastorale theologie en psychologie in Leiden,
Amsterdam en Nijmegen, waarna een carrière volgde als
psychotherapeut. In die hoedanigheid zette hij regelmatig muziek in als therapie. Govert Jan Bach deed onderzoek naar de beleving van de Matthäus Passion door een
seculier publiek. Hij is programmamaker bij de Concertzender voor de dagelijkse uitzending Geen dag zonder
Bach. Datum, tijd en plaats: dinsdag 7 november van
19.30 tot 21.30 uur in de Johanneskerk aan de
Naarderstraat in het centrum van Laren. Bij binnenkomst koffie of thee en bij de afsluiting, een glas wijn.
De toegang is gratis maar een bijdrage wordt zeer op
prijs gesteld! Dit moment binnen het thema ‘Geloven in
vrijheid’, is georganiseerd door de Protestantse Gemeente Laren Eemnes (PGLE).

EHBO-cursus voor beginners
Vanaf woensdag 8 november organiseert de EHBO Vereniging Laren weer een nieuwe EHBO-cursus voor
beginners. De cursus bestaat uit circa 12 lessen van 2,5
uur op de woensdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Deelnemers ontvangen bij een goed resultaat een certificaat. De kosten per cursist bedragen € 235,- inclusief
examen en diploma. Deze kosten worden door veel zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed! De cursus
gaat alleen door bij voldoende deelname. Interesse of
meer informatie? Bel dhr. Mark Wilbrink 06-83500200 of
mw. Henny Schaapherder 035-5255365. Zie ook www.
ehbolaren.nl.

Mijn hoofd zit nu eenmaal sneller vol dan
m’n agenda!
Hou jij ook zoveel ballen in
de lucht? Wil jij graag rust in
je hoofd? Verlang jij naar
meer tijd voor jezelf? In deze
presentatie, georganiseerd
door Gooische VrouwenZaken, geeft Ingrid Strooij je
donderdag 9 november een aantal handige handvatten
voor jouw persoonlijke timemanagement, die je direct
toe kunt passen in je eigen leven. Een vrouw met een
opgeruimd hoofd zit veel lekkerder in haar vel en kijkt ’s
avonds veel vaker tevreden terug op haar dag! Ingrid
Strooij is eigenaar van INC Professional Organizing. Als
gecertificeerd Professional Organizer (opruimcoach)
helpt Ingrid jou bij het aanbrengen van structuur, overzicht en ruimte in je huis, je werkplek en in je hoofd.

Hierdoor wordt je dagelijks leven een stuk plezieriger.
Naast individuele sessies verzorgt Ingrid ook workshops
en lezingen. Locatie: Het Brinkhuis. Aanvang 10.30 uur
met koffie en iets lekkers. Start bijeenkomst: 11.00 uur;
lunch ca. 12.30 uur. Kosten voor de bijeenkomst, incl.
koffie met iets lekkers, een gezellig lunch en eventueel
een pitch, bedragen € 22,75 per persoon (u ontvangt een
factuur indien u de kosten wilt afschrijven). Graag contant betalen bij binnenkomst op de ochtend zelf! Reserveren voor de bijeenkomst via: gooischevrouwenzaken@
gmail.com.

Heidetocht
Wandelen wordt steeds populairder. De Stichting Wandelvierdaagse Het Gooi merkt dat aan de toenemende
belangstelling voor de maandelijkse groepstochten. Dit
wandelseizoen staat vooral in het teken van het 10-jarig
jubileum, dat in juni 2018 groots gevierd zal worden.
Afgetrapt wordt op zondag 12 november met de eerste
van zes groepswandelingen: een 16 kilometer lange
tocht vanuit Laren over de Wester- en Bussummerheide
naar Bussum, waar bij Sportcentrum De Zandzee gepauzeerd wordt. De terugweg gaat via de Franse Kampheide,
het Spanderswoud en de Zanderij Crailo. Start en finish
zijn zoals gebruikelijk bij SV Laren aan het Schuilkerkpad in Laren. Nieuw is dat er uitsluitend in de kantine
tussen 8.45 en 9.15 uur ingeschreven kan worden. Er
wordt een bijdrage van 3,50 euro (leden KWBN 2,50 euro)
gevraagd voor de koffie met koek onderweg. Om 9.30 uur
gaat het gezelschap op pad. Honden mogen niet mee.

