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5 vragen aan 

Waarom Sarita’s HARTkoor?
‘Een vriendin vertelde mij over een koor in Engeland, 
speciaal voor mensen die niet kunnen zingen. Dat veel 
mensen het zo heerlijk vinden om te zingen, ook als ze 
totaal geen ervaring of uitgesproken talent hebben. Als 
zangpedagoge geef ik de leerlingen in mijn lespraktijk 
Sarita’s Zingdingen vooral privézangles, koren leiden heb 
ik in het verleden wel gedaan maar het is niet mijn 
normale ‘business’. Het leek me eigenlijk wel leuk om te 
kijken of er animo voor zoiets was in Laren. En dat bleek… 
Binnen een week was alles geregeld en op de eerste 
repetitieavond stonden er zestig mensen voor mijn neus!’
  
Wat verklaart volgens jou het succes?
‘De stem is de spiegel van de ziel. En hoewel niet iedereen 
even goed kan zingen, vinden veel mensen het fijn om te 
doen. De deelnemers aan het HARTkoor hebben meestal 
gewoon zin in een leuke avond, ze willen even hun 
gedachten verzetten. Ze dragen zelf suggesties aan voor 
de stukken die we zingen. Daaruit selecteer ik de 
nummers die geschikt zijn voor het koor, waarna ik de 
arrangementen maak. Hierdoor is het repertoire heel 
divers: van Those were the days van Mary Hopkin tot Het 
land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot en van 
Wonderful world van Sam Cook en tot Price Tag van Jessie 
J. Plezier staat tijdens de repetities voorop, maar ik geef de 
deelnemers ook tips en aanwijzingen. En door de grootte 
van het koor klinkt het al snel mooi. Elke repetitie is een 
feestje en al die hartverwarmende reacties zijn zo 
bijzonder! Geen haar op mijn hoofd die er voorlopig dus 
over denkt om ermee te stoppen.’

Dus… in oktober een nieuwe ronde met 
nieuwe kansen?
‘Ik werk met losse reeksen bestaande uit een beperkt 
aantal repetities. Als deelnemer kun je voor elke reeks 
opnieuw beslissen of je wel of niet meedoet. In september 

Zangpedagoge Sarita Lemmens bedacht het een paar 
maanden geleden eigenlijk meer als grap: een koor 
oprichten voor mensen zonder zangervaring. Maar tot 
haar grote verrassing bleek het animo voor haar 
HARTkoor meteen overweldigend. ‘Voor september moest 
ik zelfs mensen teleurstellen.’ Gelukkig start in oktober 
weer een nieuwe reeks repetities.

Sarita LemmenS

is een reeks van vier bijeenkomsten begonnen, die binnen 
de kortste keren vol zat. Tot mijn grote spijt moest ik zelfs 
een aantal mensen teleurstellen. In oktober start een 
nieuwe reeks, die waarschijnlijk tot aan december loopt. 
Wie geïnteresseerd is in het HARTkoor of in mijn 
zanglessen voor volwassenen, kinderen en jongeren kan 
contact opnemen per e-mail via zingdingen@gmail.
com.’ 

Laren?
‘Ik ben opgegroeid op Curaçao. Als kind kwam ik tijdens 
vakanties regelmatig in Laren omdat mijn tante hier 
woonde. Inmiddels woon ik hier zelf alweer een jaar of 
tien tot mijn volle tevredenheid. Vooral de prachtige 
omgeving draagt daaraan bij: de hei en het bos, waar het 
heerlijk wandelen is met mijn border collie. Dankzij de 
hond en door mijn werk heb ik ook veel leuke contacten 
in Laren. Ja, ik woon hier graag.’ 
 
Welke inwoner van Laren verdient een pluim?
‘Zonder twijfel Berber van der Weg van 
speeltuinvereniging Ons Genoegen. Dankzij haar 
kunnen we met de HARTkoor-repetities in de Blokhut 
terecht. Toen ik op zoek ging naar een geschikte ruimte 
heb ik haar gemaild en ze was direct enthousiast. Nog 
geen week later stonden we in de Blokhut te zingen! Wat 
ik zo leuk aan Berber vind, is dat ze echt met ons 
meedenkt. Bij de laatste repetitie van het vorige seizoen 
bood ze bijvoorbeeld spontaan aan om de frituurpan aan 
te zetten en er een extra gezellige avond van te maken. 
Haar enthousiasme draagt echt bij aan het plezier dat 
mensen aan het HARTkoor beleven.’

Meer informatie over Sarita’s Zingdingen: 
www.zingdingen.nl
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Water en vuur
Op woensdag 17 augustus werd 
Laren weer opgeschrikt door een 
brand op het terrein van de 
houtzagerij. Bewoners van de 
Ambachtstraat, Zijtak, St. Janstraat 
en Boekweitkorrel beleefden 
opnieuw de angst die de enorme brand van 2011 bij hen 
had veroorzaakt. Gelukkig zijn er geen persoonlijke 
ongevallen gebeurd en is de materiële schade beperkt 
gebleven. De mentale impact bij omwonenden was 
echter groot. Laten we hopen dat dit niet weer gebeurt 
en dat daar mooiere tijden aanbreken met de bouw van 
een nieuwe wijk, waar naar ik hoop in 2018 de nieuwe 
bewoners hun intrek zullen nemen.
 
Verder zijn we, zoals u weet, al enige tijd hard bezig om 
gezamenlijk de wateroverlast in het dorp aan te pakken. 
Ook op 23 juni dit jaar veroorzaakte buien weer de nodige 
overlast. Evengoed hebben eerder genomen kleine 
maatregelen hun effect gehad. Maar we zijn er nog zeker 
niet. Belangrijk onderdeel van de aanpak is zorgen dat er 
minder regenwater in het riool terechtkomt, door voor 
eind 2020 alle daken van het riool ‘af te koppelen’. Naar 
aanleiding van de brief die wij alle pandeigenaren 
daarover stuurden hebben we ongeveer 80 reacties 
gehad, waarvan het merendeel met veel begrip voor de 
noodzaak van het af koppelen. Dat deed mij goed! Want 
alleen als we met z’n allen dit probleem aanpakken heeft 
het kans van slagen. 
 
De pandeigenaren van het eerste deelgebied zijn deze 
week in de gelegenheid gesteld hun vragen over 
uitvoering, kosten etc. te stellen tijdens een inloopavond. 
Helaas kon ik daar in verband met mijn vakantie niet bij 
aanwezig zijn, maar bij een volgende inloopavond – naar 
verwachting in oktober - zult u mij daar zeker aantreffen!   
 
 

Ton Stam
Wethouder

t.stam@laren.nl 
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Laren volop bestuurlijk in de 
belangstelling 
Wanneer u dit leest, heeft poffertjeskraam 
Corn. De Haan afgelopen zondagavond 
voor dit seizoen haar deuren weer gesloten. 

Een avond als vanouds waarbij na af loop zelfs de 
bakplaat met emmers water moest worden gekoeld. 
Wanneer de kraam in voorjaar 2017 weer wordt 
opgebouwd, heeft de gemeenteraad haar licht inmiddels 
laten schijnen over de centrumvisie die het college heeft 
opgesteld. 

De gemeenteraad heeft er inmiddels informeel kennis 
van kunnen nemen en de komende maanden gaat het 
college de visie naar buiten brengen om met elkaar te 
bespreken. Niet alleen bespreken met de gemeenteraad, 
maar vooral ook met alle inwoners van dit dorp. Immers 
het centrum oftewel de dorpskern is van ons allen.

Monuta De Jager
Nieuwe Hilversumseweg 59, Bussum
bussum@monuta.nl
035 - 691 65 76
www.monuta.nl/bussum

Ook als u niet of 
elders verzekerd bent.

Ook uw uitvaart wensen bespreken? 
Neem gerust contact op met Chris Bogaers, 
uitvaartverzorger Monuta De Jager. 

Laren haalt ook het landelijke nieuws als het om de 
vluchtelingen op Crailo gaat. Neemt de gemeenteraad 
een gedragen standpunt in, gaan onverwacht andere 
krachten opspelen en voor je het weet is het 
opvangcentrum dadelijk weer gesloten. Bizar. De 
gemeenteraad van Laren zal er alles aan doen om hierin 
haar eigen verantwoordelijkheid te nemen. Maar of wij 
het kabinet van VVD-PvdA alsmede het COA voldoende 
in onze denkrichting weten te bewegen is maar zeer de 
vraag. We gaan ons best doen door de burgemeester 
unaniem te steunen in zijn handelen zodat hij sterk aan 
tafel zit. Verder worden er komende weken dialoogtafels 
gehouden. Inwoners en ondernemers gaan onderling 
met elkaar discussiëren over wat u verwacht van het 
dorp, van de dorpsgemeenschap, wat u mist of wat u 
juist wilt behouden. Kortom: hoe ziet u onze 
dorpsgemeenschap en ons dorp voor zich? 
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat raadsleden 
hieraan deelnemen, zo hebben wij afgesproken. U bent 
aan zet.

En dan de bestuurskrachtmeting. Een aardig stuk werk. 
De uitkomsten zijn voor Laren per saldo positief. Wel ligt 
er een planning die vraagt om een standpunt van de 
gemeenteraad dat hopelijk door zoveel mogelijk partijen 
gedragen wordt. Daarbij is vooral onze toekomst 
belangrijk en niet zozeer hoe we nu leven. Constructief 
met elkaar hierover in debat gaan met ruimte voor 
onderbuikgevoelens maar ook de realiteit onder ogen 
zien. Een mooi voorbeeld in deze is de kleine zelfstandige 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, jarenlang 
een buffer tussen Amsterdam en Haarlem, maar dat nu 
kiest voor de gemeente Haarlemmermeer. Hoe en 
waarom komt men tot zulke 
keuzes, welke afwegingen zijn er 
gemaakt? 

U merkt het: genoeg zaken om 
met elkaar te bespreken. Wanneer 
u input wilt leveren horen wij 
graag van u!

Hartelijke groet, 
Erwin van den Berg, fractievoorzitter CDA
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Bestuurskrachtmeting
Wij kunnen ons vinden in de eindconclusie: uiterlijk in 2023 
drie gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Dit is een stap op weg 
naar de door D66 beoogde bestuursstructuur – optimale 
schaalgrootte gemeenten - voor heel Nederland. Grotere 
slagkracht is nodig nu steeds meer taken overgedragen wor-
den, zoals welzijnsbeleid, arbeidsmarktbeleid en sociale 
zekerheid, maar ook zorgtaken van het Rijk, van de provin-
cies en taken van zelfstandige bestuursorganen. Wat effici-
ent en effectief dicht bij de burger georganiseerd kan wor-
den, gaat naar de gemeenten.

Het wordt nu zaak voor Laren om te bepalen met welke 
gemeente(n) men in zee wil gaan. Bij herindelen hoort ook 
afschaling en dat moet met brede inbreng vanuit de gemeen-
schap tot stand komen. ‘Afschalen’ beoogt behoud van de 
eigenheid en identiteit van de kernen en het organiseren van 
de dienstverlening dicht bij de inwoners. 
Wij kunnen ons vinden in de conclusies dat de lokale 
bestuurskracht (binnen Laren) voldoende is en de (boven)
regionale bestuurskracht onvoldoende. Het huidige regio-
nale bestuurlijke systeem is onvoldoende om de fundamen-
tele opgaven voor de toekomst aan te kunnen. 

Uitvoering van de adviezen zoals geschetst zal gevolgen heb-
ben voor de gemeente Eemnes. Het is in eerste instantie aan 
Eemnes om hierin positie te bepalen. Keuze van Eemnes zal 
bepalend zijn voor het wel of niet bijeenhouden van de BEL.  
In de uitvoering is een strakke sturing van bovenaf nodig. De 
regio heeft laten zien dat men zelf onvoldoende in staat is om 
dat proces binnen de gestelde termijnen te voltooien. Het 
onderzoek toont dat duidelijk aan. Bovendien zijn de tegen-
stellingen tussen de ‘behoudenden’ en de ‘ambitieuzen’ der-
mate groot dat onafhankelijke stu-
ring en controle vereist is. Omdat 
democratische controle en sturing 
‘van onderop’ belangrijk is, moet 
veel aandacht geschonken worden 
aan de samenwerking met de raden 
en de communicatie met de inwo-
ners. 
 

Noud Bijvoet, 
Fractie D66

Laren 2 x  mooiste dorp van Nederland
Het gewone leven is voor de meesten van ons weer 
begonnen; wij hopen dat u vanuit uw vakantieadres 
allen weer veilig bent teruggekeerd naar het mooie 
Laren: altijd weer een f ijn gevoel om hier weer ‘thuis’ te 
mogen komen...

Ook het politieke  jaar is weer begonnen. 
We zijn vorige week al gestart met een bijeenkomst over 
een door het college geproduceerde centrumvisie. 
Aangezien hier vooralsnog het stempel ‘geheim’ op gezet 
is, zal ik over de inhoud van deze concept-visie niet 
nader uitweiden. Wel heb ik met deze geheimhouding 
nog steeds moeite. Als je trots bent op een op papier 
gezette visie op je dorp, hoeft dit niet geheim te blijven!!

Eerder werd al duidelijk dat er voor plannen rondom de 
Brink etcetera 4 ton nodig was, die we niet hebben. Bij de 
Kadernota in juni is dit er door de collegepartijen  
doorgedrukt.
Een onbegrijpelijke actie,  nadat de Provincie Noord 
Holland op 24 mei heeft geoordeeld dat de f inanciën van 
Laren niet structureel in evenwicht zijn en de 
gemeenteraad heeft opgeroepen haar verant-
woordelijkheid te nemen.

Onze visie op het dorp is niet geheim: we leven in het 
mooiste dorp van Nederland; af blijven dus.  Alleen beter 
schoonhouden van straatmeubilair, beter controleren en 
handhaven en  beter onderhoud van de openbare ruimte 
en laat de Brink de groene, rustgevende  longen van het 
centrum blijven!! En voor het parkeren? Doe het modern 
en lanceer een parkeerapp zodat automobilisten van 
buiten niet nodeloos door het 
centrum hoeven  rijden. En laat 
Laren, Laren blijven!!

