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5 vragen aan 

Hoe ben je gecast voor deze film?
‘Mijn moeder heeft me een paar jaar geleden ingeschre-
ven bij een castingbureau, omdat ze vaak te horen kreeg 
dat ik zo leuk op de foto stond. Via het castingbureau 
heb ik meegedaan aan een paar workshops. Je leerde daar 
van alles over acteren, heel erg leuk! Voordat ik meedeed 
aan ‘Zomer zonder mama’ heb ik nog drie andere rollen 
gehad. Toen ik zeven was, heb ik in een f ilmpje voor 
MediaMarkt gespeeld en later had ik een klein rolletje in 
een afstudeerfilm. Twee jaar geleden speelde ik in een 
andere Telefilm, maar daar ben ik jammer genoeg uitge-
knipt. Vorig jaar werd ik gebeld met de vraag of ik audi-
tie wilde doen voor ‘Zomer zonder mama’. Uiteindelijk 
kreeg ik de rol van Simone, een vriendin van de hoofd-
persoon Suzan.’

Wat heb je gedaan om je voor te bereiden op 
je rol?
‘Voordat de opnames begonnen, hebben we een paar 
dagen geoefend met de regisseur, Sanne Vogel. Verder 
hoefden we ons niet voor te bereiden. Tijdens de opna-
mes gaf Sanne ons aanwijzingen. Ze vertelde ons wat we 
moesten zeggen en wat we moesten doen. Ook heeft ze 
me een paar dingen geleerd, bijvoorbeeld hoe ik het beste 
een bepaalde emotie kan uiten en wat ik daarbij moet 
voelen.’

Wat was het leukste wat je tijdens de 
opnames hebt meegemaakt?
‘Iedereen was heel chill. Als je iets niet helemaal goed 
deed, dan was dat oké. Soms zei je bijvoorbeeld je tekst 
verkeerd, maar dat was helemaal niet erg. We hebben 
vaak heel erg gelachen en daarna gingen we gewoon 
weer verder. Minder leuk was dat je tussendoor vaak 

De tienjarige Renske Hettinga zal de zomervakantie van 
2018 niet snel vergeten. Een vakantie die voor haar volop 
in het teken stond van opnames voor de f ilm ‘Zomer zon-
der mama’. De f ilm gaat over Suzan, die vriendschap 
sluit met Rana. Rana is gevlucht uit Syrië en woont nu in 
een asielzoekerscentrum. Renske speelt de rol van een van 
Suzans vriendinnetjes. De f ilm komt 23 februari op tv.

Renske Hettinga

lang moest wachten, soms wel een paar uur. Daarom 
nam ik vaak een boek, mijn telefoon of een spelletje mee, 
dan hoefde ik me niet te vervelen. En de eerste weken van 
de zomervakantie was het bloedheet. Er was een speciale 
tent voor alle kinderen die meespeelden, en daar werd 
het soms superheet. Maar alles bij elkaar was het vooral 
heel erg leuk. Er waren veel mensen, dat maakte het 
altijd gezellig.’
 
Heb je de film al gezien?
‘Nee, nog niet. Ik heb wel een paar kleine stukjes gezien, 
waarvan we de teksten later opnieuw moesten inspre-
ken. Op 8 februari is de première in Amsterdam. Daar ga 
ik met mijn vader en moeder naartoe. Ik ben heel 
nieuwsgierig hoe het is geworden!’

Smaakt dit avontuur naar meer? 
‘Ik zou heel graag nog een keer in een f ilm willen mee-
spelen. Of ik later ook actrice wil worden? Dat zie ik nog 
wel. Ik houd ook heel erg van schrijven. Dus misschien 
word ik wel journalist.’

De Telefilm ‘Zomer zonder mama’ wordt 23 februari om 
15.30 uur op tv uitgezonden bij de publieke omroep.
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Blik op ons werk in 2019

Het nieuwe jaar is begonnen. Met veel 
onderwerpen waar onze aandacht als 
college naar uitgaat, zoals: 

Het nieuwe BOA-actieplan. Vanaf 1 
januari zijn we met drie BOA’s in ons 
dorp op volle sterkte. Daarmee zijn nu meer ogen en oren 
op straat. Foutparkeerders op stoepen, op inva-
lidenplaatsen en in de blauwe zone zullen meer dan 
vroeger de aanwezigheid van de BOA’s ervaren.

Het college heeft de afgelopen tijd een uitgebreide nota 
voorbereid, die in de commissie R&I en de raad wordt 
behandeld. In de nota zijn voor de komende vier jaar 
voorzienbare bouwmogelijkheden in kaart gebracht. 
Met aandacht voor de bouw van sociale woningen 
(minstens 1/3 van de te bouwen woningen), maar ook 
voor de mogelijke ontwikkelingen zoals bij Rabobank en 
Golden River. 

We krijgen meer f leur in het dorp en daarmee hopelijk 
meer bijen, wat goed is voor de natuur. Op ruim 1700 m2 
zijn in het dorp bijenvriendelijke bollen geplant. In 
enkele plantsoenen wordt een bloemenmengsel inge-
zaaid, en er komen kleurrijke ‘hanging baskets’ in het 
centrum.

Veel aandacht is er voor het ondersteunen van de sport- 
en scoutingverenigingen. Een mooi symbolisch begin 
was het sportgala op 18 januari. Onder grote 
belangstelling werden onze in 2018 uitblinkende 
sporters en teams in het zonnetje gezet. De komende 
jaren helpen we de verenigingen waar mogelijk bij het 
investeren in en onderhouden van hun accommodaties. 
Zou de S in de Larense vlag dan toch voor Sport staan?

