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5 vragen aan 

beter kennen en je praat over mooie maar ook verdrietige 
dingen. Eigenlijk zijn de cursisten allemaal vrienden en 
vriendinnen geworden.’

Behalve je atelier is ‘Bij Annemarieke’ nog 
veel meer. Vertel eens!
‘Boven het atelier heb ik nog niet zo lang geleden een 
B&B gerealiseerd. Daarmee is ‘Bij Annemarieke’ nu ook 
een plek waar mensen kunnen overnachten en tevens 
een schilderworkshop kunnen volgen of hun verjaardag 
kunnen vieren in de huiselijke sfeer van de boerderij. En 
sinds kort worden er op de Bechsteinvleugel in mijn 
woonkamer ook huiskamerconcerten gegeven. 
Virtuozen als Evgeni Michailov en Thijs van Leer hebben 
hier al van zich laten horen. Maar ook vriend en pianist 
Niek van Vliet speelt graag op deze prachtige vleugel. En 
10 maart speelt theatergroep Plankgas in de huiskamer.’ 

Laren?
‘Ook al ben ik hier niet geboren, ik voel me wel een echte 
Laarder. Ik houd van dit dorp, met de drukte van het 
dorpscentrum en het rustgevende landschap om de 
hoek. Die tegenstelling, dat maakt het zo mooi. Hier te 
wonen geeft me een heel rijk gevoel.’ 
 
Welke inwoner van Laren verdient een pluim?
‘Er zijn heel veel mensen die achter de schermen 
vrijwilligerswerk doen zonder dat ze bij een 
vrijwilligersorganisatie zijn aangesloten. Mensen die 
oog hebben voor anderen uit de buurt of in de straat die 
ziek of eenzaam zijn bijvoorbeeld. Ik vind dat iedereen 
die recht uit het hart iets doet voor een ander, een pluim 
verdient. Mijn kinderen heb ik opgevoed met “De Drie 
D’s”: Durf iets aan te pakken, Doe het dan ook, en Deel 
het met een ander. Het lijkt misschien klein, maar is zo 
belangrijk!’  

Meer info: www.atelierannemarieke.nl of bel 06-11958950.

Wilde je altijd al kunstenares worden?
‘Nee, eigenlijk helemaal niet. Als kind tekende ik wel 
eens, maar het grootste deel van mijn jeugd was ik 
buiten te vinden, tussen de paarden en de koeien. Ik ben 
een natuurmens. Buiten zijn maakt me blij. Ik was een 
jaar of dertig, en net vanuit Zwitserland naar Blaricum 
verhuisd, toen mijn vriendin en buurvrouw me vertelde 
dat ze naar schilderles ging. Dat leek mij ook wel wat, 
dus ik besloot met haar mee te gaan. Na een tijdje had ik 
thuis een aantal schilderijen van mijzelf aan de muur 
hangen en toen we op een gegeven moment ons huis te 
koop hadden gezet en er mensen over de vloer kwamen 
om het huis te bezichtigen, werd mij regelmatig 
gevraagd wie die schilderijen toch had gemaakt. Van het 
een kwam het ander: mijn werk kwam in een paar 
winkels hier in de buurt te hangen, ik deed mee aan de 
eerste Atelierroute en daarna ging ik exposeren. Zo ben 
ik langzaam maar zeker het vak in gerold.’
  
Schilderlessen en -workshops?
‘Een paar jaar geleden begon ik met het geven van 
schilderles aan een groepje vrienden. Inmiddels heb ik 
dertig leerlingen die wekelijks naar de les komen. Voor 
mensen die zich niet een heel seizoen aan schilderlessen 
willen binden, organiseer ik ook schilderworkshops. Met 
een eigen groepje, samen met familie, vrienden of 
collega’s een paar uurtjes schilderen en na af loop wat 
eten of drinken. En kinderen kunnen bij mij hun 
verjaardagspartijtje vieren: eerst taart en cadeautjes in 
de keuken en daarna lekker schilderen in het atelier. 
Voor de schilderlessen hanteer ik groepen van maximaal 
zes leerlingen, waardoor ik iedereen volop kan 
begeleiden. In principe duren de lessen tweeënhalf uur, 
maar eigenlijk lopen ze altijd uit. En vaak eindigen ze 
met een hapje of drankje aan mijn keukentafel in de 
voormalige koeienstal. De lessen zijn dan ook meer dan 
alleen schilderlessen, het is soms bijna therapie. Dat is 
niet zo gek: je ziet elkaar elke week, je leert elkaar steeds 

Vrolijke en uitbundige kleuren domineren de schilderijen 
van Annemarieke Roelfzema. Ze portretteert vooral 
dieren en mensen, want die fascineren haar, zegt de 
kunstenares. Haar atelier, waar ze schilderlessen en 
-workshops geeft, staat naast haar tot woonhuis 
verbouwde boerderij aan de Sint Janstraat. Op de 
bovenverdieping van het atelier is sinds kort ook haar Bed 
& Breakfast gevestigd. ‘Ik vind het heerlijk om mensen bij 
elkaar te brengen.’ AnnemArieke roelfzemA
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Een nieuw jaar
Als u deze column leest heeft 
burgemeester Roest tijdens de 
nieuwjaarsreceptie in Singer alle 
inwoners van Laren een mooi en 
gelukkig 2016 gewenst. Ik sluit me 
daar graag bij aan, en wens u allen 
een goede gezondheid en veel 
voorspoed.

Er staan ook dit jaar voor raad en college weer vele zaken 
op de rol. Een willekeurige greep in mijn eigen porte-
feuille laat het volgende zien. 
We hopen dat de raad dit jaar het nieuwe bestemmings-
plan Zevenend/Postiljon vaststelt. Er zijn inspraakavon-
den gehouden en met de inbreng van de bewoners is 
uiteraard rekening gehouden. Nu dit plan in de afron-
dende fase is, kan de herziening van het bestemmings-
plan Centrum starten. In deze tijd van nieuwe economi-
sche en sociale dynamiek willen we eerst een strategische 
centrumvisie opstellen.
Verder zie ik uit naar de spoedige realisatie van de 
woningbouw op het terrein van de Houtzagerij. Een 
ander project, dat de komende tijd de aandacht vraagt, is 
het vernieuwen van de hele omgeving van Singer zodat 
dit samen met het nieuwe theater in 2017 gereed is.
Onze inzet om wateroverlast zo goed mogelijk tegen te 
gaan, krijgt de komende tijd een vervolg middels een 
regenwaterverordening en de aanwijzing van de eerste 
gebieden waar afgekoppeld wordt.
Verder noem ik nog de concretisering van de plannen 
voor een crematorium in Laren; de start van een 
verkeerstudie waarbij in het bijzonder de kwetsbare 
plekken als scholen maar ook de verkeerslichten bij de 
Brink aandacht zullen krijgen; en de inventarisatie van 
de bomen op Larens openbaar terrein middels een ‘visual 
tree assessment’(zo heet dat nu eenmaal) als voorloper op 
een nieuw bomenbeleid voor openbaar en privaat gebied.

Mocht u zelf nog ideeën hebben hoe wij het dorp mooier, 
plezieriger en aantrekkelijker kunnen maken dan hoor 
ik dat graag: t.stam@laren.nl

Ton Stam
Wethouder

Colofon
•  Larens Journaal is een tweewekelijkse uitgave van 

Uitgeverij van Wijland B.V. 
•  Redactie/bladcoördinatie: tel. 06-15964861  

e-mail: redactie@larensjournaal.nl 
•  Advertentie aquisitie: tel. 036-5461960 

e-mail: advertentie@larensjournaal.nl
• Post: Postbus 111, 1250 AC Laren 
•  Fotografie: Peter van Rietschoten, 

    Leo Janssen, Studio Kastermans.
•  Productie: Practicum/Graficiënt, Soest
• Oplage: 5.675 exemplaren

17Reportage

12Activiteiten Brinkhuis



 Dit is een podium voor de politieke partijen   van Laren.  Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.
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Tel: 035-5311880
www.carecompany.nl

Particulier, PGB 
& WMO

Wij leveren al 24 jaar thuiszorg in Laren en
omgeving. Zorg, op uw wensen afgestemd!

Fred van Sprang
EDELSMID

Zevenenderdrift 7 1251RA Laren Tel:035-5314167

Het adres voor een 
Zegelring met familiewapen 

Laren moet Laren blijven
Kort voor de Kerst ontving  Laren een schrijven van de 
Provincie Noord-Holland om aan te kondigen dat op 
korte termijn een ‘bestuurskrachtmeting’ zal worden 
gehouden. Eemnes, Blaricum en Huizen hebben een 
soortgelijke brief ontvangen. De Provincie wil nagaan 
wat het effect is van de samenwerking tussen gemeenten 
en de vraag wat de volgende stap moet zijn in de 
bestuurlijke herinrichting van Gooi en Vechtstreek.   

Op korte termijn zullen de Larense raad en het college 
positie moeten bepalen. Hoe staat men tegenover 
aanpassing van de bestaande bestuurlijke structuur,  is 
het nodig ten minste de drie BEL-gemeenten volledig 
samen te voegen? Of is een meer ambitieuze benadering 
geboden, bijvoorbeeld samenvoeging van de BEL-
gemeenten met Huizen? 
Geen eenvoudige vragen. D66, de partij bij uitstek 
gericht op bestuurlijke vernieuwing, is bereid met open 
vizier de discussie hierover aan te gaan. In ons 
verkiezingsprogramma 2014 hebben we m.b.t. dit thema 
al onomwonden gepleit niet bij voorbaat blokkades op te 
werpen. Het belang van de burgers van Laren is onze 
belangrijkste leidraad. Daarom zijn wij van mening dat 
voor ons volledige integratie van de drie BEL-gemeenten 
bij voorkeur samen met een nader te bepalen vierde 
partner, zeer goed bespreekbaar is.
Wordt Laren daarmee van de kaart geveegd, gaat de 
identiteit, het karakter van ons mooie dorp, daarmee 
verloren? Natuurlijk niet. Opschaling gaat zeer wel 
samen met ‘afschaling’. Dus een nieuw gemeentebestuur 
plus raad die voor hun moderne opgaven zijn toegerust, 
samen met op maat gesneden lokale invulling om de 
specif ieke eigenheden van de dorpen te waarborgen. In 
Muiderberg, nu onderdeel van 
Gooise Meren, is al een dorpsraad 
ingericht. Een prima aanpak.
Want inderdaad: Laren moet 
Laren blijven!