Jacqueline Timmermans,
Liberaal Laren
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Nieuws in beeld

Icoon wordt geplaatst boven ingang van de nieuw te 
noemen Goede Herderzaal in basiliek

Buurtborrel georganiseerd door Buurtpreventie Vereniging 
Vizier op terrein Larense molen

Burgemeester praat met ontstemde 
asielzoekers die op Crailo willen blijven

Een sfeervol Oogstfeest op akker 
Zevenenderdrift

Evert de Jong presenteert programma 
Volksuniversiteit aan Fons Hertog

Garage sale op Mauvezand altijd 
gezellig en verrassend

Koffieochtend senioren in tuin 
Brinkhuis

Gezellige straatbarbecue Jan Hamdorfflaan

Burgemeester opent politiek seizoen met BBQ

INmarkt Laren vol allerlei 
informatiestands
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Icoon wordt geplaatst boven ingang van de nieuw te 
noemen Goede Herderzaal in basiliek

Officiële bekendmakingen worden in verkorte vorm 
in het Larens Journaal gepubliceerd. De formele 
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst 
hiervan kunt u bekijken op de landelijke website 
www.overheid.nl. Aan onderstaande publicaties 
kunt u geen rechten ontlenen. 

Wilt u automatisch een melding ontvangen van de 
bekendmakingen? Meldt u dan aan voor de 
e-mailservice of download de app ‘Over uw buurt’, 
via www.overuwbuurt.nl

•  De Dissel 35, 1251 ZA, wijzigen van gebruik van een 
bijgebouw

•  Teunenmijns 7, 1251 TE, plaatsen van dakkapel aan de 
voorzijde

•  Boekweitskorrel 1, 1251 ZH, vellen van 1 boom
•  Lammert van de Tongelaan 25, 1251 NV, vellen van  

1 boom
•  Mendes da Costalaan 24, 1251 NP, vellen van 1 boom
•  Van Erven Dorenspark 1 t/m 71, 1252 AL, vellen van  

20 bomen
•  Tony Offermansweg 2, 1251 KJ, vellen van 1 boom
•  Brink 18, 1251 KW, veranderen van de winkelpui
•  Lage Vuurscheweg 7, 1251 TS, vellen van 1 boom

In het Larens Journaal d.d. 19 augustus 2016 stond 
abusievelijk;
•  Brink 4a LNKS, 1251 RN, plaatsen van reclame en 

belettering op de voorgevel; dit moet zijn:
•  Zevenend 4a LNKS, 1251 RN, plaatsen van reclame 

en belettering op de voorgevel

•  Teunenmijns 7, 1251 TE, plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning

•  Schapendrift 54, 1251 XH, vellen van 1 ruwe berk 
(herplant)

•  Akkerweg 13, 1251 ZL, vellen van 1 zomereik
•  Naarderstraat 35, 37 en 39, 1251 AZ, oprichten van een 

horecagelegenheid met bovenwoning en 
onderkeldering

•  Brink 20, 1251 KW, plaatsen van een buitenlift
•  Zevenend 91, 1251 RM, plaatsen van twee dakkapellen 

op een woning
•  Graaf land 25, 1251 NH, onderkelderen van de woning 

en het wijzigen van de voorgevel
•  Zevenend 4a, 1251 RN, plaatsen van belettering op de 

voorgevel
•  Torenlaan 53, 1251 HH, vergroten van een bestaande 

garage naar kantoorruimte

• In verband met het plaatsvinden van het 
  evenement Oktoberfest op 1 en 2 oktober 2016 is 
het parkeerterrein op Plein 1945 afgesloten vanaf 
30 september 15.00 uur

 Besloten de burgemeester en burgemeester en 
wethouders, ieder voor zover het hun bevoegdheid 
betreft

•  Organiseren van het evenement ‘Laren Jazz’ op 2 en  
3 september 2016 in het gebouw en in de tuin van 
Singer Laren

Burgemeester en wethouders van Laren maken bekend, 
dat zij een verkeersbesluit heeft genomen ten behoeve 
van het realiseren van een oplaadpunt voor twee 
elektrische voertuigen gelegen tussen de Sint Janstraat 
de Molenweg. Een en ander conform de bij dit 
Verkeersbesluit behorende situatietekening d.d. 31 
augustus 2016. 

Inzien van het besluit
De stukken die betrekking hebben op dit Verkeersbesluit 
liggen voor belanghebbenden met ingang van de dag na 
de publicatie, gedurende zes weken tijdens de 
openingstijden ter inzage bij de afdeling Vergunningen 
in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5, 
3755 AZ in Eemnes.

Larense zaken

Larense zaken 16 september 2016
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Verleende 
omgevingsvergunningen 

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Rectificatie

Verleende APV vergunningen 

BS

Verleende verkeersvergunning

BS

Verkeersbesluit oplaadpunt 
t.b.v. electrische voertuigen.



vrijdag 9 september naar het Brinkhuis voor een avond 
vol entertainment. 

De avond werd afgetrapt door Dynamic Arts van 
jongerenwerker Sean Bogaers. Daarna volgde een 
openingsspeech van wethouder Leen van der Pols die 
iedereen bedankte en benadrukte vooral met elkaar in 
gesprek te gaan. 

Vervolgens gaven jonge talenten van de Cabaret Cats en 
kitts uit Blaricum een een fris en fruitig optreden.  Na de 
pauze gaf voorzitter van de Historische Kring Laren, 
Antoinetty van den Brink een inleidende powerpoint 
presentatie over iconen en symbolen, het landelijk 
thema van Open Monumentendag 2016. De ‘Pauwergirls’ 
sloten de avond af met een gezellig optreden waarna het 
tijd was voor een hapje en een drankje. Alle vrijwilligers 
kregen een zonnebloem mee naar huis.

Eind september doet onderzoeksbureau Research2Evolve 
een onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente. 
Een willekeurig geselecteerde groep van 2200 inwoners 
van Laren ontvangt dan een vragenlijst – één per 
huishouden, en alleen gericht aan mensen van 18 jaar en 
ouder. De vragenlijst kan zowel schriftelijk als online 
worden ingevuld. 

Het afgelopen jaar heeft u wellicht meerdere enquêtes 
via de gemeente ontvangen. Bijvoorbeeld over Dialoog 
Laren. Deze staat daar los van. Het onderzoek ‘Waar staat 
je gemeente’ is een landelijk onderzoek dat tweejaarlijks 
wordt gehouden.

De antwoorden op de vragen geven een goed beeld hoe de 
dienstverlening door de inwoners wordt ervaren, afgezet 
tegen de landelijke trend. De resultaten worden aan het eind 
van dit jaar geplaatst op www.waarstaatjegemeente.nl

Larense zaken 16 september 2016

Indienen bezwaar
Voor de mogelijkheden van bezwaar verwijzen wij u 
naar de bijlage bij dit verkeersbesluit. Hierin vindt u  
informatie over het vragen van een voorlopige 
voorziening bij de rechtbank. Een bezwaarschrift dient 
binnen zes weken na de datum van bekendmaking van 
dit verkeersbesluit (in de Staatscourant d.d. 16 september 
2016) bij het college van burgemeester en wethouders 
van Laren te zijn ingediend.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren maken 
bekend dat ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) het ontwerpwijzigingsplan Rozenlaantje 
12-12a Laren (NL.IMRO.0417.WPRozenlaantje12On01) ter 
inzage ligt. Het plangebied van het wijzigingsplan ligt aan 
het Rozenlaantje 12-12a te Laren.

Inhoud wijzigingsplan
Het plan maakt gebruik van de mogelijkheden binnen 
het bestemmingsplan Laren West om de bouwvlakken 
van de woningen te verschuiven. Er wordt voldaan aan 
de wijzigingsregels. 

Procedure
Het ontwerpwijzigingsplan ligt vanaf 19 augustus 2016 
gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen 
in het kantoor van de BEL Combinatie aan de 
Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier op afspraak 
terecht (tel. 14035). Het ontwerpwijzigingsplan kunt u 
ook inzien via: www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Gedurende de termijn van ter visie liggen kan een ieder 
een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Laren, 
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van 
‘zienswijze wijzigingsplan Rozenlaantje 12-12a Laren’.

Ook het indienen van een mondelinge reactie is 
mogelijk. Hiervoor dient, binnen de termijn van het ter 
visie  liggen, een afspraak te worden gemaakt met 
mevrouw W. Verbeek van de BEL Combinatie, 
telefoonnummer 14035. Het is niet mogelijk telefonisch 
of via e-mail uw zienswijze kenbaar te maken. 

De gemeente Laren en vrijwilligersorganisatie Versa 
Welzijn kijken terug op een gezellige en geslaagde 
vrijwilligersavond. Zo’n 100 vrijwilligers kwamen 

Ontwerpwijzigingsplan 
Rozenlaantje 12-12a Laren
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Gezellige en geslaagde 
vrijwilligersavond

Onderzoek 
‘Waar staat je gemeente’



Op 21 september worden grondeigenaren, omwonenden 
uit Blaricum en Laren en andere betrokkenen 
uitgenodigd om kennis te nemen van de gewijzigde 
kernrandvisie Goyergracht. In het BEL-kantoor krijgen 
zij die avond in twee sessies toelichting en is er 
gelegenheid tot het stellen van vragen. In de eerste helft 
van de avond wordt een toelichting gegeven op het 
gebied Goyergracht Noord (gebied tussen de Randweg en 
de Laarderweg) en de tweede helft op het gebied 
Goyergracht Zuid (gebied Goyergracht Zuid 1 tot de A1). 
Na het plenaire deel is er gelegenheid de stukken in te 
zien. De gemeenteraad van Eemnes behandelt het 
onderwerp in de Ronde van 10 oktober.
Meer informatie leest u op: www.eemnes.nl (bij 
Goyergracht, onder het kopje Projecten).

Een duurzame woning bespaart energie. Dat is goed voor 
het milieu, en prettig voor uw portemonnee. Duurzaam 
bouwen gaat daarnaast om het gebruik van duurzame 
materialen en een gezond klimaat in uw huis. Kortom: 
wooncomfort en kwaliteit. Laren is aangesloten bij het 
Duurzaam Bouwloket en Hoom. U kunt bij hen terecht 
voor onaf hankelijk advies en informatie over het 
verduurzamen van uw woning. 
Isoleren, zonnepanelen plaatsen, dubbel glas, 
waterbesparing – op allerlei manieren kunt u 
maatregelen nemen om uw huis duurzamer te maken. 
Maar wat past bij uw woning en uw budget? Is het slim 
om samen met de buurt of straat maatregelen te nemen? 
Waar kunt u op letten? 

Duurzaam Bouwloket 
Op dit online informatieloket vindt u tips en advies over 
energiebesparende maatregelen en het verduurzamen 
van uw woning. Kijk op www.duurzaambouwloket.nl

Maak je huis Hoom
Wilt u samen met de straat of buurt aan de slag  
met verduurzaming en woningverbetering? 
Maakjehuishoom helpt u op weg met wijkgerichte 
energiebesparingsacties en informatieavonden. Kijk op 
www.hoom.nl 

Vrijdag 26 augustus 2016 werd voor de laatste dag van 
seizoen 2016 taxussnoeisel opgehaald. Volgend voorjaar 
start de stichting opnieuw met de inzameling. Dan kunt 
u weer contact opnemen voor het gratis ophalen van uw 
taxussnoeisel.  Over seizoen 2016 is de stichting zeer 
positief. Het is zelfs zo goed gegaan dat aan de 
wereldwijde vraag aan taxol (hoofdbestanddeel 
chemotherapie) is voldaan. En dat al in augustus! Eind 
september maakt de stichting bekend wat de inzameling 
heeft opgeleverd in hoeveelheid snoeisel en, veel 
belangrijker, in aantal chemotherapieën. 

“Wij zijn alle taxusaanbieders, partners, hoveniers en 
gemeenten die ons hebben ondersteund ontzettend 
dankbaar voor de belangrijke bijdrage in de strijd tegen 
kanker”, vertelt Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi. 
Begin dit jaar heeft GAD de stichting de mogelijkheid 
geboden om ook in te kunnen zamelen in De Regio Gooi 
en Vechtstreek. De stichting is blij hiermee haar 
inzamelgebied te hebben vergroot. De resultaten binnen 
de gemeenten worden eind september gepresenteerd.  
De stichting werkt samen met gemeenten en hoveniers, 
om zo meer snoeisel te verkrijgen en meer mensen te 
bereiken. “Volgend jaar gaan we weer aan de slag, met 
hopelijk een even mooi resultaat”. Ook in 2017 is de 
stichting wederom actief om zoveel mogelijk vers 
taxussnoeisel in te zamelen. Zij hopen volgend jaar net 
zoveel enthousiasme te mogen ontvangen als dit jaar het 
geval is geweest. Naast de drukte van het inzamelseizoen 
is de stichting in de wintermaanden volop bezig met de 
voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Alle informatie 
omtrent resultaten, voorbereidingen en de start van het 
nieuwe seizoen zijn te volgen op www.taxustaxi.nl. De 
stichting dankt nogmaals iedereen voor het bijdragen 
op welke manier dan ook en hoopt volgend jaar weer veel 
kankerpatiënten te kunnen helpen.

Geboorte
10-08-2016 Gijs Willem Bastiaan Guido Makker
14-08-2016  Lodewijk Marinus Bernard Joseph Huige
14-08-2016 Arnoud Izaäk Ron Spelbrink
15-08-2016 George Richard Rudolph Schell
17-08-2016 Gijs Hidde Nederlof
25-08-2016 Mylan Cliff Breidel
25-08-2016 Philou Aimée Radstok
31-08-2016 Senna Seljkovic
02-09-2016 Sam Geraldine Maria Maas

Larense zaken  16 september 2016

Tips en advies om uw
woning te verduurzamen

Dank aan alle taxusdonateurs 
voor bijdrage 2016  
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Informatiebijeenkomst over 
gewijzigde visie Goyergracht 

Familieberichten
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Uw mening telt!
Heeft u verbeterideeën voor het dorp Laren, maar niet 
mee kunnen doen aan de enquête of de L100? Stuurt u 
dan een e-mail naar dialoog@laren.nl. 

Of het nu gaat om verkeer, centrumvisie, groen of 
zelfstandigheid: de gemeente Laren vindt het van 
groot belang dat de mening van de inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke instellingen goed 
wordt gehoord. Uw mening telt!