Veel andere zaken zoals het Bestemmingsplan Centrum, 
de uitwerking van het Verkeer- en Vervoersplan, de 
aanpak regenwateroverlast en de aanpak duurzaamheid 
vragen ook onze aandacht. Kijk ook eens op 
www.laren.nl of mail mij voor een afspraak als u graag 
meer wilt weten. U bent welkom!

Ton Stam, wethouder, t.stam@laren.nl

13Poëzie Festival Laren

22Theater agenda
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Een zelfstandig nieuw jaar
De fractie van Liberaal Laren wenst u een voorspoedig 
2019. Het belooft een spannend jaar te worden waarin 
voor Laren veel staat te gebeuren. 

Het zal u niet ontgaan zijn dat we van minister Ollogren 
zelfstandig mogen blijven. Liberaal Laren heeft die zelf-
standigheid altijd voorgestaan. Dat brengt echter ook 
verplichtingen met zich mee voor nu en zeker voor de 
lange termijn. Zonder een goede f inanciële basis en 
f inancieel beleid kunnen we deze kleinschaligheid niet 
in stand houden. Dat betekent keuzes maken en hoofd- 
en bijzaken scheiden. Wat is noodzaak en wat zijn stok-
paardjes? Wat ons betreft zijn er in de afgelopen begro-
ting al verkeerde keuzes gemaakt, maar daar gaan we 
een andere keer verder op in.

Er zal een nieuwe burgemeester moeten komen voor de 
lange termijn. De vertrouwenscommissie in oprichting 
is hier al druk mee doende, en u zult hier als burger nog 
meer van horen.

In de Gooi- en Eemlander heeft u kunnen lezen over een 
aantal bouwplannen die het college wil uitvoeren, in het 
centrum en elders in het dorp.  Wij willen iedereen  aan-
raden hier kennis van te nemen, want de 22e januari 
komen deze bouwplannen in de commissie R&I en kunt 
u hierover als burger inspreken. De plannen staan op de 
website van de gemeente Laren.

Ook het bestemmingspan Centrum komt met de nieuw 
verworven zelfstandigheid in een ander daglicht te 
staan. Zorgvuldigheid van bestuur en inspraak van de 
inwoners is hier erg belangrijk. Een aantal van u heeft al 
een inspraakreactie gegeven op dit plan. Als u in het cen-
trum woont of gewoon betrokken bent bij ons dorp: weet 
wat er gebeurt en maak van uw 
inspraakrecht gebruik. We moe-
ten met elkaar invulling geven 
aan de toekomst van Laren!

Maria Klingenberg

Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Medewerker collectiebeheer mineralen, 
Geologisch Museum Hofland (GHM), Laren
Als medewerker maak je deel uit van een hecht team dat 
zich bezighoudt met de volgende werkzaamheden: het bij-
houden van de mineralen-collectie in een database, het 
beheer van de fysieke opslag van de collectie, het beheer 
van de mineraalkasten van de permanente tentoonstelling 
van het GMH, het meewerken aan nieuwe wisseltentoon-
stellingen binnen het museum, het maken van mini-ten-
toonstellingen en in voorkomende gevallen het ophalen 
van schenkingen en het helpen bij de verwerking van 
schenkingen in het algemeen. Vereisten zijn: enthousias-
me en aff initeit met mineralen (men moet het vooral mooi 
vinden). Enige kennis van mineralen is een pre, maar is 
niet noodzakelijk. Werktijden: op dinsdagen met het team 
en eventueel meer dagen in overleg. Contactpersoon: Dick 
Borger van Geologisch Museum Hof land te Laren, tel. 035-
6234631, 035-5382520 (museum) of vrijwilligers@geolo-
gischmuseumhof land.nl

Licht- en geluidstechnicus in het Brinkhuis Laren
In het Brinkhuis worden diverse theater- en filmavonden 
georganiseerd. U verzorgt de techniek tijdens deze avonden, 
zodat de voorstellingen en presentaties geheel tot hun recht 
komen in de sfeervolle kapel. U maakt onderdeel uit van de 
techniekwerkgroep. Werktijden: in overleg, voornamelijk 
een avonddeel. Contactpersoon: Elise Robers van Hart van 
Laren, tel. 035-7513991 of vrijwilliger@hartvanlaren.nl