Reanimatie met AED-cursus
De EHBO Verenging Laren geeft maandagavond 13
november een cursus Reanimatie met AED (automatische externe defibrilator). De cursus vindt plaats in ca. 3
uur van 19.00 uur tot 22.00 uur. Bij een goed resultaat
wordt een officieel certificaat afgegeven. Prijs: € 35,- per
cursist; dit bedrag wordt door veel zorgverzekeraars
geheel of gedeeltelijk vergoed! De cursus gaat alleen door
bij voldoende deelname. Interesse of meer informatie?
Bel dhr. Mark Wilbrink 06-83500200 of mw. Henny
Schaapherder 035-5255365. Zie ook www.ehbolaren.nl.

Open Synagogedienst in de Johanneskerk
Vorig jaar hield Tamarah
Benima bij de Protestantse
Gemeente Laren Eemnes
(PGLE) een indrukwekkende
voordracht over Wat verbindt
de Joden? Dit seizoen heeft de
PGLE haar gevraagd een open
synagogedienst te houden. Iedereen is op vrijdagavond

17 november welkom bij deze dienst. Juist zij die weinig
van het Jodendom weten, of wel veel, maar desondanks
nooit een synagogedienst hebben meegemaakt. Rabbijn
Benima neemt u mee door de hele dienst! De open synagogedienst is hetzelfde als een vrijdagavonddienst in de
synagoge: met gebeden, gezangen en derasja (preek). Het
wordt de aanwezigen gemakkelijk gemaakt om mee te
zingen. Hoewel veel van de dienst in het Hebreeuws zal
zijn, is kennis van het Hebreeuws niet nodig. Het gaat
om de ervaring. De deuren gaan open om 19.00 uur voor
koffie en thee. De dienst start om 19.30 uur en duurt een
uur. Daarna is er een zogeheten kiddoesj: een zegening
van de Sjabbatdag, de wijn en het brood en gezellig met
elkaar spreken, zingen (misschien dansen) met koffie,
thee, sap, wijn en wat lekkers. Deze kiddoesj is een essentieel onderdeel van de avond die rond 22.00 uur zal zijn
beëindigd. De toegang is gratis. Maar giften voor tsedaka (liefdadigheid/gerechtigheid) zijn meer dan welkom.
De tsedaka-projecten zullen op de avond worden aangekondigd. Tamarah Benima is rabbijn van drie joodse
gemeenten en columniste van het Friesch Dagblad en
het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Datum, tijd en plaats:
vrijdag 17 november van 19.30 tot 22.00 uur in de Johanneskerk aan de Naarderstraat in het centrum van Laren.

Maak je sterk tegen MS

bus met het oranje vlinderlogo. Collectant gemist? Ga
naar www.mscollecte.nl en doneer online om alsnog een
donatie te doen. Het is ook mogelijk om een donatie over
te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms
STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig € 2. Aanmelden
als collectant kan ook nog steeds! Meld je aan via de website www.mscollecte.nl of bel met het Nationaal MS
Fonds op (010) 591 98 39.

Jubileumconcert St. Jan met Tommie Christiaan
Het is de jubilerende muziekvereniging St. Jan gelukt om
een topartiest te strikken voor
haar jubileumconcert. Niemand minder dan de rising
star Tommie Christiaan zal het concert op zondag 26
november extra glans geven. Tommie is bij een groot
publiek bekend van zijn hoofdrol in de musical Zorro,
voornamelijk dankzij het voorafgaande tv-programma
Op Zoek Naar Zorro. Recent was Tommie te bewonderen
in het tv-programma De Beste Zangers waar hij samen
met Maan de nieuwe lichting vocalisten vertegenwoordigde. Dit seizoen deelt hij de hoofdrol van Emilio Estefan samen met Jim Bakkum in On Your Feet!. Ondanks
zijn drukke programma komt Tommie naar het vernieuwde Singer, om samen met het orkest van de
Muziekvereniging een spetterend concert te geven. Jubileumconcert Muziekverenging St. Jan: op naar 100! Zondag 26 november om 14.30 uur in Singer Laren. Vragen of
meer informatie? Bel naar 06-53493153 of mail naar
info@stjanlaren.nl.