Dialoog in volle gang
De dialoog met de inwoners en organisaties van Laren is 
in volle gang. In juni ontvingen 2500 inwoners van Laren 
een uitnodiging om mee te doen met een enquête. Die 
ging onder andere over de woon- en leefomgeving en de 
rol van de gemeente.  Ruim 500 inwoners hebben hierop 
gereageerd. Een mooi resultaat! Ook de twee 
themasessies met 43 maatschappelijke organisaties en 
ondernemers waren waardevol. Hartelijk dank aan alle 
deelnemers voor alle input.

Op 17 september aanstaande vindt de Inwonertop in 
Laren, de L100, plaats. Honderd dorpsbewoners delen 
hun dromen en verbeterideeën over ‘samen wonen en 
leven in Laren’. Op basis van landelijke ervaringen en 
de ervaring met de inwonertop in Eemnes eind mei, 
was de verwachting dat maximaal 8% van de 
aangeschreven inwoners zou willen meedoen. Daarom 
zijn 1300 inwoners van Laren, willekeurig geloot uit de 
Gemeentelijke Basisregistratie Personen, uitgenodigd 
om zich in te schrijven. De belangstelling hiervoor 
bleek groter dan verwacht. Binnen anderhalve week na 
verzending van de uitnodiging was het maximale 
aantal van 100 deelnemers bereikt. Helaas hebben we 
daarom een aantal belangstellenden moeten 
teleurstellen, die na die anderhalve week reageerden.

Laren hijst regenboogvlag op 
Coming-Out Dag

Dialoog Laren – een tussenstand

Tijdens Coming-Out Dag 2016 op 11 oktober hijsen 24 
gemeenten in de regio Midden-Nederland de 
regenboogvlag. Ook de gemeente Laren doet mee. Het 
college van B&W en de raad van Laren geven daarmee 
gehoor aan een verzoek van homobelangenvereniging 
COC Midden-Nederland.
 
In 2015 waren er slechts 5 gemeenten binnen het 
werkgebied van COC Midden-Nederland die ervoor 
kozen op Coming-Out Dag de regenboogvlag te hijsen. 
Na een actie richting alle gemeenten in het werkgebied 
staat de teller op 24. “Een geweldig resultaat! Deze 
gemeenten kiezen er bewust voor om een belangrijk 
signaal af te geven. Een signaal om te laten zien dat ze 
inclusief zijn en het is een steuntje in de rug voor alle 
lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT) 
in deze gemeenten. Het hijsen van de vlag lost natuurlijk 

niet alle problemen op. Dus ook na 11 oktober blijven we 
de gemeenten volgen en scherp houden op het gebied 
van LHBT-beleid”, aldus Simon Timmerman, 
vicevoorzitter COC Midden-Nederland.
 
Vanwege het succes van de actie bereidt het bestuur van 
COC Midden-Nederland een ‘regenboogvlag-toer’ voor. 
De bedoeling is om op Coming-Out Dag zoveel mogelijk 
regenboogvlaggen in de regio te bewonderen. Daarnaast 
worden er in Utrecht, Amersfoort en Vianen activiteiten 
georganiseerd.
 
Oproep: hang regenboogvlag uit!
COC Midden-Nederland hoopt dat er naast de gemeen-
tehuizen ook op andere plekken regenboogvlaggen te 
zien zullen zijn op 11 oktober. Het COC doet een drin-
gende oproep aan bedrijven, organisaties, verenigingen, 
instellingen en particulieren om ook de regenboogvlag 
uit te hangen. Meer informatie: www.cocmiddenneder-
land.nl
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Drie keer is scheepsrecht. Een open brief aan de inwoners van Laren
Het is bijna zes maanden geleden dat de Provincie Noord-Holland, het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en 
de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek overeenstemming bereikten over AZC Crailo. Onder de vlag van het COA 
zouden eerst 300 en later dit jaar maximaal 600 vluchtelingen op Crailo worden opgevangen voor maximaal tien jaar.  

Vanuit het besef dat wij in ons dorp op een gezegend 
plekje in Europa wonen, heeft de gemeenteraad una-
niem besloten dat ons dorp zich van haar humane kant 
moest laten zien. Dus werd in september vorig jaar eerst 
crisis-noodopvang gerealiseerd in de sporthal De Klaas 
Bouthal en vervolgens een opvanglocatie op Crailo. Dat 
betekende dat Laren voor de derde keer in tien jaar tijd 
een asielzoekerscentrum ging herbergen. Er werd 
wederom door de rijksoverheid honderdduizenden 
euro’s gemeenschapsgeld geïnvesteerd om de gebouwen 
opnieuw gebruiksklaar te maken. 
We zijn een half jaar verder. De wereld is nog steeds op 
drift, je hoeft het nieuws maar een beetje te volgen om te 
onderkennen dat het vluchtelingenprobleem verre van 
vluchtig is, eerder grillig en onberekenbaar. Wat je van-
daag besluit, kan morgen weer anders liggen.  
En toch heeft staatssecretaris Dijkhoff in zijn oneindige 
wijsheid besloten dat Crailo op korte termijn ‘definitief ’ 
dicht gaat; de vluchtelingenstroom naar ons land zou 
zijn opgedroogd. De 60 statushouders en asielzoekers die 
er nu nog verblijven, kunnen er niet blijven. Om te voor-
komen dat zij weer moeten gaan zwerven, wordt er 
koortsachtig naar een plekje in de regio gezocht. 
Er is veel bereikt op en rond Crailo en daar ben ik als bur-
gemeester echt trots op. In deze regio zijn honderden 
gemotiveerde vrijwilligers in actie gekomen om de 
vluchtelingen bij te staan in het proces van integratie. 
Een grote groep instellingen en organisaties zet zich 
met hart en ziel in om de bewoners te helpen en een toe-
komstperspectief te bieden. De regiogemeenten span-
den zich gezamenlijk in om van alles te regelen op het 
gebied van integratie, beveiliging, zorg, medische voor-
zieningen, onderwijs, vrijwilligerscoördinatie, werk en 
stages. Onderwijzers werden aangenomen, politiecapa-
citeit vrijgemaakt. Laren, Bussum en Hilversum organi-
seerden gesprekken met inwoners om inzicht te ver-
schaffen en het draagvlak  te peilen. Het is mooi te 
constateren  dat AZC Crailo uiteindelijk in alle rust is 
gerealiseerd.  
Maar het is met overtuiging gedaan omdat Crailo cen-
traal in de regio en het land ligt, dichtbij uitstekende 
medische voorzieningen van Tergooi ziekenhuizen en de 
24-uurs huisartsenpost, met goed openbaar vervoer en 
een weerbare samenleving die in staat is om vluchtelin-
gen op te vangen. Scholen maakten ruimte voor asielzoe-

kerskinderen, apothekers organiseerden medicijnver-
strekking in de landstaal van de vluchtelingen, 
serviceclubs en schoolkinderen zamelden geld in om de 
eerste hulp te lenigen.
Kortom: Crailo is een bewezen goede locatie voor vluch-
telingenopvang. En toch wordt er, zonder enig voorover-
leg, weer een streep doorgehaald. Ik constateer dat in 
bitterheid omdat ik merk dat de geloofwaardigheid en 
betrouwbaarheid van het openbaar bestuur er mee in 
het geding komt. Het is niet uit te leggen dat er keer op 
keer maatschappelijke energie en veel maatschappelijk 
geld in een project wordt gestoken dat vervolgens binnen 
de kortste keren met gelegenheidsargumentatie wordt 
afgeblazen.
Ik heb er daarom voor gepleit Crailo niet definitief te 
sluiten en in portefeuille te houden voor het moment 
dat nieuwe vluchtelingenstromen Nederland bereiken. 
Zet het centrum ‘in de waakvlamstand’. Er is vast een 
creatieve oplossing te vinden voor tijdelijk gebruik. Er is 
bijvoorbeeld een enorme behoefte aan betaalbare woon-
ruimte in onze regio. Misschien dat de toch al opgeknap-
te gebouwen voor de time being kunnen worden 
gebruikt voor studentenhuisvesting?
Samen met de regiovoorzitter Pieter Broertjes, heb ik de 
publiciteit gezocht om mijn zorg over de gang van zaken 
kenbaar te maken. Voor burgemeesters geldt dat zij 
altijd de situatie onder ogen moeten zien en daar naar 
handelen. Dat zal ik dan ook op een professionele wijze 
doen. Maar met deze open brief aan u als inwoner wil ik 
tenminste uitdrukken dat voor mij drie keer scheeps-
recht is. Als Crailo nu definitief sluit is het voor mij 
klaar. Als straks de volgende staatssecretaris weer aan-
klopt met een noodhulpverzoek kan ik heropening niet 
meer geloofwaardig uitleggen.  

Elbert Roest
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Nieuws in beeld

Trijntje Oosterhuis krijg Laren Jazz aan haar voeten

Succesvolle heropening Groot aan de Brink

Lekker Laren trok duizenden 
toeschouwers uit Laren en omstreken

Plonsje bij de Speeltuinvereniging 
meer dan druk bezocht Restje Lekker Laren?

Samen op de foto bij nieuwe Buffa-
tentoonstelling in Singer Laren Streetsale trekt vele koopjesjagers

Traditionele herdenking Marteldood Sint Jan op Sint 
Janskerkhof

Larense kunstenaars gaan weer voor BEL expositie

Stef Zoon stopt jammer genoeg bij de 
brandweer



Trijntje Oosterhuis krijg Laren Jazz aan haar voeten

Alternatief Weihnachtsoratorium van 
J.S.Bach met Ton Koopman
Woensdagavond 14 december om 20.00 uur vindt er in de Sint Jansbasiliek van Laren een bijzondere uitvoering plaats 
van een uniek Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach onder leiding van Ton Koopman en het 
wereldvermaarde Amsterdam Baroque Orchestra & Choir m.m.v.  nationale solisten  (Maarten Engeltjes en Martha 
Bosch) en internationale solisten (Tilman Lichdi en Klaus Mertens). Bijzonder, omdat de wereldberoemde dirigent en 
dé Bach-autoriteit bij uitstek, Ton Koopman, uit de Kerstcantates van Johann Sebastian Bach een fonkelnieuw 
Kerstoratorium samenstelde. 

Voor Bach-fans, muzikale avonturiers én iedereen die op 
zoek is naar dat andere kerstgeluid, is er nu ‘een 
alternatief Weihnachtsoratorium.’ 

Dit  oratorium dat is opgebouwd uit vier van de meest 
sfeervolle kerstcantates , wordt door Ton Koopman ook 
uitgevoerd in o.a. Düsseldorf, La Chaux de Fonds, 
Hannover en Milaan.   

Het bekende Weihnachtsoratorium van J.S. Bach vertelt 
in zes delen het verhaal van de geboorte van Christus. 
Oorspronkelijk werden die delen niet op één avond maar 
in zes kerkdiensten van Kerst tot Driekoningen 
uitgevoerd. Bach schreef natuurlijk nog veel meer 
muziek voor de periode rond Kerst. Zoals we nu de zes (of 
vier) delen van het Weihnachtsoratorium BWV 248 
samenvoegen in één concert, zo kun je dat net zo goed 
met andere kerstcantates doen.

Programma:
J.S. Bach “Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage” 
Cantata I from Weihnachts-Oratorium BWV 248 
“Dazu ist erschienen der Sohn Gottes”  Cantata BWV 40
***
J.S. Bach “Sie werden aus Saba alle kommen” Cantata 
BWV 65      
‘Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen’ Cantata III 
from Weihnachts-Oratorium BWV 248

Uitvoerenden:
Amsterdam Baroque Orchestra and Choir o.l.v. Ton 
Koopman

Met medewerking van:
Martha Bosch (sopraan)
Maarten Engeltjes (alt)
Tilman Lichdi (tenor)
Klaus Mertens (bas)

De toegangskaarten kosten 59,50 euro (eerste rang) en 
49,50 euro (tweede rang), inclusief 2,50 euro 
administratiekosten. Bestellen via www.
weihnachtsoratorium.ntk.nl  en de Nationale 
Theaterkassa   0900-9203 (0,45 cent p/m). 
Wees er dus snel bij om u te verzekeren van de beste 
plaatsen voor dit exclusieve concert!
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Vacatures 

vrijwilligerswerk 

•  Vrijwilligers voor het in stand houden van 
het natuurschoon in ’t Gooi

We zoeken mensen die van de natuur houden en het 
leuk vinden om een ochtend in de week de handen uit 
de mouwen te steken in een van de mooie 
natuurgebieden die ‘t Gooi rijk is. Werktijden op 
dinsdag of woensdag van 09.00 - 12.00 uur. Heeft u 
interesse, neem dan contact op met Jaap Vlaanderen 
van Goois Natuurreservaat (tel. 035-621 45 98) of met 
John Smeekes (06-30035698) of mail naar vlaanderen@
gnr.nl.

• Koster m/v
Elke zondagmorgen en op de christelijke feestdagen 
wordt er in Amaris Theodotion een kerkdienst 
gehouden. Daarin gaat beurtelings een protestantse 
of een katholieke voorganger voor. Kerkvrijwilligers 
in Amaris Theodotion geven deze bewoners de nodige 
hulp om de bijeenkomsten te bezoeken. Wij zoeken 
een koster die het voorbereidende werk zou willen 
doen. Denk aan de kerkdienst startklaar te maken. 
Heeft u interesse, neem dan contact op met Jeannette 
Smit van Amaris Theodotion via tel. 035-6268856 of 
mail naar j.smit@amaris.nl.

• Vrijwilliger voor het handwerken
Elke maandagochtend komt in de ruimte van de 
activiteitenbegeleiding van Theodotion de 
handwerkclub bijeen. De handwerkclub bestaat uit 
bewoners van Theodotion die (waar nodig) onder 
begeleiding mooie handwerkjes maken. Vrijwilligers 
van de handwerkclub halen en brengen de bewoners 
van en naar de ruimte en helpen op verzoek een 
handje mee met handwerken. Werktijden op 
maandagochtend van 9.45 – 12.00 uur. Heeft u 
interesse, neem dan contact op met Jeannette Smit 
van Amaris Theodotion via tel. 035-6268856 of mail 
naar j.smit@amaris.nl

• Wandelvereniging
Meelopen en ondersteunen bij de wandelvereniging, 
iedere vrijdagochtend gaat een kleine groep lekker 
aan de wandel door Laren en maakt o.a. een stop bij 
de tennisvereniging voor een kop koffie op het 
terras! Werktijden op maandag of vrijdag van 10.00-
12.00. Heeft u interesse, neem dan contact op met 
Kitty van Wilpe van De Stichtse Hof, tel. 035-5390583/ 
035-5390800 of mail naar uitbureaudsh@vivium.nl.