ANWB AutoMaatje Versa Welzijn/Impuls, Eemnes
Als vrijwilliger bij ANWB AutoMaatje in Laren, Blaricum 
en Eemnes rijd je mensen in de buurt naar verschillende 
plekken. Een medewerker van Versa Welzijn koppelt de 
deelnemer aan een van de beschikbare vrijwilligers bij hen 
in de buurt en vertelt deze persoon wat het ongeveer gaat 
kosten. Als vrijwilliger kom je op het afgesproken tijdstip 
voorrijden. De deelnemer rekent na af loop contant af met 
jou op basis van de gereden kilometers. Hiervoor wordt 30 
cent per kilometer berekend. Werktijden: in overleg; je 
wordt twee dagen van te voren gebeld voor een rit. Contact-
persoon: Marjolein Post van Versa Welzijn/Impuls, tel. 
0613966050 of mpost@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
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Laren, thuis in Noord-Holland!
Afgelopen week ontving de gemeente Laren een afwij-
zing van de Minister op het verzoek van de Larense par-
tijen VVD, Larens Behoud en Liberaal Laren om bij de 
provincie Utrecht ingedeeld te worden. Wethouder Calis 
heeft direct daaropvolgend in de media opgeroepen tot 
verbindende samenwerking in de regio Gooi en Vecht. 
Saillant detail: een motie van D66 en CDA afgelopen 
november die eenzelfde uiting in de Larense gemeente-
raad beoogde werd door VVD en Larens Behoud toen nog 
afgewimpeld. De VVD wilde er met de Kerst nog over 
nadenken en voor Larens Behoud kwam onze motie te 
vroeg. Enfin dat is dorpspolitiek zullen we maar zeggen.
Het grootste voordeel van deze duidelijkheid is dat de 
gemeente Laren nu weer vooruit kan kijken, beter gezegd 
vooruit moet kijken. Er staan majeure investeringen te 
wachten om de BEL Combinatie in haar kracht te krij-
gen. Maar ook in regionaal verband zullen er spijkers 
met koppen geslagen moeten worden om onze regio een 
forse stap voorwaarts te brengen. Nu moeten we zelf-
standig en in samenwerking met buurgemeenten waar 
gaan maken dat onze schaal en omvang voldoende is om 
inwoners, middenstand en bedrijfsleven bovengemid-
deld te faciliteren. Het CDA Laren gaat ervoor!
Het zelfstandig blijven zorgt er ook voor dat de gemeente 
Laren op zoek gaat naar een nieuwe burgemeester. De 
procedure voor de burgemeestersbenoeming is in voor-
bereiding en een vertrouwenscommissie i.o. zet alvast de 
noodzakelijke stappen om te komen tot een profiel-
schets. Als alles soepel verloopt zal de gemeente Laren na 
deze zomer weer een nieuwe burgemeester kunnen ver-
welkomen.
Rest nog de bestuurlijke agenda in Laren. Deze gaat de 
komende periode vooral over het bestemmingsplan Cen-
trum, ruimtelijke ordeningsprocedures, bouwplannen 
die uitgewerkt zijn maar waar het onderdeel sociale 
volkshuisvesting ontbreekt. 
Daarover gaat CDA Laren met de 
coalitie VVD en Larens Behoud in 
discussie.

Hartelijke groet,

Erwin van den Berg, 
gemeenteraadslid CDA Laren

Politiek

Over Democratie
We willen allemaal wel in vrijheid leven en veiligheid en 
rechtvaardigheid ervaren. Democratie biedt hier de 
meeste kansen voor. Democratie is niet een doel op zich, 
maar een middel om deze vrijheid en veiligheid te waar-
borgen. Vreemd is het dan, dat ons democratisch sys-
teem voortdurend onder vuur ligt. Wat is er aan de 
hand? Binnen de democratie zijn drie structuren te 
onderscheiden: 
- de overheid, 
-   marktpartijen (bv energieleveranciers,  

woningbouwcorporaties) 
-  en burgers. 
Deze “actoren” moeten met elkaar communiceren, 
elkaar in balans houden, daartoe gezamenlijk wegen en 
middelen zoeken. Democratie kan dus gezien worden als 
een leermodel, een dynamisch concept, met de mogelijk-
heid te worden gecorrigeerd door het parlement, de rege-
ring of de burgers. De marktpartijen staan hier in prin-
cipe buiten spel; hun corrigerend vermogen blijkt 
slechts indirect mogelijk, bij voorbeeld d.m.v. lobbyen. 
De discussie over het raadgevend referendum en ook 
“Brexit” maken zichtbaar hoe de overheid worstelt met de 
wens van de burger, de dividendbelasting-kwestie illus-
treert hoe de overheid worstelt met de marktpartijen. 
Correcties en aanpassingen zijn voortdurende nodig, 
gegeven de snel veranderende maatschappelijke ontwik-
kelingen. Daarom is democratie in de praktijk niet een-
vormig, toont in elk democratisch land verschillende 
accenten, en wordt – hoe kan het ook anders? – kritiek 
niet bespaard. Een autocratie daar tegenover, een 
machtsstructuur die geen enkel corrigerend leermo-
ment kent, wil enkel haar macht beschermen. Sommige 
politieke partijen leunen tegen dit beperkte denkraam 
en sluiten zich af van nieuwe argumenten, blijven naar 
binnen gekeerd. Laten we daarom onze democratische 
spelregels koesteren en met een 
open mind verdedigen, op alle 
niveaus, centraal en decentraal.
Wilt U hierop reageren? Graag 
een mail naar: info@d66laren.nl.

Jim Juffermans
Steunfractie D66 Laren
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Nieuws in beeld

Kopie Vlasschuur van Max Liebermann duikt op in Dresden

College De Brink bakt oliebollen voor bewoners 
Johanneshove

Boekpresentatie Irma Grovel 
‘Wees Gelukkig’

Henni Haselaar portretteert Sigrid 
van der Linden, dirigent Papagenokoor

Houten villa op Vredelaan 
brandt total loss

Karin Kos nieuwe directeur-
rentmeester GNR

Larense apotheker Armbrust vertrekt 
naar Hilversum

Gitte Spee met winnaars tekenwedstrijd 
‘Een vriend voor Pim’

Cafétaria Zevenend 85 gaat verder onder 
nieuwe naam ’Bij Jansen’

Laarder Courant de Bel kiest Irmy Vos 
tot Laarder van het jaar
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontle-
nen. De formele rechtsgeldige bekendmakingen en vol-
ledige tekst hiervan kunt u bekijken op de landelijke 
website www.overheid.nl Wilt u bericht ontvangen van 
de bekendmakingen via e-mail of app? 
Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich hiervoor 
aanmelden. 

