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5 vragen aan 

Wat maakt poëzie zo boeiend?
‘Een dichter verstaat de kunst om met weinig woorden 
sterke beelden en ideeën op te roepen. Dat vind ik 
bijzonder knap. Het ligt er niet altijd even dik bovenop 
wat iemand met een gedicht wil zeggen. Een dichter kan 
met een gedicht iets anders bedoelen dan wat jij er als 
lezer in ziet. Dat is niet erg, dat maakt het juist mooi. 
Poëzie verbreedt je blikveld, het zet je aan tot nadenken.’
  
Waarom een poëziefestival?
‘Met het festival willen we mensen uit Laren en 
omgeving kennis laten maken met de veelzijdigheid van 
poëzie. Maar we hopen ook dat het inwoners uit de 
omliggende dorpen samenbrengt. Dat is belangrijk, 
maar gaat niet vanzelf. Iedereen wil het liefst zijn eigen 
identiteit behouden, en dat is ook heel begrijpelijk. Wij 
hopen dat poëzie een verbindende factor kan zijn. Poëzie 
is immers vaak ook gerelateerd aan identiteit. Veel 
dichters laten zich inspireren door bepaalde tradities en 
rituelen. Volgend jaar gaan we het festival weer 
organiseren, van 25 tot 27 januari. Hopelijk doen er dan 
nog meer instellingen mee. Hoe breder het wordt 
gedragen, hoe leuker.’

Waarom zouden meer mensen kennis 
moeten maken met poëzie?
‘Ik geef lessen creatief schrijven op middelbare scholen, 
variërend van vmbo tot gymnasium. Veel jongeren 
denken bij voorbaat dat poëzie saai of moeilijk is, dat het 
iets is voor oude mensen. En ze denken bijna allemaal 
dat ze zelf geen gedicht kunnen schrijven. Totdat ik ze 
vraag om zich een f ilm voor te stellen waarvan het beeld 
is vastgezet. Dat beeld laat ik ze tot in detail beschrijven. 
Als je dan ziet wat eruit komt, dat vind ik meesterlijk. 

Een bezige bij, dat is Dasja Koot in drie woorden. Taal en 
poëzie vormen de rode draad in haar leven. Behalve 
poëziedocent en schrijfcoach is Dasja actief in de 
bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum, waar ze onder 
andere werk coördineert van een vaste groep vrijwillige 
voorleeskrachten. Daarnaast is ze een van de 
organisatoren van het festival Poëzie aan de Brink, dat 
begin dit jaar voor het eerst in Laren plaatsvond. De 
tweede editie staat al in de steigers.

Dasja Koot

Het is belangrijk dat jongeren ontdekken dat taal veel 
meer is dan grammatica en goed kunnen spellen.’

Wat heb jij met Laren?
‘Ik ben opgegroeid in het Gooi. Laren, Naarden, Bussum: 
ik heb op veel verschillende plekken gewoond. Laren 
betekent voor mij dan ook wel een beetje jeugdsentiment. 
Als ik spijbelde, zat ik lekker in het Bonte Paard bij te 
komen, haha! Laren is natuurlijk niet meer zoals toen. 
Toch is het dorp niet wezenlijk veranderd. Het is een 
dorp met een stadse gedachte, maar het heeft nog altijd 
iets gemoedelijks. Tegenwoordig woon ik met veel 
plezier in Amsterdam, maar als ik terug zou moeten 
naar het Gooi, zou ik absoluut voor Laren kiezen.’ 

Welke inwoner van Laren verdient volgens 
jou een pluim?
‘Mag ik ook meer dan één persoon nomineren? Dan geef 
ik de dames die elke vrijdagochtend in de bibliotheek de 
peuters komen voorlezen een dikke pluim. En natuurlijk 
de vrijwilligers die de Bibliotheek aan Huis draaiend 
houden. Deze mensen zijn altijd bereid te helpen. Ik 
vind het heel bijzonder en bewonderenswaardig dat ze 
dit werk met zoveel toewijding doen.’
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Merels en kraaien
Het is makkelijk om lovende woorden 
te spreken over dit mooie dorp. Laren 
biedt mij als burgemeester ook bijna 
alles wat ik mij maar kan wensen. 
Muziek, theater, sport, gemeenschaps-
zin; het aanbod was overvloedig. Laren 
is springlevend. 

Het kan u niet zijn ontgaan dat er weer gestemd mag 
worden op 21 maart aanstaande. Het poëzieweekend ligt 
net achter ons, maar ik stel vast dat met de verkiezingen 
in het zicht er ook meer ronkende, verwijtende, rondbor-
stige teksten door de lokale politici worden uitgesproken 
in de raadsvergaderingen en op de websites. Neutraal als 
ik moet zijn als burgemeester, is iedereen met zijn opvat-
ting wat er in Laren moet gebeuren - of juist niet moet 
gebeuren - mij even lief. Elk vogeltje zingt zoals het is 
gebekt, blijkt ook in Laren het geval. Eerlijkheidshalve 
zeg ik wel dat ik liever een merel hoor zingen, dan een 
kraai hoor krassen. 

De afgelopen maanden heb ik met plezier de raadsverga-
deringen voorgezeten ongeacht de onderwerpen, de 
spanning, de consensus en de meningsverschillen. Altijd 
in de overtuiging dat de raadsleden en wethouders hun 
uiterste best doen Laren het aangename dorp te laten 
zijn, nu en in de toekomst. 

Ik hoop dat de politici in de aanloop naar de verkiezin-
gen verbaal de degens kruisen, elkaar laten uitpraten, 
hun standpunten helder verwoorden en snappen dat ze 
vermoedelijk allen de wat-vraag delen, namelijk een 
leef bare en vitale gemeenschap. 

Over de hoe-vraag kun je aardig van mening verschillen. 
Hoe houd je het dorp zo groen, hoe kanaliseer je het ver-
keer, hoe ga je om met veranderende woonwensen? Hoe 
verbreed je de economie van Laren en helpt een hotel 
daarbij? Door te stemmen, kunt u laten horen hoe u dit 
ziet. 

Kortom: u stemt toch 21 maart aanstaande!!

Rinske Kruisinga,
Burgemeester

22Theater agenda
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Politiek

Wat weg is, komt nooit meer terug . . .  
Binnen een week zijn de verkiezingen. U als inwoner 
wordt bedolven onder mooie beloften, in soms nog mooi-
ere glossy’s. Maar mijn vader heeft mij al jong geleerd: 
“Luister niet naar wat mensen zeggen, maar kijk naar 
wat ze doen. En zeker naar wat ze hebben gedaan.”
Ik moet af en toe best lachen om alle mooie beloften van 
zittende coalitiepartijen, terwijl ze die als bestuur de 
afgelopen acht jaar natuurlijk allang hadden kunnen 
realiseren. Zoals lagere OZB, betere veiligheid, meer 
groen, betere bescherming cultuurhistorie, meer sociale 
woningen etc. 

Ons programma, dat ik schreef toen ik twaalf jaar gele-
den Liberaal Laren oprichtte, is in de loop van de tijd wei-
nig veranderd. Omdat besturen in onze optiek begint 
vanuit een langetermijnvisie op ons dorp. 
Hoe willen we dat ons dorp er over twintig jaar uitziet? 
En wat moeten we doen en – belangrijker vaak nog – niet 
doen, om dat einddoel te bereiken? Vragen die je moet 
beantwoorden, voordat je een programma voor de 
komende vier jaar – vaak vol actualiteit – kunt gaan 
schrijven. Natuurlijk op basis van een zelfstandig Laren, 
anders valt er weinig meer te schrijven over onze toe-
komst. Die zal dan door anderen voor ons worden 
bepaald.  

Wij vinden dat het dorp de afgelopen jaren niet of nau-
welijks vanuit een visie is bestuurd. Het was een hap-
snap-beleid, vaak ingegeven door plannen van project-
ontwikkelaars die immers wel een eigen visie hebben: 
namelijk veel geld aan ons dorp verdienen. Dat staat 
meestal haaks op hoe wij als burgers hier nu – en ook 
straks – willen wonen, leven en een toekomst opbouwen. 
Actueel beleid ontwikkelen we steeds vanuit de visie, dat 
we het dorp Laren voor de toekomst zoveel mogelijk in 
stand willen houden. Vernieuwen met behoud van het 
goede. Dat we onze kinderen en 
kleinkinderen straks recht in de 
ogen kunnen kijken en kunnen 
zeggen: wat f ijn dat die unieke 
gemeente Laren in al zijn dorpse 
schoonheid bewaard is gebleven.

www.liberaallaren.nl
 

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

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

Welkom op de verkiezingsavond
Uitslagen heet van de naald
Wilt u ook zo snel mogelijk weten welke partijen de 
komende vier jaar in de Larense raad zitten? Komt u 
dan op 21 maart vanaf 21.00 uur naar het Brinkhuis, 
Brink 29 in Laren. Daar wachten we gezamenlijk – 
onder het genot van een hapje en drankje – op de 
voorlopige uitslagen, in aanwezigheid van de 
partijkandidaten en het college. U bent van harte 
welkom!

Laren 
kiest
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Een nieuw team staat weer voor u klaar
Mijn naam is Robert Winkel, 46 jaar jong 
en nog niet zo heel lang woonachtig in 
Laren. In het dagelijks leven ben ik werk-
zaam bij ABN Amro Clearing Bank in 
Amsterdam. Daarnaast ben ik voorzitter van de mede-
zeggenschapsraad op de school van mijn dochter Lotte, 
de christelijke brede basisschool Avonturijn in Hilver-
sum. In twee raadsperioden als fractiemedewerker van 
de CDA-gemeenteraadsfractie in Hilversum heb ik mee-
gemaakt hoe belangrijk het is om de samenwerking, op 
welke manier dan ook,  te zoeken met de andere gemeen-
ten in de Gooi en Vechtstreek. Die opgebouwde kennis en 
ervaring wil ik gebruiken om ook als gemeenteraadslid 
in Laren het belang van u als inwoner te dienen en te ver-
tegenwoordigen. Naast dat wij f ijn wonen in Laren moe-
ten onze inwoners ook dichtbij kunnen blijven werken. 
Laren heeft tal van bedrijven met kantoren in Laren. Die 
moeten we in het dorp houden. Daarnaast is Laren van 
oudsher rijk aan zelfstandige ondernemers. Ons dorp 
brengt het beste in ondernemende mensen boven. Vak-
mensen in de bouw, administratieve en creatieve sector 
of consulting. Deze column is te kort om alles te noe-
men. Het CDA Laren wil daarom in de komende vier jaar 
ruim aandacht voor onze werkgelegenheid. Wie zijn de 
mensen achter de ondernemingen groot en klein dus 
ook de zzp-er. Ondernemers kunnen ons het beste ver-
tellen wat er nodig is om werken in Laren in de toekomst 
mogelijk te blijven maken. CDA Laren vindt dat dat ons 
dorp niet moet vastroesten in oude structuren. Waar 
staan wij voor? De inhoud staat voor CDA Laren voorop 
en onze eerste zes CDA Laren kandidaten: Erwin, Carel, 
Leen, Herman, Jolanda en ikzelf zijn gefotografeerd op 
een Larense plek. Die plekken symboliseren de thema’s 
waar het CDA Laren voor staat. Via onze website www.
cda-laren.nl en ons mailadres info@cda-laren.nl kan u 
uw oplossingen aan ons doorgeven. De eerste zes mensen 
die alle zes locaties goed raden nemen we mee in de won-
dere wereld van een dorp besturen. Hoe? Dat is een ver-
rassing. Volgende week woensdag 21 maart zijn de 
gemeent era ad s-verk iezi ngen. 
Stem CDA Laren!

Namens het gehele CDA team 
Laren, hartelijke groet,

Robert Winkel
Nummer 2 kandidatenlijst, 

CDA Laren

Onze top-tien voor 2018-2022

1.  Het belang van inwoners staat voorop 
2.  Een slagvaardig en daadkrachtig bestuur in de regio 

3.  Minder (vervuilend) energiegebruik 
en schonere lucht

4.  Gelijke kansen voor iedereen
5.  Veilige woonomgeving 

6.  Gezonde gemeentelijke f inanciën
7.  Aangenaam wonen naar draagkracht 

8.  Aantrekkelijke recreatie- en cultuurmogelijkheden, 
sportbeoefening natuur en openbaar groen 

9.  Groene economie 
10. Doeltreffend hemelwaterbeheer  

D66 krijgt het voor elkaar
Lokaal betrokken met kijk op de regio

Ons verkiezingsprogramma: www.laren.d66.nl

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

Wethouder Tijmen Smit bevestigt naambordje 
Monument voor Joodse kinderen

Bijvoeren eendjes op koude winterse dag

Al volop lente op verkiezingsmarkt 
bij GroenLinks

VVD verklaart Laren zelfstandig. De 
VVD-commissaris is gewaarschuwd

D66 Laren reikt Valentijnstaart uit aan 
SRV-man Martin Zwanikken

Feestje 10-jarig bestaan 
BEL-combinatie

Boze politici uit Blaricum, Huizen en Laren protesteren 
tegen voorbereiding van fusie

De eerste voorjaarszon

Leo Janssen pleit bij provincie voor 
openbaarheid besluitvorming fusie

Eerste LB- verkiezingsmagazine 
Larens Behoud voor burgemeester
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Larense zaken

Wethouder Tijmen Smit bevestigt naambordje 
Monument voor Joodse kinderen

Larense zaken 16 maart 2018

Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Vanaf 2017 worden aangevraagde en verleende (omge-
vings)vergunningen niet meer in het Larens Jour-
naal gepubliceerd. U kunt ze bekijken via de lande-
lijke website www.overheid.nl Hier worden ook de 
verordeningen (gemeentelijke regels en wetten) bekend-
gemaakt. Wilt u bericht ontvangen van de bekend-
makingen via e-mail of app? 
Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich hier-
voor aanmelden.

Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kan-
toor, Zuidersingel 5 in Eemnes. Kijk voor de agenda op 
www.mooisticht.nl

Geboorte
05-02-2018      Pien Ree van den Akker

De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen op 20 
en 21 februari 2018 kunt u bekijken op www.laren.nl 
(Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > 
Besluitenlijst Raad).

De gemeenteraad vergadert woensdag 28 maart 2018 om 
20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergade-
ring is openbaar. Onderstaande agenda geeft een samen-
vatting weer van de geagendeerde onderwerpen. Zie de 
volledige agenda op www.laren.nl
•  Vaststelling lijst ingekomen stukken
•  Oordeel rechtmatig verloop gemeenteraadsverkie-

zingen 21 maart 2018 en toelating nieuw benoemde 
raadsleden 

•  Afscheid van de raad in oude samenstelling

De gemeenteraad vergadert donderdag 29 maart 2018 om 
20.00 uur in het raadhuis (Eemnesserweg 19). De vergade-
ring is openbaar. Onderstaande agenda geeft een samen-
vatting weer van de geagendeerde onderwerpen. Zie de 
volledige agenda op www.laren.nl
•  Beëdiging nieuwe raadsleden
•  Benoeming leden raadscommissies 
•  Beëdiging commissieleden niet zijnde raadsleden en 

hun plaatsvervangers

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen wordt een raad-
gevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtin-
gen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017. Deze wet bepaalt:

•  de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtin-
gen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);

•  de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze 
bevoegdheden; 

•  hoe het toezicht is geregeld.
De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om 
kiezers te informeren over de wet waar een referendum 
over wordt gehouden. De informatie waarin de commis-
sie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat, kunt u vinden op 
www.referendumwiv2017.nl De volledige wet kunt u 
lezen op wetten.overheid.nl

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

Overzicht besluiten 
raadsvergaderingen

Gemeenteraadsvergadering 
28 maart

Gemeenteraadsvergadering 
29 maart

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

Familiebericht

Raadgevend referendum 
21 maart
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Wie mag stemmen voor het raadgevend referendum
Om te mogen stemmen moet u aan de volgende voor-
waarden voldoen: 
•  de Nederlandse nationaliteit hebben;
•  achttien jaar of ouder zijn op 21 maart 2018;
•  op 5 februari 2018 in Laren ingeschreven staan;
•  niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Als dit voor u geldt dan heeft u uiterlijk 7 maart uw stem-
pas per post ontvangen. U heeft dus dan twee stempassen 
toegestuurd gekregen in één envelop; één voor het refe-
rendum en één voor de gemeenteraadsverkiezingen. U 
kunt uw stem voor het referendum natuurlijk tegelijker-
tijd uitbrengen met uw stem voor de gemeenteraad, maar 
dat hoeft in principe niet.

Stembureaus
U kunt in alle Larense stembureaus terecht. Voor het refe-
rendum kunt u ook stemmen in een andere gemeente. U 
moet uw stempas dan om laten zetten in een kiezerspas, 
bij de gemeente Laren. Daarmee kunt u in alle andere 
gemeenten stemmen voor het referendum. Tot 20 maart 
2018 12.00 uur kunt u persoonlijk op het BEL-kantoor een 
kiezerspas aanvragen.

Stemmen vanuit het buitenland
Woont u in het buitenland en bent u uitgeschreven in 
Nederland of bent u tijdens het raadgevend referendum 
in het buitenland voor bijvoorbeeld werk of studie? Ook 
dan kunt u uw stem uitbrengen. Ga naar www.laren.nl 
voor meer informatie over stemmen vanuit het buiten-
land. 

Inmiddels hebben wij genoeg tellers voor de gemeente-
raadsverkiezingen en het raadgevend referendum van 
woensdag 21 maart 2018. Maar we zijn nog op zoek naar 
tellers voor de reservelijst. Het kan namelijk zijn dat 
iemand op de dag zelf ziek is. Dan kunnen reservetellers 
op de dag van de verkiezingen opgeroepen worden. 

Bent u minimaal achttien jaar en wilt u zich aanmelden 
voor de reservelijst? Stuur dan zo snel mogelijk een 
bericht naar verkiezingen@belcombinatie.nl met daarin 
uw naam, adres, geboortedatum en (mobiele) telefoon-
nummer. 

Kijk voor meer informatie op www.laren.nl

Graag nodigen wij u uit om met ons in gesprek te gaan 
over de nieuwe aanpak wateroverlast in Laren. U bent van 
harte welkom op:
• maandag 26 maart van 15.30 tot 17.30 uur 
• woensdag 28 maart van 19.30 tot 21.30 uur 
• maandag 9 april van 19.30 tot 21.30 uur

Locatie
In de Blokhut van Buurt- en Speeltuinvereniging ‘Ons 
Genoegen’, Smeekweg 104 in Laren. 

Ruimte voor nieuwe inzichten
Tijdens de bijeenkomsten willen we natuurlijk graag de 
nieuwe aanpak wateroverlast toelichten. En uiteenzetten 
hoe hierin de eerdere reacties en zienswijzen van inwo-
ners zijn verwerkt. Maar we staan ook open voor nieuwe 
inzichten. We zullen dan ook zeker luisteren naar uw 
vragen, zorgen, bezwaren en suggesties. We nemen de 
tijd om daarover met u van gedachten te wisselen.

Aanmelden 
U kunt zich voor één van de bovengenoemde data aan-
melden via www.laren.nl (Projecten > Wateroverlast > 
Praat mee over wateroverlast). Of bel naar 14 035.

Informatie over wateroverlast
Achtergrondinformatie, plannen, rapporten en een over-
zicht met vragen en antwoorden over wateroverlast kunt 
u vinden op www.laren.nl (Projecten > Wateroverlast). 

Dit jaar helpt de Brede Algemene Seniorenvereniging 
voor Blaricum, Eemnes en Laren (BasBEL) inwoners graag 
met het invullen van de belastingaangifte. Op verschil-
lende data in maart en april kunt u hiervoor terecht in de 
bibliotheek. Neem voor meer informatie of om aan te 

Tellers gezocht voor reservelijst

Kunt u hulp gebruiken bij het 
invullen van uw belastingaangifte? 

Praat mee over wateroverlast
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Larense zakenmelden contact op met medewerkers van de bibliotheek 
door tijdens openingstijden te bellen naar 035 - 538 26 12 
(vestiging Laren) of 035 - 525 74 10 (vestiging Huizen). Of 
loop even binnen en vraag ernaar!

Wilt u een moestuin aanleggen voor de hele straat? Of een 
huiskamerrestaurant beginnen voor en door buurtbewo-
ners? En kunt u daar een financiële bijdrage van de gemeen-
te goed bij gebruiken? Dan komt uw initiatief misschien in 
aanmerking voor de regeling ‘Inwonersinitiatieven’*. 

Het kan van alles zijn, zolang uw buurt of wijk er maar 
socialer, gezelliger of zorgzamer door wordt. Denk bij-
voorbeeld aan het opzetten van een Repair Café of een 
buurtbieb, het organiseren van activiteiten voor de jeugd 
of voor de ouderen in de wijk, zoals een wijktheatervoor-
stelling, een zeskamp, een straatspeeldag of het initiëren 
van een vrijwillige hulp/klussendienst. 

De gemeente heeft voor deze regeling in 2018 een budget 
van tienduizend euro beschikbaar. Dat bedrag geldt als 
subsidieplafond. Dit betekent dat als dat budget is uitge-
geven, alle daarop volgende aanvragen om die reden wor-
den afgewezen.

Kijk op www.laren.nl (Zorg > Subsidies) voor meer infor-
matie en het doen van een aanvraag.

* Straat- en buurtfeesten en barbecues zijn van deze regeling 
uitgesloten.

Het Jobmaatjesproject van ReconnAct in Huizen, Blaricum, 
Eemnes en Laren gaat door in 2018. Wethouders en ambtena-
ren van de HBEL-gemeenten zijn positief over de goede resul-
taten die behaald zijn. Tot nu toe zijn er zestig werkzoeken-
den uit de bijstand begeleid door Jobmaatjes, waarvan 
achtentwintig inmiddels een betaalde baan of een werkerva-
ringsplek hebben. Het jobmaatjesproject is in februari 2017 
van start gegaan. In 2018 begeleiden Jobmaatjes ook nieuwe 
doelgroepen zoals statushouders en jongeren.

Jobmaatjes geven persoonlijke aandacht
Jobmaatjes van ReconnAct geven in eerste instantie voor-
al persoonlijke aandacht, rust, structuur, respect en vei-
ligheid. Vanuit die basishouding werken jobmaatjes om 
de werkzoekenden (weer) op weg te helpen naar werk. 

Bijvoorbeeld door advies te geven over CV en sollicitatie-
brief, gesprekken voor te bereiden, te helpen met inrich-
ten van LinkedIn en het inzetten van netwerken. Als job-
maatje bent u echt van betekenis voor een ander.

Tien nieuwe jobmaatjes gezocht
Voor de komende periode zoekt ReconnAct nog tien extra 
jobmaatjes. Na een gratis training kunt u aan de slag om 
werkzoekenden te ondersteunen in het vinden van werk. 
U onderhoudt contact met andere jobmaatjes en u wisselt 
ervaringen uit, onder andere tijdens intervisiebijeen-
komsten en andere jobmaatjesactiviteiten.

Wilt u jobmaatje worden?
Lijkt het u leuk om jobmaatje te worden? Wilt u wat ver-
der praten? Neem dan contact op met één van de project-
leiders: Paul Koeleman: 06 - 51 15 38 90. Voor meer infor-
matie verwijzen we naar de website: 
stichtingreconnact.nl/hbel

Woensdag 7 maart onthulde wethouder Ton Stam samen 
met Harry Ligter een snelheidsdisplay aan het Zevenend 
in Laren. Dit smiley-bord laat weggebruikers zien hoe 
hard ze rijden. Hierdoor worden ze aangespoord hun 
gedrag aan te passen, als dat nodig is. Daarnaast regis-
treert het bord gedurende langere tijd hoeveel voertuigen 
er met welke snelheid rijden.

Flexibel in te zetten
Omdat het een mobiel bord is, kan het naar behoefte wor-
den ingezet om het verkeer tijdelijk te monitoren. Het 
bord aan het Zevenend is daar een voorbeeld van. Dit is 
geplaatst naar aanleiding van een petitie over de ver-

HBEL Jobmaatjesproject 
wordt vervolgd

Een goed idee voor uw wijk
of buurt?

Smiley volgt snelheid en 
intensiteit verkeer
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geetachtigheid, met niet-aangeboren-hersenletsel of met 
een psychische of fysieke kwetsbaarheid. Maar ook men-
sen met problemen rond eenzaamheid zijn welkom. Dag-
je Blaercom is daarmee dus niet specifiek voor ouderen.” 

De gemeentediensten zijn in maart en april op de 
onderstaande dagen gesloten.
• Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag
• Maandag 2 april: Tweede Paasdag
• Vrijdag 27 april: Koningsdag

Ook is telefoonnummer 14 035 niet bereikbaar. Op 
overige dagen zijn wij geopend op de gebruikelijke 
tijden.

Inwoners van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren 
kunnen bij het Advies- en informatiepunt sociaal 
domein HBEL terecht met alle vragen over zorg, wel-
zijn, kinderen, jeugd(hulp), werk en inkomen. Vanwe-
ge de feestdagen is het Advies- en informatiepunt 
sociaal domein HBEL in maart en april niet bereikbaar 
op:

•  Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag
•  Maandag 2 april: Tweede Paasdag
• Vrijdag 27 april: Koningsdag

keerssituatie, die door Harry Ligter is aangeboden aan de 
wethouder. De komende maanden wordt gemeten hoe 
hard er gereden wordt op deze dertig kilometerweg. 

Wethouder Ton Stam: “Met een mobiel snelheidsdisplay 
kunnen we snel inspelen op vragen en behoeften van bewo-
ners. In korte tijd kunnen we een verkeerssituatie in kaart 
brengen en direct maatregelen nemen als dat nodig is.”

Drie smiley-borden in Laren 
Het bord aan het Zevenend is het eerste van in totaal drie 
borden die in Laren worden geplaatst. Ze zijn onderdeel 
van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan waarmee 
de gemeenteraad in januari heeft ingestemd. 

Wethouder Ton Stam en Harry Ligter bij het 
snelheidsdisplay.

 

‘Dagje Blaercom’, een wekelijkse activiteit voor inwoners 
van de BEL-gemeenten die gebaat zijn bij een gestructu-
reerde dagbesteding, is een groot succes. Daarom is Dagje 
Blaercom uitgebreid met een extra dag; de maandag.

Eregast
De gemeente Blaricum financiert grotendeels Dagje 
Blaercom. Dit ‘2e’ Dagje Blaercom is mogelijk dankzij 
f inanciële ondersteuning van de gemeente Laren. Leen 
van der Pols, wethouder sociaal domein Laren, was daar-
om op 12 februari eregast bij de officiële aftrap van het 2e 
Dagje Blaercom. 