Nico Wegter
Fractievoorzitter D66

nwegter@gmail.com
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De commissaris van de Koning op bezoek (2)
De vorige keer schreef ik dat in januari 2016 de Commis-
saris van de Koning in Laren op bezoek komt. Het wordt 
woensdag 17 februari. Deze bijeenkomst met de Com-
missaris is vooral voor het bestuur van Laren. Maar wan-
neer u interesse in dit onderwerp heeft nodig ik u ook 
van harte uit om bij de openbare  raadsvergadering van 
27 januari aanstaande aanwezig te zijn. Ik weet het, 
althans hoor regelmatig, dat u deze vergaderingen vaak 
ervaart als droge kost, langdradig, etc. maar toch daag ik 
u als lezer(es) uit om eens te komen. Het geeft u namelijk 
ook de gelegenheid naar aanleiding van deze 
vergadering(en) met ons als volksvertegenwoordigers 
naderhand discussie te voeren, ons te steunen, of juist te 
wijzen op zaken die naar uw gevoel onderbelicht blijven. 
Het gesprek aangaan, dat wil de CDA fractie graag. Onze 
Kerstkaart die samen met het Larens Journaal in 
december jl. bij u thuis is bezorgd, geeft bewust ook aan 
dat wij graag in overleg met u blijven over zaken die u 
raken of waar u een gevoel bij heeft. Niet dat daarmee 
alles ineens opgelost kan worden maar begrip over en 
weer is zo belangrijk!
Laren is het nieuwe jaar vrijwel ongeschonden ingegaan. 
Geen persoonlijke ongelukken of ernstige branden, op 
een containerbrand op het Kermisterrein en een 
schuurbrand als gevolg van oliebollen bakken na. Vele 
inwoners hebben geïnvesteerd in prachtig siervuurwerk, 
mocht ik constateren terwijl ik naar de hemel keek. Ook 
harde knallen maar ja het is nu eenmaal een keer per 
jaar Oud en Nieuw. Tenslotte, het belooft bestuurlijk een 
spannend jaar te worden. De CDA fractie hoopt u te 
ontmoeten.    

Hartelijke groet, mede namens raadslid Maria 
Klingenberg en commissielid 
Marlies Mulder,

Erwin van den Berg
fractievoorzitter CDA

WOZ-aanslag blijft stijgen
Binnenkort ligt bij onroerendgoed-eigenaren weer de 
aanslag WOZ in de brievenbus. Een last die de laatste jaren 
behoorlijk is gestegen in Laren. Hoe komt dat zo? Bij het 
vaststellen van de begroting wordt de WOZ-opbrengst 
geraamd volgens de formule “WOZ-tarief ” x “Gemiddelde 
WOZ-waarde” = “WOZ-opbrengst”. Men kijkt naar de 
WOZ-opbrengst van het huidige jaar, telt daar vervolgens 
de inf latie bij en komt zo op de geplande opbrengst voor 
het volgende jaar. Daar blijft het niet bij. Men wil de 
opbrengst verhogen om extra dingen te doen. De beoogde 
opbrengst wordt tenslotte gedeeld door de gemiddelde 
WOZ-waarde om tot het nieuwe tarief te komen. Er gelden 
aparte tarieven voor woningen en niet-woningen. Als we 
kijken naar woningen bedroeg in 2014 het tarief 11,2%, 
gemiddeld 607,- per woning (landelijk 273,-). Bij de 
begrotingsbehandeling van 2015 wilde het college 1,5% 
inf latiecorrectie bijramen (opbrengst 46.000,-). Na 
ingrijpen van de provincie kwam er een extra stijging van 
3,4% (additioneel 95.000,-). Dit brengt ons tot een tarief in 
2015 van 11,9%, gemiddeld 647,- per woning. Een forse 
stijging dus. Je zou verwachten dat men dan wat aan de 
uitgavenkant doet om de 3,4% stijging terug te dringen. 
Het tegendeel is echter waar, stilzwijgend wordt het ieder 
jaar geincasseerd. Voor 2016 is het tarief gelijkgebleven aan 
2015. Dat lijkt redelijk maar de huizenprijzen beginnen te 
stijgen waardoor het tarief moet dalen. Wederom een 
sluipende lastenverzwaring. Het kan nog erger. Eigenaren 
en gebruikers tesamen van niet-woningen kennen een 
tarief van 33,3% in 2014 en 37,4% in 2015. In deze stijging zit 
een meeropbrengst van 75.000,- die de gemeente 
terugbetaalt aan Bijzonder Laren. Voor 2016 is het tarief  
37,8%. De hoogte van de tarieven zijn ons een doorn in het 
oog. De gemeente zou ook eens naar de uitgavenkant 
moeten kijken. Recentelijk hebben wij aan de wethouder 
gevraagd op de WOZ-aanslag en op de gemeentelijke 
website te vermelden hoeveel wordt bijgedragen aan het 
fonds “Bijzonder Laren”. Daarvoor 
heeft de raad gelukkig een 
toezegging gekregen. Tot op heden 
staat het nog niet op de website en 
wij zijn benieuwd naar de aanslag. 
Wij blijven de ontwikkelingen 
kritisch volgen.

Anne Visser
Liberaal Laren
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Nieuws in beeld

Lange rijen bij oliebollenverkopen in Laren

Kerstsamenzang met dominee Rinzema bij Wintervillage

BEL-nieuws ‘Laarder van het jaar’ 
Patty de Wit

Bep De Boer (82) exposeert in het 
Brinkhuis

Brink wordt weer netjes bijgewerkt

Buurtbewoner haalt bejaarde man uit 
brandend huis Geuzenhoek

Kunst & Zoey bericht met directeur 
Jan Rudolph de Lorm over Kirchner

Kindjewiegen  in Sint Jansbasiliek op Eerste Kerstdag

Het team de “Knalerwten”  wint oliebollentoernooi 
Smashers

Gezellige Nieuwjaarsreceptie bij 
85-jarige MCC
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Officiële bekendmakingen worden in verkorte vorm 
in het Larens Journaal gepubliceerd. De formele 
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst 
hiervan kunt u bekijken op de landelijke website 
www.overheid.nl. Aan onderstaande publicaties kunt 
u geen rechten ontlenen. Wilt u automatisch een mel-
ding ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan 
aan voor de e-mailservice via www.overheid.nl

•  Plein 1945-3, 1251 MA, plaatsen van een condensor
•  Beijemansweg 10, 1251 PG, legaliseren van een bijge-

bouw
•  Warrekam 9, 1251 VX, plaatsen van een dakkapel
•  Rozenlaantje 4, 1251 BW, vellen van 1 boom
•  Postiljon 62, 1251 TM, vellen van 1 boom
•  Nabij Raboes 2, 1251 AL, plaatsen van een verkeers-

spiegel
• Jordaan 34, 1251 PD, verbouwen van de woning
• De Kamp 5 t/m 9, 1251 JP, bouwen van 3 woningen
• Smeekweg 53, 1251 VK, bouwen van een tuinhuisje
• Hilversumseweg 6, 1251 EX, vellen van 4 bomen
• Postiljon 62, 1251 TM, uitbouwen van de woning
•  Torenlaan 59, 1251 HH, bouwen van een f ietsenstal-

ling
• Melkweg 57, 1251 PR, vellen van 1 boom
•  Klaaskampen 2, 1251 KP, uitvoeren van schilder- en 

herstelwerkzaamheden
• Klaaskampen 23, 1251 KN, uitbouwen van de woning
•  Werkdroger 6, 1251 CM, wijzigen van de kozijnen in 

de zijgevel
• Lage Vuurscheweg 5, 1251 TS, vellen van 1 boom

•  Hoef loo 20a, 1251 EB, gewijzigd uitvoeren van 
een appartementengebouw

•  Molenweg 17a, 1251 LR, intern verbouwen en uitbou-
wen van de woning

•  Amersfoortsestraatweg 115, 1251 AV, bouwen en 
gebruiken in afwijking van het bestemmingsplan 
voor de productie van een tv-programma

•  Ambachtstraat 10, 1251 PZ, plaatsen van 2 dakkapel-
len (legalisatie)

•  Beijemansweg 10, 1251 PG, legaliseren van een bijgebouw
•  Sint Janstraat 47, 1251 KZ, wijzigen van de kantoorbe-

stemming naar een woonbestemming
•  Mauvezand 54, 1251 JG, wijzigen van de gevel en 

plaatsen van 2 dakkapellen op de woning

•  Drift 21, 1251 CB, vellen van 1 grove den, 2 esdoorns,  
3 paardenkastanjes en 1 ruwe berk

•  Zevenend ter hoogte van 73a, 1251 RM, vellen 1 haag-
beuk (herplant)

•  Gooiergracht 147, 1251 VE, vellen van 1 gewone 
esdoorn (herplant)

•  Jan Hamdorff laan 23, 1251 NL, vellen van 1 conifeer 
(herplant)

•  Drift 39, 1251 CB, vellen van 2 coniferen
•  Kopjeskampen 12, 1251 HX, vellen van 1 ruwe berk
•  Zevenend 62, 1251 RP, vellen van 1 zomereik
•  Paviljoensweg 16, 1251 AS, vellen van 1 gewone beuk 

(herplant)

Besloten door burgemeester en wethouders
• Voor het innemen van een standplaats voor de  

  verkoop van Vietnamese loempia’s op het Plein 1945 
(zijde Zevenend) wekelijks op de maandag en dinsdag 
in het jaar 2016

•  Voor het innemen van een standplaats voor de ver-
koop van groeten en fruit op het Plein 1945 (zijde 
Jumbo) wekelijks op de woensdag, vrijdag en zater-
dag in het jaar 2016

Besloten door burgemeester en burgemees-
ter en wethouders, ieder voor zover het hun 

 bevoegdheid betreft
•  Het organiseren van verschillende activiteiten/eve-

nementen voor het tv-programma ‘Utopia’ in de peri-
ode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 op het terrein 
aan de Amersfoortsestraatweg 115-117

Met inspraak vraagt de overheid u om mee te denken en 
zo tot betere besluiten te komen. Uw mening telt als het 
gaat over HOV in ’t Gooi. Door een inspraakreactie, ook 
wel een zienswijze genoemd, in te dienen op het Ont-
werp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) geeft u aan met 
welke punten van het besluit u het wel of niet eens bent 
en waarom. De inspraakperiode loopt t/m donderdag  
21 januari.