Scrooge 1844 – Een nieuw kerstverhaal
Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS
Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te
zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose. MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen
MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen
het 20e en 40e levensjaar en het is de meest invaliderende
ziekte onder jonge mensen in Nederland. Veelvoorkomende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten,
krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen
en gevoelsstoornissen. Over de ziekte MS is nog veel
onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS
veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met
de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS
Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.
Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. Iedere donatie –groot of klein– is welkom! De collectant van
het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan de collecte-

Storyteller Gideon Calis
neemt u deze kerst mee in
een nieuw kerstverhaal. Wie
was Scrooge nu echt, 1844 en
wat nu? Laat u verbazen en
verrassen tijdens deze korte
vertelling (25 minutten)
over Ebenezer Scrooge. Een kerstvertelling voor de
gehaaste mens. De voorstelling vindt plaats op 21 december om 16.00 uur en om 20.00 uur in het Brinkhuis Theater. Entree: € 5,00. Reserveren via www.hartvanlaren.nl.
Mist u activiteiten in de agenda?
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende nummers verschijnen:
Nummer
237
238

Materiaal
in huis
08-nov
29-nov

Verschijningsdata
vrij. 17-11 en za. 18-11
vrij. 08-12 en za. 09-12

STICHTING STAD EN LANDE VAN GOOILAND

Het bestuur van de Stichting Stad en Lande van Gooiland nodigt u uit
voor de eindmanifestatie van de week-van-de-erfgooier & de viering van het 40-jarig jubileum van de Stichting.
Vrijdagmiddag 3 november 2017 om 14.30 uur in de Grote Kerk Naarden

PROGRAMMA
14.30 uur
15.00 uur
15.10 uur

Ontvangst met koffie en thee.
Welkom door dr. Frits van Dulm, voorzitter Stichting Stad en Lande van Gooiland.
Lezing ‘Boeren aan de macht? - van strobaal tot Gooise matras’ door professor dr. Herman Pleij,
emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
Muzikaal intermezzo

16.00 uur
16.15 uur
16.30 uur

Inleiding ‘De haas van Vos’ door dr. Anton Kos, historicus en publicist over de erfgooiers.
Feestelijke overhandiging van het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘Erfgooiers geportretteerd’
dat is geschreven door Anton Kos, met foto’s van Koos Breukel en Dirk Kome.
Afsluiting gevolgd met een hapje en drankje.

Wilt u ons alstublieft vóór 20 oktober laten weten of wij op u mogen rekenen en zo ja, met hoeveel personen u komt?
Bij voorkeur via: www.week-van-de-erfgooier.nl/aanmelden

www.week-van-de-erfgooier.nl • info@week-van-de-erfgooier.nl

Agenda
t/m 14 okt	Bibliotheek: Spookverhaal voorlezen voor
kinderen vanaf 4 jaar, 15.30 uur
t/m 17 okt	BEL-kantoor Eemnes: Tentoonstelling ‘Indian
Summer’
t/m 7 jan	Singer Museum: Tentoonstelling Mooiste
Modernisten
t/m 7 jan	Singer Museum: Tentoonstelling De Stijl.
Grafische vormgeving
13 okt.	Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen 7
t/m 10 jaar, 16.15-17.30 uur
13 okt. Brinkhuis: Hatha Yogalessen, 9.00-12.00 uur
13 okt. Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
13 okt. Brinkhuis: 50+ leest voor aan peuters, 11.00-11.30 uur
13 okt. Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur
13 okt.	Brinkhuis: Tekenen en schilderen voor kinderen
van 7-12 jaar, 16.15-17.30 uur
13 okt. Schering&Inslag: RTL Academy, 17.30-19.00 uur
14 okt.	Johanneskerk: Theatervoorstelling Tosca Menten,
14.00-15.00 uur
15 okt. Papageno Huis: Koken met statushouders, 14.00 uur
15 okt t/m 3 dec	Rosa Spier Huis: Tentoonstelling Paul
Overhaus: dagelijks 10.00-16.00 uur
16 okt. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
16 okt. Raadhuis: Mensendieck, 10.00-11.00 uur
16 okt. Raadhuis: Yoga is nu! 11.00-12.00 uur
16 okt. Raadhuis: Mensendieck, 13.30-14.30 uur