Voor iedereen
Carla Resing (sociaal werker bij Versa Welzijn) is blij met 
de uitbreiding: “Het is bedoeld voor iedereen die om wel-
ke reden dan ook minder goed zelf invulling aan de dag 
kan geven. Dat kunnen mensen zijn met beginnende ver-

Uitbreiding Dagje Blaercom 
gevierd met wethouder Laren

Sluiting gemeentediensten 
op feestdagen

Sluiting Advies- en informatiepunt 
sociaal domein HBEL op feestdagen
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17 maart gratis compost bij 
GAD-scheidingsstations

Op zaterdag 17 maart is de Landelijke Compostdag. Inwo-
ners van de regio Gooi en Vechtstreek krijgen die dag bij 
de scheidingsstations van de GAD een gratis zak compost 
mee: het rechtstreekse resultaat van het ingezamelde gft-
afval. Met deze actie bedankt de GAD inwoners voor het 
gescheiden aanleveren van hun (organisch) afval. 

Gft wordt groen gas
Via de GAD gaat het gft-afval naar Indaver die het volledig 
omzet in groen gas, vloeibare CO2 en compost. Eén ton gft 
levert via vergisting honderd kuub biogas op. Met dat gas 
kunnen huizen verwarmd worden en auto’s rijden.

Etensresten doen ook mee
Al doet de naam anders vermoeden, gft is meer dan 
groente-, fruit- en tuinafval. Ook etensresten, zoals pas-
ta, koek en botjes van de karbonade kunnen in de groene 
container. Vooral het keukenafval is een belangrijke 
grondstof voor de verwerking tot groen gas.

Op is op
Komt u zaterdag 17 maart uw gescheiden afval inleveren op 
één van de GAD-scheidingsstations in Bussum, Hilversum, 
Weesp of Huizen? Dan krijgt u één gratis zak compost. De 
actie geldt zolang de voorraad strekt. De scheidingsstations 
zijn die dag open van 09.00 tot 16.00 uur. 

Vanwege de feestdagen zamelt de GAD uw huishou-
delijk afval in april op andere dagen in. In plaats van 
op:
•  maandag 2 april (Tweede Paasdag) wordt uw 

huishoudelijk afval op dinsdag 3 april opgehaald. 
•  vrijdag 27 april (Koningsdag) wordt uw huishou-

delijk afval op donderdag 26 april opgehaald.

Koningsdag
In verband met activiteiten op Koningsdag zijn van don-
derdag 26 april 2018 van 19.00 uur tot vrijdag 27 april 2018 
22.00 uur verschillende wegen in het dorp afgesloten en 
wordt het verkeer omgeleid. 

Er geldt een gehele geslotenverklaring voor de:
•  Barbiersweg vanaf de Eemnesserweg tot aan de 

Zevenend;
•  Zevenend vanaf de Jordaan tot aan de Sint Janstraat;
•  Eemnesserweg vanaf huisnummer 19 (raadhuis) tot 

aan de Sint Janstraat;
•  Sint Janstraat vanaf de Ambachtstraat tot aan de 

Brink;
•  Brink tot aan de Naarderstraat, inclusief parkeer-

plaats;
•  Brink, tussen de poffertjeskraam en de Kerklaan.

Parkeerplaats Plein 1945 is afgesloten voor al het verkeer 
van donderdag 26 april 19.00 uur tot vrijdag 27 april  
22.00 uur.

De volgende éénrichtingswegen worden opgeheven:
•  Klaaskampen vanaf het Schoutenbosje tot aan de 

Nieuweweg.
•  Kerklaan tussen De Rijt/Brink en het Schoolpad.

Dodenherdenking
In verband met Dodenherdenking wordt op vrijdag 4 mei 
2018 tussen 19.55 uur en 20.05 uur het verkeer op het 
kruispunt aan de Brink stilgezet.

Afvalinzameling rond 
feestdagen

Wegafsluitingen

Larense zaken 16 maart 2018
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Vraag van de maand
Krijgt mijn kind voldoende rust?
Heeft jouw kind het 
ook zo druk? Maandag 
voetballen, dinsdag en 
woensdag naar de naschoolse opvang, donderdag naar 
muziekles en vrijdag naar de vaste speelafspraak. Veel 
kinderen hebben een volle agenda en weinig vrije tijd 
om even te niksen. Daarnaast zijn er zoveel leuke acti-
viteiten waar ze het liefst allemaal aan mee willen 
doen. Natuurlijk zijn er veel kinderen die dit aankun-
nen en die duidelijk hun grens kunnen aangeven. Maar 
er zijn ook kinderen die het liefst de hele dag in de weer 
zijn en zelf geen innerlijke rem hebben. Zij hebben hun 
ouders nodig om rustmomenten in het dagelijkse leven 
in te passen.

Kinderen hebben de tijd nodig om hun dagelijkse 
indrukken te verwerken. Alleen al op een schooldag 
doet een kind ontzettend veel ervaringen en indrukken 
op. Als het te druk is kunnen kinderen moe, prikkel-
baar, huilerig en/of druk zijn.

Hoe is dat bij jouw kind?
Maakt je kind een vermoeide indruk of zie je bozer 
gedrag dan dat je gewend bent? Dan is rust inbouwen 
misschien een goede actie. Dat kun je doen door:

•  regelmaat en voorspelbaarheid in jullie dagritme te 
brengen. Dat maakt het voor je kind overzichtelijk 
en duidelijk. Houd momenten open om even niets 
te doen, bijvoorbeeld op zondagochtend een paar 
uur lekker in pyjama lopen.

•  grenzen te stellen. Vooral voor jonge kinderen is het 
vermoeiend om de hele dag zelf te beslissen over 
wat er gaat gebeuren. Een vastgestelde planning en 
regels kunnen voor sommige kinderen rustgevend 
werken.

•  te bekijken of je kind voldoende slaapt. Veel kinde-
ren slapen korter dan ze nodig hebben. Volgens des-
kundigen hebben kinderen in de basisschoolleeftijd 
zo’n negen tot elf uur slaap nodig. Hier lees je meer 
over slaaptijden en slaapuren die je kind nodig 
heeft: www.slaapnodig.nl/hoelang.html 

•  een avond- en bedritueel te maken zonder compu-
terspelletjes of tv kijken. Het is slim om kinderen 
niet meer bloot te stellen aan te veel prikkels. Samen 
een boekje lezen voor het slapen gaan of de dag 
doornemen is een rustige afsluiting van de dag. 
Voor jonge kinderen is het ook heel rustgevend om 
samen te kletsen in bad.

•  een middag geen afspraakjes te maken, maar lekker 
na school naar huis en samen knutselen, een spel-
letje spelen of gewoon even niets doen.

Heb je vragen over druk, moe of prikkelbaar gedrag van 
je kind? Vraag je je af waar het vandaan kan komen? 
Stel gerust een vraag aan het Centrum voor Jeugd en 
Gezin! We denken graag met je mee. www.jggv.nl

Larense zaken 16 maart 2018

ANWB AutoMaatje in Blaricum, Eemnes en Laren!
Even een middag naar de stad om koffie te drinken met 
een vriendin of naar de kapper of de huisarts. Voor men-
sen die minder mobiel zijn, door leeftijd, gezondheid of 
beperking, is dit niet vanzelfsprekend. Vanaf 12 maart 
kunnen zij een beroep doen op ANWB AutoMaatje BEL. 
Inwoners uit Blaricum, Eemnes en Laren vervoeren met 
hun eigen auto mensen die niet meer zelf voor vervoer 
kunnen zorgen of lastig van de bestaande vervoersdien-
sten gebruik kunnen maken. ANWB AutoMaatje BEL is 
een samenwerking tussen de gemeenten Blaricum, 
Eemnes en Laren, Versa Welzijn, de ANWB en enthousi-
aste vrijwilligers uit de drie gemeenten. Wie gebruik wil 
maken van ANWB AutoMaatje BEL, belt uiterlijk twee 
werkdagen van tevoren tussen 09.00 en 12.30 uur met 
AutoMaatje (035 - 625 00 05).

Op de foto v.l.n.r.: Gerard van den Bos (ANWB), wethou-
der Ben Lüken (Blaricum), wethouder Leen van der Pols 
(Laren), wethouder Jan den Dunnen (Eemnes), Henk Lan-
sink (Versa Welzijn).
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Nieuws in beeld

Kunstwerk en lezing op Internationale Vrouwendag, 
Antoinetty van den Brink

Inez van Oord licht haar boek ‘Rebible’ toe in overvolle 
Ontmoetingskerk NLdoet bij Theodotion

Harry Ligter vertelt over Larens 
dialect op Radio 6FM

L’Elefante Bianco leukste restaurant 
van Laren

Laren Klassiek druk in de weer voor 
Matthäus Passion van 25 maart

Bijzonder concert MCC en De Speuit BPV Hut van Mie bijeen in Papageno Huis
Gooise Kiwanis Karavaan toetert zich 
voor 29ste  keer door het Gooi

50.000ste bezoeker van de tentoonstelling 
‘Impressionism & Beyond' in Singer Laren
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De collectanten van het Reumafonds komen tussen 19 en 24 maart weer bij u langs

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart
 
Om te kiezen neemt u mee:
•  Uw stempas; deze ontvangt u uiterlijk 7 maart  per 

post thuis.

•  Een identiteitsbewijs; een rijbewijs, 
vreemdelingendocument, Nederlands paspoort of 
identiteitskaart.  Het identiteitsbewijs mag op 21 
maart maximaal vijf jaar verlopen zijn. Dit betekent 
dat in uw document bij ‘geldig tot’ 22-03-2013 of later 
moet staan. 

Geen stempas ontvangen of kwijt?
Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas 
kwijt? Dan kunt u bij het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 
Eemnes bij het team Publiek een vervangende stempas 
aanvragen. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 
12.00 uur. Wanneer u alsnog uw oude stempas 
terugvindt, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan 
dan alleen met uw nieuwe stempas.
Zonder stempas en identiteitsbewijs mag u niet stemmen!

Stembureaus
Laren heeft zes stembureaus, die open zijn van 07.30 tot 21.00 
uur. Alle stembureaus, behalve De Gooische School, zijn 
toegankelijk voor mensen met lichamelijke beperkingen. 
Stembureau 1 (A) 
Brinkhuis (theaterzaal), Brink 29 
Stembureau 2 (B) 
De Gooische School, Oud Blaricummerweg 21a
Stembureau 3 (C) 
Verzorgingshuis Johanneshove, Eemnesserweg 42
Stembureau 4 (D) 
Verenigingsgebouw De Blokhut, Smeekweg 104
Stembureau 5 (E) 
RK Scholengemeenschap Laar en Berg, Langsakker 4
Stembureau 6 (F) 
Verzorgings- en verpleeghuis Theodotion, Werkdroger 1

In de week van 19 t/m 24 maart lopen er ook weer vele 
enthousiaste Laarders voor het goede doel door het dorp. 
Bijna 70 collectanten trekken met een collectebus van het 
Reumafonds van deur tot deur. Niet omdat ze dat leuk vin-
den maar omdat het helaas bittere noodzaak is, want gene-
zing is nog steeds niet mogelijk. Met uw 
donaties helpt u onderzoeken te financie-
ren die de oorzaak van reuma kunnen ach-
terhalen en verbeteringen in de behande-
lingen kunnen realiseren. U helpt hiermee 
het dagelijks leven van 2 miljoen Neder-
landers met reuma te verbeteren. Het 
enthousiaste Larense team wist de afgelo-
pen jaren een leuke opbrengst te realiseren en hoopt - 
ondanks de Gemeenteraadsverkiezingen - ook dit jaar weer 
een constructief aandeel bij te kunnen dragen. Het is hun 
ervaring dat er aan de deur vaak getwijfeld wordt over de 
nog - of niet - beschikbare hoeveelheid kleingeld, maar 
‘ieder beetje’ is bij het Reumafonds van harte welkom en 
vele beetjes maken dus een ‘boel’. Gelukkig beschouwen 

vele betrokken bewoners de biljetten ook als ‘kleingeld’. 
Uiteraard kan er ook direct aan het Reumafonds worden 
gedoneerd via www.reumafonds.nl. Reuma is een verza-
melnaam voor ruim 100 aandoeningen aan gewrichten, 
spieren en pezen. Wist u dat 1 op 9 Nederlanders kampen 

met een vorm van reuma, zoals artrose, 
reumatoïde artritis of jeugdreuma? Dage-
lijks krijgen 700 mensen de diagnose reu-
ma. Daarmee is reuma de meest voorko-
mende chronische ziekte in Nederland. 
Hoewel de kenmerken van reuma vaak 
onzichtbaar zijn, is de impact van de ziek-
te groot. Tweederde (69%) van reumapati-

enten wordt dagelijks beperkt in zijn dagelijkse activitei-
ten door pijn, vermoeidheid of verminderde mobiliteit. 
Nog meer wetenschappelijk onderzoek is nodig in de zoek-
tocht naar betere behandelmethoden. Daar kunt u via de 
collecte aan bijdragen. Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Lydia Soentjes, de coördinator in Laren: 
06-23 16 17 78.

Bron: Google.maps
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Singer Laren verwerft op TEFAF 
Maastricht werk van Charley Toorop

Singer Laren heeft op de TEFAF Maastricht met steun 
van de BankGiro Loterij het werk Takken met appels van 
Charley Toorop (1891 - 1955) verworven. Het schilderij, dat 
werd gekocht bij Douwes Fine Art B.V., maakte Toorop in 
haar Bergense tuin en behoort tot een van de beste wer-
ken die zij vervaardigd heeft. Nadat Charley Toorop in 
1934 voor het eerst buiten schilderde, besloot zij ieder 
seizoen bloesems, fruitbomen en bloemen te schilderen; 
in haar eigen tuin of in een van de tuinen waar zij vanuit 
haar vele omzwervingen op uitkeek. Takken met appels 
maakt deel uit van haar laatste serie fruitbomen, die 
beschouwd wordt als een ode aan Vincent van Gogh. Het 
werk is een belangrijke aanvulling op de collectie van 
Singer Laren dat de mooiste modernisten bijeen brengt.