Larense zaken

Larense zaken 15 januari 2016

Tot 21 januari inspraakmogelijkheid 
Inpassingsplan HOV in ’t Gooi 

BS

Verleende vergunningen 

Lange rijen bij oliebollenverkopen in Laren

BS

BS

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen

Verleende APV vergunningen



De Commissie M&F vergadert donderdag 21 januari 2016 
om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De ver-
gadering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf 
aanmelden bij de commissiegriff ier. Onderstaande 
agenda geeft een samenvatting weer van de geagendeer-
de onderwerpen. Zie volledige agenda op www.laren.nl

•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 
commissie M&F d.d. 10 december 2015 

•  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-
pelijke Regelingen

•  Herziening gemeenschappelijke regeling Regio Gooi 
en Vechtstreek 

•  Transitieplan Goois Natuurreservaat 
•  Actualisatie inkoopbeleid 

De gemeenteraad vergadert woensdag 27 januari 2016 
om 20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De ver-
gadering is openbaar. Onderstaande agenda geeft een 
samenvatting weer van de geagendeerde onderwerpen. 
Zie volledige agenda op www.laren.nl

•  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-
pelijke Regelingen

•  Vaststelling notulen van de openbare raadsvergade-
ring d.d. 16 december 2015

•  Reactie op brief Provincie Noord-Holland inzake 
bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek

• Benoeming plv. commissieleden 
•  Herziening gemeenschappelijke regeling Regio Gooi 

en Vechtstreek 
• Transitieplan Goois Natuurreservaat 
• Actualisatie inkoopbeleid  

Drs. P.E.H. (Petra) Habets ziet af van haar herbenoeming 
tot voorzitter van de Rekenkamercommissie BEL voor de 
komende vier jaar. Dit vanwege drukke werkzaamheden 
elders. Drs. E.J.M. (Etienne) Lemmens neemt de functie 
van voorzitter voorlopig waar. De Rekenkamercommis-
sie verwacht de ontstane vacature spoedig te vervullen. 

Larense zaken 15  januari 2016

Hoe kunt u inspreken?
U kunt uw zienswijze op het Ontwerp PIP mondeling of 
schriftelijk - per post - indienen. Zienswijzen per mail 
worden niet in behandeling genomen. In uw zienswijze 
geeft u in uw eigen woorden aan waarom u het wel of 
niet eens bent met het besluit. U moet uw zienswijze 
voorzien van uw naam, adres en woonplaats. Uw schrif-
telijke zienswijze dient u in bij:

Provinciale Staten van Noord- Holland
t.a.v. dhr. G. Pieters, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem

Onder vermelding van ‘Zaaknummer 653972: Zienswijze 
ontwerp PIP HOV in ’t Gooi’. U kunt er ook voor kiezen 
uw zienswijze mondeling te geven. Van de mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt. Voor meer infor-
matie over de procedure kunt u contact opnemen met de 
heer G. Pieters, via 023 - 514 46 35.
 
Wat gebeurt er met uw inspraakreactie?
Alle ingediende zienswijzen worden betrokken bij het 
vaststellen van het definitieve PIP. Dit zal naar verwach-
ting in het derde kwartaal van 2016 gebeuren. Alle ziens-
wijzen worden van een reactie voorzien in de Nota van 
Beantwoording. Hierin wordt toegelicht in hoeverre de 
zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot het wijzigen 
van het inpassingsplan. 

De Commissie R&I vergadert dinsdag 19 januari 2016 om 
20.00 uur in het Raadhuis (Eemnesserweg 19). De verga-
dering is openbaar. Insprekers moeten zich vooraf aan-
melden bij de commissiegriff ier. Onderstaande agenda 
geeft een samenvatting weer van de geagendeerde 
onderwerpen. Zie volledige agenda op www.laren.nl

•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 
commissie R&I d.d. 8 december 2015

•  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-
pelijke Regelingen 

•  Commissievoorstel concept-regionale samenwer-
kingsagenda Regio Gooi en Vechtstreek

•  Commissievoorstel Voorontwerpbestemmingsplan 
Crematorium

•  Commissievoorstel Principeverzoek wijziging  
BP Rijksweg-West 24

•  Commissievoorstel Ontwerp-BP Crailo Oefencen-
trum Veiligheidsregio
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Vergadering Commissie 
Ruimte & Infrastructuur

Vertrek voorzitter 
Rekenkamercommissie BEL

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën

Gemeenteraadsvergadering
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Onlangs is de eerste versie van de e-nieuwsbrief Water-
overlast verschenen en digitaal verspreid onder bewoners 
die zich na de hevige regenbui op 28 juli 2014 hebben aan-
gemeld voor een e-mailverzendlijst. De nieuwsbrief is 
ook te vinden op onze website onder het project Water-
overlast. 

Met de e-nieuwsbrief informeren wij belangstellenden 
over nieuws, ontwikkelingen en de voortgang van het 
project en met name het aankomende deelproject ‘Ver-
plicht af koppelen en bergen’. We gaan dit deelproject in 
de komende vier jaar uitvoeren. Inwoners en perceeleige-
naren worden uiteraard nog uitvoerig geïnformeerd 
over wat de bedoeling is en wat van hen wordt verwacht. 
De communicatie daarover start binnenkort. 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de 
e-nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar:
communicatie@belcombinatie.nl 

Op 22 december jl. kreeg mevrouw Rosa Angelica Felici-
ano off icieel de Nederlandse nationaliteit. De ceremonie 
werd gehouden in het Raadhuis van Laren. Mevrouw 
Feliciano is geboren in Chicago (Verenigde Staten van 
Amerika) en woont nu in Laren. Burgemeester Elbert 
Roest overhandigde haar een bosje bloemen namens het 
college van Laren.

Op de dinsdag - in de oneven weken - in het BEL-kan-
toor, Zuidersingel 5 in Eemnes.
Kijk voor informatie over de agenda op: www.welmon.nl

De gemeente Laren laat regelmatig haar bomen contro-
leren. Een Amerikaanse eik langs de Stationsweg ter 
hoogte van nr. 1 (foto 1) is in gevorderd stadium aange-
tast door de Reuzenzwam. Dit is een agressieve wortel-
parasiet die de wortels van de boom aantast. Hierdoor is 
het niet meer te garanderen dat de boom stabiel en 
breukvast is. De boom wordt daarom op korte termijn 
gekapt. Er wordt zo spoedig mogelijk daarna een nieuwe 
boom geplant.
Ook een gewone beuk aan het Schoutenbosje (achter het 
Kruidvat) is aangetast door de Reuzenzwam en bijna 
dood. De boom is daardoor niet meer stabiel en wordt 
gekapt. Ook hier wordt een nieuwe boom geplant.

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 
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Noodkap eik aan Stationsweg 
en beuk  aan Schoutenbosje

Aanmelden voor e-nieuwsbrief 
Wateroverlast

Mevrouw Feliciano krijgt 
Nederlandse nationaliteit
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Tussentijdse gelegenheid
Een onderscheiding mag ook op een ander moment wor-
den uitgereikt, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een 
jubileum van een gedecoreerde bij een vereniging. Dit 
moet u uiterlijk een half jaar vóór de datum van uitrei-
king bij de burgemeester aanvragen.

Informatie en aanvraagformulier
Voor informatie over hoe u iemand kunt voordragen, 
neemt u contact op met mevrouw G. Volders, tel. 14 035 
dagelijks van 08.30 tot 13.45  uur. Of zie www.lintjes.nl. 
Hier vindt u ook het aanvraagformulier.

“Hoe leer ik mijn kind mee te helpen in huis?”
Vele handen maken licht werk. Kinderen leren er veel 
van als ze regelmatig meehelpen in de huishouding. Ze 
krijgen gevoel voor verantwoordelijkheid en zelfdisci-
pline. Dat zijn allemaal dingen waar ze later in hun 
leven plezier van hebben. Als iedereen in het gezin 
bepaalde klusjes doet, heeft u bovendien meer tijd om 
leuke dingen met elkaar te doen.

Hoe verdeelt u de taken?
•  U kunt eerst samen met uw 

kinderen een lijstje maken met klusjes die kinderen 
kunnen doen. Bijvoorbeeld met de hulp van  
www.klusjesplanner.nl

•  Denk bijvoorbeeld aan klusjes als tafel dekken, tafel 
afruimen, de vuile vaat afwassen of in de afwasma-
chine zetten, het aanrecht afnemen, stofzuigen, de 
eigen kamer opruimen, gras maaien, enzovoort. Op 
www.cjggooienvechtstreek.nl vindt u een overzicht 
van klusjes waar u per leeftijd aan kunt denken.

•  U kunt de kinderen zelf laten bedenken wat ze alleen 
kunnen doen.

•  Als u het prettig vindt, kunt u een rooster maken 
waarop staat welk klusje ieder kind moet doen en op 
welke dag.

•  Het is ook handig om het resultaat van de klusjes pre-
cies te benoemen, hoe concreter hoe beter.

Tips over hoe u de taken kunt invoeren en hoe u uw kind 
kunt belonen staat op www.cjggooienvechtstreek.nl

Op 11 en 12 maart 2016 steken vele maatschappelijk 
betrokken Nederlanders de handen uit de mouwen tij-
dens NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds.

Heeft u een maatschappelijke organisatie waar vrijwil-
ligers nodig zijn voor een leuke klus of activiteit? Meld 
uw klus dan aan op www.nldoet.nl. Als u dit vóór  
25 januari doet, dan kan het Oranje Fonds een bijdrage 
geven van maximaal € 400,-.

Meer weten?
Voor aanmelding, extra informatie, het laatste nieuws 
en tips en inspiratie voor een NLdoet activiteit kunt u 
terecht op www.nldoet.nl

Geboorte
17-12-2015 Iris Martine Wilhelmina Klinkhamer
19-12-2015     Oliver Freddie Hendrik Mosterd

Kent u een plaatsgenoot die een bijzondere rol vervult in 
de samenleving? Draag hem of haar dan voor als ontvan-
ger van een lintje bij de algemene decoratieverlening 
rond Koningsdag in 2017. Let op: de aanvraag moet 
uiterlijk 1 augustus 2016 bij de burgemeester zijn 
ingediend. 