16 okt. Brinkhuis: Bridge inloop gevorderden, 13.30-17.30 uur
16 okt. Johanneshove: ‘Samen creatief’-middag, 14.00-16.00 uur
16 okt. Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
16 okt. Brinkhuis: KarakterZ, 16.30-18.30 uur
16 okt. Brinkhuis: Dance Aerobic, 19.00-20.30 uur
16 okt. Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30-20.30 uur
16 okt.	Brinkhuis: Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer
(VVD) over herindeling, 20.00 uur
16 okt.	Rosa Spier Huis: Theatergroep Plankgas –
Vluchtstrook of Pitstop, 20.15 uur
17 okt. Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
17 okt. Brinkhuis: Keramiek, 9.30-12.00 uur
17 okt. Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 11.30-12.30 uur
17 okt. Schering&Inslag: Voedselbank Gooi, 13.30-14.30 uur
17 okt. Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30 uur
17 okt. Brinkhuis: Dance Aerobic, 19.00-20.30 uur
17 okt. Schering&Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
18 okt. Brinkhuis: Film aan de Brink – Lion, 14.30 uur
18 okt.	Brinkhuis: Film aan de Brink – 20th Century
Women, 19.30 uur
18 okt. Brinkhuis: Ballet, 9.00-10.30 uur
18 okt.	Brinkhuis: Cursus kleine beeldjes in was/brons,
10.00-12.30 uur
18 okt. Brinkhuis: Mensendieck, 10.30-11.30 uur
18 okt.	Brinkhuis: Inloopatelier Tekenen en Schilderen
volwassenen, 13.00-14.30 uur

18 okt. Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
19 okt. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
19 okt. Brinkhuis: Koffie-ochtend, 10.00-12.30 uur
19 okt.	Brinkhuis: Gooische VrouwenZaken ‘Focus op
Talent!’, 10.30 uur
19 okt. Schering&Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
19 okt. Brinkhuis: Tarotkaarten lezen, 13.30-17.00 uur
19 okt. Amaris Theodotion: Parkinson Café, 14.30 uur
19 okt. Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
20 okt. Brinkhuis: Hatha Yoga, 9.00-12.00 uur
20 okt. Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
20 okt. Brinkhuis: 50+ leest voor aan peuters, 11.00-11.30 uur
20 okt. Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur
20 okt.	Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen,
13.30-15.30 uur
20 okt.	Brinkhuis: Tekenen en schilderen voor kinderen
van 7-12 jaar, 16.15-17.30 uur
20 okt. Schering&Inslag: RTL Academy, 17.30-19.00 uur
20 okt.	Brinkhuis: Rolf Menist, 20.00 uur
23 okt. SV Laren: Kindervakantiedag, 10.00-16.00 uur
23 okt. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
23 okt. Raadhuis: Mensendieck, 10.00-11.00 uur
23 okt. Raadhuis: Yoga is nu! 11.00-12.00 uur
23 okt. Raadhuis: Mensendieck, 13.30-14.30 uur
23 okt.	Brinkhuis: Bridge inloop gevorderden, 13.30-17.30 uur
23 okt. Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
23 okt. Brinkhuis: Dance Aerobic, 19.00-20.30 uur
23 okt.	Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen,
19.30-21.30 uur
24 okt. Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
24 okt. Brinkhuis: Keramiek, 9.30-12.00 uur
24 okt. Brinkhuis: Levensverhaal schrijven, 11.00-12.00 uur
24 okt. Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 11.30-12.30 uur
24 okt. Schering&Inslag: Voedselbank Gooi, 13.30-14.30 uur
24 okt. Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30 uur
24 okt.	Brinkhuis: Creatieve activiteiten voor kinderen 5-7
jaar, 16.45-18.00 uur
24 okt. Brinkhuis: Dance Aerobic, 19.00-20.30 uur
24 okt. Schering&Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
25 okt.	Brinkhuis: Film aan de Brink – 20th Century
Women, 14.30 uur
25 okt.	Brinkhuis: Film aan de Brink – De kinderen van juf
Kiet, 19.30 uur
25 okt. Raadhuis: Moeder & Kind Yoga, 9.00-9.45 uur
25 okt. Brinkhuis: Ballet, 9.00-10.30 uur
25 okt. Brinkhuis: Alliance Francaise, 9.30-11.00 uur
25 okt.	Brinkhuis: Cursus kleine beeldjes in was/brons,
10.00-12.30 uur
25 okt. Brinkhuis: Mensendieck, 10.30-11.30 uur
25 okt.	Brinkhuis: Inloopatelier Tekenen en Schilderen
volwassenen, 13.00-14.30 uur
25 okt.	Brinkhuis: Blokfluitles Eric Laren, 13.00-18.00 uur
25 okt. Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
26 okt. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
26 okt. Brinkhuis: Koffie-ochtend, 10.00-12.30 uur
26 okt. Schering&Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur

26 okt.	Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen,
13.30-15.30 uur
26 okt. Brinkhuis: Tarotkaarten lezen, 13.30-17.00 uur
26 okt. Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
26 okt.	Brinkhuis: Tekenen en schilderen voor kinderen
7-10 jaar, 16.15-17.30 uur
26 okt. SV Laren: Klaverjasavond, vanaf 19.30 uur
27 okt. Brinkhuis: Marco Lopes-Moedt, 20.15-22.00 uur
27 okt. Brinkhuis: Hatha Yoga, 9.00-12.00 uur
27 okt. Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
27 okt. Brinkhuis: 50+ leest voor aan peuters, 11.00-11.30 uur
27 okt. Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur
27 okt.	Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen,
13.30-15.30 uur
27 okt.	Brinkhuis: Tekenen en schilderen voor kinderen
van 7-12 jaar, 16.15-17.30 uur
29 okt. Singer: Lezing Hans Janssen, 15.00 uur
30 okt. Brinkhuis: Scharrelconcert, 17.00-18.30 uur
30 okt. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
30 okt. Raadhuis: Mensendieck, 10.00-11.00 uur
30 okt. Raadhuis: Yoga is nu! 11.00-12.00 uur
30 okt. Raadhuis: Mensendieck, 13.30-14.30 uur
30 okt. Brinkhuis: Bridge inloop gevorderden, 13.30-17.30 uur
30 okt. Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
30 okt. Brinkhuis: KarakterZ, 16.30-18.30 uur
30 okt. Brinkhuis: Dance Aerobic, 19.00-20.30 uur
30 okt. Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30-20.30 uur
31 okt. Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
31 okt. Brinkhuis: Keramiek, 9.30-12.00 uur
31 okt. Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 11.30-12.30 uur
31 okt. Schering&Inslag: Voedselbank Gooi, 13.30-14.30 uur
31 okt. Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30 uur
31 okt.	Brinkhuis: Creatieve activiteiten voor kinderen 5-7
jaar, 16.45-18.00 uur
31 okt. Brinkhuis: Dance Aerobic, 19.00-20.30 uur
31 okt. Schering&Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
1 nov.	Brinkhuis: Film aan de Brink – De kinderen van Juf
Kiet, 14.30-16.30 uur
1 nov. Raadhuis: Moeder & Kind Yoga, 9.00-9.45 uur
1 nov. Brinkhuis: Ballet, 9.00-10.30 uur
1 nov. Brinkhuis: Alliance Francaise, 9.30-11.00 uur
1 nov.	Brinkhuis: Cursus kleine beeldjes in was/brons,
10.00-12.30 uur
1 nov. Brinkhuis: Mensendieck, 10.30-11.30 uur
1 nov.	Brinkhuis: Inloopatelier Tekenen en Schilderen
volwassenen, 13.00-14.30 uur
1 nov.	Brinkhuis: Blokfluitles Eric Fennis, 13.00-18.00 uur
1 nov. Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
1 nov.	Brinkhuis: Tekenen en schilderen voor kinderen
7-10 jaar, 15.00-16.15 uur
2 nov. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
2 nov. Brinkhuis: Koffie-ochtend, 10.00-12.30 uur
2 nov. Schering&Inslag: Brei-haakcafé, 10.00-12.00 uur
2 nov. Schering&Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
2 nov.	Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen,
13.30-15.30 uur