•  Ericaweg 18, 1251 WL, uitbouwen van woning aan 
achterzijde en vergroten van woonkamer en keuken

• Houtweg 4, 1251 CT, vellen van 1 boom
•  Kopjeskampen 5, 1251 HX, intern verbouwen en 

renoveren van pand
• Hendrikalaantje 12, 1251 ZK, plaatsen van schutting
• Koloniepad 6, 1251 AJ, wijzigen van oprit
•  Sint Janshuis, Sectie G, nummer 4873, pcnb, (Pastoor 

Hendrikspark 51), vellen van 8 bomen
•  Ruiterweg 14C, 1251 ZZ, vergroten en vernieuwen van 

dakkapel aan achterzijde van woning
•  Torenlaan 4, 1251 HJ, plaatsen van erfafscheiding 

(heg)
•  Engweg 21, 1251 LK, vervangen van leien dakbedek-

king voor rieten dakbedekking

•  Zevenend 77, 1251 RM, plaatsen van nieuwe kozijnen 
in pand op begane grond

•  Hendrikalaantje 12, 1251 ZK, legaliseren van in- en 
uitrit bij woning

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunningen

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Verleende 
omgevingsvergunningen 

Kopie Vlasschuur van Max Liebermann duikt op in Dresden

•  Mendez da Costalaan 4, 1251 NP, vellen van 1 conifeer 
(herplantplicht)

•  Raboes 3, 1251 AK, vellen van 2 zomereiken (herplant-
plicht)

•  Haenwijck 2, 1251 LM, plaatsen van uitbouw, 
verplaatsen van in- en uitrit en vellen van 1 boom bij 
woning

•  Wally Moesweg 1, 1251 AT, plaatsen van toegangs-
poort bij gemeentelijk monument

•  Koloniepad 20, 1251 AJ, vellen van 1 gewone esdoorn 
(herplantplicht)

•  Middelwaarde 28, 1251 NS, plaatsen van dakkapel aan 
voorzijde van woning

•  Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 11, 1251 
KD, plaatsen van gevelreclame aan pand

•  Brink t.o. 45, 1251 KT, vellen van 1 boom (Gem. 
Kaplijst 2018)

•  Houtweg t.o. 8, 1251 CT, vellen van 1 boom (Gem. 
Kaplijst 2018)

•  Houtweg t.h.v. 19A, 1251 CS, vellen van 1 boom (Gem. 
Kaplijst 2018)

•  Houtweg t.h.v. 24-26, 1251 CT, vellen van 1 boom 
(Gem. Kaplijst 2018)

•  Werkdroger/Esseboom plantsoen, 1251 CT, vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

•  Werkdroger t.o. 2, 1251 CM, vellen van 1 boom (Gem. 
Kaplijst 2018)

•  Hoef loo nabij 6, 1251 EB, vellen van 1 boom (Gem. 
Kaplijst 2018)

•  Werkdroger t.o. Drift 29, 1251 CB, vellen van 1 boom 
(Gem. Kaplijst 2018)

•  Lange Wijnen t.h.v. 2-4, 1251 CE, vellen van 1 boom 
(Gem. Kaplijst 2018)

•  Lange Wijnen t.h.v. 81-4, 1251 CE, vellen van 1 boom 
(Gem. Kaplijst 2018)

•  Lange Wijnen t.h.v. 1, 1251 BW, vellen van 1 boom 
(Gem. Kaplijst 2018)

•  Hooipaadje naast Hoog Hoef loo 36, 1251 DG, vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

•  Derkinderenlaan t.h.v. 11-13, 1251 EK, vellen van 1 
boom (Gem. Kaplijst 2018)

•  Hoog Hoef loo t.o. 37, 1251 EC, vellen van 1 boom 
(Gem. Kaplijst 2018)
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•  Schuilkerkpad voor 17, 1251 SC, vellen van 1 boom 
(Gem. Kaplijst 2018)

•  Lange Wijnen t.o. en t.h.v. 9B, 1251 CE, vellen van 3 
bomen (Gem. Kaplijst 2018)

•  Tafelbergweg t.h.v. 25, 1251 AB, vellen van 1 boom 
(Gem. Kaplijst 2018)

•  Tafelbergweg t.h.v. 22, 1251 AE, vellen van 1 boom 
(Gem. Kaplijst 2018)

•  Tafelbergweg t.h.v. 31, 1251 AC, vellen van 1 boom 
(Gem. Kaplijst 2018)

•  Tafelbergweg t.h.v. 11, 1251 AB, vellen van 1 boom 
(Gem. Kaplijst 2018)

•  Eemnesserweg t.h.v. 27, 1251 NA, vellen van 1 boom 
(Gem. Kaplijst 2018)

•  Sint jansstraat t.h.v. 5, 1251 KX, vellen van 1 boom 
(Gem. Kaplijst 2018)

•  Gooiergracht t.o. 15, 1251 VA, vellen van 1 boom (Gem. 
Kaplijst 2018)

•  Gooiergracht t.o. 23, 1251 VA, vellen van 1 boom (Gem. 
Kaplijst 2018)

•  Gooiergracht t.o. L. van de Tongelaan, 1251 VE, vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

•  Gooiergracht t.o. 149, 1251 VE, vellen van 1 boom 
(Gem. Kaplijst 2018)

•  Gooiergracht t.o. 147-149, 1251 VE, vellen van 1 boom 
(Gem. Kaplijst 2018)

•  Goyergracht Zuid t.o. 147-149, 1251 VE, vellen van 1 
boom (Gem. Kaplijst 2018)

•  Eemnesserweg t.h.v. 35, 1251 NB, vellen van 1 boom 
(Gem. Kaplijst 2018)