Ieder jaar worden Koninklijke onderscheidingen uitge-
reikt aan plaatsgenoten die bijzondere rollen vervullen 
in de samenleving. Hier gaan behoorlijk veel voorberei-
dingen aan vooraf. U kunt een plaatsgenoot voordragen 
via een aanvraagformulier, dat u naar de gemeente 
stuurt. Het formulier vindt u op Laren.nl (Bestuur > 
Organisatie > Onderscheidingen).
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Familieberichten

Vraag van de maand

NLdoet 2016: doet u ook mee? 

Voordragen Koninklijke 
onderscheiding in 2017
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Nieuws in beeld

SVlaren’99 F6 alweer kampioen!

Nieuwe directeur Ilse de Jong stelt zich voor tijdens 
kerst borrel Brinkhuis

Voorzitter Age Fluitman bedankt vrijwilligers en mede-
werkers  van Singer Laren tijdens Nieuwjaarsreceptie

Tandarts van Aalten op herhaling 
bij André van Duin

Winnaars Nieuwjaars toernooi!SV 
Laren ‘99

Zware rookschade voor Larens 
huis op ‘t Klooster

Veel siervuurwerk verkocht tijdens 
Oud en Nieuw 

Organist en dirigent Sint Jans Schola te 
gast bij Gooi TV

Sint Jansrogge gaat terugkomen op 
Larense engen

Organisatoren schenken de opbrengst van Oktoberfest 
(315 euro) aan Parkinsoncafé
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Vanaf nu zal ik u elke maand bijpraten over (ontwik-
kelingen in) het familie- en echtscheidingsrecht. Een 
introductie is daarom op zijn plaats. Ik woon al dertig 
jaar met mijn gezin in Laren. Sinds 1982 ben ik advo-
caat in Amsterdam. De laatste twintig jaar is daarbij de 
nadruk op familierecht komen te liggen. Samen met 
mijn twee compagnons voeren wij praktijk als het eer-
ste gespecialiseerde familierechtkantoor in de buurt 
rond de Amsterdamse Zuidas en het Gelderlandplein. 
In een prettige sfeer en op efficiënte wijze behande-
len wij met en voor onze cliënten hun echtscheiding, 
met de vele financiële zaken die daarbij spelen rond 
alimentatie en verdeling van vermogen. Ook ouder-
schapsplannen en gezagskwesties zijn veel aan de orde. 
Liefst in overleg of via mediation met de andere partij, 
maar met snelheid en doortastendheid waar nodig. 
Maatwerk is altijd beter dan een standaardoplossing.

Deze eerste keer wil ik het kort hebben over de  
kinderalimentatie; die is nu misschien wel toe aan een  
revisie. De ingrijpende veranderingen van de afgelo-
pen anderhalf jaar in de manier waarop deze wordt 
vastgesteld zijn nauwelijks bij te houden en 2015  
spande de kroon. Bij een scheiding doet iedereen zijn 
best om alimentatiebedragen zorgvuldig vast te stel-
len. Er wordt met name rekening gehouden met fiscale  
effecten. Anderhalf jaar geleden werd de methode van 
berekening veranderd; in 2015 werd relevante fiscale 
wetgeving omgegooid (de gedeeltelijke aftrekbaar-
heid verviel bijvoorbeeld) en tenslotte kwamen er 
eind 2015 nog een paar belangrijke uitspraken van 
de Hoge Raad op het gebied van de alimentatie. Dat  
betekent dat de bedragen die eerder zijn vastgesteld, 
nu een andere uitwerking hebben. Alleen verandering 
in de wet- en regelgeving is onvoldoende reden om 
meteen naar de rechter te lopen voor een aanpassing 
van de alimentatie, maar als de omstandigheden zijn 
gewijzigd, zoals een verandering van inkomen, kan dat 
wel. In 2015 leek het dus een tombola; 2016 is dan een 
goed jaar om eens te bekijken of de kinderalimentatie 
misschien aangepast moet worden. k

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

vandepas@vanderloeff.nl  |  www.vanderloeff.nl

Column Clasien_WIT_71X220_DEF.indd   1 04-01-2016   15:38:33
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Vertrouwd en toch vernieuwd. 

op de PC van den Brinkweg.  Bij deze doe ik dan ook een 
oproep om al uw activiteiten te melden bij de redactie 
van het Larens Journaal om op die manier een volledig 
beeld te geven van hoe vitaal en bruisend Laren is. In de 
vernieuwde opzet van het Larens Journaal krijgt u voor 
de komende maand een totaal overzicht van de 
activiteiten, evenementen en het theateraanbod in 
Laren, allemaal op 1 plek. 

Met uw hulp denken we de kwaliteit van het Larens 
Journaal nog verder te kunnen verbeteren en van het 
Larens Journaal het maandelijks bewaarexemplaar te 
kunnen maken. Een leuke uitdaging in dit nieuwe jaar 
waarvan wij hopen dat het u alle goeds mag brengen.

Tijmen Smit, Wethouder
Gertjan Martens, Uitgever

Het Larens Journaal dat nu voor u ligt, is veranderd. En 
ook de verschijning ervan: niet meer iedere twee weken, 
maar  1 x per maand. Het Larens Journaal is wel dikker 
geworden. 
Natuurlijk blijft  een aantal vaste rubrieken behouden: 
de populaire fotorubriek ‘Nieuws in Beeld’, ‘5 vragen aan’ 
, ‘de columns’ onder eigen verantwoordelijkheid van de 
politieke partijen’, de agenda van activiteiten  en de 
gemeentepagina’s. De verandering in frequentie komt, 
omdat het niet meer wettelijk verplicht is de 
gemeentebesluiten tenminste iedere twee weken op 
print - gedrukt- te moeten publiceren. Digitaal is al 
voldoende. Het college vindt dat iets te kort door de 
bocht. Het hecht eraan dat naast de digitale manier van 
communiceren ook een gedrukte versie van 
gemeentebesluiten blijft  bestaan om hiermee in contact 
te blijven staan met onze dorpsbewoners. Er zijn nu 
eenmaal ook mensen die de voortgaande technologische 
ontwikkelingen niet kunnen volgen en die zouden dan 
misschien de dupe kunnen worden. Iets dat door de 
Nationale Ombudsman onlangs nog in Nieuwsuur werd 
gesteld. Het gaat om de menselijke maat, zei hij. Daar 
gaat het om. Het Larens Journaal heeft zich daarnaast 
ruimschoots bewezen als een hoogwaardige 
informatiebron voor alle Laarders. Een instituut dat wij 
koesteren. 

Het Larens Journnaal is destijds bedacht om voor de 
politieke partijen een onaf hankelijk platform te  bieden 
en elkaar goed te informeren over de ontwikkelingen in 
Laren en ook hoe we op een positieve manier de sociale 
cohesie - hoe we met elkaar omgaan in het dorp– kunnen  
bevorderen. Het overzichtelijk bij elkaar brengen van 
alle activiteiten is daar heel belangrijk in. We hebben per 
slot van rekening een geweldig verenigingsleven, veel 
particuliere initiatieven en bijvoorbeeld inmiddels  – 
van groot tot klein- vijf  theatermogelijkheden: Singer 
Laren, het Brinkhuis, ‘t (z)Aaltje in het Papagenohuis, de 
concertzaal in het Rosa Spierhuis en het Dickenstheater 
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Particulier, PGB 
& WMO

Wij leveren al 24 jaar thuiszorg in Laren en
omgeving. Zorg, op uw wensen afgestemd!
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 Kijk niet naar de rolstoel, 
 kijk naar de persoon!

In 2014 bracht Versa Vrijwillige Thuishulp de vrijwilligster Nanda Stern in contact met Larissa van Ballegooijen. Onlangs 
gaven beide aan, dat ze niet langer als hulpvrager en maatje ingeschreven wilden blijven, omdat hun relatie uitgegroeid is 
tot vriendschap. Als sociaal werker voor Versa Vrijwillige Thuishulp vond ik dit zo leuk om te horen, dat ik hen vroeg of ik 
hen mocht interviewen. Dat wilden ze graag, want ze wilden graag duidelijk maken, dat iemand met een lichamelijke 
beperking best een maatje kan zijn van iemand met een geestelijke beperking: het gaat om klikcontact en wederzijds 
begrip en respect, het gaat niet om de beperking. Nanda heeft n.l. een zenuwziekte en zit in een rolstoel, Larissa is moeilijk 
lerend. Misschien dat ze anderen kunnen stimuleren ook vrijwilliger te worden of om een maatje aan te vragen.

Larissa zoekt een maatje 
Larissa vertelt dat ze uit een andere stad hier kwam 
wonen en graag een maatje wilde om samen leuke 
dingen te doen. Ze durfde niet zo maar een vriend(in) te 
zoeken, een maatje voelde veiliger. “Ik kreeg eerst een 
stagiaire via Versa Vrijwillige Thuishulp, dat was leuk, 
we deden leuke dingen samen, maar ze stopte natuurlijk 
in de zomer omdat haar stageperiode was afgelopen dat 
vond ik erg jammer want we zaten op één lijn en ik heb 
veel van haar geleerd. Bv. hoe ik met een schema kon 
werken waarmee ik overzicht hield over een activiteit en 
de planning ervan. Daar pluk ik nu nog de vruchten van 
als ik een afspraak heb, met het ziekenhuis, of de 
dierenarts, enz. Dus toen de stagiaire stopte wilde ik 
weer een maatje”.

Nanda als maatje
Nanda werkt als vrijwilliger bij de Vacaturebank van de 
Vrijwilligerscentrale in Laren en kreeg daar deze 
vacature onder ogen. Veel vacatures zijn niet geschikt 
voor me omdat ik in een rolstoel zit of de afstand is te 
groot enz. Oudere mensen vinden mij vaak zielig in een 
rolstoel dus dit is niet mijn doelgroep want ik ben niet 
zielig. Maar ik ben wel sociaal dus de vacature: ”Jonge 
vrouw zoekt maatje”, leek me heel erg leuk want ik kon 
dan iets betekenen voor iemand. 