• Assistent-beheerder Schering & Inslag
Het beheren van de sleutels, het wegwijs maken van 
bezoekers en het beheren van de bar op de woensdag 
en donderdagmiddag. Heeft u interesse, neem dan 
contact op met Elise Robers, tel.035-7513991 of mail 
naar vrijwilliger@hartvanlaren.nl.

Op www.versavrijwilligerscentrale.nl vindt u veel 
informatie over vrijwilligerswerk maar ook een 
uitgebreide digitale vacaturebank, waar naast de 
Larense vacatures ook vacatures uit de regio te vinden 
zijn. 

Kom langs op de Vrijwilligerscentrale als u wilt 
weten wat er voor u allemaal mogelijk is op het 
gebied van vrijwilligerswerk of maak een afspraak.

Versa Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum
Openingstijden: 
dinsdag van 10.00 – 12.00 uur 
Raadhuis, Eemnesserweg 19F
Dinsdag van 14.00 – 15.00 uur
Blaercom, Schoolstraat 3
Donderdag van 13.30 – 14.30 uur
De Malbak, Wetering 122
Tel. 035- 7504149 (dinsdag, woensdag en donderdag)
E-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl
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Larens JournaalVrijwilligers Rode Kruis
Rode Kruis zoekt vrijwillige hulpverleners 
Bevolkingszorg
Bij een ramp, incident of in een crisissituatie staat het 
team Bevolkingszorg van het Rode Kruis klaar om hulp 
te bieden aan getroffenen. Zo hebben de vrijwilligers 
bijvoorbeeld geholpen bij de ontploff ing in een f lat in 
Diemen en de brand in een verzorgingstehuis in 
Hilversum eind 2015. Ook tijdens de vluchtelingencrisis 
zijn vrijwillige hulpverleners ingezet bij de noodopvang 
van vluchtelingen in Kortenhoef, Laren en op Crailo. 

Het Rode Kruis zoekt vrijwillige hulpverleners die klaar 
staan om mensen op te vangen in noodsituaties, zoals 
rampen en calamiteiten. Het team Bevolkingszorg van 
het district Gooi en Vechtstreek ondersteunt lokale 
gemeenten en de veiligheidsregio die in deze situaties 
als eerste verantwoordelijk zijn voor het welzijn van hun 
inwoners.

Taken vrijwilligers Bevolkingszorg
De vrijwillige hulpverlener werkt in teamverband en 
onder leiding van een teamleider. Namens het Rode 
Kruis staat hij of zij klaar voor kwetsbare mensen in een 
noodsituatie en begeleidt hen naar of in een 
opvanglocatie. Een hulpverlener van Bevolkingszorg is 
daarmee het eerste aanspreekpunt voor het slachtoffer 
en biedt vervolgens praktische (geen medische) hulp én 
een luisterend oor. Onze vrijwilligers staan dag en nacht 
klaar voor de opvang en evacuatie van getroffenen. We 
voorzien hen bijvoorbeeld van eerste levensbehoeften en 
bieden een troostende arm. Aanmelden en informatie 
opvragen kan bij vrijwilligerswerkgooienvechtstreek@
rodekruis.nl, via onze site www.rodekruis.nl/
gooienvechtstreek, bel naar 035-6922622 of kom naar 
onze informatieavond over deze en andere vacatures op 
26 september aan de Torenlaan 11b in Bussum 
(aanmelden gewenst).

Indrukwekkend drama over 
vluchtelingen op toneel gebracht
Op zaterdag 1 oktober 
komt Fada Theatre een 
middag- en avondvoor-
stelling geven in College 
De Brink aan de Eemnes-
serweg 19 in Laren. Fada 
Theatre is een professio-
neel gezelschap dat 
bestaat uit vluchtelingen 
die elkaar eind 2015 heb-
ben ontmoet in de nood-
opvang van Alphen aan 
den Rijn. De spelers, zeven 
amateuracteurs en twee professionals (Ahmad al Hera-
fi en Ramez Basheer) uit Syrië, woonden samen met 
meer dan 1100 anderen in een voormalige gevangenis. 
Tussen de celdeuren ontwikkelden Ahmad en Ramez 
hun indrukwekkende voorstelling. Naar een script hoef-
den de twee theatermakers niet lang te zoeken. Elk 
mens in een noodopvang heeft zijn eigen verhaal. Uit-
eindelijk zijn negen vluchtverhalen verwerkt in ‘Talent 
op de vlucht’. De acteurs spreken Arabisch maar dankzij 
het expressieve spel en de boventiteling is het zeer toe-
gankelijk toneel, met prachtige muziek.

Na afloop lichten de 
acteurs de verhalen toe 
en kunnen vragen wor-
den gesteld.

Er zijn 2 voorstellingen 
op zaterdag 1 oktober.
De eerste om 16.00 uur 
en de tweede om 20.30 
uur. 
Locatie:  College De Brink, 
Eemnesserweg 19, 
ingang achter het 

Gemeentehuis waar ook een ruime parkeergelegen-
heid is.

Kaarten zijn € 10,00 en vanaf 28 augustus te verkrijgen 
bij Larense Boekhandel, de Ontmoetingskerk aan de 
Kerklaan, na afloop van de dienst op zondagochtend en 
via www.pglaren-eemnes.nl/fada

Het optreden van Fada Theatre is, met enthousiaste ondersteuning 
door B&W van Laren en Eemnes en door de Larense Boekhandel, geor-
ganiseerd door de Protestantse Gemeente Laren Eemnes (PGLE).
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TheaTeragenda

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

Zondag 18 september
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur - Papageno Huis €  5,00
Fiona Robertson (viool) en Jaap Kooi 
(piano). Werken van F. Schubert, M. 
Ravel en K. Szymanowski.

vrijdag 23 september
Mozambikaanse stemkunstenaar 
en gitarist Neco Novellas
20.15 uur - Brinkhuis Theater €  15.00
Neco Novellas is geboren in 
Mozambique en groeit op in een 
muzikale familie. Al op jonge leeftijd komt hij in 
aanraking met traditionele muziek en dans. Maar ook 
de westerse folk-, pop- en jazzmuziek leert hij al snel 
kennen via o.a. de programma’s van National Radio. 

Zondag 25 september
Papageno Koffieconcert*
11.30 uur - Papageno Huis €  5,00
Mao Omori (piano). Werken van Haydn, 
Hummel en Beethoven.

Maandag 26 september
Scharrelconcertje
17.00 - 18.30 uur - Brinkhuis Theater
Toegang gratis
Het eerste Scharrelconcertje van het 
nieuwe seizoen. Deze keer met speciale 
gast Rudi Driessen (cellist) en met Veronique Hofman 
(zang)  en Bram Rutten (piano). Het programma van 
deze avond: Chansons d’Amour. 

Vrijdag 30 september
Uylenspyghel Classics - Jenufa Gleich 
en David Aronson
20.15 uur - Brinkhuis Theater €  17.50
Een uniek optreden van de Amerikaanse 
sopraan/operazangeres Jenufa Gleich 
en haar begeleider , de beroemde David 
Aronson van het Weens Staats Opera! Jenufa Gleich is 
een zeldzame dramatische sopraan die zich met gemak 
en flexibiliteit beweegt tot in het hogere register. David  
Aronson komt uit New York en voltooide zijn studie o.a. 
aan de Manhattan School of Music. In 1982 wordt hij 
aangesteld als kapelmeester in Luzern, waar hij meer 
dan 40 Opera’s, operettes en balletten dirigeerde.

Vrijdag 7 oktober
Ibrahim Mousa, Transit, toneel
20.15 uur - Singer Laren
€ 22,00 / supporters € 19,50
In TRANSIT vertelt de Nederlands-
Palestijnse schrijver en acteur Ibrahim 
Mousa over een man die met zijn dode vader van 
Nederland naar Palestina is gereisd om hem in zijn 
geboortegrond te begraven. Mousa maakt je deelgenoot 
van zijn wanhoop als hij bij de laatste grens te horen krijgt 
dat een nieuwe wet dicteert dat door overlijden de 
verblijfsvergunning van een Palestijn vervalt; dat daarom 
zijn dode vader niet mag doorreizen en hij hem dus niet in 
Hebron kan begraven.

Zaterdag 8 oktober
De Partizanen, Welkom in Partizanië, 
cabaret 20.15 uur - Singer Laren
€ 22,00 / supporters € 19,50
De kurkdroge humor van De Partizanen 
kent u misschien van hun met de Neerlands Hoop 2015 
bekroonde titelloze debuut, de prijs voor meest 
veelbelovende cabaret-act. Of van hun rubriek in het 
populaire tv-programma ‘Cojones’. Komend seizoen gaat 
het duo – Thomas Gast en Merijn Scholten – opnieuw het 
land in. Om u nogmaals ervan te overtuigen dat De 
Partizanen de moeite waard zijn. En het leven dus ook. Pak 
in die tas en gun uzelf een enkele reis naar het beloofde 
land.

Vrijdag 28 oktober
Dolf Jansen, Veilig, Oudejaars 2016 
(Tryout), cabaret
20.15 uur - Singer Laren
€ 22,00 / supporters € 19,50
Het theater is een plek waar u veilig bent, zeker als Dolf 
Jansen zijn ‘Oudejaars 2016’ komt spelen. Binnen anderhalf 
uur weet u wat er gebeurd is en waarom dat zo was. Weet 
u alles wat had kunnen gebeuren en waarom dat niet zo 
was. Weet u hoe mooi en liefdevol, maar ook hoe 
hartverscheurend lelijk een jaar kan zijn. En om bijna al die 
momenten zult u keihard lachen. Omdat u zich veilig 
voelt. Of waant.

* Kaarten voor de Papageno Koffieconcerten zijn te 
bestellen via tzaaltje@stichtingpapageno.nl.
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Ingezonden brief

Eindelijk rust voor 
Maggy Lekeux? 
Als grootouders van een tweetal stoere scouts volgen we de soap rondom de locatie van 
scouting Maggy Lekeux  in Laren met argusogen. Het is duidelijk dat de juridische strijd om 
de scouts te verdrijven niet gaat om reële overlast, maar dat het een prestigestrijd van de 
omwoners met de gemeente betreft. Deze strijd heeft inmiddels een enorm bedrag aan 
gemeenschapsgeld !! gekost en belemmert al jarenlang de noodzakelijke verbetering van de 
scoutinglocatie.  

Omdat de klagende omwoners op grote afstand van 
het clubhuis wonen is het onbegrijpelijk dat men 
geluidsoverlast zou hebben van kinderen die daar op 
zaterdag  een paar uurtjes doorbrengen. Net zoals wij, 
woont de meerderheid van de Larense bevolking op 
gehoorsafstand van een school, sportveld of ander 
ontspanningscentrum. Wanneer iedereen dezelfde 
gevoelige zintuigen zou hebben als de omwoners van 
de scoutinglocatie, zouden alle scholen en evenementen 
verbannen moeten worden naar een verafgelegen 
polder.

De omwoners noemen de scoutinglocatie een 
“aantasting van de natuurlijke rustige omgeving”. In 
werkelijkheid betreft de locatie een postzegel, met 
daarnaast de A1 die als een hardnekkige tinnitus dag en 
nacht blijft doorsuizen. Daar kan nog bij opgeteld 
worden dat de buren grenzen aan de sportvelden. 
Hoezo rustige omgeving?

Ook  de genoemde parkeeroverlast is nonsens. Op 
verzoek van de leiding van Maggy Lekeux parkeren de 
ouders op een afgelegen locatie en lopen de laatste 
200 meter. 

Het is bizar dat de scouts al jarenlang worden gegijzeld 
door een prestigestrijd van een aantal onbuigzame 
omwoners. We hopen dat deze egostrijd snel zal worden 
beslist en er ruimte zal komen voor vreedzame 
co-existentie waarbij er eindelijk een echt scoutinghonk 
voor Maggy Lekeux kan komen en… weer rust in de tent.  

A.J. van Diepen, Laren

 

www.viaverspoor.nl • 035 531 34 32

Nalatenschapsdossier &  
Boedelbegeleiding

Verstand van (nabestaanden) zaken, 
gevoel voor mensen

ViaVerspoor_LarensJournaalt_71x52mm_Laren_versie3.indd   1 01-02-13   16:14

“ SAMEN STAAN WE 
 NOG STERKER 
 TEGEN MS!”
 
 ALEX VAN DER ZOUWEN 
 -KRAANTJE PAPPIE- 

 AMBASSADEUR NATIONAAL 
 MS FONDS

MSCOLLECTE.NL
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Een jaar na de officiele opening door koningin 
Máxima is het Papageno Huis klaar om de 
buitenwereld binnen te halen. Er worden vrijwel 
dagelijks activiteiten georganiseerd waarbij 
iedereen welkom is!

Het Papageno-koor
Monteverdi of Andrew Lloyd Webber zingen? Durf jij? 
Geef je dan op voor het Papageno Koor. Stap in de 
voetsporen van Nederlandse artiesten zoals Birgit 
Schuurman en Leona Philippo en laat je door de bekende 
dirigent en stemcoach Sigrid van der Linden tot grote 
hoogtes begeleiden. Ervaring is niet een vereiste, maar je 
stem moet wel klinken én je moet plezier hebben in het 
zingen in een koor. Ben je tussen 18 en 55 jaar dan kun je 
je aanmelden voor dit koor. Lief hebbers worden 
uitgenodigd om aan een ‘intake-workshop’ mee te doen 
zodat Sigrid een mooi gevarieerd koor kan samenstellen. 
Meedoen of vragenstellen? Dat kan via meedoen@
stichtingpapageno.nl.
Docente Sigrid van der Linden, locatie Papageno Huis / ‘t 
zAaltje, maandagavond 19.30 – 20.00 uur, intake 
workshops maandag 19 en 26 september om 19.00 uur, 
leeftijd tussen 17 en 55 jaar, kosten 10 euro per maand.