•  Blaricummertollaan t.o. 12, 1251 LX, vellen van 1 
boom (Gem. Kaplijst 2018)

•  Oud Blaricummerweg t.h.v. 11, 1251 GV, vellen van 1 
boom (Gem. kaplijst 2018)

•  Oud Blaricummerweg t.h.v. 17, 1251 GV, vellen van 1 
boom (Gem. kaplijst 2018)

•  Koloniepad t.h.v. 17, 1251 AJ, vellen van 1 boom (Gem. 
kaplijst 2018)

•  Driftlaan t.h.v. 2, 1251 KB, vellen van 1 boom (Gem. 
kaplijst 2018)

•  Houtweg t.h.v. Werkdroger, 1251 CT, vellen van 1 
boom (Gem. kaplijst 2018)

•  Hoef loo tussen 11-13, 1251 EB, vellen van 1 boom 
(Gem. kaplijst 2018)

•  Groene Gerritsweg t.o. 3, 1251 JL, vellen van 1 boom 
(Gem. kaplijst 2018)

•  Derkinderenlaan t.h.v. 5, 1251 EK, vellen van 1 boom 
(Gem. kaplijst 2018)

•  Derkinderenlaan/H. Nibbriglaan, 1251 EK, vellen van 
1 boom (Gem. kaplijst 2018)

•  Werkdroger t.h.v. 6, 1251 CM, vellen van 1 boom (Gem. 
kaplijst 2018)

•  Tafelbergweg nabij M. Houtweg, 1251 AE, vellen van 1 
boom (Gem. kaplijst 2018)

•  Rijksweg Oost/Vredelaan, 1251 EW, vellen van 1 boom 
(Gem. kaplijst 2018)

•  Rijksweg-West t.h.v. Watertoren, 1251 CJ, vellen van 1 
boom (Gem. kaplijst 2018)

•  Harmen Vosweg t.o. 5, 1251 JL, vellen van 1 boom 
(Gem. kaplijst 2018)

•  Schapendrift achter Eemnesserweg 35, 1251 XE, vellen 
van 1 boom (Gem. kaplijst 2018)

•  Hoog Hoef loo t.h.v. 45, 1251 EC, vellen van 1 boom 
(Gem. kaplijst 2018)

•  Hoog Hoef loo t.h.v. 46, 1251 EC, vellen van 4 bomen 
(Gem. kaplijst)

•  Derkinderenlaan t.o. 9, 1251 EK, vellen van 4 bomen 
(Gem. kaplijst)

•  Hoog Hoef loo t.o. 35, 1251 EC, vellen van 1 boom 
(Gem. kaplijst 2018)

•  Hoog Hoef loo t.h.v. 37, 1251 EC, vellen van 2 bomen 
(Gem. kaplijst)

•  Hooipaadje t.h.v. Verlengde Houtweg 7, 1251 DG, 
vellen van 1 boom (Gem. kaplijst 2018)

•  Verlengde Houtweg nabij 10, 1251 EG, vellen van 1 
boom (Gem. kaplijst 2018)

•  Derkinderenlaan t.o. Diepenbrocklaan, 1251 EK, 
vellen van 1 boom (Gem. kaplijst 2018)

•  Leemzeulder t.h.v. 27, 1251 AP, vellen van 1 boom 
(Gem. kaplijst 2018)

•  Verlengde Engweg t.h.v. 3, 1251 EM, vellen van 1 boom 
(Gem. kaplijst 2018)

•  Tafelbergweg t.h.v. noorderheide 2, 1251 AA, vellen 
van 1 boom (Gem. kaplijst 2018)

•  Eemnesserweg t.h.v. 22, 1251 NA, vellen van 1 boom 
(Gem. kaplijst 2018)

•  Eemnesserweg achter 19, 1251 NC, vellen van 1 boom 
(Gem. kaplijst 2018)

Besloten door burgemeester en wethouders:
•  Het innemen van een standplaats op Plein 1945 (zijde 

Zevenend) voor de verkoop van bloemen en planten op 
dinsdag tot en met zaterdag in de periode van 1 janu-
ari 2019 tot en met 31 december 2019.

•  Het innemen van een standplaats op Plein 1945 (zijde Jum-
bo) voor de verkoop van groente en fruit op de vrijdag in de 
periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

•  Het innemen van een standplaats op plein 1945 (zijde 
Zevenend) voor de verkoop van Vietnamese snacks op 
de maandag en dinsdag in de periode van 1 januari 
2019 tot en met 31 december 2019.

Verleende APV vergunningen 
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Larense zaken

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het 
jaar 2019 Koningsdag (27 april 2019) is aangewezen als een 
collectieve festiviteit (als bedoeld in artikel 4.2 van de 
Algemene plaatselijke verordening Laren 2018). Dit houdt 
in dat tijdens deze festiviteit de geluidsnormen (zoals 
vermeld in artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteiten-
besluit milieubeheer) niet gelden.

Geboorten
16-12-2018 Nathan Ronald Teitler
05-01-2019 Tijn Franciscus Josephus Looman
11-01-2019 Arsema Samuel Habte
12-01-2019 Lare Noé Hofmans
14-01-2019 Floris Joost Alexander van Aller
15-01-2019 Lauren Derkje Eveline van Hoogevest

Nu de fusiediscussie is beëindigd en vast staat dat Laren 
zelfstandig blijft, is ook duidelijk dat aan de tijdelijke 
waarneming door burgemeester Rinske Kruisinga een 
einde komt.