De eerste kennismaking?
De kennismaking was bij Larissa thuis. ”Ik vond het 
super-spannend” zei Larissa. ”Ik wist dat ze in een rol-
stoel zat, dat was me verteld, en ik zag allemaal muize-
nissen: Hoe moet dat dan? Hoe kan ze hier naar binnen? 
En als ze naar de toilet moet? Dus toen ze binnenkwam 
zag ik alleen maar die rolstoel. Nou, na drie weken zag ik 
die rolstoel helemaal niet meer en zag ik alleen de per-
soon die erin zat, Nanda. Dus dat zou ik tegen iedereen 
willen zeggen: Kijk niet naar de rolstoel, kijk naar de 
persoon!”.  “Echt spanning had ik niet”, zei Nanda,  “ik 

ga erheen en ik zie wel hoe het is. Het viel me reuze mee. 
Die zondag erna leerden we elkaar eigenlijk al beter ken-
nen. Ik had een soort van kennismakingsspelletje 
gekocht bij de HEMA, met allerlei vragen en die gingen 
we aan elkaar beantwoorden”.

En toen?
Nanda: “We spreken zo 1x per week af. We praatten veel, 
en doen samen een spelletje of gaan samen naar een 
tuincentrum planten kopen en dan helpt Larissa me. Of 
we gaan ergens naar een winkelcentrum, gezellig 
winkelen”. 
Larissa: “De winkel ingaan vond ik eerst wel heel 
spannend. Ik had de handvaten van de rolstoel stevig 
vast en kneep ze bijna f ijn, en dan dacht ik, hup, naar 
binnen, Nanda wil er graag in. En daardoor ben ik 
ontzettend gegroeid, ik durf nu veel meer. Een keer 
besloot ik alleen naar Eemnes te gaan, maar toen werd ik 
opeens toch bang. Ik belde toen Nanda huilend op en die 
bleef rustig, gaf me wat aanwijzingen en zei “bel me 

Welzijn
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maar als je thuis bent”, en toen werd ik weer rustig. 
Nanda heeft bedacht hoe ze het schema van mijn vorige 
maatje nog effectiever kon maken: Ze heeft op papier 
allemaal klokken met de tijden erop gemaakt, van elke 5 
minuten een klok. Daarmee kan ik, als ik een afspraak 
heb, precies plannen hoe laat ik de deur uit moet, hoe 
laat ik dus moet eten, hoe laat ik dus moet opstaan enz. 
Dat geeft me overzicht en grip op de tijd, waardoor ik 
veel rustiger kan zijn”.

En nu?
We versterken elkaar, wat de ene niet kan, kan de ander 
dan wel. Het is heel gezellig om er met z’n tweeën op uit 
te gaan. We hebben alle twee wat meer tijd, dus we 
kunnen eerder bij elkaar aankloppen. En we zijn beide 
wat langzamer, dus we ergeren ons niet.

Ook al hebben we een heel verschillende beperking toch 
er zijn overeenkomsten, bijvoorbeeld hoe buitenstaan-
ders tegen je aankijken. We hebben besloten samen te 
gaan oefenen met wat we het “rolstoelzitterproject” 
genoemd hebben. Het is namelijk zo, dat als Nanda iets 
vraagt, het nogal eens gebeurt, dat degene die antwoord 
geeft zich tot Larissa richt. Dat is raar, want Nanda 
vraagt het. En Larissa wordt er zenuwachtig van, want 
diegene praat dan vaak te snel voor haar, zodat ze het 
niet zo snel kan bevatten. Dus we gaan er samen mee aan 
de slag, dat zo iemand het antwoord niet aan de rolstoel-
duwer, maar aan de rolstoelzitter gaat geven, dat is ons 
rolstoelzitterproject. Zo kunnen we ook nog een beetje 
de maatschappij opvoeden.

Interview door Anneke Bijleveld, sociaal werker – Vrijwillige 
Thuishulp bij Versa. Wie ook vrijwilliger wil worden of een 
maatje wil aanvragen kan voor informatie contact opnemen 
met Versa Vrijwillige Thuishulp, abijleveld@versawelzijn.nl  
of  06-49377171.

Hoe mooi kan het leven zijn
Als o.a. vrijwilliger bij verzorgingshuis Theodotion, 
kreeg ik in de laatste week van 2015 een mailtje. Of ik 
bereid was om mee te gaan als begeleider van één van 
de bewoners naar een kerstconcert. De bewoners van 
de diverse verzorgingshuizen in Laren waren 
uitgenodigd door de ondernemers vereniging 
Bijzonder Laren. Het concert werd gegeven in de 
Johanneskerk door studenten van het conservatorium, 
de bezetting was viool, piano en cello. Toen we na een 
gezellige wandeling en een hartelijke ontvangst met 
warme chocolademelk hadden plaatsgenomen 
overviel mij een weldadige rust.

In de verwarmde kerk met z’n prachtige akoestiek 
speelden de bevlogen muzikanten een prachtig reper-
toire. Om mij heen kijkend zag ik dat er van de meer 
dan 50 aanwezigen er slechts twee in slaap waren 
gevallen. Dat zegt nog al wat, want meestal zit na 
enige tijd veelal de helft te slapen van de vaak al wat 
oudere bewoners van de 
verzorgingshuizen. Ik 
voelde mij een tevreden 
mens, ik had de afdeling 
activiteiten coördinatie 
blij gemaakt door ja te 
zeggen op hun verzoek, ik 
had een bewoner blij 
gemaakt door  te begelei-
den naar en van de kerk en 
ik voelde mijzelf bij het 
concert intens gelukkig. 
Hoe mooi kan het leven van een vrijwilliger zijn.

Ton Verver
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Met ingang van dit jaar mag ik elke maand een 
column voor u schrijven. U kent ons wellicht al 
vanwege onze advertenties in voorgaande jaren, 
maar vanaf heden wil ik u ook graag een kijkje in 
onze keuken geven. Ik zal proberen u te 
informeren over de dagelijkse praktijk, de 
nieuwtjes, het wel en wee in de huizenmarkt en 
belangrijke informatie bij het kopen of verkopen 
van een huis. Sinds 1995 werk ik in de 
makelaardij en in 1999 ben ik beëdigd als 
makelaartaxateur. Iedere dag sta ik met veel 
plezier op, ga graag aan het werk en leuker werk 
kan ik me op dit moment niet voorstellen. In 
2004 hebben wij ons kantoor opgericht kantoor 
opgericht en sindsdien hebben we mooi werk 
kunnen leveren voor talloze opdrachtgevers. De 
ene keer verhuist men van klein naar groot de 
andere keer van groot naar klein. Het contact met 
de verschillende opdrachtgevers, het zakelijke (de 
onderhandelingen) en het gevoelsmatige met 
elkaar combineren, maakt het een leuk en 
dynamisch vak. Ook de afgelopen jaren, toen het 
een stuk minder goed ging met de huizenmarkt, 
was iedere transactie een echte uitdaging. We 
hebben ons in die markt goed staande weten te 
houden, zelfs gegroeid en we zien uit naar de 
toekomst. Op dit moment zie je dat het aantal 
woningen op de Larense huizenmarkt terugloopt, 
waardoor en straks mogelijk weer schaarste zal 
ontstaan.  Wat op zich zelf goed is voor de 
prijsontwikkeling. Echter de vraag van woningen 
is niet in ieder marktsegment even groot. Dit jaar 
hebben wij al weer 3 woningen verkocht op naar 
de volgende!

Marjolein Speksnijder, 
NVM Register Makelaar Taxateur

Column
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Vrijwilligsters Hanny van 

der Zwaan en Monique 

Delsman

Inge Hupkes, vrijwilliger cultureel programma Rosa Spierhuis, 

Overgrote belangstelling

Aaltje van Zweden, burge-meester Elbert Roest, direc-teur Papageno Pascal Rijnders

Het Concert
Oprichtster Stichting Papageno 
Aaltje van Zweden dankt Arthur en 
Lucas Jussen

Vrijwillig ‘portier’ 
Kees Brinkman 

Maarten ter Wiel even 
afrekenen

Pianobroers Lucas en Arthur Jussen

Eerste koffie concert 
Papageno Huis

Vrijwilliger Cees Pronk, 
Papageno-medewerker  en 
vrijwilligster Alies van Ling

Mariette Nieuwboer, Stichting Laren Klassiek, bewoner Gordon en Els Blokker

R E P O R T A G E
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Tot 1 februari zal 
Bep De Boer (82 jaar) 
creatieve en actieve 
autodidact zijn 
tekeningen en schil-
derijen exposeren op 
de (h)Artgalerij, de 
expositiewand van 
het Brinkhuis. Bep 

is voornamelijk bekend van zijn historische verhalen 
over Laren en zijn columns van vroeger (In 60 seconden) 
in de Gooi- en Eemlander. Ook schreef hij verhalen in 
het kwartaalbericht van de Historische Kring Laren. Bep 
heeft naast schrijven nog veel meer kwaliteiten. Zijn 
liefste hobby’s zijn tekenen en kalligraferen, waar hij al 
jong mee begon. Veel van zijn werken heeft hij weggege-
ven, maar wat hij nu nog heeft aan tekeningen en schil-
derijen wil hij graag aan u laten zien. Op zaterdag 16 
januari 2016, om 16.00 uur zal Antoinetty van den Brink, 
voorzitter van de Historische Kring Laren, de  expositie 
openen. 

Half januari star-
ten de nieuwe 
meditatie-cursus-
sen in Camalarah, 
Larens’ Centrum 
voor Spirituele Ont-
wikkeling aan het 
Raboes nr. 7 onder leiding van Carla Hamburger. Voor 
wie op zoek is naar ontspanning, innerlijke rust, zelf in-
zicht en zingeving. Welke blokkades belemmeren je 
eigen groei en ontwikkeling, en hoe kun je die  oplossen? 
Mediteren kan je leven op een bijzondere manier verrij-
ken en verdiepen. De aangereikte meditaties kun je 
thuis oefenen met CD. Je kunt een meditatie-cursus vol-
gen in een kleine groep, op een vaste dag eens per drie 
weken, of kiezen voor persoonlijke coaching in één-op-
één sessies. Er is weer plaats, zowel voor beginners als 
voor gevorderden. Voor meer informatie: telefoon: 035–
5380551 en www.camalarah.nl.