Samen sporten
Een leuke sport kiezen is best lastig en daarom 
organiseert het Papageno Huis in samenwerking met 
Zorg in Bewegen een wekelijks sportprogramma. Voor 
dit programma hoef je nog geen goede conditie te 
hebben, daar gaan we aan werken. Bijzonder is hieraan 
dat sportverenigingen uit Laren mee gaan doen! Dit 
najaar zullen tennisclub ‘t Laer, de hockeyclub, 
tafeltennisvereniging en SV Laren sportieve workshops 
geven. Meedoen of vragenstellen? Dat kan via meedoen@
stichtingpapageno.nl.
Organisatie Zorg in bewegen, locatie Papageno Huis / 
sportruimte, donderdagavond 18.30 – 20.00 uur, daarna 
vrij sporten, start 15 september, geschikt voor jongeren 
van 15 tot 21 jaar, kosten 10 euro per maand.

Het Papageno Huis bruist dit najaar
25jaar

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

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Particulier,
PGB

& WMO

Comfort in 
tuinberegening

Kaap Hoornstroom 16, 1271 EL  Huizen 
 Tel.: 035 - 523 47 79 

info@raintech.nl  •  www.raintech.nl

Beregening
Bronboringen
Servicedienst 

Webshop



19

No stress
Stress voor school? Helemaal niet nodig! Na de 
herfstvakantie start Ellen Bron een cyclus Mindfulness 
voor jongeren. Op woensdagmiddag na school drink je 
een kop thee in ons restaurant en daarna ga je met elkaar 
aan de slag in de rustige souterrainruimte. Meedoen of 
vragenstellen? www.bemindful.nl.
Docente Ellen Bron, locatie Papageno Huis /souterrain, 
woensdagmiddag 16.15 – 17.45, start 21 oktober, voor 
middelbare school scholieren, kosten 90 euro voor zes lessen.

Digitaal componeren
Maak muziek door te wuiven met je hand. Draai met je 
hoofd en je hoort het  geluid van hoge golven aan het 
strand. Speel een muzikaal deuntje door je vooruit of 
achteruit te bewegen.
Muziektechnologie is de technologie waarin 
elektronische apparaten als computers, synthesizers en 
sensoren worden ingezet om muziek te genereren, te 
componeren of te arrangeren.  
MusiXanders speelt in op deze tendens door lessen aan 
te bieden in het maken van muziek op de computer. De 
lessen worden gegeven in kleine groepen van 4 tot 
maximaal 6 personen. De cursist leert eigen muziek te 
maken met het toegankelijke programma Ableton Live. 
Docent Xander Sijperda, locatie Papageno Huis /
multimediaruimte, woensdagmiddag 15.30 – 17.00, start 
21 september, leeftijd vanaf 12 jaar, kosten 200 euro voor 
10 lessen. Aanmelden en informatie: xander@
musixanders.com / 0651607540.

Papageno Kunstclub
Maja Boot heeft er zin in en wij ook. Maja is een 
fantastische kunstenares die heel inspirerend lessen 
geeft aan jongeren. We gaan er een kunstfeestje van 
maken, ervaring of talent zijn niet nodig maar wel een 

vrolijke  en creatieve instelling! Tijdens de lessen leer je 
werken met schildersmateriaal, hout, ruimte en muziek. 
Nette kleren zeker niet nodig. Meedoen of vragenstellen? 
Dat kan via meedoen@stichtingpapageno.nl.
Docente Maja Boot, locatie Papageno Huis / souterrain, 
zondagmiddag (tweewekelijks) 14.00 – 17.00 uur, start 2 
oktober, leeftijd van 12 tot 21 jaar, kosten 8,50 euro per les.

Dansen maar
Dansen is heerlijk, het is goed voor je lichaam en geest en 
geeft veel plezier! Bovendien leer je gemakkelijk andere 
mensen kennen. Fiona Voet geeft in het najaar danslessen 
in het Papageno Huis, allerlei dansstijlen komen voorbij. 
Na een paar lessen kun je aan de slag met de Quickstep 
(foxtrot), Engelse Wals, Chacha en Rumba.
Meedoen of vragenstellen? Dat kan via meedoen@
stichtingpapageno.nl.
Docente Fiona Voet, locatie Papageno Huis / zAaltje, 
zaterdagmiddag 16.00 – 17.00 uur, start 24 september, 
leeftijd van 12 tot 21 jaar, kosten 2,50 euro per keer.

Naar de film
Muziekfilms en f ilms die over bijzondere mensen gaan. 
Die gaan we vertonen op vrijdagavonden in het Papageno 
Huis. Het f ilmteam is nog niet compleet dus we starten 
eind september. Wie kent mensen die willen deelnemen 
aan het f ilmteam? Geef je op via activiteiten@
stichtingpapageno.nl

In ontwikkeling voor dit najaar
- Papageno popkoor
- Jongeren soos
- DJ workshops
- Fotografie workshops
- Nog meer sport en bewesgen

Het Papageno Huis bruist dit najaar
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Ouderschapsplan
220 jaar geleden werd de eerste echtscheiding in  
Nederland uitgesproken. Het is nog steeds de rech-
ter die de echtscheiding uitspreekt, maar de proce-
dure en de aanpak zijn sindsdien enorm veranderd. 
Zo wordt van ouders nu geëist, dat zij voor de schei-
ding eerst samen een ouderschapsplan maken. Daar-
van zijn op internet genoeg voorbeelden te vinden. 
Veel zijn erg omvangrijk en bevatten allerlei details, 
die niet iedereen nodig vindt. Er zijn gelukkig  
genoeg ouders, die een overeenkomst zelf eigenlijk 
niet nodig hebben en hem alleen opstellen omdat  
de wetgever dat verplicht heeft gesteld bij een  
scheiding. Voor hen hierbij de vier zaken, die er  
in elk geval in moeten: 
1 De zorgverdeling of omgangsregeling: wanneer 
verblijft het kind bij vader en wanneer bij moeder.
2 De manier van overleg en informatieverschaffing 
over belangrijke kwesties rond de kinderen, zoals 
schoolkeuze en medische ingrepen.
3 De verdeling van de kosten van de kinderen;  
betaalt een ouder kinderalimentatie of maakt ieder 
een bedrag over op een aparte bankrekening die  
alleen voor de kinderen wordt gebruikt? 
4 Hoe de kinderen zijn betrokken bij het maken 
van het ouderschapsplan.

Dat is het. Er hoeft niet meer in dan deze afspra-
ken. Toch zou ik iedereen aanraden om ook vast te  
leggen wáár de kinderen hun hoofdverblijfplaats 
hebben, al was het maar omdat de toepassing van  
een paar belangrijke fiscale en andere overheidsre-
gelingen afhankelijk zijn van die keuze. Dat is zeker 
iets om na te gaan, gezien de financiële gevolgen. Uw  
advocaat is daarvan op de hoogte. Overigens, een 
hardnekkig misverstand is dat kinderen van twaalf 
jaar of ouder zelf mogen bepalen bij welke ouder 
zij gaan wonen na een scheiding; zij hebben wel een 
stem, maar het zijn de ouders die samen beslissen.  k

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.

vandepas@vanderloeff.nl  |  www.vanderloeff.nl

Column Clasien_71X220_sept2016.indd   1 05-09-2016   16:55:21

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

www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  

TE KOOP: DAMMAAT 11  LAREN 

TE KOOP: SCHOOLPAD 21  LAREN 

TE KOOP: MELKWEG 9  LAREN 

TE KOOP: P. HENDRIKSPARK 11  LAREN 

NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM 
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volgt

21Vrijwilliger Willie Bitter van de 

koffieochtend

Vrijwilligersavond
R E P O R T A G E

Werkt alles?

Foto‘s: Leo Janssen

Elise Robers zorgt voor 

een gezellige avond

Vrolijkheid met de Pauwergirls

Jongerenwerker Sean Bogaers zet de vaart erin.

Vrijwilliger Good old Bep de Boer

Vrijwilliger Wim Huisman en 

wethouder Van der Pols

Het Repair Café was er ook en vrijwilligster Martha de Wit

Mede-organisator (met gemeente en HKL) Janny Hospers van Versa Welzijn geniet

Dynamic Arts trapt af

LB-voorman Peter Calis en 

BEL-journaliste Carin van den Berg

Cabaret Cats &Kitts

Contact met elkaar
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Expositie: YouROTeens, Eyes on Future.
Portretten van 29 tieners door Monique
Neelen. In de Kloostertuin beelden van
Jannie van Rijswijk.
September
Vr 16 Concert "Stormvogel" *
20.15
Di 20 Prinjesdag ontbijt
07.00
Di 20 Film Spotlight
14.30
Di 20 PEPTalk "Help, een puber!"
19.45
Woe 21 Film Room *
19.30
Woe 21 Lezing Susan van Berkel
19.30
Vr 23 Wereldmuziek Neco Novellas *
20.15
Woe 28 Film The Lady in the Van *
19.30
Vr 30 Klassiek Gleich & Aronson*
20.15

Oktober
Za 1 BrocanteAntiekmarkt
10.00
Woe 5 Film Monsieur Chocolat *
19.30
Do 6 Gooische Vrouwenzaken
10.30
Woe 12 Film A Bigger Splash *
19.30
Vr 14 Toneel "Gif" *
20.15

* + Dagschotel. Altijd reserveren!
www.hartvanlaren.nl voor alle informatie

Bondscoach
Net als bij voetbal zijn we allemaal de coach, we 
weten het beter en aan ons inzicht geen twijfel. Het 
Nederlands elftal moet beter en zoals het nu gaat 
wordt het nooit meer iets. Afijn, van voetbal weet ik 
niets, maar van makelen des te meer. Zo staat het 
huidig woningaanbod in Laren onder druk, veel 
verkocht, totaal aanbod nagenoeg gehalveerd. Het 
aanbod is laag en de kopers komen van buitenaf. En 
zo komt het nu veelvuldig voor dat er voor één woning 
meerdere geïnteresseerden tegelijk zich melden. Het 
welbekende twee honden vechten om een been. 
Hierbij is er steevast één verliezer, de eerste die zich 
meldt en biedt is niet per definitie de koper. In 
Nederland is het zo geregeld dat een mondelinge 
overeenstemming tussen (particuliere) koper en 
verkoper niet rechtsgeldig is. En zo kan het 
voorkomen dat een tweede koper, ondanks de 
mondelinge overeenstemming een beter voorstel aan 
de verkoper voorlegt. En dan zou het in een ideale 
wereld zo zijn dat men ethisch handelt en de eerste 
partij vraagt zijn of haar voorstel te evenaren of te 
verbeteren. 
Veelvuldig is het een f inanciële afweging, men kijkt 
alleen naar de koopsom en in mindere mate naar de 
bijkomende voorwaarden. En gunning daar hebben 
we het in een heetst van de strijd niet over. In de 
huidige markt komt het zelfs voor dat kopers, de 
verkopers rechtstreeks benaderen om een ander de 
loef af te steken, netjes nee, geheel niet. Het komt er 
dus op neer dat men een door beide partijen getekende 
koopovereenkomst nodig heeft voordat u zich 
rechtsgeldige Koper kan noemen.
Voor de woning zoekende consument is een aankoop 
een gewichtige zaak, waarom zou u zich niet laten 
bijstaan door een aankoopmakelaar. Deze draagt bij 
aan de transparante communicatie én veelal een beter 
aankoopresultaat. 1 oktober is er weer de landelijke 
openhuizen dag van de NVM, zoek en kijk en overleg 
met vrienden en familie/coaches. Wees welkom en 
maak gebruik van de NVM professional voor de 
aankoop of verkoop.

Column
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Fred van Sprang

EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

Wilt u weten welke diensten Versa Welzijn in het nieuwe 
seizoen 2016-2017 aanbiedt? Of welke activiteiten bur-
gers, diverse organisaties en Versa Welzijn organiseren in 
de buurthuizen, wijk-, ontmoetings- en jongerencentra? 
Via www.versawelzijn.nl/activiteiten kunt u zoeken 
naar activiteiten bij u in de buurt. Ook staan op deze 
pagina activiteitenoverzichten per gemeente of wijkcen-
trum. U kunt de folders en activiteitenoverzichten van 
Versa Welzijn ook ophalen op locaties van Versa Welzijn, 
in de bibliotheek of op het gemeentehuis, of per post ont-
vangen. Meer informatie: via de afdeling Communicatie 
van Versa Welzijn, 035 623 11 00 of communicatie@versa-
welzijn.nl.

Dat is de titel van de expositie die 
op 8 september in het BEL-Kantoor 
in Eemnes van start is gegaan. Het 
zijn de trefwoorden voor het werk 
van de 12 deelnemende kunste-
naars die allen hun atelier hebben 
in Laren, met een extra verbindend 
element: de manier waarop zij 
kleur en passie tot uiting brengen 

in hun individuele werk. Dit heeft geleid tot een bijzon-
dere tentoonstelling, waarbij de combinatie en de afwis-
seling in materiaal, vorm en kleur van de kunstwerken 
en de eigen signatuur van de kunstenaars samen de 
kracht van de expositie 
vormen. Exposerende 
kunstenaars zijn Aman-
da Spoel, Angela Horvers, 
Anna Tananyan, Bernard 
Vlaar, Janine Boot, Kees 
Kerkhof, Kirsten Reuch-
lin, Loeki Stam, Paul 
Otto, Valentijn Zwanikken, Willibrord Rooswinkel en 
Winnie Fokker. Meer informatie: www.kunstinlaren.nl. 
De kunstwerken zijn te bezichtigen t/m 18 oktober aan 
de Zuidersingel 5 te Eemnes tijdens de openingstijden: 
ma. t/m do. van 8.30 uur tot 17.00 uur, vr. van 8.30 uur tot 
12.30 uur.