Geschilderde tuinen
Van 5 juni t/m 26 augustus toont Singer Laren de ten-
toonstelling Geschilderde tuinen. Het werk Takken met 
appels van Toorop zal daar voor het eerst voor het publiek 
te zien zijn.

BEN
JIJ

EEN
ECHTE

TENNIS
KID?

LID WORDEN:
WWW.TLAER.NL



16

Valpreventie 
en 
fysiotherapie
Als gevolg van een aandoening, handicap of 
het ouder worden kunt u problemen ondervin-
den bij het uitvoeren van dagelijkse activitei-
ten. Hierdoor wordt het risico op vallen groter. 

Het valrisico kunt u verkleinen door kritisch na te 
denken over de volgende drie zaken: 
•  Uw werkwijze bij het uitvoeren van activiteiten;
• De veiligheid van uw woning; 
• Het veilig gebruik maken van hulpmiddelen. 
Door een kleine verandering in uw werkwijze kan 
het valrisico soms enorm verkleind worden. Wanneer 
u bijvoorbeeld gewend bent uw sokken balancerend 
op één been aan te trekken, kunt u besluiten om de 
sokken voortaan zittend aan te trekken. Het uitvoe-
ren van dubbeltaken, en dus het verdelen van de aan-
dacht, vergroot namelijk het risico op vallen. 
De veiligheid in uw woning is ontzettend belangrijk 
als je het hebt over valpreventie. Kleine aanpassingen, 
zoals goede verlichting en het wegwerken van losse 
snoeren, kunnen de veiligheid in huis vergroten. Ook 
zijn er allerlei voorzieningen die uw woning veiliger 
kunnen maken, zoals bijvoorbeeld handgrepen aan de 
muur bij de douche en het toilet.  Een ergotherapeut is 
op de hoogte van de mogelijkheden en is gespeciali-
seerd in het adviseren over woningaanpassingen in het 
kader van zelfredzaamheid en veiligheid.
Het is van belang dat u gebruik maakt van de juiste 
(hulp)middelen en dat deze (hulp)middelen, zoals 
bijvoorbeeld een rollator, wandelstok of rolstoel goed 
zijn ingesteld. Er zijn ontzettend veel hulpmiddelen 
verkrijgbaar, maar het is lastig een goed hulpmiddel 
te vinden als je niet weet wat de mogelijkheden zijn. 
Wanneer u problemen ondervindt bij de uitvoering 
van dagelijkse activiteiten kunt u contact opnemen 
met een ergotherapeut. De ergotherapeut kan samen 
met u kijken naar uw werkwijze. Ook kan de ergo-
therapeut samen met u bekijken welke hulpmidde-
len of voorzieningen voor u geschikt zijn en deze met 
u uitproberen. Het doel is het creëren van een situa-
tie waarin u uw dagelijkse activiteiten weer veilig en 
zelfstandig kunt uitvoeren.

 Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Docent Grafische vormgever, Papageno Huis 
Begeleiden van de dagbesteding Multi Media voor jon-
geren met autisme. Kennis van Photoshop en actuele 
grafische programma’s. Werktijden: 09.00-13.00 of 13.00-
16.30. Contactpersoon: Diana Tarmidi van Papageno 
Huis te Laren, tel. 035 - 53 88 091/ 06-10824825 of vrijwil-
liger@stichtingpapageno.nl.

Chauffeur Rollybus
U vervoert personen die niet zelfstandig met het open-
baar vervoer kunnen reizen en u heeft aff initeit met 
deze kwetsbare doelgroep. In het bezit van een erkend 
rijbewijs B. Werktijden: één of meerdere dagdelen of 
dagen per week. Werkadres te Laren. Contactpersoon: 
Peter Springer van Stichting Rolstoelbus ’t Gooi, tel. 
035-5315522 of mail naar voorzitter@rollybus.nl.

Samen naar Albert Heijn en even wat drinken
Voor een oudere dame in Laren zoeken we een maatje 
voor een praatje, samen boodschappen doen bij AH met 
boodschappenwagentje, naast AH kopje koff ie drinken 
(natuurlijk betaalt mevrouw), wandeling. Voorkeur een 
vrouw. Werktijden in overleg. Contactpersoon: Anneke 
Bijleveld van Versa Vrijwillige Thuishulp BEL, tel. 
06-49377171 of abijleveld@versawelzijn.nl.

Vrijwilligerscentrale Laren Blaricum is te 
bezoeken op:
dinsdag van 10.00 – 12.00 uur, 
Het Raadhuis, Eemnesserweg 19
dinsdag van 14.00 – 15.00 uur, Blaercom, Schoolstraat 3
donderdag van 13.30 – 15.30 uur, De Malbak, Wetering 122
tel. 035- 7504149 
e-mail: vclarenblaricum@versawelzijn.nl

DE KRACHT 

ZIT ’M IN 

DE EENVOUD; 

SNEL 
GOED 

BETAALBAAR!

• buitenreclame
• fotoproducten
• horeca
• huisstijl
• presentatie
• promotie
• stickers
• verpakkingen

T 085-7605400
E info@drukwerkboys.nl
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Allerlaatste kaarten te koop voor Matthäus Pas-
sion met wereldberoemd King’s College Choir

Voor de uitvoering van 
de Matthäus Passion op 
Palmzondag 25 maart 
om 14.30 uur zijn nog 
enkele tientallen kaar-
ten te koop. De uitvoe-
ring wordt dit jaar uit-

gevoerd door het wereldvermaarde King’s College Choir 
uit Cambridge m.m.v. Trinity College Choir. Onder lei-
ding van Stephen Cleobury treden grote Engelse solis-
ten op als Jeremy Budd  Evangelist, Edward Grint, 
Christus, Zoë Brookshaw sopraan, David Allsopp  coun-
ter tenor, Anthony Gregory tenor en William Gaunt, 
bas. Solisten en koor worden begeleid door het interna-
tionaal vermaarde Barokorkest The  Hanover Band. Het 
kinderkoor komt uit Midden-Gelderland.
 
In de prachtige akoestiek van de Sint Jansbasiliek zal 
Stephen Cleobury het concertpubliek op een intense, 
krachtige en meeslepende manier meevoeren in de sfeer 
van Johann Sebastian Bachs muzikale meesterwerk over 
het lijdensverhaal van Christus.  Een manier die ont-
roert. De Matthäus Passion in de Sint Jansbasiliek is 
voor iedereen zeer goed te volgen aangezien de Mat-

thäus Passion met twee camera’s wordt geregistreerd en 
op lcd-schermen wordt geprojecteerd.

Tickets
De allerlaatste tickets kunt u bestellen via de Nationale 
Theater Kassa 0900 – 9203.  De toegangskaarten kosten 
per concert € 59,50 (eerste rang) en € 49,50 (tweede 
rang), inclusief programmaboekje, pauzedrankje.  Voor 
meer informatie www.larenklassiek.nl
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Er was ooit een ziekenhuis voor Laren?
Er was, er is en er verdwijnt een ziekenhuis voor Laren en 
buurgemeenten. Al geruime tijd houdt het velen bezig… 
Hoe ver moeten we straks reizen voor ziekenhuisbezoek 
of behandeling? Steevast lezen we overal dat Tergooi de 
vestiging Blaricum gaat sluiten teneinde alle zorg te 
gaan leveren vanuit een centrale nieuwe locatie in Hilver-
sum. Een locatie in Hilversum die per auto lastig te berei-
ken is en per openbaar vervoer een ramp is. Maar daar 
heeft een ziekenhuisdirectie natuurlijk geen boodschap 
aan, sterker nog, men durft nu te stellen dat de tekorten 
in de financiële bedrijfsvoering onder andere ontstaan 
door de “extra” kosten die men heeft vanwege de vesti-
ging Blaricum. 
Een grotere onzin bestaat er natuurlijk niet, immers de 
locaties Hilversum en Blaricum zijn al jaren gezamenlijk 
de kostenfactor en dan zou Blaricum dus nu als “extra” 
worden beschouwd? Niets van dit al natuurlijk en deze 
stelling komt de laatste jaren handig van pas nadat de 
samenwerking en/of fusiestrijd strijd tussen Meander 
Amersfoort en Tergooi eindigde en Tergooi maar al te 
graag zelf tot een grote ontwikkeling van gebouwen en 
specialismen wilde komen. Natuurlijk kosten twee loca-
ties meer dan één maar juist om dit goed te managen 
daarom trek je “kostbare” managers aan (die bovendien 
ook voorkomen op de lijst van zorgmanagers die ver 
boven de norm betaald worden). 

Maar waarmee worden nu de cliënten/patiënten gecon-
fronteerd? 
•   Financiële problemen in de bedrijfsvoering (men 

moet 3 miljoen bezuinigen)
•   Gedwongen ontslagen op de werkvloer zijn mogelijk 

niet te vermijden

Kortom, inwoners van Huizen en BEL-gemeenten moe-
ten maar afwachten hoe voor hen in de komende jaren 
een “optimale” ziekenhuiszorg geregeld wordt. Maar één 
ding is duidelijk als het aan dit topmanagement ligt, 
“niet op de locatie Blaricum”.  

Of… zou er toch nog hoop komen nu er een nieuwe direc-
teur (bedrijfskundige) is binnengehaald? Heeft deze 
dame wellicht wel oog voor het wel en wee van onze 
inwoners (cliënten/patiënten)? Zomaar een kritische 
vraag van mij als inwoner van Laren. Om mij heen is te 
merken hoe lastig het voor (vooral de ouderen) is om een 
adequaat ziekenhuisbezoek te regelen. Interne onenig-
heid in de top, vertrekkende directieleden, dan verpleeg-

 Ingezonden brief

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

kundigen en ondersteunende diensten waar het water 
bijkans aan de lippen staat, waar gaat de ziekenhuiszorg 
in het Gooi naar toe?

En dan tot slot… Waar hoort of bemerkt men de cliënten-
raad ? Dit orgaan dat de belangen van de cliënten moet 
behartigen zou zich hier stevig kunnen inzetten. Echter 
dan moet die Raad de cliënten willen kennen en erken-
nen en niet alleen van achter een vergadertafel opereren. 

Nu maar hopen dat de vechters voor behoud van Locatie 
Tergooi Blaricum nog iets bereiken.

Paul van der Maas
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Filmagenda Brinkhuis

21-03-2018   Geen f ilms. De theaterzaal functioneert als 

stemlokaal i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen.

28-03-2018  Victoria en Abdul 14.30 uur 
28-03-2018  Viceroy’s House 19.30 uur
04-04-2018  Viceroy’s House 14.30 uur
04-04-2018  Du Forsvinder 19.30 uur
11-04-208  Du Forsvinder 14.30 uur
11-04-2018  Maudie 19.30 uur 
18-04-2018  Maudie 14.30 uur 
18-04-2018  Les Fantomes d’Ismaël 19.30 uur
25-04-2018  14.30 uur geen f ilm ivm Symposium. 
25-04-2018  Vele Hemels boven de Zevende 19.30 uur

Entree: 5,- Euro 
Graag online reserveren via www.hartvanlaren.nl. 
Indien u hier niet uitkomt dan kunt u op de dag van de 
voorstelling – vanaf een uur voor het begin van de voorstelling 
– uw kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen.

Cijfers
De verkiezingskoorts is weer losgebarsten. Op iedere 
straathoek staan wel 4 verschillende borden van (veel-
al) een lokale politieke partij. Volgens de laatste pei-
lingen worden de landelijke partijen in de gemeente-
raadsverkiezingen kleiner en stemt ca. 30 % van de 
kiezers lokaal. Een hotitem is een eventuele samen-
voeging met een andere gemeente en het behouden/
cultiveren van de bestaande woonomgeving en het 
woongevoel binnen Laren. De wereld draait rond en 
dat kunnen we niet stoppen. Net als de (woon)behoef-
te van de mens. We zien dat verschillende doelgroepen 
binnen Laren niet hun droom huis kunnen vinden. 
“Vroeger” ging men op zijn 65ste richting een appar-
tement en op dit moment komen we regelmatig in 
contact met 80- of 85 jarigen die willen verhuizen 
naar hun laatste stek. Alleen die laatste stek is zeer 
moeilijk te vinden binnen Laren. In Nederland zijn er 
ca 3 miljoen 65+ers en in binnen Laren is 31% van de 
bevolking 65 jaar of ouder. (Wist u dat we ook het 
hoogste percentage 80+ers hebben, 99 mensen van de 
1000 inwoners is 80 jaar of ouder!) Hoe kunnen we (de 
politiek) er voor zorgen dat ook deze doelgroep kan 
blijven wonen in Laren?  Het is tijd voor een daad-
krachtig lokaal woonbeleid, het volgen en uitvoeren 
van de uitgestippelde woonvisie. En wellicht wat meer 
open minded omgaan met aanvragen omtrent het 
bestemmingsplan. Wellicht een variant op rood voor 
rood. De woningmarkt heeft zeker in dit segment te 
kampen met een zeer grote krapte. Landelijk gezien 
waren in januari 2018 de woningen 8,8 % duurder dan 
in januari 2017. Dit is de grootste toename in 16 jaar. In 
augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. 
Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in 
juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende 
trend. Ten opzichte van de piek is het huidige prijsni-
veau nog 2,0 procent lager. Vergeleken met het dal zijn 
de prijzen gemiddeld 24,8 procent hoger. Het gemid-
delde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in 
januari 2018 ongeveer even hoog als in januari 2008. In 
januari 2018 zijn er 16035 woningen overgedragen, dit 
is ruim 3 procent minder dan in januari 2017. Ook is de 
Nederlandse woningprijsontwikkeling vergeleken 
met die van andere West-Europese landen. Uit dit 
onderzoek blijkt dat de Nederlandse woningprijzen 
met 8,2% zijn gestegen en dat Nederland daarmee tot 
de top 3 van West-Europa behoort.