(h)Artgalerij- Bep De Boer

Mediteren 

Op de eerste zondag van de Week 
van Gebed voor de Eenheid van de 
christenen, 17 januari om 11.00 
uur wordt in de Sint Jansbasiliek 
een viering van de gezamenlijke 
kerken van de BEL-dorpen gehou-
den. Bij deze bijzondere viering 

gaan voor: pastoor J. Vriend van parochie Sint Jan - Goede 
Herder in Laren en ds. J.G. de Bruijn, predikant van de 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes. Muzikale mede-
werking wordt verleend door het koor van de H. Nico-
laaskerk in Eemnes onder leiding van Wim van Geffen 
en op het orgel speelt Hendrika Veerman. Voor de kinde-
ren is er een kindernevendienst. Na af loop van de vie-
ring is er koff ie en limonade en is er volop gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten. U bent van harte welkom!
 

Zondag 17 januari geeft Dr. Wim de Gans in Geologisch 
Museum Hof land een lezing met als titel ‘De onder-
grond van Amsterdam, een complex verhaal’. De bodem 
van Amsterdam is bijzonder gevarieerd. Binnen een 
diepte van 50 meter komen zowel bedekkingen voor die 
samenhangen met een landijsbedekking, naast zee-
afzettingen uit verschillende perioden, rivierafzettin-
gen, naast ook nog veen. Al deze afzettingen zijn 
gevormd binnen een tijdsbestek van ca. 150.000 jaar. 
Deze wisselende samenstelling heeft grote invloed 
gehad op bouwen en wonen in de stad. Dr. Wim de Gans 
was werkzaam als kwartair geoloog bij TNO Geologisch 
Dienst. Hij geniet onder andere bekendheid als publicist 
door het ÁNWB geologieboek Nederland. Als deskundige 
en Amsterdammer heeft hij speciale aandacht gekregen 
voor de ondergrond van zijn eigen woonomgeving. De 
lezing begint om 14.00 uur, duurt ongeveer een uur en is 
vrij toegankelijk voor museumbezoekers. Meer info op: 
www.geologischmuseumhof land.nl

Wie kent niet het bijbels 
treurspel van Joost van den 
Vondel, waarin Joseph door 
zijn broers in een put gewor-
pen wordt en vervolgens als 
slaaf verkocht aan een han-
delskaravaan op weg naar 
Egypte? Broederhaat en 
afgunst liggen ten grondslag 
aan de verziekte verhouding 
tussen Joseph en zijn broers. 

Oecumenische viering 

‘De ondergrond van Amsterdam, een com-
plex verhaal’

Toneelgroep Het Volk 

Activiteiten
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Maar tevens spelen twijfel en wroeging over hun laffe 
daad een belangrijke rol. Het zijn universele elementen 
ren. Drie docenten in het hoger onderwijs proberen hun 
studenten dit bijbeldrama problemen een gedegen uit-
voering in de weg te staan... Maandag 18 januari om 20.15 
uur in het Rosa Spier Huis. De evenementen in het Rosa 
Spier Huis worden georganiseerd door de Stichting ‘Voor 
en Door Kunstenaars’. Donateurs hebben voorrang bij 
toewijzing van plaatsen die niet door de bewoners van 
het Rosa Spier Huis zijn bezet. Van niet-donateurs vragen 
wij een vrijwillige bijdrage in de kosten. Rosa Spier Huis, 
Esseboom 2, tel. 035 5386797 en www.rosaspierhuis.nl

Hoe kan ik mijn weerstand verbeteren en de griep voor-
komen met gezonde voeding en als nogdig supplemen-
ten. Wat is eigenlijk een gezonde voeding? Welke facto-
ren dragen bij aan een goede weerstand? Hoe kan 
homeopathie daarmee helpen en  welke voeding of sup-
plementen kunnen helpen als mijn weerstand laag is? 
Op woensdag 20 jan 10.00 – 11.30 uur in het Nederlands 
en 14.00 - 15.30 uur in het Frans op Zevenenderdrift 19. 
Gratis maar graag van tevoren aanmelden! Max 8 deel-
nemers. Wilt u meer weten? Kijk op www.homeopa-
thielaren.nl Bent u 20 jan. verhinderd maar wilt u meer 
weten? Maak dan een afspraak  voor een gratis kennis-
makingsgesprek of een consult! 

De dames Steff ie Luif 
en Thea de Leeuw 
organiseren iedere 
derde dinsdag van de 
maand van 14.00 tot 
16.00 uur een gezelli-

ge bingo ondersteunt door Versa Welzijn. Al jarenlang 
favoriet bij vele bezoekers. Aankomende bingo vindt 
dinsdag 20 januari plaats in de Aanbouw van College de 
Brink, schuin achter het Raadhuis in Laren. De kosten 
zijn € 3,- p.p. per keer.

De Gooische Muziekschool gaat weer van start met Muziek 
met Peuters, een cursus voor kinderen tussen de twee en 
vier jaar samen met hun (groot)ouders met als doel om op  
eenvoudige en speelse manier kennis te laten maken met 
muziek. Samen lekker zingen, trommelen, klappen, stam-
pen en dansen maakt het gezellig. De cursus duurt 6 weken 
en start op donderdag 21 januari in het Muziekcentrum 
aan de Eemnesserweg 15a. Aanmelden kan via www.
degooischemuziekschool.nl . Voor meer informatie kun-
nen geïnteresseerden bellen met 035- 6936596. 

Lezing ‘ De griep voorkomen? 

Bingo

Muziek met Peuters  

Op donderdag 21 
januari zal pianist 
Arthur Bouma een 
lu nchpau z ec onc er t 
geven in de Raadzaal 
van het gemeente-
huis van Eemnes. Op 
het programma staan 
een Preludium en Fuga van Bach, de Waldstein-sonate 
van v.Beethoven en twee polonaises van Chopin. Arthur 
Bouma studeerde aan het Utrechts Conservatorium bij 
Herman Uhlhorn en Alexander Warenberg. De lunch-
pauze concerten in de Raadzaal van het Gemeentehuis 
Eemnes zijn elke derde donderdag van de maand van 
12.30 - 13.15uur. Zaal open vanaf 12.00 uur. De toegang is 
€ 10,- inclusief broodje en koffie. Reserveren en info via 
www.scarbomusica.nl of telefoon 035-5380827.

Elke donderdagmiddag tussen 
12.30 tot 17.30 uur in het Brinkhuis 
legt Coby van Opstal Tarotkaarten 
voor je om een antwoord te krijgen 
op jouw vragen. Kosten: consult 
van 15 minuten € 10,–,  30 minuten 
€ 17,50 en 60 minuten € 30,– 
Reserveren en meer info: via 035 – 53889 66 of 06 – 33 47 96 
02. Binnenlopen en eventueel even wachten kan ook. 

Binnenkort gaat er 
een zangworkshop 
van start in het 
NPB kerkje aan de 
Velthuijsen l a a n. 
Onder leiding van 

Ton Philips worden er meerstemmige spirituals en gos-
pels gezongen. Het gaat om drie bijeenkomsten van 
16.00 tot 17.30 uur. Data: 22 januari, 12 en 26 februari.
Deelname kost € 30,00 excl. boekje. Iedereen die wil mee-
zingen is van harte welkom. Koorervaring is mooi mee-
genomen maar geen voorwaarde. Voor info en aanmel-
ding kan men bellen met 035 – 621 16 15 of mailen naar 
info@zingeninlaren.nl

Lunchpauzeconcert

Tarot Kaarten leggen

Spirituals & Gospels 
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Wil jij achter de geheimen van goede sprekers en perfect 
georganiseerde evenementen komen? Wil je presentaties 
(in het  Nederands en/of in het Engels) in een veilig 
omgeving oefenen en opbouwende feedback ontvangen? 
Vind je het leuk om inspirerende speeches te horen en 
met andere professionals & ondernemers te netwerken? 
Dan is de Toastmasters sprekers club  ets voor jou! 2 
bruisende en inspirerende avonden per maand en dat 
voor maar  € 200 per jaar!  Schrijf gratis in voor de open 
avond op ma. 25 jan 19.15 uur via www.toastmasters.nl/
gooi  Wees snel in want de plekken zijn beperkt. 
 

Tijdens de Nationale 
Voorleesdagen, van 27 
januari tot 6 februari, 
organiseert de Biblio-
theek Huizen-Laren-Bla-
ricum het Voorleesfesti-
val met leuke activiteiten 
voor peuters, kleuters en 
hun (groot)ouders. Cen-
traal hierbij staat het 
Prentenboek van het Jaar 
‘We hebben er een geitje 

bij’ van Marjet Huiberts over het jongetje Mik. Op de 
boerderij waar hij woont is een geitje geboren. Voordat 
Mik het babygeitje heeft gevonden moet hij langs alle 
andere kinderboerderijdieren, die elk op hun eigen 
manier uiting geven aan hun blijdschap over de geboor-
te van het nieuwe geitje. Het Voorleesfestival opent op 
zaterdag 30 januari van 10.00 – 12.00 uur met een inspire-
rende peutermarkt. In de bibliotheek van Huizen komen 
die ochtend verschillende organisaties samen om ouders 
en peuters te informeren en te enthousiasmeren. Naast 
activiteiten op de markt zelf, geven de diverse organisa-
ties ook korte workshops, zodat ouders en de kleintjes 
kennis kunnen maken met de activiteiten die worden 
aangeboden. In het Theater aan de Brink in Laren speelt 
op zondag 31 januari om 11.00 uur theatergroep de Mam-
mies de hilarische voorstelling ‘Oma en Liesje naar de 
kinderboerderij’ voor kinderen vanaf 3 jaar. In deze voor-
stelling neemt Liesje haar oma mee naar de kinderboer-
derij. Ze is er kind aan huis en weet alles over de dieren. 
Trots neemt ze haar oma mee van het ene dier naar het 
andere. Ook de kinderen worden meegevoerd in het ver-
haal. Bij de kippen mogen ze de pasgeboren kuikentjes 
even vasthouden en bij de koe het hooi in de voederbak 
doen. Maar bij het pasgeboren geitje moeten ze heel stil 
zijn, want dat slaapt. Entree bedraagt voor leden €  7,50 
en voor niet-leden € 10,-.

Presenting like a Pro! 