Voor de meeste mensen betekent dit weer in het ritme 
komen en sporten hoort daar ook bij! Wij helpen u graag 
het sporten op te pakken. Bij Jovitaal Fitness, gevestigd 
in Johanneshove, kunt u zelfstandig f itnessen. Op 
maandagmiddag, dinsdagochtend en woensdagochtend 
in groepsverband en onder begeleiding van een f itness-

Diensten en activiteiten Versa Welzijn 
seizoen 2016-2017

Kleur, kracht en passie

Vakantie voorbij: Kom in beweging!

trainer. Lukt het u niet om overdag te sporten, dan kunt 
u zonder begeleiding maandag t/m vrijdagavond tot 
19.30 uur terecht. Liever met begeleiding? Al met 3 perso-
nen is het mogelijk om een nieuwe groep te starten. Dag 
en tijdstip in overleg met de f itnesstrainer, Esther Schip-
per. Wilt u meer informatie? Bel dan naar Esther Schip-
per (06-16244991) of kijk op www.vivium.nl/johannesho-
ve-activiteiten-en-verenigingen.

Een keer ervaren wat yoga voor je 
kan doen? Sluit dan aan bij een 
gratis proef les kinder-, volwasse-
nen- of moeder & kind-yogales in 
Laren. Voor zowel beginners als 
gevorderden.  We zijn van nature in 
beweging, lichamelijk en geeste-
lijk. Yoga maakt hierin een crea-

tieve verbinding en helpt die twee delen samen te laten 

Voel je beter door yoga
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SeniorWeb Eemnes is op 
donderdag 1 september 
gestart met de bekende 
wekelijkse inloopochtend 
in de Bibliotheek te Eem-
nes, Raadhuislaan 49b. 
Aanvang 10. 00 tot 12.00 

uur. Daarnaast kunnen vanaf maandag 12 september 
a.s. weer workshops worden gevolgd.: t.w. Tablet – 
Android en vanaf woensdagochtend 14 september Apple 
iPad. In 4 ochtenden leggen wij u de beginselen van deze 
apparaten uit. Wel dient u uw eigen tablet of iPad mee te 
nemen. Heeft u vragen omtrent Windows 10 of andere 
vragen op computergebied? Loop gerust bij ons binnen. 
Wilt u meer weten of zich opgeven, ga dan naar onze 
website seniorweb.Eemnes.nl (zonder www.) of ga naar 
de balie van de bibliotheek voor een inschrijfformulier. 
U kunt ook contact opnemen met Steven Oudhuizen, 
telefoon 06-46721140 of e-mail: s.oudhuizen@xs4all.nl.

In september worden in Museum Hof land de lezingen 
op de derde zondag van de maand weer hervat. Op zon-
dag 18 september is de titel van de lezing: ‘Wat kunnen 
we leren van klimaatveranderingen in het verleden? - 
Een blik terug in de tijd vanaf het einde van de laatste 
ijstijd tot heden’. Spreker is Dr. W.Z. (Wim) Hoek, univer-
sitair hoofddocent fysische geografie bij de faculteit geo-
wetenschappen in Utrecht. Zijn specialisatie ligt op het 
brede terrein van de (paleo)ecologie en (paleo)klimaat-
ontwikkeling van het Holoceen. Hij is een van de samen-
stellers van het in 2015 verschenen boek ‘De vorming van 
het land, geologie en geomorfologie’. De lezing gaat wat 
dieper in op de veranderingen in klimaat en landschap 
van Nederland over de laatste 15000 jaar. We weten alle-
maal dat het klimaat schommelt en dat vanaf het einde 
van de laatste ijstijd opwarming en zeespiegelstijging 
hand in hand gingen. Over het hoe en wat valt het nodi-
ge te vertellen; dat hoort u deze middag. De lezing begint 
om 14.00 uur, duurt ongeveer een uur en wordt gegeven 
in het souterrain van het museum. Het aantal plaatsen 
is beperkt tot ongeveer 40 en soms is de belangstelling 
voor een lezing zo groot dat bezoekers helaas teleurge-
steld moeten worden. Reserveren is niet mogelijk. Het 
museum is gevestigd aan de Hilversumseweg 51 in Laren 
(tegenover restaurant La Place) en is open vanaf 13.00 uur. 
De lezing is vrij toegankelijk voor museumbezoekers. 
Vrienden/donateurs van het museum en museumkaart-
houders hebben gratis toegang tot het museum. Voor 
verdere informatie: zie de website: www.geologischmu-
seumhof land.nl.

SeniorWeb Eemnes 

Lezing over klimaatveranderingen 

werken. Yoga helpt bij stress, buik- en hoofdpijn, perfec-
tionisme en overprikkeling. Je leert de grenzen van je 
eigen lichaam verkennen en creëert balans waardoor je 
meer innerlijke rust ervaart, evenwicht en kracht toe-
neemt, weerbaarheid groeit, je beter slaapt, je concentra-
tie verbetert en zelfvertrouwen groeit. Simone Onland is 
yoga- en kinderyogadocent en coach die met veel liefde 
en persoonlijke aandacht haar passie voor yoga deelt. Bel 
voor meer info of een proef les 06-10185117 of bezoek 
www.QiMare.nl.  

In september beginnen 
de nieuwe meditatie-cur-
sussen en coachingses-
sies in CAMALARAH, 
Larens’ Centrum voor 
Spirituele Ontwikkeling 
aan het Raboes nr. 7, 

onder leiding van meditatieleraar Carla Hamburger. Wil 
je regelmatig ontspannen, je niet laten opjagen, de tijd 
nemen om je levensdoel te vinden, en dit ook uitvoeren 
in jouw tempo en op jouw manier? Mediteren kan je 
daarbij helpen. Door meditatie kun je de verbinding met 
jezelf en je omgeving verdiepen en gaan leven vanuit een 
groter bewustzijn. Lessen en coaching worden naar keu-
ze gegeven in kleine groepen of individuele sessies, zowel 
voor beginners als gevorderden. Belangstelling? Bel 035 
- 538 05 51 of kijk op www.camalarah.nl.

Zangstudio Laren is er voor iedereen die van zingen 
houdt. Er worden individuele zanglessen gegeven aan 
volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar. Er zijn ook koren, 
projecten en workshops. Je kunt zingen in het Larens 
Vrouwenkoor ‘Octimbre’ en/of in het projectkoor ‘La 
VocE’. Beide koren bereiden zich voor o.l.v. Ton Philips op 
een Kerstoptreden op 16 december in de Johanneskerk. 
Ook het Bijna Weekendkoor gaat weer van start (twee 
keer per maand op vrijdagmiddag). Verder zijn er work-
shops a capella zingen en mantrazang. En er is een try 
out “Heartsongs”. Meer weten of inschrijven? Kijk op 
www.zingeninlaren.nl. Interesse in de nieuwsbrief ? 
E-mail: info@zingeninlaren.nl of bel 035 – 621 16 15 (Ton 
Philips).

Mediteren

Nieuw programma Zangstudio Laren
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ten als overheid, 
kerk, familie en 
vaste banen? Of 
is het ‘de mens 
en zijn ontmoeting met de globalisering’? (Duits Minis-
ter van Financiën en lid van de Eurogroep Wolfgang 
Schäuble). We doen deze morgen een poging vat te krij-
gen op ‘de tijdgeest’. Bas Heijne (1960) heeft zich intensief 
met dit onderwerp beziggehouden. Binnenkort ver-
schijnt zijn boek Onbehagen bij Ambo Anthos. Dagvoor-
zitter is de Larense Jan Rinzema, predikant, schrijver en 
theoloog en bekend van zijn open erediensten, lezingen, 
kunstprojecten als ‘Barmhartigheid’ (2016) en zijn digi-
tale inspiratiesite www.preekvandeweek.com. De 
muziek wordt verzorgd door het duo Amanda Spoel 
(accordeon) en Ernö Olah (viool). Eenieder is van harte 
welkom in het Brinkhuis van 07.00 tot 09.00 uur. Kosten 
€ 19,50. Opgeven bij Ank van der Zee via contact@
preekvandeweek.com. 

U bent van harte welkom 
om te komen genieten van 
het optreden van The Gui-
tar Connection op dinsdag 
20 september in Vivium 
Johanneshove aan de Eem-
nesserweg 42. Het duo zal 

werken spelen van o.a. Albéniz, De Falla, Debussy en 
Rossini. Entree is gratis, koff ie en thee zijn tegen beta-
ling verkrijgbaar. Meer informatie: www.vivium.nl/
johanneshove-agenda.

Heb je een eigen inkomen en wil je je geldzaken op orde 
krijgen en houden? Als je al langere tijd een eigen huis-
houden runt en bereid bent met je f inanciële situatie 
aan de slag te gaan, is deze cursus wat voor jou. Hoe ga je 
om met post ordenen en een maandbegroting maken, 
soorten uitgaven onderscheiden en verzekeringen, jaar-
planning, sterke kanten in het huishoudgeld, sociale 
druk en assertiviteit? Je leert beter om te gaan met geld 
door er zelf en met anderen aan te werken. De cursus 

Concert The Guitar Connection

Cursus Uitkomen met Inkomen

Al ruim 25 jaar laat hij liedjes en 
sketches horen op de radio, met 
een deskundige toelichting. Zijn 
tijd is dan altijd beperkt. Hij wil 
op de radio het liefst zoveel moge-
lijk repertoire laten horen en dus 
zo weinig mogelijk praten. Maar 
met een publiek voor zich dat hij 
aan kan kijken en dat terugkijkt 

(en praat) is het wat anders. Dan kan hij dieper ingaan op 
de geschiedenis van het cabaret, timing van een grap, 
achtergronden van een liedje en het schrijfproces van 
(lied)teksten. De tijd dat je met z’n allen naar een plaatje 
luisterde lijkt verleden tijd. Zelfs het samen naar een tv-
programma kijken is er nauwelijks nog bij. Kick van der 
Veer wil samen met zijn publiek gewoon weer naar een 
plaatje luisteren. Met zijn allen. Zodat we dat niet verle-
ren en ons realiseren hoe gezellig dat eigenlijk is. Een 
avond met Kick zal licht en luchtig zijn, met veel lachen. 
En uiteraard ook ruimte voor de ernst. Bijna alles komt 
aan bod en is bestemd voor alle leeftijden. Bibliotheek 
Laren theaterzaal, maandag 19 september, 20.00-22.00 
uur. Entree € 7,50.

In samenwerking het Brinkhuis organiseren de Vrien-
den van Preek van de Week een groots Prinsjesdagontbijt 
op dinsdag 20 september met als onderwerp ‘Het moder-
ne onbehagen’. Gastspreker is schrijver, essayist en 
‘Zomergasten’-presentator Bas Heijne. Er waart een 
nieuwe geest door Europa. Die geest heet ‘onbehagen’. 
Mensen voelen zich bedreigd door de lage rentestanden, 
baanonzekerheid, Brexit, vluchtelingen, wankelende 
beurzen, etc. Wat is de oorzaak van dat onbehagen? Zijn 
we het geloof in de kracht van Europa en de kracht van de 
samenleving kwijtgeraakt? Voelen de mensen zich onbe-
schermd door het wegvallen van beschuttende institu-

Kick van der Veer: Geschiedenis van het 
Nederlandse cabaret 

Prinsjesdagontbijt ‘Het moderne 
Onbehagen’
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bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur en wordt gegeven 
op woensdagochtend van 10.00-12.00 uur in wijkcen-
trum De Malbak, Burg. Tydemanplein 3 te Blaricum. De 
eerste bijeenkomst is op 21 september 2016. Voor inwo-
ners van Gooi en Vechtstreek is de cursus gratis. Aanmel-
den kan per mail: groepswerk@versawelzijn.nl, of telefo-
nisch (035) 683 01 54. Meer informatie: www.versawelzijn.
nl/amw.

Het Winterprogram-
ma van de Protestant-
se Gemeente Laren 
Eemnes (PGLE) is op 
zondag 11 september 
in de Ontmoetings-
kerk van start gegaan. 

Het thema is ‘Verbinden’. Op de woensdagavonden 21 en 
28 september en 5 oktober 2016 gaat ds Job de Bruijn 
evenals vorig jaar, in de Johanneskerk Basaal Bijbellezen. 
Nu over het boeiende boek Esther, een spiegel voor elke 
tijd! Over Esther wordt in maart 2017, ook een musical 
opgevoerd. Ook dit jaar zijn er interessante sprekers in 
het Winterprogramma zoals Ahmed Marcouch, lid van 
de Tweede Kamer voor de PvdA, Marjan Minnesma, drie-
maal op rij verkozen tot nummer 1 van de duurzame 100 
lijst van Trouw, rabbijn en journalist Tamarah Benima 
over wat de Joden verbindt en Frits Spits die de verbin-
ding tussen popmuziek en geloof gaat leggen. Het win-
terprogramma telt een twaalftal verbindende bijeen-
komsten. Zie ook www.pglaren-eemnes.nl. Datum, tijd 
en plaats Basaal Bijbellezen over Esther: woensdagavond 
21 en 28 september en 5 oktober, 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! 

U bent van harte 
welkom om op don-
derdag 22 september 
om 14.45 uur te 
komen genieten van 
Ingrid Nugteren en 
Heleen Vegter. Zij 
zullen onder andere 

liederen zingen van Grieg, Mozart, Bellini en Puccini. 
Entree is gratis, consumptiebonnen zijn verkrijgbaar bij 
de receptie. Kijk op www.vivium.nl/torenhof-agenda 
voor meer informatie.

Bijbelboek Esther drie avonden centraal

Concert Ingrid Nugteren en Heleen Vegter 

Welke wensen ziet u graag 
in vervulling gaan? En 
welk talent heeft u te bie-
den? U bent van harte uit-
genodigd op donderdag-
ochtend 22 september in 
Vivium Johanneshove in 
Laren en/of op donderdag-
ochtend 29 september in 
Vivium Torenhof in Blari-
cum. Op deze ochtenden 

ontdekken we met elkaar welke talenten en wensen u 
heeft en wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Op 
www.vivium.nl/johanneshove-nieuws en op www.vivi-
um.nl/torenhof-nieuws vindt u de volledige uitnodi-
ging met enkele voorbeelden van wensen en talenten ter 
inspiratie. Graag tot ziens vanaf 10 uur aan de Eemnes-
serweg 42 in Laren of de Torenlaan 22 in Blaricum.