2 nov. Brinkhuis: Tarotkaarten lezen, 13.30-17.00 uur
2 nov. Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
2 nov.	Brinkhuis: Tekenen en schilderen voor kinderen
7-10 jaar, 16.15-17.30 uur
3 nov. Brinkhuis: Hatha Yoga, 9.00-12.00 uur
3 nov. Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
3 nov. Brinkhuis: 50+ leest voor aan peuters, 11.00-11.30 uur
3 nov. Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur
3 nov.	Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen,
13.30-15.30 uur
3 nov.	Brinkhuis: Tekenen en schilderen voor kinderen
van 7-12 jaar, 16.15-17.30 uur
3 nov. Schering&Inslag: RTL Talent Academy,17.30-19.00 uur
5 nov. Rosa Spier Huis: Fancy Fiddlers, 15.30 uur
6 nov. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
6 nov. Raadhuis: Mensendieck, 10.00-11.00 uur
6 nov. Raadhuis: Yoga is nu! 11.00-12.00 uur
6 nov. Raadhuis: Mensendieck, 13.30-14.30 uur
6 nov. Brinkhuis: Bridge inloop gevorderden, 13.30-17.30 uur
6 nov. Johanneshove: ‘Samen creatief’-middag, 14.00-16.00 uur
6 nov. Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
6 nov. Brinkhuis: KarakterZ, 16.30-18.30 uur
6 nov. Brinkhuis: Dance Aerobic, 19.00-20.30 uur
6 nov. Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30-20.30 uur
6 nov.	Brinkhuis: Tekenen en schilderen voor volwassenen,
19.30-21.30 uur
7 nov. Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
7 nov. Brinkhuis: Keramiek, 9.30-12.00 uur
7 nov. Brinkhuis: Levensverhaal schrijven, 11.00-12.00 uur
7 nov. Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 11.30-12.30 uur
7 nov. Schering&Inslag: Voedselbank Gooi, 13.30-14.30 uur
7 nov. Brinkhuis: Schilderskring, 13.30-16.30 uur
7 nov.	Brinkhuis: Creatieve activiteiten voor kinderen 5-7
jaar, 16.45-18.00 uur
7 nov. Brinkhuis: Dance Aerobic, 19.00-20.30 uur
7 nov. Schering&Inslag: Klaverjasclub, 20.00-23.00 uur
7 nov.	Homeopathie Laren: Lezing, 11.00 uur (FR) en 14.00
uur (NL)
7 nov. Johanneskerk: Govert Jan Bach, 19.30-21.30 uur
8 nov. Raadhuis: Moeder & Kind Yoga, 9.00-9.45 uur
8 nov. Brinkhuis: Ballet, 9.00-10.30 uur
8 nov. Brinkhuis: Alliance Francaise, 9.30-11.00 uur
8 nov.	Brinkhuis: Cursus kleine beeldjes in was/brons,
10.00-12.30 uur
8 nov. Brinkhuis: Mensendieck, 10.30-11.30 uur
8 nov.	Brinkhuis: Inloopatelier Tekenen en Schilderen
volwassenen, 13.00-14.30 uur
8 nov.	Brinkhuis: Blokfluitles Eric Fennis, 13.00-18.00 uur
8 nov. Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
8 nov. Brinkhuis: Film aan de Brink, 14.30 uur
8 nov.	Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor kinderen
7-10 jaar, 15.00-16.15 uur
8 nov.	Ontmoetingskerk: Mandala ontwerpen, 13.30-16.00 uur
8 nov.	EHBO-vereniging Laren: Start EHBO-cursus voor
beginners, 19.30-22.00 uur
9 nov. Brinkhuis: Pilates, 9.00-12.00 uur
9 nov. Brinkhuis: Koffie-ochtend, 10.00-12.30 uur

9 nov. Schering&Inslag: Taalcafé, 10.30-12.00 uur
9 nov. Brinkhuis: Gooische VrouwenZaken, 11.00 uur
9 nov.	Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen,
13.30-15.30 uur
9 nov. Brinkhuis: Tarotkaarten lezen, 13.30-17.00 uur
9 nov. Brinkhuis: Blok Gitaarschool Laren, 14.00-18.00 uur
9 nov.	Brinkhuis: Tekenen en schilderen voor kinderen
7-10 jaar, 16.15-17.30 uur
10 nov. Brinkhuis: Hatha Yoga, 9.00-12.00 uur
10 nov. Brinkhuis: Dance Aerobic, 9.00-10.30 uur
10 nov. Brinkhuis: 50+ leest voor aan peuters, 11.00-11.30 uur
10 nov. Brinkhuis: Bewegen voor senioren, 13.00-14.00 uur
10 nov.	Brinkhuis: Tekenen en Schilderen voor volwassenen,
13.30-15.30 uur
10 nov.	Brinkhuis: Tekenen en schilderen voor kinderen
van 7-12 jaar, 16.15-17.30 uur
10 nov.	Schering&Inslag: RTL Talent Academy,17.30-19.00 uur
10 nov.	Brinkhuis: Gerard Wortel draait er niet omheen,
20.15-22.00 uur
12 nov.	Groepswandeling Wandelvierdaagse ’t Gooi (16 km),
start tussen 8.45- 9.15 uur bij SV Laren
13 nov.	EHBO-vereniging Laren: cursus Reanimatie met
AED, 19.00-22.00 uur
20 nov.	Johanneshove: ‘Samen creatief’-middag, 14.00-16.00 uur
20 t/m 25 nov Collecteweek Nationaal MS Fonds
26 nov.	Klaas Bout Hal: Sinterklaasfeest, 12.30 en 16.00 uur
26 nov.	Singer Laren: Jubileumconcert St. Jan met Tommie
Christiaan, 14.30 uur
30 nov. SV Laren: Klaverjasavond, vanaf 19.30 uur
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