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

Aangepaste openingstijden Brinkhuis



Larense zaken 12 januari 20182020

Nieuws in beeld

ParaKwadraat exposeert in Brinkhuis tot eind maart

Woning aan Lingenskamp verandert in ‘ijspaleis’ door 
kapotte waterleiding

OBB1 opnieuw kampioen BEL 
schoolschaak Opening VIPP Studio bij Kerkhof Laren Poëzie is samen lachen 

SEE, nieuwe aanwinst voor Laren SV Laren’99 ongeslagen 
doelpuntenmachine bijna kampioen

Workshop Persberichten schrijven van Versa Welzijn trekt 
16 vrijwilligers

Prachtige uitvoering Winterreise van Schubert in 
Rosa Spierhuis

Solo-(thuis)voorstelling van Larense 
Gideon Calis in Singer
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ParaKwadraat exposeert in Brinkhuis tot eind maart

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

Clasien
 
Clasien van de Pas-Rutgers van der 
Loeff woont al 30 jaar in Laren en is 
partner bij Van der Loeff familierecht 
advocaten in Amsterdam.

Scheiden zonder schade
Het is eigenlijk niet met elkaar te rijmen dat één op 
de drie huwelijken in een scheiding eindigt, terwijl 
iedereen zijn kind de nare gevolgen van een schei-
ding wil besparen. Oud-minister André Rouvoet is 
in het nieuws met zijn rapport over een beter schei-
dingsproces, vooral vanuit het perspectief van het 
kind. Daarin zet hij de gevolgen op een rij, zoals:  
per jaar maken 70.000 thuiswonende kinderen een 
scheiding mee; 16.000 kinderen hebben ernstige last 
van de gevolgen; 15% van alle kinderen van geschei-
den ouders hebben na de scheiding geen contact 
meer met een van de ouders. Al vele jaren vragen 
ouders, maar ook ‘scheidingsprofessionals’, om  
betere en snellere faciliteiten, liefst in een zo vroeg 
mogelijk stadium. De eerste alternatieve initiatieven 
rond de scheiding waren ooit de omgangshuizen; 
een neutrale plek waar kinderen – meestal – hun 
vader ontmoetten. Belangrijk zijn ook het snel  
regelen van allerlei praktische en financiële zaken 
(de hypotheek, de huur, verzekeringen, bankzaken, 
werk) die gemakkelijk complicerende factoren in 
de scheiding kunnen worden of ertoe kunnen  
leiden dat er schulden ontstaan. Daarmee worden 
de risico’s op schade bij kinderen verhoogd, zegt het 
rapport terecht. Zeker nu scheidingen een ware  
epidemie zijn geworden, raadt het rapport een lan-
delijke aanpak aan die zich op alle aspecten richt. 
Toegang tot goede hulpverlening in alle fases van de 
scheiding is het meest belangrijk. Ik moet daar wel 
aan toevoegen, dat het essentieel is dat die hulpver-
leners zeer goed opgeleid zijn met zowel ervaring in 
hun vak als levenservaring. De schade die goed- 
bedoelende, maar ondeskundige professionals en 
vrijwilligers kunnen aanrichten, is vaak desastreus, 
zo blijkt ook wel uit het rapport. Hopelijk worden 
de goede aanbevelingen uit het rapport opgevolgd 
door goede daden. k

Column Clasien_71X220mm_maart2018.indd   1 05-03-2018   10:58:59

 EEN BEZICHTIGING?  BEL  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  

TE KOOP: KLOOSTER 16   LAREN 

TE KOOP: SCHOOLPAD 13   LAREN 

TE KOOP: KLOOSTERWEG 34  LAREN 

NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM 

TE KOOP: OOSTEREND 6  LAREN 
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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

Vrijdag 23 maart 
Theaterconcert: Claudia y Manito 
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 15,00
Het prachtige duo Claudia en Manito brengen een 
gepassioneerd programma genaamd ‘Arpamor’: een 
akoestisch concert met zang, gitaar en de Paraguayaanse 
Harp. Het repertoire bestaat uit een verfijnde selectie van 
muziek en Spaanstalige liederen uit het Latijns-Amerikaanse 
continent.

Zaterdag 24 maart 
Vele hemels boven de zevende
Peter Bolhuis, e.a.
20.15 uur – Singer
€ 37,50 | Singer supporters € 35,00
Een fascinerend en beklemmend familiedrama, waarin de 
personages verwoede pogingen doen zich te bevrijden van de 
pijn in hun zelfgekozen leven. Uiteindelijk blijken er maar 
twee mogelijkheden te zijn: de sprong naar de dood of naar de 
liefde.

Zondag 25 maart
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50 (betalen alleen met PIN)
Christos Papandreopoulos - piano en Andreas Mader – 
saxofoon

Zondag 25 maart
Matthaüs Passion
14.30 uur – Sint Jansbasiliek
€ 59,50 1ste rang / € 49,50 2de rang
Uitgevoerd door het wereldvermaarde 
King’s College
Choir uit Cambridge m.m.v. Trinity College Choir,
o.l.v. Stephen Cleobury. (zie pag. 17)

TheaTeragenda
Vrijdag 16 maart 
Mid Live Music: een gezellige 
avond met Rolf Menist
20.15 uur – Foyer Brinkhuis
Vrij entree
Een avond meezingen, lekker 
swingen op de dansvloer of alleen 
luisteren en genieten. U kunt een 
eigen nummer aanvragen uit het grote songboek van 
Rolf met onder andere Doe Maar, Ramses Shaffy, Hazes 
en nog veel meer herkenbare muziek tot chansons aan 
toe. Toegang is gratis én opnieuw in de super gezellige 
foyer van het Brinkhuis.

Zaterdag 17 maart 
Verkiezingskoorts in de 
Victoriaanse tijd
20.00 uur - Dickenstheater
€ 5,00 | Duur 1 uur, geen pauze
Extra verkiezingsvoorstelling (16 
maart uitverkocht) met Verkiezingskoorts in de 
Victoriaanse tijd en beelden van Londen. Solotoneel 
met toverlantaarnplaten. Reserveren noodzakelijk!

Zondag 18 maart
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50 (betalen alleen met PIN)
Aliya Iskhakova – piano

Donderdag 22 maart
De Bovengrens - Lebbis
20.15 uur - Singer
€ 25,00 | Singer supporters € 22,50
Samen met u wil Lebbis op deze 
avond kijken naar wat we doen, 
waarom, en waar het heen gaat. Meanderend over wat 
vragen, waarbij hij veel zelf aan het woord zal zijn, maar 
dat kent u wel van hem. Hield hij maar nooit op.
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TheaTeragenda

* Kaarten voor de Papageno Koffieconcerten en Papageno Unplugged zijn te bestellen via tzaaltje@stichtingpapageno.nl.
* Kaarten voor Singer: via kassa@singerlaren.nl of online via singerlaren.nl

Zondag 25 maart 
Mike Del Ferro Trio
15.30 uur – Rosa Spier Huis
De Nederlandse pianist, componist, arrangeur 
Mike del Ferro speelt al jaren over de hele 
wereld in diverse bezettingen en met namen 
als Toots Thielemans, Jack De Johnette, Trijntje 
Oosterhuis en vele anderen. Samen met zijn 
trio neemt hij je mee op reis met een afwisselend, spannend 
repertoire. 

Zaterdag 31 maart
Westerbork Serenade
 Edwin en Sam de Vries
20.15 uur - Singer
€ 29,50 | Singer supporters € 27,00
Een bijna onvoorstelbare liefdesgeschiedenis tegen het decor van 
de Tweede Wereldoorlog. Toen de oorlog begon, was de vader van 
Edwin de Vries nog geen 22 jaar. Een paar jaar later pleegde hij een 
bijna onvoorstelbare, heldhaftige verzetsdaad in Westerbork.

Zondag 1 april 
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50 (betalen alleen met PIN)
Nikita Kuts - viool en Audinga Mustakyte – altviool

Woensdag 4 april
Swingin’ Harlem
New York Round Midnight
20.15 uur - Singer
€ 29,50 | Singer supporters € 27,00
In de jaren twintig en dertig van de vorige 
eeuw was jazz in de nachtclubs van het New Yorkse Harlem de 
belangrijkste bijzaak van het leven. Acht topmusici uit de 
Nederlandse jazzscene nemen je mee naar deze glorietijd van de 
jazz.

Zondag 8 april 
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50 (betalen alleen met PIN)
Helikon kwartet: Marlene Dijkstra - viool, Marieke Kosters – viool, 
Lotus de Vries -  altviool en Renate Apperloo – cello

Maandag 9 april
Try-out Pianoconcert Ischico Velzel
20.15 uur – Rosa Spier Huis
Ischico Velzel (1996) was zes jaar toen 
zij begon met pianospelen. Op vijftien-
jarige leeftijd werd ze aangenomen in 
de Jong Talent klas van het conservatorium Amsterdam. 
Momenteel studeert ze aan het ArtEZ conservatorium bij 
Frank Peters. Daarnaast is Ischico aangenomen op het 
conservatorium El Liceu in Barcelona om daar het komen-
de studiejaar van september tot en met februari te stude-
ren.

Zaterdag 14 april
Papageno Jazz - IKS
15.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50 (betalen alleen met PIN)
KS is een soulvolle popband bestaande uit vijf jonge 
jazzmuzikanten die elkaar hebben ontmoet tijdens hun 
studie aan het Amsterdamse conservatorium. In 2016 
bracht IKS een serie van live-video’s uit die onderdeel 
waren van een huiskamersessie. Ze waren te gast bij het 
radioprogramma CoLive! op NPO Soul&Jazz en speelden 
concerten in Nederland, België en Estland. In het voorjaar 
van 2018 zal de band haar eerste EP uitbrengen.

Zondag 15 april 
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 6,50 (betalen alleen met PIN)
Ana Prazeres - klarinet, Hadewych van Gent - cello en 
Mattias Spee - piano

Kaarten voor theater- en filmvoorstellingen in het Brinkhuis: 
online via het ticketformulier op www.hartvanlaren.nl. Indien 
u hier niet uitkomt dan kunt u op de dag van de voorstelling 
– vanaf een uur voor het begin van de voorstelling – uw 
kaartje(s) via pinbetaling aan de balie kopen. 

Kaarten voor concerten in het Papageno Huis: Reserveren via 
reserveren@stichtingpapageno.nl of rechtstreeks op www.
papageno.nl. Betalen alleen met PIN!

Voorstelling of concert in het Rosa Spier Huis: Donateurs en 
bezoekers zijn van harte welkom. Voor niet-donateurs wordt 
een vrijwillige bijdrage in de kosten op prijs gesteld.  
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Activiteiten

Glaskunst is de grote passie 
van glaskunstenaar Angela 
van Echten. In de natuur 
vindt zij haar rust en inspi-
ratie voor haar diverse wer-
ken. Ondanks dat ze lijdt 
aan chronische cluster-

hoofdpijn, houdt de kunst haar gaande. T/m 31 maart is 
er een expositie van haar werken te zien in de foyer van 
het Brinkhuis met als thema ”de lente”. Openingstijden: 
gelijk aan het Brinkhuis. Mocht één van haar werken u 
aanspreken? Van elk werk dat verkocht wordt gaat de vol-
ledige opbrengst naar de stichting www.OverLevenmet-
Clusterhoofdpijn.nl. Meer info: www.angelglas.nl.

Locatie: (h)Artgalerij 
Brinkhuis ParaKwadraat is 
een zoektocht van Han 
Halewijn en Mark de 
Wegeer naar nieuwe vor-
men van expressie buiten 
de reeds bestaande door-
zichtigheid. Zij maken gezamenlijke communicatieve 
kunst in een fotografische setting, die de toeschouwer 
aanzet tot participatie en tot lachen. Kom langs in het 
Brinkhuis en maak in de (h)Artgalerij kennis met de bij-
zondere en vooral humoristische kunst van ParaKwa-
draat. De foto-expositie is nog t/m 31 maart te bezoeken. 
Openingstijden: gelijk aan het Brinkhuis. Entree: gratis. 
Meer informatie: www.parakwadraat.nl 

in de bibliotheek van Eem-
nes (Raadhuislaan 49B) is van 
16 maart tot 11 mei een expo-
sitie te bezichtigen van wer-
ken van Ad Laney. Ad Laney 
woont in Laren en is na zijn 
vervroegde pensionering 

begonnen met schilderen. Hij volgde 8 jaar lang diverse 
opleidingen aan de Gooise Academie en nam deel aan 
een aantal  workshops. Jaarlijks volgt hij nog verschil-
lende workshops. Zijn atelier heeft hij thuis. Hij schil-
dert in diverse stijlen en maakt hierbij gebruik van hel-
dere kleuren. Zijn inspiratie vindt hij tijdens zijn reizen, 
waaronder enkele pelgrimsreizen. Met foto’s en schetsen 

Glaswerk-expositie Angela van Echten

Foto-expositie ParaKwadraat 

Expositie Ad Laney 

legt hij landschappen vast, die hij later op geheel eigen 
wijze vorm geeft. Zo maakte hij diverse schilderijen van 
de Mont Ventoux, Vlieland, landschappen in Frankrijk 
en de Spaanse noordkust. Naast landschappen schildert 
hij portretten. Op de expositie zijn portretten te zien van 
onder andere Sven Kramer en Epke Zonderland. Ook 
maakt hij portretten in opdracht. De schilderijen zijn te 
bezichtigen tijdens de openingstijden van de biblio-
theek van Eemnes.