Voorleesfestival in Bibliotheek 

Op 23 januari wordt in het Brinkhuis deze workshop 
gegeven voor iedereen die wel eens tegen dat kleine 
stemmetje met negatieve overtuigingen in zijn of haar 
hoofd aanloopt. Deze overtuigingen zijn op enig 
moment op onze mentale harde schijf gezet en vormen 
vaak een struikelblok voor het bereiken van onze doelen 
en kunnen ons levensgeluk in het algemeen in de weg 
staan. Uit onderzoek is gebleken dat iemands overtui-
ging een belangrijke factor is bij het genezen van ziekte 
en/of ziekte ontwikkelen. We kunnen ons zelf ziek of 
gezond denken. Middels het unieke Quantum Change 
concept kun je leren om negatieve belemmerende over-
tuigingen te veranderen in positieve kracht gevende 
overtuigingen en ervaren hoe dit je leven kan verande-
ren. Je zult het resultaat direct objectief kunnen ervaren. 
Aanvang: 10.30 tot 16.30 uur. Kosten: € 110,-  inclusief 
thee, koff ie, frisdrank enz. Tevens ontvangt u documen-
tatie over de workshop. Aanmelden en meer info: op 
www.devormtrainingen.nl 

Tijdens deze cursus van 10 och-
tenden gaat u kleine beeldjes 
maken in was naar eigen ont-
werp. We beginnen met schets-
ontwerpen, daarna gaan we in 
3-d werken met was en andere 
materialen. U krijgt uitleg over 
het bronsgieten, ciseleren en 
patineren. De cursus wordt 
afgesloten met een excursie 

naar een bronsgieterij.  Aanvang woensdag  27 Januari 
2016 van 10.00-12.30 uur in het Atelier van het Brinkhuis 
te Laren. 10 februari geen les! 10 lessen voor € 250 graag 
zsm.op: NL35 INGB 0003 9110 12  .M.Eerden,Blaricum. Bij 
overmaken is uw plaats gereserveerd! Voor info  en aan-
melden, 035-5250807 marloes.eerden@gmail.com,   
www.docart.nl
 

‘God en het levenseinde’ en ‘Is de dokter God geworden?’ 
zijn niet zomaar een paar thema’s. Was het tot een aantal 
decennia geleden nog gewoon dat we ons levenseinde 
door de natuur / door God lieten bepalen, nu zien we 
steeds vaker dat wij de regie over onze overgang van het 
leven naar de dood zelf ter hand willen nemen. Over 
deze thema’s gaat Bert Keizer, columnist van dagblad 
Trouw, arts / f ilosoof en praktiserend verpleeghuisarts, 
op dinsdag 2 februari van 19.30 tot 21.30 uur met ons van 
gedachten wisselen. Zijn doorbraak als schrijver kwam 

Workshop Quantum Change 

Cursus beeldjes in was/ brons maken bij 
Beeldhouwer: Marloes Eerden

De dokter en God
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in 1994 met Het refrein 
is Hein, een zeer open-
hartige schets van 
gebeurtenissen in een 
verpleeghuis, inclusief 
stukken over euthana-
sie en hulp bij zelfdo-
ding, die nogal wat stof 
deden opwaaien maar 
die door artsen over het 

algemeen als zeer reëel werden beoordeeld. Hij schuwde 
niet om over de emoties van de patiënt, maar ook over die 
van de dokter uit te weiden. Zijn stukjes over het ver-
pleegtehuis, waar veel leed is en de dood nooit ver weg, 
werden hem niet altijd in dank afgenomen. In zijn meest 
recente boek Tumult bij de uitgang, lijden, lachen en 
denken rond het graf (2013),  illustreert hij helder het 
thema van de inleiding ‘De dokter en God’. Locatie: 
Johanneskerk (Naarderstraat). Bij binnenkomst koffie of 
thee en bij de afsluiting, een glas wijn. De toegang is gra-
tis maar een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld! 

Een lezing, door Stef Pluijm, over de stad New York op 28 
januari in het Brinkhuis, waarin Stef zijn enthousiasme 
voor deze prachtige stad graag op u wil overbrengen. 
Daarbij vormen vijf virtuele wandelingen, steeds over 
een ander gedeelte van Manhattan, de rode draad. Door 
middel van achtergrondinformatie, anekdotes en 
natuurlijk veel beeldmateriaal gaat hij daarbij veel ver-
der dan wat er in de reisgidsen te vinden is. Deze lezing 
is dus niet alleen interessant voor wie nog nooit in New 
York is geweest. Zelfs als u de stad al meerdere malen 
bezocht hebt, zult u toch weer verrast worden! Entree: € 
12,50. Aanvang: 19.30 – 22.00 uur. Informatie en aanmel-
den: www.volksuniversiteitlaren.nl

Op 31 januari zal in het Brinkhuis de Interactieve 
kindervoorstelling ‘Oma en Liesje naar de 
kinderboerderij’ door de Mammies worden gegeven. 

New York in vijf virtuele wandelingen

De Mammies met ‘Oma en Liesje naar de 
kinderboerderij’ 

Op 23 januari wordt in het Brinkhuis deze workshop 
gegeven voor iedereen die wel eens tegen dat kleine 
stemmetje met negatieve overtuigingen in zijn of haar 
hoofd aanloopt. Deze overtuigingen zijn op enig 
moment op onze mentale harde schijf gezet en vormen 
vaak een struikelblok voor het bereiken van onze doelen 
en kunnen ons levensgeluk in het algemeen in de weg 
staan. Uit onderzoek is gebleken dat iemands overtui-
ging een belangrijke factor is bij het genezen van ziekte 
en/of ziekte ontwikkelen. We kunnen ons zelf ziek of 
gezond denken. Middels het unieke Quantum Change 
concept kun je leren om negatieve belemmerende over-
tuigingen te veranderen in positieve kracht gevende 
overtuigingen en ervaren hoe dit je leven kan verande-
ren. Je zult het resultaat direct objectief kunnen ervaren. 
Aanvang: 10.30 tot 16.30 uur. Kosten: € 110,-  inclusief 
thee, koff ie, frisdrank enz. Tevens ontvangt u documen-
tatie over de workshop. Aanmelden en meer info: op 
www.devormtrainingen.nl 

Tijdens deze cursus van 10 och-
tenden gaat u kleine beeldjes 
maken in was naar eigen ont-
werp. We beginnen met schets-
ontwerpen, daarna gaan we in 
3-d werken met was en andere 
materialen. U krijgt uitleg over 
het bronsgieten, ciseleren en 
patineren. De cursus wordt 
afgesloten met een excursie 

naar een bronsgieterij.  Aanvang woensdag  27 Januari 
2016 van 10.00-12.30 uur in het Atelier van het Brinkhuis 
te Laren. 10 februari geen les! 10 lessen voor € 250 graag 
zsm.op: NL35 INGB 0003 9110 12  .M.Eerden,Blaricum. Bij 
overmaken is uw plaats gereserveerd! Voor info  en aan-
melden, 035-5250807 marloes.eerden@gmail.com,   
www.docart.nl
 

‘God en het levenseinde’ en ‘Is de dokter God geworden?’ 
zijn niet zomaar een paar thema’s. Was het tot een aantal 
decennia geleden nog gewoon dat we ons levenseinde 
door de natuur / door God lieten bepalen, nu zien we 
steeds vaker dat wij de regie over onze overgang van het 
leven naar de dood zelf ter hand willen nemen. Over 
deze thema’s gaat Bert Keizer, columnist van dagblad 
Trouw, arts / f ilosoof en praktiserend verpleeghuisarts, 
op dinsdag 2 februari van 19.30 tot 21.30 uur met ons van 
gedachten wisselen. Zijn doorbraak als schrijver kwam 

Workshop Quantum Change 

Cursus beeldjes in was/ brons maken bij 
Beeldhouwer: Marloes Eerden

De dokter en God

Liesje neemt haar oma mee naar de kinderboerderij. Ze is 
er kind aan huis en weet alles over de dieren. Trots sleept 
ze oma mee van het ene dier naar het andere. Ook de 
kinderen worden meegevoerd in het verhaal. Entree: Niet-
leden € 10,- , Bibliotheekleden € 7,50. Aanvang: 11.00-
11.45 uur. Reserveren via reserveren@hartvanlaren.nl of 
035-751 3991.

Op 1 februari vindt weer het In Between Café plaats in 
het Muziekcentrum Schering & Inslag. Dit keer is het 
thema vrijwilligerswerk. Het In Between Café is een ont-
moetingsplek voor werkzoekenden en zelfstandigen, 
jong en oud, net afgestudeerd of herintredend. Hier kan 
je met elkaar van gedachten wisselen en bestaat de 
mogelijkheid professioneel advies te krijgen. Ook wor-
den er presentaties en workshops gegeven. Dit keer zal 
spreker Susan Bakker van Versa Welzijn komen vertellen 
over vrijwilligerswerk, wat het kan opleveren en hoe het 
zit met de regelgeving daar omheen. Na af loop is er gele-
genheid voor vragen, en informeel ervaringen delen. 
Aanvang: 10.00 uur. Aanmelden is niet nodig en de bij-
eenkomsten zijn kosteloos. Je rekent alleen je consump-
ties af. Adres: Eemnesserweg 15a (achter het Raadhuis).

Zing je 4 februari vrij in 
de workshop stembevrij-
ding-voicefulness gege-
ven door Jeannine Geerts 
(zangeres/actrice) in het 
Brinkhuis. Voicefulness is 
een magische reis, want 
in jouw stem zitten je ziel 
en leven verborgen. Voel 
je je een “pratend hoofd”? 
Wil je verbinding maken 
met jezelf, je gevoel en met anderen? Wil je “uit je hoofd” 
en meer in je lijf ? Wil je beter overkomen in gesprek of 
voor een groep? Ben je ooit weggestuurd door de juf of 
ouders omdat je “vals zong” of omdat je “een lelijke stem 
zou hebben”? Durf je je niet te uiten of kom je moeilijk 
tot je gevoel? Dan is Stembevrijding/Voicefulness iets 
voor jou! Zangervaring is niet nodig. Kosten: €  35, –  
contant. Aanvang: van 19.45 tot 22.00 uur (inloop vanaf 
19.30 uur). Aanmelden: jgeerts@fadango.nl

In Between Café 

Workshop Stembevrijding
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Oplossing eindejaarspuzzel
Onze eindejaarspuzzel bleek voor 
velen een moeilijke opgave. 
Onderstaand de oplossing.