Op 25 september zet het Rosa Spier Huis haar zaaldeuren 
speciaal open voor kleinkinderen en hun opa’s en oma’s. 
In de theaterzaal is om 15.30 uur de muzikale kinder-
voorstelling ‘Stamboom’ te zien. De voorstelling van 
Magali de Frémery en Nicky ten Bosch is geschikt voor 
kinderen vanaf 6 jaar en net zo leuk voor hun opa en 
oma’s; want kleinkinderen zijn we allemaal. ‘Stamboom’ 
is een interactieve voorstelling vol muziek, spanning en 
aanleidingen om te lachen. De voorstelling vertelt het 
verhaal van Flip en Fiene, die het stamboomboek van de 
familie vinden. In het boek lezen zij over het leven van 
hun opa’s en oma’s vroeger en over het leven van de over-, 
over-, over-, overgrootopa’s en -oma’s daarvoor. Het stam-
boomboek bevat mooie en spannende verhalen en por-
tretten. En Flip en Fien komen erachter dat ze veel meer 
op al die opa’s en oma’s lijken dan ze dachten…. Alle 
kleinkinderen, (en over-, over-, overgroot-)opa’s en -oma’s 
zijn welkom bij de voorstelling. Een vrijwillige bijdrage 
in de kosten wordt op prijs gesteld.

In het kader van het interna-
tionale Jaar van de Barmhar-
tigheid organiseert Parochie 
St. Jan i.s.m. ds. Jan Rinzema 
een thema-avond. Centraal 

staat het begrip Barmhartigheid. ‘Er zijn woorden, die 
doen leven’ dichtte Paul Eluard, ‘en dat zijn onschuldige 

Wens zoekt talent in Johanneshove en 
Torenhof

‘Stamboom’, een muzikale kindervoorstelling 

Thema-avond ‘Barmhartigheid in beeld en 
verhaal’



belangrijkste prenten- en schilderijenhandels van 
Nederland. In 1921 komt de f irma in handen van de jour-
nalist Joop Siedenburg. Via de bevriende schilder Jacob 
Dooijwaard legt hij contact met de Singers. Al gauw is hij 
niet alleen de vertegenwoordiger van William Singer als 
kunstenaar, maar ook de belangrijkste leverancier voor 
de kunstverzameling die het echtpaar bij elkaar brengt, 
waarmee de f irma Buffa de kern van de museumcollec-
tie medebepaalde. De Singers en Siedenburg ontwikke-
len een hechte vriendschap en worden in de jaren ’30 ten 
slotte ook zakenpartners. De lezing belicht alle aspecten 
van deze relatie aan de hand van tentoonstellingen, 
brieven en kunstwerken die de Singers via deze kunst-
handel verwierven, van Franse meesters als Eugène Bou-
din, Gustave Courbet, Auguste Rodin en Henri Le Sida-
ner tot Nederlandse kunstenaars als Lizzy Ansingh en 
Kees van Dongen. Toegang: € 15,00 / supporters € 12,50 
(inclusief museumbezoek).

Ontzagwekkend, tijdloos en van 
een ongekende schoonheid: woor-
den om Nederlands meest gewaar-
deerde kunstwerken uit de Gou-
den Eeuw te typeren, maar 

woorden die eveneens passend zijn om het bijzondere 
boekwerk Rijks. Masters of the Golden Age te omschrij-
ven. De kunstwerken uit de Nederlandse Gouden Eeuw 
weten vele bezoekers van het Rijksmuseum uit binnen- 
en buitenland nog altijd in groten getale te bekoren, 
maar wat is anno 2016 nog de relevantie van die kunst-
werken? En wat maakt deze kunstwerken nu juist zo 
tijdloos? Over het Rijksmuseum zijn boekenkasten vol 
geschreven, toch heeft - verbazingwekkend genoeg - tot 
op heden geen enkel boek recht gedaan aan de estheti-
sche klasse en reikwijdte van de kostbare schat die de 
Eregalerij rijk is. Marcel Wanders wil met zijn project 
(dat past binnen de f ilosofie van het Rijksmuseum om de 
collectie van de Eregalerij te ontsluiten voor een groot 
publiek en het hedendaagse belang ervan te onderstre-
pen) dit gemis inlossen. Dit doet hij door de schilderijen 
op magistrale wijze te presenteren - in een poging de 
tijdloosheid van de werken te vangen. Kunsthistoricus 
Coen Sligting was vanaf het begin betrokken bij de tot-
standkoming van het boek en neemt u in zijn lezing mee 
in de wereld van kunst, bevlogenheid, grandeur en vak-

Lezing over Rijks. Masters of the Golden Age

woorden. Het woord warmte, 
het woord vertrouwen, liefde, 
rechtvaardigheid, en het woord 
vrijheid’. Het woord barmhar-
tigheid is ook zo’n woord. Zon-
der dit begrip is het leven 
koud, kil en levenloos.Ds. Jan 
Rinzema, theoloog en bekend van www.preekvande-
week.com zal in verhaal en beeld een lezing houden over 
dit levenscheppende begrip. Iedereen is welkom. Plaats 
en tijd: Brinkhuis, maandag 26 september 20.00 uur. 
Toegang vrij, inzameling bij de uitgang.

Het Rosa Spier Huis vormt 
maandag 26 september 
vanaf 20.15 uur het ver-
trekpunt van een unieke 
reis door de muziekge-
schiedenis. In een avond-
vullend muzikaal pro-

gramma van Frédérique Sluyterman van Loo, Irene 
Kuiper en Ger Otte, reizen we af naar de wereldsteden in 
de jaren veertig en vijftig; van Berlijn en Parijs, richting 
Amerika en terug naar thuishaven Amsterdam. Basis 
voor het avondvullend muziekprogramma zijn de liede-
ren van Marlene Dietrich en Edith Piaf; La Vie En Rose 
meets Von Kopf bis Fuss. Die basis is aangevuld met 
Franse chansons, Duitse liederen, Engelse musical hits, 
maar ook Nederlandse liedjes van toen. Het geheel wordt 
ten tonele gebracht door Sluyterman van Loo, Kuiper en 
begeleid door Otte op de piano en de accordeon. Ich bin 
von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt, La Vie en Rose, 
Mon Dieu, Lili Marleen, Sag mir wo die Blume sind, We’ll 
meet again, liedjes over Amsterdam en vele andere 
bekende, vrolijke en emotionele liederen komen voorbij.
Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt op prijs 
gesteld. Om deze en andere culturele activiteiten ook op 
haar nieuwe locatie te kunnen voortzetten en uitbrei-
den, is het Rosa Spier Huis op zoek naar sponsors. Meer 
informatie hierover vindt u op www.rosaspierhuis.nl.

Op maandag 26 september om 
20.15 uur geeft Anne van Lienden, 
conservator Singer Laren, een 
lezing over de relatie van de Sin-
gers met de Amsterdamse kunst-
handel Frans Buffa & Zonen. De 
Amsterdamse kunsthandel Frans 
Buffa & Zonen was vanaf het eind 
van de 18de eeuw een van de 

Op reis met Dietrich en Piaf

Lezing kunsthandel Buffa & de Singers
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Renée Bekkers (1985) en Pieternel Berkers (1986) vormen 
sinds 2002 het accordeonduo TOEAC. Zij laten tijdens 
schoolvoorstellingen, straattheater, toneelvoorstellin-
gen als ook in traditionele concertante setting zien en 
horen dat de accordeon als klassiek instrument veelzij-
dig en origineel is. In het Rosa Spier Huis brengen ze 
zondag 2 oktober om 15.30 uur Petrushka van Igor Stra-
vinski; dezelfde muziek, hetzelfde verhaal, dezelfde 
hoofdrolspelers … en toch, een totaal nieuwe wereld in 
klank, in tijd en in beleving. Meer info: www.rosaspier-
huis.nl.

Stichting Bijzonder Laren organiseert zondag 2 oktober 
Fashion & Lifestyle: op diverse plekken in Laren zijn pop-
up-modeshows te zien.

Ook in oktober staat er 
weer een inspirerende 
netwerkbijeenkomst 
op de agenda van 
Gooische VrouwenZa-
ken. Donderdag 6 
oktober staat Dorine 
Mobron in het Brink-
huis. Zij is al 15 jaar 
bezig als organisatie- 
en missie-visie advi-
seur voor grote lande-

lijke en internationale bedrijven. Daarnaast werkt ze als 
ondernemerscoach voor MKB, Startups, de kunst- en 
cultuursector en voor onderwijsinstellingen: denken en 
werken vanuit de Why. Ze hielp inmiddels al velen bij het 
vinden van hun niche en het uitdragen van hun unieke 
verhaal. Met als resultaat dat zij intern en extern men-
sen aan zich weten te binden. Dorine werkt graag voor 
vrouwelijke ondernemers: “Vrouwen zijn krachtige ver-
halenvertellers. Die kracht wil ik losmaken zodat zij 
kunnen groeien als ondernemer”. Ze deelt haar kennis 
en inzichten veelvuldig op social media, in ebooks en als 
spreker. Zie ook: www.dovision.nl. Aanvang van de bij-
eenkomst: 10.30 uur met koff ie en iets lekkers, start bij-
eenkomst 11.00 uur. De kosten voor de bijeenkomst, incl. 
koff ie met iets lekkers, incl. een gezellig aangeklede 
lunch en eventueel een pitch, bedragen € 22,75 per per-
soon. Graag contant betalen op de avond zelf. Reserveren 
voor de bijeenkomst via: gooischevrouwenzaken@
gmail.com. Er is ook gelegenheid om in een pitch van 2 
minuten uw ‘bedrijf ’, cursus of boek aan de andere deel-
neemsters presenteren. Laat vóór dinsdag 27 september 

TOEAC - ‘Petrushka’

Pop-up modeshows

Kracht van vrouwen bij het ondernemen

manschap. De luxe editie van het boek, die voor € 6500,- 
te bemachtigen is, kunt u op deze avond ook bewonde-
ren. Datum: 28 september, aanvang: 20.00 uur. Locatie: 
Larense Boekhandel, Naarderstraat 9. Gratis kaarten zijn 
verkrijgbaar bij de Larense Boekhandel. Het is noodzake-
lijk de kaarten te reserveren, via 
larenseboekhandel@libris.nl of telefonisch: 035 5382312.

Laat uw stofzuiger het afweten? Hebt u een gat in uw 
broekzak ? Neem het mee naar Zorgcentrum Johannes-
hove, Eemnesserweg te Laren waar zaterdag 1 oktober 
het reparatieteam van het Repair Café aanwezig is om 
uw defecte spullen een tweede leven te gunnen. De repa-
raties vinden plaats tussen 10.00 en 13.00 uur en worden 
gratis uitgevoerd. Een vrijwillige donatie wordt op prijs 
gesteld. Te vervangen onderdelen dient u zelf mee te 
brengen.

Zaterdagavond  1 oktober wordt het Oktoberfest 2016 
gehouden in de feesttent op Plein 1945. Op het program-
ma staat onder andere een optreden van Lustige Lud, die 
in de vorige editie al even kort langs kwam maar deze 
keer een volledige show zal neerzetten.
De hoofdact dit jaar is de Alpenparty: Deze band uit de 
omgeving van het Duitse Nettetal (vlakbij de Neder-
landse grens), neemt u tijdens hun optreden mee naar de 
toppen van het Alpenlandschap en zal u het gevoel  
geven alsof u zelf vanaf de hohe Spitze in de Almwiese 
rutscht. Deze grote band van 11 muzikanten zal er één 
groot Alpenspektakel van maken! Vanaf de eerste Oos-
tenrijkse en Duitse klanken zal de superband Alpenpar-
ty u tijdens het  Oktoberfest met hun Stimmungsmusik 
meenemen met de allertofste nummers uit de Duitse 
charts; Duitse schlagers, Duitse disco, Ballermanhits, 
enfin, U bent alleen nog maar in staat om luidkeels mee 
te brullen en die Klänge te lessen met heel veel pullen 
Oktoberfestbier! Ook dit jaar is er de mogelijkheid om 
uw kleding (Lederhose en Dirndels etc) aan te vullen of 
aan te schaffen. Dit kan van 19 tot 29 september via de 
website en u kunt dan ook weer passen nadat u een 
afspraak maakt via kleding@oktoberfest-laren.nl Op 
vrijdag 30 september staat men op de markt in Laren 
waar u de laatste kleding en accessoires voor het feest 
kunt bemachtigen.De toegangskaarten zijn te bestellen 
via  het bestelformulier op www.oktoberfest-laren.nl

Een tweede leven voor defecte spullen

Oktoberfest Laren 2016 



Binnenkort kunt u ook weer deel-
nemen aan de cursus Reanimatie 
met AED, verzorgd door de EHBO 
Vereniging afd. Laren. De data zijn: 
15 november 2016, of 14 februari 
2017 of 2 mei 2017. De cursus duurt 

van 19.00 uur tot 22.00 uur en vindt alleen doorgang bij 
genoeg aanmeldingen. Bij een goed resultaat wordt een 
off icieel certif icaat afgegeven. De prijs bedraagt € 39,- 
per cursist; dit bedrag wordt door veel zorgverzekeraars 
geheel of gedeeltelijk vergoed. Meer weten? Bel dhr. 
Mark Wilbrink 06-83500200 of mw. Henny Schaapherder 
035-5255365. Zie ook www.ehbolaren.nl.

Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS 
Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar 
gaan er weer duizenden collectanten met een collecte-
bus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen 
met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel 
onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroor-
zaakt wordt en hoe we het kunnen genezen. De collecte 
is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Natio-
naal MS Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn vol-
komen af hankelijk van donaties en giften. Door de col-
lecte kunnen we ons werk blijven doen en investeren in 
innovatieve onderzoeken om MS te genezen. Wil jij je 
ook sterk maken tegen MS? Om de jaarlijkse collecte nog 
succesvoller te maken, zijn we op zoek naar nieuwe col-
lectanten en coördinatoren. Een avondje collecteren kost 
maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen en organiseren 
en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de slag 
als collecte-coördinator. Kijk op de website www.mscol-
lecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen 
maken we ons sterk tegen MS!

Zelf belastingaangifte doen met de computer, uw AOW 
overzicht of uw pensioenoverzicht raadplegen? Volg dan 
onze workshop De Digitale Overheid van 3 dagdelen, 
waarin wij de digitale overheid, de DigiD en het doen 
van belastingaangifte behandelen. Start dinsdagmid-
dag 1 maart, van 14:00h tot 16:00h, prijs: € 40. Speciaal 

Cursus Reanimatie met AED

MS Fonds zoekt collectanten

Workshops digitale overheid en computeren 
voor 50+ in maart en april 2017

via de mail weten of u daarvoor in aanmerking wilt 
komen. Er is gelegenheid voor 3 pitches. Kijk voor meer 
info op Facebook of www.gooischevrouwenzaken.nl.