Op zaterdag 17 maart opent 
Vivium de deuren van vier 
Zorgeloos wonen-locaties, 
waaronder Johanneshove 
aan de Eemnesserweg 17 in 
Laren. Tijdens deze Open 
dag van 10.00 tot 13.00 uur 
krijgt u uitleg over het Zor-

geloos wonen bij Vivium. Ook laten we u graag de locatie 
en een appartement zien tijdens een rondleiding. U bent 
van harte welkom om de sfeer te komen proeven en na 
af loop een hapje te eten of wat te drinken in één van de 
gezellige restaurants. Voor het precieze programma kijkt 
u opwww.vivium.nl/opendag. U vindt hier ook meer 
informatie over de tarieven voor huur en woonservice-
kosten. Heeft u 17 maart al andere plannen? Neem dan 
contact op met de Klantenservice via info@vivium.nl of 
035 – 6 924 924 om een persoonlijke rondleiding aan te 
vragen op de locatie van uw keuze.

In het Dickenstheater zal 
de verkiezingsstrijd niet 
alleen op vrijdagavond 
16 maart, in aanwezig-
heid van burgemeester 
Kruisinga, maar ook op 
zaterdagavond 17 maart voelbaar zijn door het verhaal 
Verkiezingskoorts (Eatanswill Election) uit het boek dat 
Dickens in één keer wereldberoemd maakte: The 
Pickwick Papers (1836). Een jaar eerder was Charles Dic-
kens als jonge verslaggever van The Morning Chronicle 
naar de stad Sudbury gestuurd. Daar moesten de kiezers 
uit slechts twee kandidaten een keuze maken. De burge-
meester speelde daarbij een opmerkelijke rol. Onder zijn 
schuilnaam BOZ schreef Dickens over de verkiezings-
strijd voor een Parlementszetel. Deze ervaring werd een 
inspiratiebron voor het verhaal Verkiezingskoorts. In dit 
verhaal benadrukken beide kandidaten “hóezeer de 
handel, de nijverheid, het verkeer en de welvaart hen aan 

Open dag Zorgeloos wonen

Verkiezingskoorts Dickenstheater: Extra 
voorstelling
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het hart liggen. En natuurlijk vindt ieder dat alleen híj 
de winnaar moet worden.” Is er sinds de 19e eeuw veel 
veranderd in het gedrag van politici en hun aanhangers 
in verkiezingstijd? De observaties van Charles Dickens 
blijken ook nu nog actueel te zijn. Dat laten Charles Dic-
kens-acteur Aad Kok en schrijver/lantaarnist Else Flim u 
horen en zien. Dit Victoriaans verkiezingstumult duurt 
slechts 1 uur en het is in de aanbieding tegen de sterk 
gereduceerde prijs van 5 euro! Ook in het Dickenstheater 
maken de kiezers een keuze! Inhoud van het program-
ma: Welkom en aandacht voor Dickens in 1869, Introduc-
tie Dickens via de toverlantaarn, Charles Dickens 
begroet zijn publiek met een wens, Inleiding The 
Pickwick Papers; Intermezzo Beelden van Londen, Lezing 
Verkiezingskoorts. De voorstelling is in het Nederlands. 
Dickenstheater, (vrijdag 16 maart uitverkocht) zaterdag 
17 maart, aanvang 20.00 uur, P.C. van den Brinkweg 11, 
Laren, entree € 5,-- (geen pauze). Reserveren via dic-
kens@ziggo.nl of 035 8872376. Meer info op www.dic-
kenstheater.nl. Foto: Eatanswill Elections/Y&I Pictures.

Inwoners van Blaricum, Eemnes en Laren kunnen bij 
Versa Welzijn hulp krijgen bij de belastingaangifte over 
2017. Hiervoor is in maart en april op bepaalde momen-
ten (na telefonische afspraak) deskundige hulp aanwezig 
in Schering & Inslag in Laren. De hulp is uitsluitend 
bestemd voor mensen met een inkomen tot € 36.000/
jaar. De kosten per enkele aangifte bedragen € 17,50 en 
voor een echtpaar € 25,00. De belastinghulp verzorgt uw 
aangifte per computer. Voor het versturen hiervan moet 
u in het bezit zijn van een DigiD-code (= een wachtwoord 
en een gebruikersnaam). Bent u nog niet in het bezit van 
een DigiD, vraag deze dan op zo kort mogelijke termijn 
aan. Versa Welzijn kan u hier evt. bij helpen. U kunt bij 
de Blaercom of de Malbak, in de Hilt of het Brinkhuis een 
lijst/f lyer ophalen waarop staat welke papieren u moet 
verzamelen voor de aangifte. Heeft u geen oproep ont-
vangen van de belastingdienst? Het kan voor mensen 
met een laag inkomen toch zinvol zijn om aangifte te 
doen. Voor vragen of voor het maken van een afspraak 
kunt u vanaf maandag 19 februari contact opnemen met 
Versa Welzijn op telefoonnummer 035- 6250000, bereik-
baar maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Het Papageno-restaurant is gestart met een horecaoplei-
ding waar jongeren met autisme in de leer zijn voor een 
horeca-ervaringscertif icaat. Elke maandag is de lesdag 
en iedereen is van harte welkom om te komen lunchen, 
zodat de jongeren dat wat ze geleerd hebben in praktijk 
kunnen brengen. Het restaurant is vanaf 12.30 uur 

Hulp bij invullen belastingaangifte

Proeverijtje in het Papageno Restaurant 

geopend voor een heerlijke tweegangenlunch, meestal 
soep van het seizoen en 3 bijzonder belegde broodjes met 
een kopje koff ie en iets zoets toe. De leerlingen hebben 
samen met de chef het menu bepaald. Er is geen menu-
kaart, iedere maandag is weer een verrassing. Met dieet-
wensen kan rekening gehouden worden. Reserveren is 
wenselijk via horeca@stichtingpapageno.nl of 035 – 
8884303, Prijs 11,75 p.p.

Hoe begroeven de Rooms-Katholieke 
inwoners van Laren vroeger hun 
doden? Op die vraag geeft de nieuwe 
tentoonstelling van de Historische 
Kring Laren (HKL) in zijn centrum De 
Lindenhoeve antwoord. De tentoon-
stelling over Katholiek Laren zal het 
hele jaar blijven, maar wel qua inhoud 

gaan wisselen. Op dit moment staat de Rooms-Katholieke 
coöperatieve begrafenisvereniging Sint Barbara centraal. 
In de loop van het jaar zullen ook andere Rooms-Katholieke 
organisaties aan bod komen. De achterwand in de Linden-
hoeve is voornamelijk besteed aan het ‘Jan Berendse kerk-
hof ’ en aan de zes kerken van Rooms-Katholiek Laren. In 
een vitrine ernaast worden doopboeken, missaaltjes en 
zang- en gebedenboeken getoond.De Lindenhoeve, Burge-
meester Van Nispenstraat 29, is elke zaterdagmiddag 
geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Daarnaast elke derde don-
derdagavond van de maand, van 19.00 tot 21.00 uur. Wie 
ideeën of materialen heeft voor de tentoonstelling is van 
harte welkom bij HKL-bestuurslid Thijmen van der Zwaan, 
tel. 035 – 6294945  th.zwaan@gmail.com of info@histori-
schekringlaren.nl.

Beginners, gevorderden en 
65 +’ers zijn van harte wel-
kom voor Pilatestrainingen 
op de maandag- en donder-
dagochtend in het Brink-
huis. De Pilatesmethode 

zorgt voor een sterker lichaam met de nadruk op de 
buik-, rug- en bilspieren, meer lenigheid, soepelheid, 
stabiliteit en lichaamscontrole. Bovendien is er aan-
dacht voor een goede ademhaling. De klassieke 
Pilatesmethode voor op de mat is het uitgangspunt, 
maar als het nodig is worden de bewegingen per groep 
en individu aangepast. Voor diegenen die willen starten 
met Pilates is er ruimte om in te stromen op maandag 
en/of donderdag bij de level 1-training om 10.00 uur. 
Deze training is ook zeer geschikt voor mensen die min-
der zwaar willen trainen vanwege een blessure, een ope-

Tentoonstelling over Katholiek Laren 

Pilatestraining in Brinkhuis
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De PC Helpdesk BEL 
organiseert op maandag 
19 maart van 14.00 tot 
16.00 uur de presentatie 
“Vakantie voorbereiden 
via internet”. Inwoners 
(50+) uit de BEL-gemeen-
ten zijn van harte wel-

kom in de theaterzaal van het Brinkhuis in Laren.Tegen-
woordig is de computer met het Internet een belangrijk 
hulpmiddel bij het plannen en boeken van de reis. Bij het 
vergelijken van bestemmingen en aanbiedingen en prij-
zen van diverse touroperators is internet dan ook onmis-
baar. Wij laten u kennismaken met diverse sites die aan-
bieders van reizen, hotels en vliegtickets met elkaar 
vergelijken. Bovendien wordt via hulpmiddelen als You-
Tube en Google Maps getoond hoe u indrukken kunt 
verkrijgen van uw bestemming en omgeving. Daarbij is 
het belangrijk de ervaringen van anderen in te zien. 
Daarvoor zijn websites met beoordelingen door reizi-
gers.Tenslotte tonen wij u, hoe u op de plaats van 
bestemming met uw tablet en/of smartphone relevante 
informatie van restaurants, openbaar vervoer, musea, 
etc. kunt raadplegen. Heeft u belangstelling? Meld u 
zich dan aan via themabijeenkomst@pchelpdeskbel.nl 
onder vermelding van naam, telefoonnummer, e-mail-
adres en aantal deelnemers. Kosten 6,00 euro p.p. incl. 
een kopje koff ie/thee in de pauze. Alleen contante beta-
ling mogelijk. De PC Helpdesk BEL is op werkdagen 
geopend van 10.00-12.00 uur.

In de aanloop naar Pasen bieden de Vrienden van de 
Preek van de Week een verdiepingsmoment aan. Het gaat 
om een ‘Mattheus Ontbijt’ met Prof. dr. Jan Luth en ds. 
Jan Rinzema op dinsdag 20 maart in restaurant Coes-
waerde, om 7.00 uur ’s ochtends. Prof. dr. Luth, hoogle-
raar Kerkmuziek RU Groningen, is een internationaal 
vermaard Bach-kenner en geeft wereldwijd lezingen. Hij 
is tevens organist en begeleidt orgelbouw. Hij zal het 
slotkoor ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’ behandelen 
en daarbij wijzen op de betekenis van dit slotkoor vanuit 
de directe context, d.w.z. de delen die aan het slotkoor 

Vakantie voorbereiden via internet

Mattheus Ontbijt

ratie of een ziekte en/of de gevolgen daarvan. De level 
2-training om 9.00 uur is voor ervaren Pilates-‘volgers’. 
De Pilatestraining 65+ om 11.00 uur biedt een program-
ma speciaal gericht op deze leeftijdsgroep, waarbij de 
leeftijd momenteel varieert van 65 tot 85 jaar. De maan-
dagochtend 65+ groep is momenteel vol, maar bij vol-
doende aanmeldingen start een nieuwe groep in de mid-
dag. U wordt begeleid door een gediplomeerd en ervaren 
Pilatesdocente. Mannen, vrouwen, getraind en onge-
traind, allen zijn welkom! Wilt u meer informatie? 
Neem contact op met Artine van den Engel; bel 
0615004108, mail naar info@art-in-energy.nl of kijk op 
www.art-in-energy.nl.

Is uw computer toe aan een opschoonbeurt of is deze erg 
langzaam? Kom dan naar de PC Helpdesk BEL in Het 
Brinkhuis in Laren. Een team van deskundige vrijwilli-
gers helpt u voor slechts € 3,00 met updaten, opschonen 
en controle op veiligheid. Zij staan iedere werkdag van 
10.00 tot 12.00 uur paraat.

Zondag 18 maart is het Rouwcafé Gooi en Eemland weer 
geopend. De bijeenkomst vindt van 13.30 tot 16.00 uur 
plaats in De Schoter aan de Wakkerendijk 66a te Eemnes. 
Tijdens dit Rouwcafé staat het thema ‘Rouw en lichame-
lijk functioneren’ centraal. Als je dierbare wegvalt, dan 
brengt dat pijnlijke gevoelens en gedachten met zich 
mee. Ze komen voort uit het gemis en uit het besef dat 
het leven verder gaat zonder je dierbare. Verlies van een 
dierbare is te vergelijken met de beweging tussen eb en 
vloed. Je pijnlijke gevoelens en gedachten kunnen je 
overspoelen en gelijktijdig herneem je jezelf door de 
draad van het leven weer op te pakken. Het toelaten van 
de eb en vloedbeweging is helend maar niet vanzelfspre-
kend. Zo kan het zijn dat het toelaten van je gevoelens of 
het deelnemen aan het leven je te veel is. Je sluit je het 
liefst af of misschien zelfs wel op. Over- en onder-reac-
ties hebben invloed op het lichamelijk functioneren. 
Hoofd-, rug-, buik-, maagpijn en ook vermoeidheid, lage 
weerstand, slapeloosheid of oppervlakkige ademhaling 
kunnen rouwgerelateerd zijn. Medicijnen helpen niet, 
maar wat dan wel? Spreker deze middag is Klaas Jan 
Rodenburg, Gestalttherapeut, rouw- en verliesdeskun-
dige, directeur van het Landelijke Steunpunt Verlies. 
Docent en trainer bij de Post-HBO opleiding Rouw- en 
Verliesbegeleider en bij de opleiding medische studen-
ten VU Amsterdam. Meer informatie is te vinden op: 
www.humanitas.nl/afdeling/eemland en www.versa-
welzijn.nl.