De Larense gemeenteraad gaat een aanbeveling doen om 
te kunnen voorzien in de vacature voor een nieuwe bur-
gemeester. De aanbeveling moet leiden tot een voor-
dracht door de Commissaris van de Koning van de pro-
vincie Noord-Holland, en uiteindelijk tot een benoeming 
bij Koninklijk Besluit. 

Daarom stelt de gemeenteraad een zogenoemde ‘profiel-
schets’ op als leidraad voor de selectie van mogelijke kan-
didaten om in deze vacature te voorzien. Aan welk type 
persoonlijkheid geeft Laren de voorkeur? Moet het 
iemand zijn met veel ervaring? Et cetera. 

Deze schets wordt voorbereid door een afvaardiging van 
de raad: de ‘vertrouwenscommissie’. De commissie ont-
vangt graag suggesties van inwoners, zodat deze kunnen 
worden betrokken bij het opstellen van de profielschets 
voor de nieuwe burgemeester van Laren. 

Aarzelt u daarom niet uw mening aan de commissie ken-
baar te maken, via de griffier, vóór 8 februari 2019.

Vertrouwenscommissie (i.o.) van gemeenteraad van Laren
p/a de griffier, mw. C.J.E. Holtslag
Postbus 71
3755 ZH Eemnes
Mailadres: nieuweburgemeester@laren.nl

Op grond van de Winkeltijdenverordening mogen win-
kels in Laren elke eerste zondag van de maand van 12.00 
tot 18.00 uur geopend zijn (de meeste deelnemende win-
kels hanteren als openingstijd 13.00 tot 17.00 uur). Brood- 
en banketzaken mogen op deze koopzondagen geopend 
zijn van 08.00 uur tot 18.00 uur. Supermarkten mogen 
élke zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur de deuren openen. 

Daarnaast heeft het college - op verzoek van de winke-
liers, vertegenwoordigd door Bijzonder Laren - besloten 
in 2019 vier extra koopzondagen aan te wijzen:

•  8 december 
•  15 december 
•  22 december 
•  29 december 

Een overzicht van de koopzondagen in Laren vindt u op 
de website van Bijzonder Laren: www.bijzonderlaren.nl

Op 31 januari vindt er een extra openbare raadsbijeen-
komst plaats voor de raden van Blaricum, Eemnes en 
Laren over de nieuwe aanbesteding van het openbaar ver-
voer in de regio Gooi- en Vechtstreek. Ook u als bewoner 
uit de BEL-gemeenten bent van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn.

Nieuwe aanbesteding 
De provincie Noord-Holland werkt op dit moment aan 
een nieuwe aanbestedingsronde voor openbaar busver-
voer voor de Gooi en Vechtstreek. Het huidige contract 
met Connexxion loopt tot juli 2021. De looptijd van het 
nieuwe contract is maximaal tien jaar. 

Collectieve
festiviteit Koningsdag

Uitnodiging voor extra thema-
avond over openbaar vervoer

Familiebericht

Nieuwe burgemeester voor Laren

Vier extra koopzondagen in 2019



10Larense zaken 25 januari 2019

De buurtpreventieverenigingen (BPV’s) in Laren hebben 
hun leden in het najaar van 2018 bevraagd over de beveili-
ging van hun woning. Het merendeel van de ondervraag-
den gaf aan dat de beveiliging van de woning voldoende 
was. Na een steekproef via woningscans door een Politie-
keurmerk Veilig Wonen (PKVW) erkend bedrijf onder 
deze bewoners, bleek dat er bij veel woningbezitters ver-
betering nodig was. Bijvoorbeeld door het aanbrengen 
van goed hang- en sluitwerk. 

Bewoners denken vaak dat de woning goed beveiligd is, 
dit blijkt niet altijd het geval. Inbrekers bedenken steeds 
nieuwe inbraakmethoden. Huiseigenaren zijn zich niet 
altijd bewust van aanpassingen die nodig zijn om inbra-
ken te voorkomen. Met de enquête en de steekproef wil-
den de BPV’s, de gemeente en de politie aantonen dat aan-
dacht voor een goede woningbeveiliging nodig blijft. 
Advies daarbij is om een expert in te schakelen. Die let op 
zaken waar een particulier niet snel aan denkt.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
De BPV’s roepen bewoners op om met name het hang- en 
sluitwerk van de woning te laten controleren door een 
PKVW erkend bedrijf. Bij een woningscan geeft een expert 
aan wat nodig is om de kans op een inbraak te verkleinen. 
De eisen die het Keurmerk stelt, zorgen ervoor dat een 
inbreker langer de tijd nodig heeft om de woning binnen 
te komen. 

Minder inbraken in Laren
Met ieders hulp kan Laren op een hoger inbraakpreven-
tieniveau komen. Een woningscan, die door een PKVW 
gecertificeerd bedrijf mogelijk gratis wordt gedaan, 
toont aan op welke onderdelen het huis beter kan worden 
beveiligd. Meer tips? Kijk op de website van gemeente 
Laren, onder het kopje Veiligheid. 