Maakt u al optimaal gebruik van Windows 10? De PC 
Helpdesk BEL organiseert op maandag 10 oktober van 
14.00 tot 16.00 uur in de theaterzaal van het Brinkhuis in 
Laren de presentatie “Plezier met Windows 10”. Windows 
10 heeft inmiddels alweer twee grote updates achter de 
rug en volgens Microsoft is het daarmee de meest veilige 
en gebruiksvriendelijke versie tot nu toe. Gerard Groot-
veld, deskundig vrijwilliger bij de PC Helpdesk BEL, 
besteedt in zijn presentatie aandacht aan de gebruiks-
vriendelijkheid, maar ook zaken als beveiliging, apps 
(wel of niet gratis uit de Window-winkel), opslag in de 
cloud en handige en leuke ingebouwde extra toepassin-
gen. Heeft u belangstelling en bent u inwoner (50+) van 
een van de BEL-gemeenten, meldt u zich dan aan via the-
mabijeenkomst@pchelpdeskbel.nl onder vermelding 
van naam, telefoonnummer, e-mailadres en aantal deel-
nemers. Kosten: € 6,- p.p., inclusief een kopje koff ie of 
thee in de pauze. De PC Helpdesk BEL is geopend op 
maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Vrijwilligers van Versa 
Welzijn organiseren 
elk seizoen een crea-
tieve workshop voor 
senioren. Dinsdag 11 
oktober wordt in het 
Muziekcentrum (ach-
ter Het Raadhuis) een  

herfstpompoen gemaakt. De ochtend start om 10.00 uur 
met een kopje koff ie of thee en daarna gaat u met mos, 
takjes en hedera aan de slag. Kosten: € 12,50 inclusief 
koff ie/thee met lekkers en materiaal. Vooraf aanmelden 
bij Nelly Bleijenberg via 06-30801299 of nelly.bleijen-
berg@hotmail.com.

Bij voldoende deelname start de EHBO Vereniging afd. 
Laren op woensdag 9 november weer met een EHBO-
cursus voor beginners. De cursus bestaat uit circa 12 les-
sen op de woensdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur. Bij 
een goed resultaat wordt een certif icaat afgegeven. De 
cursus kost € 195,- inclusief examen en diploma en 
wordt door veel zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk 
vergoed! Interesse of meer informatie? Bel dhr. Mark 
Wilbrink (06-83500200) of mw. Henny Schaapherder (035-
5255365) of kijk op www.ehbolaren.nl.

Plezier met Windows 10

Herfstpompoen van mos

Beginnerscursus EHBO 

Activiteiten
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Agenda
t/m 18 oktober  BEL-kantoor Eemnes: Expositie ‘Kleur, 

kracht en passie’
16 september  Brinkhuis: 50+ leest voor, het wekelijkse 

voorleesfeest in Laren, 08.00 – 17.00 uur
16 september  Brinkhuis: Concert Stormvogel, 20.15 uur
16 september  Nederheem Blaricum: Expositie van
t/m 9 oktober de Vereniging van Beeldend   
 Kunstenaars “Laren-Blaricum”
18 september  Museum Hof land: Lezing over 

klimaatveranderingen, 14.00 uur
19 september  Brinkhuis: Narcotics Anonymous, 18.30 

uur
19 september  Bibliotheek Theaterzaal: Kick van der Veer 

– Geschiedenis van het Nederlandse 
cabaret, 20.00 – 22.00 uur

19 september  Atelier Brinkhuis: Schilder- en 
tekenlessen voor volwassenen, 19.30 uur

19 september  Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30 – 20.30 uur
19 t/m 24 sept. Nierstichting collecteweek
20 september  Brinkhuis: Prinsjesdagontbijt ‘Het 

moderne onbehagen’, 07.00 – 09.00 uur
20 september  Brinkhuis Theater: Film aan de Brink 

– Spotlight, 14.30 uur
20 september  Vivium Johanneshove: Concert The Guitar 

Connection, 14.45 uur
20 september  Brinkhuis: PEP Talk ‘Help, er is een puber 

in mijn leven!’, 19.45 uur 
21 september  Raadhuis: Moeder & Kind Yoga, 9.00 uur
21 september  Wijkcentrum De Malbak, Blaricum: 

Cursus Uitkomen met Inkomen, 10.00 – 
12.00 uur

21 september  Brinkhuis: Filmdiner ‘Plat du Jour’, 18.00 uur
21 september  Brinkhuis Theater: Film aan de Brink 

– Room, 19.30 uur
21 september  Johanneskerk: Bijbellezen over Esther, 

19.30 – 21.30 uur
21 september  Brinkhuis: Lezing ‘De reis naar 

bewustwording’ – Susan van Berkel, 19.30 
uur

22 september  Muziekcentrum Schering & Inslag: 
Voedselbank Gooi, 13.30 – 14.30 uur

22 september  Atelier Brinkhuis: Teken- en 
schilderlessen voor volwassenen, 13.30 – 
15.30 uur

22 september  Vivium Torenhof: Concert Ingrid 
Nugteren en Heleen Vegter, 14.45 uur

22 september  Vivium Johanneshove: Wens zoekt talent, 
10.00 uur

22 september  Muziekcentrum Schering & Inslag: 
Taalcafé, 10.30 – 12.00 uur

22 september  Gooische Muziekschool: Ontdek je 
muziekinstrument, 16.00 en 17.10 uur

23 september  Brinkhuis: 50+ leest voor, het wekelijkse 
voorleesfeest in Laren, 08.00 – 17.00 uur

voor degene die onlangs een computer heeft gekocht of 
gekregen is er de workshop Windows voor Starters,  géén 
voorkennis nodig! In 6 dagdelen leert u met de computer 
omgaan, e-mailen en internetten. Laptops zijn in het 
leslokaal aanwezig. Start  woensdagochtend 23 maart, 
van 9:30h tot 11:30h, prijs: € 70 Heeft u een iPad of iPho-
ne en doet u er tot nu toe weinig mee? Dan is de work-
shop Kennismaken met de iPad en iPhone zeker iets voor 
u! In 3 dagdelen laten wij u kennismaken met de moge-
lijkheden van iPad en iPhone. Start donderdagochtend 31 
maart, van 9:30h tot 11:30h, prijs: € 40. Voor het volle-
dige cursusaanbod kijkt u op www.seniorweblarennh.nl  
Meer informatie en aanmelden: per e-mail naar info@
seniorweblarennh.nl, telefonisch op  06-46175271 of bij 
de PC-Helpdesk, Brinkhuis, Laren.  Cursuslocatie: Johan-
neshove, Eemnesserweg 42, 1251 ND Laren (N.H.).

Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende nummers verschijnen:

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
nr. 224  5 okt. vrij. 14-10 en za. 15-10
nr. 226 9 nov. vrij. 18-11 en za. 19-11
nr. 227  30 nov. vrij. 09-12 en za. 10-12

Stichting Dynamic Arts is 
een creatief platform dat 
tot stand gekomen is om 
jongeren te empoweren 
door talentontwikkeling, 
kunsteducatie, artistieke 
projecten en evenementen.

Afgelopen zaterdag 10 september was in voormalige 
bassisschool de Scheper de officiële opening van het 
nieuwe jongerencentrum. Vanaf oktober gaat op 
deze locatie een wekelijks cursusprogramma 
plaatsvinden met verschillende workshops en 
inloopmomenten. De mogelijkheden zijn onder 
andere verschillende dansstijlen (waaronder 
breakdance, streatdance of hip-hop), beats maken, 
raps of nummers schrijven, muziek maken, grafisch 
design, graffiti, fotografie en film. Wil je je 
aanmelden voor één van deze curssussen, of zou je 
iets anders willen leren stuur dan een e-mail naar 
inschrijven@dynamicarts.nl. Nieuwe ideeën zijn 
altijd welkom. Vanaf 6 aanmeldingen kan een cursus 
van start gaan. Voor tijden, prijzen en meer 
informatie kijk op www.dynamicarts.nl, of volg ons 
op social media.
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3 oktober Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30 – 20.30 uur
4 oktober  Brinkhuis Theater: Film aan de Brink 

– The Lady in the Van, 14.30 uur
5 oktober Raadhuis: Moeder & Kind Yoga, 9.00 uur
5 oktober  Atelier Brinkhuis: Cursus Beeldjes in was/

brons, 10.00 – 12.30 uur
5 oktober Brinkhuis: Filmdiner ‘Plat du Jour’, 18.00 uur
5 oktober  Brinkhuis Theater: Film aan de Brink 

– Monsieur Chocolat, 19.30 uur
5 oktober  Johanneskerk: Bijbellezen over Esther, 

19.30 – 21.30 uur
6 oktober  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Taalcafé, 10.30 – 12.00 uur
6 oktober  Brinkhuis: Gooische VrouwenZaken 

– Kracht van vrouwen bij het 
ondernemen, 10.30 uur

6 oktober  Muziekcentrum Schering & Inslag: 
Voedselbank Gooi, 13.30 – 14.30 uur

7 oktober  Brinkhuis: 50+ leest voor, het wekelijkse 
voorleesfeest in Laren, 08.00 – 17.00 uur

10 oktober Brinkhuis: Narcotics Anonymous, 18.30 uur
10 oktober  Theaterzaal Brinkhuis: PC Helpdesk 

‘Plezier met Windows 10’, 14.00 – 16.00 uur
10 oktober Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30 – 20.30 uur
11 oktober  Muziekcentrum: Creatieve workshop voor 

senioren – Herfstpompoen maken, 10.00 
uur

11 oktober  Brinkhuis: Informatieochtend 
Levensverhaal schrijven, 10.00 uur

11 oktober  Brinkhuis Theater: Film aan de Brink 
– Monsieur Chocolat, 14.30 uur

12 oktober Raadhuis: Moeder & Kind Yoga, 9.00 uur
12 oktober  Brinkhuis: Filmdiner ‘Plat du Jour’, 18.00 

uur
12 oktober  Brinkhuis Theater: Film aan de Brink – A 

Bigger Splash, 19.30 uur
13 oktober  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Taalcafé, 10.30 – 12.00 uur
13 oktober  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Voedselbank Gooi, 13.30 – 14.30 uur
14 oktober  Brinkhuis: 50+ leest voor, het wekelijkse 

voorleesfeest in Laren, 08.00 – 17.00 uur
14 oktober  Theater aan de Brink: Toneel – Gif, 20.15 

uur
25 oktober  Brinkhuis: Start cursus Levensverhaal 

schrijven, 10.00 – 12.00 uur
13 november  Groepswandeling Wandelvierdaagse Het 

Gooi (16 km)
11 december  Groepswandeling Wandelvierdaagse Het 

Gooi (18 km)

Deze agenda wordt samengesteld door het Larens 
Journaal. Eventuele wijzigingen en (typ)fouten 
voorbehouden. 

23 september  Raadhuis: Volksuniversiteit – (B)lijf Fit, 
10.00 – 11.00 uur

23 september  Atelier Brinkhuis: Teken- en 
schilderlessen voor volwassenen, 13.30 – 
15.30 uur

23 september  Brinkhuis: Mozambikaanse 
stemkunstenaar en gitarist Neco 
Novellas, 20.15 uur

25 september  Rosa Spier Huis: Kindervoorstelling 
‘Stamboom’, 15.30 uur

26 september  Brinkhuis: Scharrelconcertje, 17.00 – 18.30 
uur

26 september  Brinkhuis: Narcotics Anonymous, 18.30 uur
26 september  Brinkhuis: Rechtswinkel, 19.30 – 20.30 uur
26 september  Brinkhuis: Barmhartigheid in beeld en 

verhaal, 20.00 uur
26 september  Rosa Spier Huis: Op reis met Dietrich en 

Piaf, 20.15 uur
26 september  Singer: Lezing Kunsthandel Buffa & de 

Singers, 20.15 uur
27 september  Brinkhuis Theater: Film aan de Brink 

– Room, 14.30 uur
27 september  Brinkhuis: Klimaatverandering, wat 

betekent dat voor u? 20.00 – 22.00 uur
28 september  Raadhuis: Moeder & Kind Yoga, 9.00 uur
28 september  Larense Boekhandel: Lezing over Rijks. 

Masters of the Golden Age, 20.00 uur
28 september  Brinkhuis: Filmdiner ‘Plat du Jour’, 18.00 uur
28 september  Brinkhuis Theater: Film aan de Brink 

– The Lady in the Van, 19.30 uur
28 september  Johanneskerk: Bijbellezen over Esther, 

19.30 – 21.30 uur
28 september  Brinkhuis: Volksuniversiteit – De relatie 

tussen Mode en Kunst, 20.00  - 22.00 uur
29 september  Vivium Torenhof: Wens zoekt talent,  

10.00 uur
29 september  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Taalcafé, 10.30 – 12.00 uur
29 september  Muziekcentrum Schering & Inslag: 

Voedselbank Gooi, 13.30 – 14.30 uur
30 september  Brinkhuis: 50+ leest voor, het wekelijkse 

voorleesfeest in Laren, 08.00 – 17.00 uur
30 september  Brinkhuis: Uylenspiegel Classics – Jenufa 

Gleich en David Aronson, 20.15 uur
1 oktober Johanneshove, Repair Café, 10.00 – 13.00 uur
1 oktober  Voor het Brinkhuis: Brocante-

Antiekmarkt, 10.00 – 17.00 uur
1 oktober  College De Brink: Fada Theatre, 16.00 uur 

en 20.30 uur
2 oktober  Rosa Spier Huis: concert TOEAC – 

‘Petrushka’, 15.30 uur
2 oktober  Diverse plekken in Laren: Fashion & 

Lifestyle - Pop-up modeshows
3 oktober Brinkhuis: Narcotics Anonymous, 18.30 uur
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
woensdag 5 oktober 2016

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

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

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

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

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, Eemnes
Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur
Telefoon: 14 035

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

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

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

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

Cover:  Bloemenpracht bij de Mauvevijver
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