PC Helpdesk BEL 

Rouwcafé Gooi en Eemland



hospitality is voor iedereen die een verschil wil maken 
met gastvrijheid en wordt aangeboden door Rabobank 
Gooi en Vechtstreek, bakkerij Tetteroo, supermarkt Jum-
bo, Hofstee Schoenen en Does interieur Zevenend.

Op zaterdag 24 maart, van 11.00 - 16.00 uur is er een Paas-
markt in het Papageno Huis. Er zijn allerlei kraampjes 
met creatief, vintage, kinderspullen, paasdecoraties en 
andere koopjes waar je vrolijk van wordt. Het Papageno-
restaurant is open voor de speciale Paasmarkt Lunch of 
een kopje koff ie met zelfgebakken appeltaart. Papageno 
Huis, Naarderstraat 77, 1251 BG  Laren (parkeren liefst bij 
het Vivium aan de Naarderstraat 81).

Op zondag 25 maart om 
15.00 uur houdt Henk van 
Os in Singer een lezing 
over het ontstaan van de 
moderne kunstenaar. 
“Kunstenaars komen uit 
een andere wereld, tappen 
uit een ander vaatje en 
bepalen met hun visioe-
nen onze kijk op de wereld. Daarover is iedereen het 
eens. In de middeleeuwen was een kunstenaar heel 
iemand anders. In de glorietijd van Siena genoten de 
schilders ver buiten de stadsgrenzen een grote reputatie. 
Hun roem reikte van de paus in Avignon tot de koning 
van Napels. Maar in Siena waren ze gewoon lid van het 
gilde van de meubelmakers. Zij waren ambachtslieden 
en hadden niet eens een eigen gilde. Edelsmeden werden 
van de ambachtslieden veel hoger ingeschat, omdat zij 
van kostbaarder materiaal kunst maakten. In de tijd van 
1300-1500 treedt in dat beeld van de schilder hier en daar 
verandering op. Over frappante voorbeelden daarvan 
gaat deze lezing.” De lezing vindt plaats in de theater-
zaal. Kaarten via kassa@singerlaren.nl of online via sin-
gerlaren.nl. Prijs € 19,00* | Singer Supporters € 8,00* | 
Museumkaarthouders € 11,00* 
*Inclusief museumbezoek

Je hebt een geweldige product of dienst en je krijgt 2 
minuten om hierover te vertellen. Hoe pak je de aan-
dacht? Waar moet je op letten? Hoe maak je het interes-
sant? En hoe nodig je de luisteraar uit om de volgende 
stap met jou te nemen? Tijdens de workshop ‘Pitch it to 
the world!’ worden de elementen hierboven besproken. 
Je krijgt de tijd om je pitch op te bouwen of aan te passen, 
en daarna gaan wij in een veilige omgeving je pitch oefe-

Papageno Paasmarkt

Het ontstaan van de moderne kunstenaar

Workshop - Pitch it to the world! 

voorafgaan. Daarnaast geeft hij inzicht in de structuur 
van het koraal ‘O Haupt voll Blut und Wunden’. Jan Luth 
geeft aan hoe het ingenieuze weefwerk van tekst en 
muziek elkaar versterken, contrasteren en in gevecht 
zijn met elkaar. Met luistervoorbeelden, beamer en tek-
sten wordt de structuur van dit slotkoor van de Matt-
heus verhelderd. Ds. Jan Rinzema zal vertellen over ‘Pijn 
als inzicht-moment bij Bach’. Voor het Mattheus-ontbijt 
kunt u zich opgeven via contact@preekvandeweek.com, 
of € 19,50 overmaken op NL 28 ABNA 045 602 09 18 t.n.v. 
Stichting Preek van de Week. o.v.v. Mattheus-ontbijt 2018 
en de naam van de deelnemer(s). U kunt ook bellen met 
06 549 63 464. Meer info: www.preekvandeweek.com.

Woensdag 21 maart functioneert 
de theaterzaal in het Brinkhuis als 
stemlokaal i.v.m. de gemeente-
raadsverkiezingen. Locatie: Thea-
ter aan de Brink, 08:00 - 23:00 uur.

In deze workshop legt Senior-
Web u uit hoe Internetbankie-
ren werkt, hoe het zit met de 
veiligheid, hoe u inlogt, de 
stand van uw rekening(en) con-
troleert, betalingen doet, peri-

odieke overschrijvingen instelt, automatische incasso’s 
terugboekt en mutaties downloadt. Data: woensdagoch-
tend 21 en 28 maart, van 9.30 tot 11.30 uur. Prijs: € 25. Aan-
melden op www.seniorweblarennh.nl of tel. 0646175271. 
Cursuslocatie: Johanneshove, Eemnesserweg 42, Laren.

Hospitality is het ontvangen en onderhouden van gasten 
en bezoekers. Het is de kunst om de bezoeker het gevoel 
te geven dat hij/zij welkom is. Hospitality is meer dan 
ooit belangrijk en daarom organiseert Bijzonder Laren 
op 24 maart van 7.30 tot 8.30 uur het “collegeontbijt over 
hospitality” voor alle ondernemers in Laren. Inmiddels 
zijn er al 124 aanmeldingen binnen. Tijdens dit college 
ontbijt vertellen Karoline Wiegerink, research professor 
hotelschool The Hague en directeur Platform voor Klant-
gericht Ondernemen, en Madelijne Kool, cabaretier en 
ervaringsdeskundige, de ondernemers van Laren alles 
over hospitality. Ook Rinske Kruisinga, waarnemend 
burgemeester van Laren, zal het woord voeren om het 
belang van hospitality te onderstrepen. Dit vindt plaats 
in de theaterzaal van Singer Laren, waarbij de deelne-
mers na af loop worden voorzien van ontbijt terwijl zij 
kunnen genieten van livemuziek. Het collegeontbijt over 

Gemeenteraadsverkiezingen

Workshop Veilig Internetbankieren

Collegeontbijt Hospitality
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onder andere wegens ruimtegebrek. De werken zijn 
ingelijst en verkeren in zeer goede staat. Het betreft een 
groot aantal werken van de bloemenschilder Emmanuel 
van der Ven, daarnaast landschappen van Johan Meijer 
en bekende namen als Willem Noordijk (boer met paard 
en wagen), Willem Steelink, Toon de Jong (tekeningen), 
Henk Bos, J.F. Sterre de Jong (schaatsenrijdster), Phocas 
Fokkens (groot werk boerderij met hooischelven), Wally 
Moes (tekening moeder met kind), Jacob Dooijewaard, 
Jan Harm Weijns, Jean Garjeanne en vele anderen. In 
totaal ruim 60 stuks. Gijselman Kunstexposities is te 
vinden aan de Drift 6 (nabij Singer Museum). De exposi-
tie is geopend van 11.00 tot 17.00 uur. 

Het afgelopen schooljaar hebben de eindexamenleerlin-
gen van havo 5 en vwo 6 van het vak beeldende vorming 
van het Laar & Berg zich met enthousiasme gestort op 
het eindexamenthema: ‘Voorbeeldig, Imitatio, Variatio 
en Aemulatio’. Een selectie van de eindresultaten wordt 
vanaf 3 april, een maand lang, in de expositieruimte van 
het Brinkhuis getoond. Op vrijdag 6 april om 16.00 uur 
vindt de feestelijke opening plaats in het Brinkhuis in 
Laren. Vanaf 15.30 uur is de bar open en worden er smake-
lijke hapjes geserveerd. Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom! Entree is gratis.

Leer in 1 dag bij SeniorWeb hoe u videomateriaal mon-
teert met behulp van het montageprogramma Magix 
Video deluxe. U leert de basisvaardigheden zoals video-
materiaal knippen, plakken, titels aanbrengen, effecten 
toepassen en dvd’s of Blu-rays produceren. We geven 
adviezen rond dit onderwerp zoals: wat te doen met 
smalfilmmateriaal en vhs-cassettes. Datum: woensdag 
4 april, van 09.00 tot 16.00 uur. Prijs: € 70, inclusief 
broodjeslunch. Aanmelden op www.seniorweblarennh.
nl of tel. 0646175271

Elke maand wordt er op een zondag om 11.30 uur een 
gezinsviering georganiseerd in de Sint Jansbasiliek. 
Altijd kindvriendelijk, altijd luchtig met muziek en met 
een thema van die maand maakt dat dit een fantastische 
manier is om de kerk weer eens te ervaren. Deze bijeen-
komst, die circa 45 minuten duurt, is interactief en 
wordt afgesloten met limonade en een kopje soep. De 
eerstvolgende gezinsviering is op zondag 8 april. Het 
thema is ‘Eerste Communie’. Meer info over de activitei-
ten van de kinderkerk van de Sint Jansbasiliek: www.
sintjanlaren.nl.

Eindexamenexpositie Laar & Berg 

Workshop Videobewerking

Gezinsviering Sint Jansbasiliek
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nen en feedback erover krijgen. Dinsdag 27 maart van 
13.30 tot 16.30 uur in het Brinkhuis van Laren. Schrijf in 
via info@peptalkproductions.nl. kosten: € 25.-   

Een fotoalbum maken en laten printen is eenvoudiger 
dan u denkt en kan erg mooie resultaten opleveren. In 
deze workshop van SeniorWeb wordt het programma 
Albelli gebruikt, omdat dit veel gebruikt wordt, goede 
beoordelingen heeft en er een duidelijk boek te koop is. 
Data: dinsdagmiddag 27 maart, 3 en 10 april, van 14.00 
tot 16.00 uur. Prijs: € 40. Aanmelden op www.seniorwe-
blarennh.nl of tel. 0646175271. Cursuslocatie: Johannes-
hove, Eemnesserweg 42, Laren.

Tijdens het Paas-
weekend, van vrijdag 
30 maart tot en met 
maandag 2 april, 
organiseert Gijsel-
man Kunstexposities 
een verkoopexpositie, waarbij een particuliere collectie 
schilderijen, tekeningen en grafiek wordt aangeboden. 
De werken zijn jaren verzameld en aangekocht op veilin-
gen en bij particulieren en worden nu aangeboden, 

Workshop Fotoboek maken

Verkoopexpositie schilderijen Larense school

UNIEKE GEBOORTEKAARTEN
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die na een homeopathische behandeling, in overleg met 
hun arts hebben kunnen stoppen met medicatie (Rita-
lin, Concerta). Bij dyslectische kinderen is de dyslexie 
ook langzaam afgenomen. Graag van tevoren aanmelden 
op info@homeopathielaren.nl of 0644 958 698. Max. 8 
deelnemers - kosten 15 euro. Bent u verhinderd maar 
wilt u meer weten? Maak dan een afspraak voor een gra-
tis kennismakingsgesprek of een consult via info@
homeopathielaren.nl. Kijk voor meer info op www.
homeopathielaren.nl of www.homeopathie-amsterdam.
com.

Waar vroeger nauwe-
lijks over werd gespro-
ken en de algemene 
teneur bestond uit 
berusten in je lot   of je 
nu terminaal ziek was, 
depressief of gewoon 
oud en levensmoe   daar 
gaan we nu anders mee 

om. Prof. dr. Doeke Post, voormalig huisarts, zal op dins-
dag 10 april dit onderwerp niet alleen inleiden maar ook 
met de aanwezigen in discussie gaan, want er zijn vele 
meningen, twijfels en vooral vragen rondom dit uiterst 
gevoelige onderwerp. Wij willen steeds meer de regie in 
eigen handen nemen, niet meer de dood, ons levensein-
de, gelaten afwachten maar zelf het tijdstip en de manier 
waarop we sterven bepalen. Euthanasie is een vraagstuk 
waarover niet alleen de politiek wil en moet discus-sië-
ren. Ook wij hebben behoefte aan het delen van stand-
punten en vragen. Hoe vrij voelen wij ons bijvoorbeeld 
naar God en naar elkaar om de regie over ons levenseinde 
zelf in handen te nemen? In dat licht past ook de zeer 
actuele discussie over ‘voltooid leven’. Doeke Post was 
vele jaren werkzaam als huisarts. Hij werkte als adviseur 
van een ziekenfonds en was hoogleraar Sociale Genees-
kunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2010 ver-
scheen zijn boek ‘De dood komt steeds later’. In 2013 ver-
scheen zijn tweede boek over dit onderwerp ‘Met het oog 
op het einde’. In beide boeken pleit hij sterk voor de 
regiefunctie van de patiënt zelf.  De bijeenkomst vindt 
plaats van 19.30 tot 21.30 uur in de Johanneskerk aan de 
Naarderstraat. Bij binnenkomst is er koff ie of thee en bij 
de afsluiting een glas wijn. De toegang is gratis maar 
een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Dit moment 
binnen het thema ‘Geloven in vrijheid’, is het laatste van 
het winterprogramma 2017-2018. Het is georganiseerd 
door de Protestantse Gemeente Laren Eemnes (PGLE).  
Aan een volgend thema voor het nieuwe seizoen met 
opnieuw interessante sprekers, wordt gewerkt.