Sportraad Laren organiseerde vrijdag 18 januari de eerste 
sportverkiezing in het Brinkhuis. Op het programma 
stonden vijf onderscheidingen: voor het sporttalent van 
2018, de sportveteraan, de sportploeg, de sportman en 
sportvrouw. Erik de Zwart presenteerde de avond. De vol-
gende sporters vielen in de prijzen:

Nieuw OV-systeem en gevolgen voor bestaande 
buslijnen
De nota van uitgangspunten is gebaseerd op de aanleg 
van een nieuw OV-systeem, met de HOV-lijn als belang-
rijke drager en OV-knooppunten die onderling verbon-
den zijn met een goed fietspadennetwerk en stallings-
voorzieningen. Dit betekent dat bestaande buslijnen 
veranderen of soms zelfs worden geschrapt. En dat meer 
ingezet wordt op fietsgebruik en nieuwe vormen van 
mobiliteit, bijvoorbeeld deelauto/fiets/taxi. In gebieden 
die op grotere fietsafstand liggen van de knooppunten 
wordt het OV dat er nu is zoveel mogelijk behouden, 
behalve waar de vervoervraag laag is. Daar moet de (deel)
fiets voor een groter bereik zorgen, of een combinatie 
worden gezocht met doelgroepenvervoer of andere ver-
voerinitiatieven vanuit de samenleving. Voor de BEL-
gemeenten gaat het concreet om gevolgen voor de lijn 109 
Bussum – Hilversum.

Eén regionale reactie
De gemeenten hebben geen formele rol bij de aanbeste-
ding, maar colleges mogen wel hun reactie geven op het 
ontwerp Programma van Eisen, dat volgt na de nota van 
uitgangspunten. In de regio Gooi- en Vechtstreek hebben 
de gemeenten gekozen voor één regionale reactie op de 
nota, om zo een sterk signaal af te kunnen geven. De reac-
tie moet uiterlijk eind april worden vastgesteld door de 
colleges in de regio. Hiervoor worden eind januari/begin 
februari thema-avonden georganiseerd voor alle raden 
van de regiogemeenten. Voor Blaricum, Eemnes en Laren 
is gekozen voor één gezamenlijke raadsavond op 31 janu-
ari. Eemnes maakt formeel geen deel uit van de regio 
G&V, maar wordt - om de belangen van de bereikbaarheid 
van Eemnes - hierin ook betrokken. Ook u als bewoner 
kunt uw mening kwijt tijdens deze informatieavond. 

De locatie van de informatie-avond is de raadzaal van 
gemeente Eemnes, Zuidersingel 1 in Eemnes. Aanvang 
20.00 uur, einde 22.00 uur.

Hoe ga je als ouder om met onderwerpen als digipesten, 
dating en grooming? Stichting Halt organiseert op 30 
januari van 19.15 tot 21.15 uur de informatieavond 
#mijnkindonline voor ouders van kinderen van zeven tot 
dertien jaar. Kom naar College de Brink (Kerklaan 6 
Laren) voor praktische tips en trucs, maar ook om erva-
ringen uit te wisselen en vragen te stellen.

Voorkom woninginbraken 
met hulp van expert

Informatieavond 
#mijnkindonline 

Sportverkiezingen groot 
succes in Laren
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Noor Suttrop, de elfjarige skikampioene – sporttalent van 
2018
Jan van Hemert – sportveteraan van 2018
Dames 1 zaalhockey – sportploeg van 2018
Ingmar van Rosmalen, doelman van SV Laren – sportman 
van 2018
Maxime Kerstholt, hockeyster en international van de 
Larensche Mixed Hockey Club – sportvrouw van 2018

Wethouder Ton Stam reikte de prijs van sportvrouw van 
2018 uit. Zowel de winnaars als de runners-up ontvingen 
fraaie prijzen als herinnering aan hun deelneming aan 
deze verkiezingen, die na dit goede begin tot een mooie 
traditie in Laren moeten uitgroeien. 

Wethouder Ton Stam met sportvrouw van 2018 Maxime 
Kerstholt.

Alle prijswinnaars

Op 17 januari vond in College De Brink een theaterinter-
ventie plaats met scholieren en omwonenden. Een initia-
tief van wethouder Karin van Hunnik om op een andere 
manier met scholieren, omwonenden, de gemeente en de 
school in gesprek te gaan. Omwonenden ervaren overlast 
van de school en via de theaterinterventie werden situaties 
gespeeld om het gedrag van jongeren in beeld te brengen. 

Een verhelderende avond waarbij bewoners en scholieren 
inzicht kregen in elkaars rol en het effect daarvan op 
anderen. Opbrengst van de avond is een werkgroep die 
bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokkenen. In 
de werkgroep worden vervolgafspraken gemaakt. Eén 
afspraak is al gemaakt, dat de scholieren met het project 
zwerfafval aan de slag gaan. Naast het bespreken van de 
overlast werden ook goede ervaringen met elkaar gedeeld.

Vrijdagmiddag 18 januari opende locoburgemeester Ton 
Stam het Crematorium Laren. Het nieuwe crematorium 
ligt ten zuiden van de A1 tussen Hilversum en Baarn, in 
een rustige omgeving. Het heeft de uitstraling van een 
villa met een rieten dak. 

Larense zaken 25 januari 2019

Theaterinterventie omwonenden 
en scholieren bij College De Brink 

Crematorium Laren geopend
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Nieuws in beeld

Winter Village gaf weer sfeer aan de Brink

Museumdirecteur uit zijn bol tijdens persviewing 
‘Out of office’

Larense Liesbeth Willemars in 
Heel Holland bakt

Au pairs in Laren ontmoeten elkaar 
zondags bij terras Toko Jadi

Superbloedwolfmaan goed te zien 
boven Laren

Werkzaamheden bebouwing Zijtak 
begonnen

Volle kerk bij Kerstconcert in 
Johanneskerk

Topduo Lavinia Meijer en Carel Kraayenhof 
excelleren in de basiliek

Loco-burgemeester Peter Calis onderscheidt leden 
Larense brandweer 

Wethouder Karin van Hunnik bezoekt 
kerstdiner Versa Welzijn
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Winter Village gaf weer sfeer aan de Brink