Met de letters uit de gele vakjes zochten wij 
het woord “schrikkeljaar”.
In totaal hebben we 6 goede inzendingen ontvangen. 
Uit deze inzendingen zijn drie winnaars getrokken. 
De winnaars zijn R.G. Gustafsson, Sien Majoor en 
Carola Arens. De prijswinnaars ontvangen het boek 
“Laren in Vervlogen tijden” van Wiet de Boer. De 
redactie dankt alle inzenders voor hun deelname.
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De kaartverkoop voor de 
Matthäus Passion  in de 
Sint Jansbasiliek van Laren 
op Palmzondag 20 maart 
a.s. is begonnen. Ter 
gelegenheid van haar 
10-jarig bestaan is de 
Stichting Laren Klassiek er 
in geslaagd een voor 

Nederland absoluut unieke uitvoering te organiseren.  
Het meesterwerk van Johann Sebastian Bach zal niet 
worden uitgevoerd in een adaptatie van  de Duitse 
componist Felix Mendelssohn- Bartholdy ( na bijna 100 
jaar dé ontdekker van de Matthäus) , maar in een 
orkestratie van zijn landgenoot  Robert Franz. 

De Matthäus Passion in de Sint Jansbasiliek is voor ieder-
een zeer goed te volgen aangezien de uitvoeing op  came-
ra wordt geregistreerd en op grote LCD-schermen wordt 
geprojecteerd. De toegangskaarten kosten € 59,50 (eer-
ste rang) en € 49,50 (tweede rang), incl. programmaboek-
je, pauzedrankje en € 2,50 administratiekosten. Bestel-
len via www.ntk.nl/voorstelling/laren-klassiek 

Start Kaartverkoop Matthäus Passion 

Meteen je liefdesleven verbete-
ren? Dat kan! 4 inspirerende 
sprekers tell it like it is! “Hoera - 
Eindelijk begrijpen wij elkaar!” ; 
“Let’s talk about Sex! Ont-Dek je 
relatie voor een sprankelend 
seksleven”. “De geheimen van 

lang verliefde stellen” Deze PEPtalk is energiek, herken-
baar, vol verrassingen en humor. Dinsdag 9 februari in 
het Brinkhuis om 19.15 uur. Kosten € 17 via www.pep-
talkproductions.nl en € 25 aan de deur. Dus neem je 
echtgenoot mee en kom genieten van een leuke pre-
valentine’s dag avond!

Op 12 februari zal het 
‘sophisticated’ Wolfgang 
Maiwald Trio een jazz optre-
den geven in het Brinkhuis. 
Het trio wordt geleid door de 
eigentijdse en originele jazzpianist Wolfgang Maiwald. 
Zijn composities kenmerken zich door pakkende, verha-
lende melodieën, meeslepende grooves, kleurrijke har-
monieën en lyrische improvisaties. Samen met bassist 
Guus Bakker en drummer Pim Dros vormt hij een con-
temporain jazz pianotrio dat voortborduurt op de tradi-
tie van het jazz pianotrio vanuit een fris en uniek per-
spectief. Wolfgang Maiwald gunt zijn partners de ruimte 
en dat leidt tot een superieure eenheid. Sfeervolle, eigen 
songs worden afgewisseld met enkele fraaie interpreta-
ties van bestaand werk. Muziek dat voor een breed 
publiek tot de verbeelding zal spreken. Aanvang: 20.30 
uur. Entree: € 15,- Reserveren: reserveren@hartvanlaren.
nl of 035-7513991.

Konden we in 2013 de 1000ste 
bezoeker verwelkomen. In 
2015 hebben we een nieuw 
record bereikt van maar liefst 
1500 bezoekers. De PCHelp-
deskBEL wordt gerund door 

een club van 20 enthousiaste en deskundige vrijwilli-
gers. Zij helpen en geven advies voor € 3,00 bij al uw pro-
blemen op Windows- of Apple-PC’s., tablets of smartpho-
nes.  Bent u 50+ en inwoner in een van de BEL dorpen? 
Dan bent u welkom van maandag t/m vrijdag tussen 10 
en 12 uur in het Brinkhuis Laren. Bent u benieuwd 
geworden? Stap dan gewoon eens even bij ons binnen. 
Wij leggen u graag uit wat wij voor u kunnen betekenen. 
Zie ook www.pchelpdeskbel.nl

PEPTalk:  Love Talks 

Yes to Jazz – Wolfgang Maiwald Trio 

1500 bezoekers PCHelpdeskBEL in 2015!!!
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Agenda
T/m 17 jan  Singer Laren: Kennismaken met ‘The girl in 

the Muslin Dress’ 
T/m 24 jan  Lilly Zeligman: Tentoonstelling: Et in 

Arcadia ego-aquarellen
T/m   1 feb  (h)Artgalerij- Expositie tekeningen en 

schilderijen van Bep De Boer 
T/m   7 feb  Rosa Spier Huis: Tentoonstelling Grafiek, 

schilderijen en tekeningen van Anna Metz, 
Hans Olsthoorn, Gerrit de Weerd en Kim van 
Dusseldorp

T/m 10 apr Singer Laren: Kirchner.Paradijs in de bergen
14 jan Brinkhuis: Brei-haakcafe van 10.00-12.00 uur  
16 jan  Brinkhuis: Opening- Expositie (h)Artgalerij 

Bep De Boer om 16.00 uur
17 jan  Sint Jansbasiliek: Oecumenische viering om  

11.00 uur
17 jan  Museum Hof land: Lezing: ‘De ondergrond 

van Amsterdam, een complex verhaal’ om 
14.00 uur

18 jan  Brinkhuis: Rechtswinkel tussen om  19.30 en 
20.30 uur

18 jan  Rosa Spier Huis: Toneelgroep Het Volk om  
20.15 uur

19 jan  Brinkhuis: Biblioscoop – Dior and I 15.30 uur
19 jan  Raadhuis: Vergadering Commissie R&I om 

20.00 uur
20 jan  Zevenenderdrift: Lezing ‘De griep voorkomen’
20 jan  Aanbouw van College De Brink: Bingo om 

14.00 uur
20 jan Brinkhuis: Filmdiner 55+ om 17.30 uur
20 jan  Brinkhuis: Biblioscoop – The King’s Gardens 

om 19.30 uur
21 jan  Raadhuis: Vergadering Commissie M&F om 

20.00 uur
21 jan  Brinkhuis: Koffie drinken voor Senioren om 

10.00 uur
21 jan   Brinkhuis: Tarot Kaarten- Coby van Opstal 

tussen 12.30 tot 17.30 uur. 
21 jan  Amaris: Parkinsoncafé: Mindfulness 14.30 uur
22 jan   Brinkhuis: Voorlezen voor peuters in de 

bibliotheek om 11.00 uur
23 jan  Brinkhuis: Workshop Quantum Change om 

10.30 uur
25 jan  Brinkhuis: Scharrelconcertje tussen 17.00 en 

18.30 uur
25 jan  Brinkhuis: Rechtswinkel tussen 19.30 en  

20.30 uur
25 jan  Brinkhuis: Toastmasters: Presenteren like a 

Pro om 19.15 uur

26 jan  Brinkhuis: Biblioscoop – The King’s Gardens 
om 15.30 uur

27 jan  Ons genoegen: Voorleesfestival voor 4 - 6 
jarigen om 14.30 uur

27 jan Brinkhuis: Biblioscoop – X + Y om 19.30 uur
27 jan  Raadhuis: Gemeenteraadsvergadering 20.00 uur
28 jan  Brinkhuis: Koffie drinken voor Senioren om 

10.00 uur
28 jan  Brinkhuis: Tarot Kaarten- Coby van Opstal 

tussen 12.30 tot 17.30 uur. 
28 jan  Brinkhuis: Lezing – New York door Stef 

Pluijm om 19.30 uur
29 jan  Brinkhuis: Voorlezen voor peuters in de 

bibliotheek om 11.00 uur
29 jan  Brinkhuis: Kidsbios – Dummie de Mummie 

om 15.30 uur
29 jan  Brinkhuis: Maria Nemtsova (piano) & Vitaly 

Vatulya (saxofoon) om 20.15 uur
31 jan  Brinkhuis: Kindervoorstelling: De Mammies 

met ‘Oma en Liesje naar de kinderboerderij’ 
om 11.00 uur

1 feb  Muziekcentrum Schering & Inslag: In 
Between Café om 10.00 uur

1 feb  Brinkhuis: Rechtswinkel Laren tussen 19.30 
en 20.30 uur

2 feb Brinkhuis: Biblioscoop – X + Y om 15.30 uur
2 feb  Johanneskerk: De dokter en God door arts/

filosoof Bert Keizer om 19.30 uur
4 feb  Brinkhuis: Koffie drinken voor Senioren om 

10.00 uur
4 feb  Brinkhuis: Tarot Kaarten- Coby van Opstal 

tussen 12.30 tot 17.30 uur. 
4 feb  Brinkhuis: Workshop Stembevrijding 

Jeannine Geerts om 19.45 uur 
5 feb  Brinkhuis: Voorlezen voor peuters in de 

bibliotheek om 11.00 uur
6 feb  De Lindenhoeve: Voorleesfestival voor 4 - 6 

jarigen om 14.30 uur
8 feb  Brinkhuis: Rechtswinkel Laren tussen 19.30 

en 20.30 uur
9 feb Brinkhuis: PEPTalk Love Talks om 19.15 uur
11 feb  Brinkhuis: Koffie drinken voor Senioren om 

10.00 uur
11 feb  Brinkhuis: Tarot Kaarten- Coby van Opstal 

tussen 12.30 tot 17.30 uur. 
12 feb          Brinkhuis: Voorlezen voor peuters in de 

bibliotheek om 11.00 uur
12 feb   Brinkhuis:  Yes to Jazz – Wolfgang Maiwald 

Trio om 20.30 uur



Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl
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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
Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur
Telefoon: 14 035

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

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak 
kunt u tijdens de openingstijden 
bellen met 14 035 of maak een 
afspraak via www.laren.nl

Politiepost Laren
Groene Gerritsweg 2b
Ma. t/m vr. 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: Sloop Singertheater begonnen

 Bel voor een vrijblijvend gesprek en of  waardebepaling  035 - 538 48 10  

of bezoek  www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  

                   OOK UW WONING VERKOPEN ?  WIJ ZIJN U GRAAG VAN DIENST  

SORRY, DEZE WONINGEN ZIJN IN 2015 VERKOCHT   

WEGENS SUCCESVOLLE VERKOPEN 
WONINGEN  TE KOOP  GEVRAAGD 