Regie over levenseinde in eigen hand?

SeniorWeb Laren-Blaricum 
organiseert voor het eerst 
de workshop “Digitale 
Nalatenschap”, 2 lessen op 9 
en 16 april, van 14.00 – 16.00 
uur, prijs € 25. Testament 
en codicil zijn alom bekend 

om de materiële kant van een nalatenschap te regelen. 
Dat men ook op digitale media en internet zijn sporen 
achterlaat, wordt nog dikwijls vergeten. Het gaat hier 
om foto- en videobestanden, documenten op de compu-
ter en natuurlijk de accounts (login en wachtwoord) op 
het internet, die men in de loop der tijd verzameld heeft. 
Bijvoorbeeld bij de eigen internetprovider, Facebook, 
webwinkels en vele andere. Het tv-programma Kassa 
heeft hieraan onlangs aandacht gegeven. Mark Ligten-
stein, docent bij SeniorWeb Laren-Blaricum: “In deze 
workshop inventariseren wij wat de digitale nalaten-
schap inhoudt en geven wij aan hoe je die nalatenschap 
kunt regelen. Belangrijk is te bepalen wat je hebt, wat er 
mee moet gebeuren en wie dat moet uitvoeren. Bedenk 
vooral dat als je niets regelt, je nabestaanden in ingewik-
kelde ( juridische) procedures terecht kunnen komen om 
bijvoorbeeld een Facebook- of Googleaccount op te hef-
fen.” Voor meer informatie en aanmelden kijk op onze 
website www.seniorweblarennh.nl, of bel ons op 
0646175271. Als u deelneemt aan één van onze workshops 
en geen lid bent van SeniorWeb, ontvangt u ter gelegen-
heid van het 20-jarig bestaan een gratis lidmaatschap 
t.w.v. € 30 van SeniorWeb tot eind 2018. Cursuslocatie: 
Johanneshove, Eemnesserweg 42, Laren.

Nathalie Parmentier van Homeopathie Laren geeft op 
dinsdag 10 april van 14.00 – 15.30 uur een lezing met als 
thema: ‘Help! Mijn kind kan moeilijk leren, kan zich 
moeilijk concentreren en haalt slechte cijfers’. Wist u dat 
Homeopathie ook goed kan helpen bij problemen met 
leren, dyslexie, concentratieproblemen of bij eventueel 
gedragsstoornissen? Aan de hand van een paar voorbeel-
den legt Nathalie Parmentier uit hoe een homeopathi-
sche behandeling plaatsvindt en welke resultaten ver-
wacht kunnen worden. Hiervoor bespreekt ze de 
verschillende persoonlijkheidstypen (of ‘constituties’) 
en bekijkt ze hoe dit soms kan leiden tot moeilijke con-
centratie (op school of werk), slechte resultaten, die soms 
gepaard gaan met dyslexie en/of met gedragsstoornis-
sen. Voor elke type constitutie bespreekt ze welke soort 
homeopathische middelen daarbij kunnen helpen en 
welke resultaten gehaald kunnen worden. In de praktijk 
van Nathalie Parmentier zijn meerdere jonge patiënten 

Workshop De Digitale Nalatenschap

Lezing Homeopathie Laren 
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Ben je op zoek naar een podium 
om je muzikale ambities te 
tonen? Heb je eigen repertoire, 
bespeel je een instrument, kun 
je zingen? Ben je een aanstor-
mend comedytalent? Of alle-
bei? Kom dan op vrijdag 13 april 
naar de Talentenavond in het 
Brinkhuis. Aanmelden? Stuur 
voor 1 april een mail naar info@
hartvanlaren.nl t.a.v Luuk 
Pleijsier. Graag met een linkje 

waar we iets van je kunnen horen en zien. De winnaar 
van de publieksprijs krijgt een avondvullend optreden in 
ons theater in seizoen 2018-2019. Locatie: Theater aan de 
Brink, aanvang 20.15 uur. Entree: € 5,00 voor bezoekers. 
Gratis voor de deelnemers

Op zondag 22 april zal 
Paul Schnabel op uitno-
diging van de Filosofi-
sche Leeskring Blari-
cum het Filosofisch 
Café verrijken met een 

interessante lezing over het stadse dorp, het beste van 
twee werelden. Jan Greven zal de lezing inleiden. Mede 
op initiatief van de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum 
is de Filosofische Leeskring Blaricum in maart 2016 
gestart en bestaat op dit moment uit een groep van 6-8 
geïnteresseerde lezers, die maandelijks bij elkaar komt 
om samen boeken over geschiedenis en samenleving 
met een f ilosofisch thema of invalshoek te bespreken. In 
samenwerking met de Bibliotheek Huizen-Laren-Blari-
cum wordt er naar gestreefd om tenminste een keer per 
jaar een openbare avond of middag in de Blaercom te 
organiseren waar een schrijver of dichter een boek, 
gedichten of essay nader toelicht en bespreekt met de 
belangstellenden tijdens het zogenaamde Filosofisch 
Café. Zondagmiddag 22 april is Eerste Kamerlid, socio-
loog en hoogleraar aan de faculteit Geesteswetenschap-
pen te Utrecht, Paul Schnabel te gast bij het Filosofisch 
Café. Hij zal een lezing van een uur geven met als titel: 
Het stadse Dorp, het beste van twee werelden.  Van 1998 
tot 2013 was Paul Schnabel directeur bij het Sociaal Cul-
tureel Planbureau (SCP). Al voor zijn benoeming als uni-
versiteitshoogleraar was hij hoogleraar Sociaal en Cultu-
reel Beleid aan de Universiteit Utrecht. Schnabel was 
onder andere decaan van de Netherlands School of Public 
Health, hoogleraar Klinische Psychologie in Utrecht en 
hoofd onderzoek van het Nederlands Centrum Geeste-

Gooise Talentenavond 

Filosofisch Café: lezing Paul Schnabel

lijke Gezondheidszorg. Eerder studeerde Schnabel Socio-
logie in Utrecht en Bielefeld, en promoveerde in Rotter-
dam. Daarnaast is Schnabel lid van vele adviescommissies 
en actief als columnist in onder meer NRC Handelsblad 
en het Financiële Dagblad. De sociale wetenschappen 
zijn bij uitstek verbonden met maatschappelijke 
(beleids)vraagstukken op het gebied van onder meer 
(geestelijke) gezondheidszorg, arbeidsmarkt, milieu, 
wonen, politiek en burgerschap. Het belooft een boeien-
de middag te worden. De Blaercom bevindt zich aan de 
Schoolstraat 3, 1261 EV Blaricum. De lezing duurt van 
15.30 – 17.00 uur. De toegang is gratis maar wel reserve-
ren via www.bibliotheekhlb.nl. 

Het internet heeft stamboomonderzoek véél gemakke-
lijker gemaakt. In deze workshop van 3 dagdelen behan-
delt SeniorWeb genealogische begrippen, welke gege-
vensbronnen er op internet zijn en hoe u de resultaten 
van uw onderzoek systematisch op de PC vastlegt. Data: 
maandagmiddag 23 en 30 april, 7 mei, van 14.00 tot 16.00 
uur. Prijs: € 40. Aanmelden op www.seniorweblarennh.
nl of tel. 0646175271. Cursuslocatie: Johanneshove, Eem-
nesserweg 42, Laren.

Workshop Genealogie
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4 april  Johanneshove, SeniorWeb: workshop 
Videobewerking, 9.00-16.30 uur

4 april Brinkhuis: Film ‘Viceroy’s House’, 14.30 uur
4 april Brinkhuis: Film ‘Du Forsvinder’, 19.30 uur
4 april Singer Theater: Swingin’ Harlem, 20.15 uur
5 april Brinkhuis: Brei-haakcafé, 10.00-12.00 uur
6 april   Brinkhuis: Feestelijke opening 

Eindexamenexpositie Laar & Berg, 16.00 uur
8 april   Groepswandeling Wandelvierdaagse ’t Gooi (22 

km), uiterlijk 09.15 uur aanwezig bij SV Laren
8 april Sint Jansbasiliek: Gezinsviering, 11.30 uur
8 april Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
9 april Johanneshove: Creatieve middag, 14.00 uur
9 april  Johanneshove, SeniorWeb: start workshop Digitale 

nalatenschap, 2 dagdelen, 14.00 – 16.00 uur
9 april  Rosa Spier Huis: Try-out pianoconcert Ischioco 

Velzel, 20.15 uur
10 april Homeopathie Laren: Lezing, 14.00-15.30 uur
10 april  Johanneskerk: Lezing ‘Regie over levenseinde in 

eigen hand?’, 19.30-21.30 uur
11 april Brinkhuis: Film ‘Du Forsvinder, 14.30 uur
11 april Brinkhuis: Film ‘Maudie’, 19.30 uur
13 april Brinkhuis: Gooise Talentenavond, 20.15 uur
14 april Papageno Huis: Jazzconcert IKS, 15.30 uur
15 april  Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
15 april t/m 10 juni  Rosa Spier Huis: tentoonstelling Eric 

de Nie, schilderijen en aquarellen, 
dagelijks 10.00-16.00 uur

15 april t/m 10 juni  Rosa Spier Huis: tentoonstelling 
Berend Bodenkamp, ruimtelijk werk, 
dagelijks 10.00-16.00 uur

18 april Brinkhuis: Film ‘Maudie’, 14.30 uur
18 april Brinkhuis: Film ‘Les Fantomes d’Ismaël, 19.30 uur
22 april Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
23 april Johanneshove: Creatieve middag, 14.00 uur
23 april  Johanneshove, SeniorWeb: start workshop 

Genealogie, 3 dagdelen, 14.00 – 16.00 uur
23 april  Rosa Spier Huis: Theatergroep Het Volk – De god 

van de slachting, 20.15 uur
25 april  Brinkhuis: Film ‘Vele Hemels boven de Zevende’, 

19.30 uur
26 april SV Laren: Klaverjasavond, vanaf 19.30 uur
29 april Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
29 april Rosa Spier Huis: The New String Trio, 15.30 uur

Agenda
t/m 8 april  Rosa Spier Huis: tentoonstelling Berenice 

Witsen Elias, beelden, dagelijks 10.00-16.00 uur
t/m 31 maart  Brinkhuis: Glaswerk-expositie Angela van 

Echten, dagelijks tijdens openingstijden 
Brinkhuis

t/m 31 maart  Brinkhuis: Foto-expositie ParaKwadraat, 
dagelijks tijdens openingstijden Brinkhuis

16 maart  Brinkhuis: Mid Live Music, een gezellige avond 
met Rolf Menist, 20.15 uur

17 maart  Johanneshove: Open dag Zorgeloos wonen, 
10.00-13.00 uur

17 maart Dickenstheater: Verkiezingskoorts, 20.00 uur
18 maart Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
19 maart Johanneshove: Creatieve middag, 14.00 uur
19 maart  Brinkhuis: PC Helpdesk BEL, presentatie ‘Vakantie 

voorbereiden via internet’, 14.00-16.00 uur
20 maart  Restaurant Coeswaerde, Mattheus Ontbijt, 7.00 

uur
21 maart Gemeenteraadsverkiezingen
21 maart  Johanneshove, SeniorWeb: start workshop Veilig 

Internet bankieren, 2 dagdelen, 9.30-11.30 uur
21 maart Johanneskerk: Basaal Bijbellezen, 19.30-21.30 uur
21 maart  Brinkhuis: Filosofie, ook iets voor jou? 20.00-22.00 

uur
22 maart Singer Theater: De Bovengrens – Lebbis, 20.15 uur
23 maart Brinkhuis: Claudia y Manito, 20.15 uur
24 maart Papageno Huis: Paasmarkt
24 maart  Singer Theater: Vele hemels boven de zevende 

– Peter Bolhuis, e.a., 20.15 uur
25 maart Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
25 maart  Sint Jansbasliek: Laren Klassiek-Matthäus 

Passion, 1 4.30 uur
25 maart  Singer Laren: Lezing Henk van Os, Het ontstaan 

van de moderne kunstenaar, 15.00 uur
25 maart Rosa Spier Huis: Mike del Ferro Trio, 15.30 uur
27 maart  Schering en Inslag: Creatieve Paasworkshop, 

10.00-12.00 uur
27 maart  Brinkhuis: Workshop Pitch it tot he World!, 

13.30-16.30 uur
27 maart  Johanneshove, SeniorWeb: start workshop 

Fotoboek maken, 3 dagdelen, 14.00 – 16.00 uur
28 maart Brinkhuis: Film ‘Victoria en Abdul’, 14.30 uur
28 maart Brinkhuis: Film ‘Viceroy’s House’, 19.30 uur
28 maart  Brinkhuis: Fotografie voor gevorderden, 

19.30-21.30 uur
28 maart  Brinkhuis: Filosofie, ook iets voor jou? 20.00-22.00 

uur
29 maart SV Laren: Klaverjasavond, vanaf 19.30 uur
30 maart t/m 2 april  Gijselman Kunstexposities: 

Verkoopexpositie schilderijen Larense 
School, 11.00-17.00

31 maart Singer Theater: Westerbork Serenade, 20.15 uur
1 april Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
3 t/m 27 april  Brinkhuis: Eindexamenexpositie Laar & Berg

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
242 4 apr vrij. 13-04 en za. 14-04
243 2 mei vrij. 11-05 en za. 12-05
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

De Gouden Makelaar 
 

 
 

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  
4 april 2018

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

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, Eemnes
Di. t/m vr. van 08.00 - 15.30 uur
Alle maandagen gesloten
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. 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: 21 maart 2018 Gemeenteraadsverkiezingen 