Poëzie en identiteit
Naar aanleiding van de landelijke Poëzieweek vindt de tweede editie van het festival 
Poëzie aan de Brink in Laren plaats van 1 t/m 7 februari 2019. Het festival opent met de 
lancering van de dichtbundel ‘Een doosje tussentijd’ en de expositie ‘Kunst en Poëzie’ 
in de (h)Artgalerij in het Brinkhuis. Achttien Larense kunstenaars hebben zich laten 
inspireren door gedichten uit doosje tussentijd (Kortweg 3) en uit soms gaan letters 
(Kortweg 2). Drieëntwintig dichters hebben een bijdrage geleverd aan de bundel, waar-
onder bekende dichters als Willem van Toorn, Ineke Holzhaus, Nafiss Nia, Victor 
Vroomkoning en Tsjead Bruinja. Zij komen allen zaterdagavond 2 februari aan het 
woord tijdens de Marathon van het Korte Gedicht, in de Bibliotheek van Laren. De bun-
del is een verzamelobject en beperkt verkrijgbaar tijdens het festival. 

De initiatiefnemers hebben als doelstelling de bekendheid van het fenomeen poëzie te 
vergroten en onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Er wordt vooraf-
gaand aan Poëzieweek een aantal activiteiten georganiseerd op verschillende locaties: 
een workshop gedichten tekenen bij VU ‘t Gooi, poëzieworkshops op diverse scholen in 
Huizen en Laren en tijdens het Taalcafé Eemnes. Daarnaast worden er leuke, aan poëzie 
gerelateerde activiteiten in het Brinkhuis en de Bibliotheekvestiging Laren en Huizen 
georganiseerd. Er is f ilm, een expositie, een themaochtend en er worden poëzievoor-
drachten op verschillende locaties in Laren, Huizen en Hilversum gehouden. De poëzie 
is leidend en wordt verrassend gecombineerd met andere kunstvormen zoals beeldende 
kunst en muziek. 

Gedurende de gehele Poëzieweek zullen alle gedichten, die tijdens het festival gepre-
senteerd worden, in het Brinkhuis te lezen zijn. Poëzie aan de Brink 2019 is een initia-
tief van Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum, De Literaire Werkplaats en het Brinkhuis. 
Het festival wordt daarnaast breed gedragen door de volgende organisaties: Volksuni-
versiteit ‘t Gooi, Kunstcafé Laren, Stichting Kunst in Laren, (h)Art Galerij, Taalcafé 
Eemnes, Papageno Huis, Rosa Spier Huis, Basisschool De Binckhorst-Sint Jan, SG Hui-
zermaat, Internationale Schakelklas ‘t Gooi, Magnus Domus Slingerbosch, het Vis Ate-
lier en Bijzonder Laren. Kijk voor het volledige programma op pagina 14 en 15.
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Woensdag 23 januari
Themaochtend in de bibliotheek Huizen van 10.30-12.00 
uur: Poëzie in het Gooi. Toegang gratis. Een grote 
afwisseling van gedichten komt aan bod in deze lezing, 
gepresenteerd door Willibrord Ruigrok. Daarbij is er 
constant ondersteunend beeld op het witte doek en 
worden de teksten geprojecteerd. Kortom, een kleurige 
impressie van ‘het Gooi in poëzie’. 

Vrijdag 25 januari 
Gedichten tekenen met Gitte Spee en Gerard Beentjes

Docenten: Gitte Spee (schrijfster en 
illustratrice)en Gerard Beentjes 
(dichter en docent creatief schrijven)
In deze workshop ga je tekenen bij een 
gedicht. Je kunt vrij abstract het 
gevoel tekenen dat het gedicht bij je 
oproept, of een mooie sfeertekening 
bij het gedicht maken. Sfeer is 
belangrijk, maar soms kun je ook 
gewoon letterlijk tekenen wat er 
beschreven staat. Alles kan! Dat is de 
kracht van poëzie. Die kracht 
verbeelden is de uitdaging van deze 
workshop in het kader van Poëzie aan 
de Brink 2019.
Tijd: 14.00-16.30 uur. Kosten: € 35,00 

- Locatie: Brinkhuis Laren, Brink 29. 
Aanmelden: www.volksuniversiteithetgooi.nl 

Vrijdag 1 februari  
Opening Poëzie aan de Brink Festival Laren 2019: Poëzie 
en Identiteit
De Feestelijke opening van het Poëzie aan Festival Laren 
zal plaats vinden om 17.00 uur in de Theaterzaal van het 
Brinkhuis Laren door Burgemeester Rinske Kruisinga. 
Zij zal haar favoriete gedicht voordagen uit de nieuwe 
bundel ??  Tijdens de opening wordt het nieuwe 
dichtbundel Kortweg gepresenteerd. Antoinetty van 
den Brink, Jos Schellart en Erica Wesseling dragen 
enkele gedichten voor uit de bundel. Erica Wesseling en 
Sjoerd van der Bijl sluiten in het theater af met muziek. 
Vervolgens vindt de feestelijke opening van de expositie 
in de (H)Art galerij plaats. Op deze avond is iedereen van 
harte welkom in het Brinkhuis. Vrij entree. Brink 29, 
Laren.  

Lancering derde bundel Kortweg
Elk jaar wordt de deelnemende dichters gevraagd een 
kort gedicht te schrijven voor de minimalistische 
festivalbundel. Lancering van de derde bundel doosje 
tussentijd. De bundel kost 5 euro per exemplaar en is 
verkrijgbaar tijdens het festival.
 
Opening expositie (h)Art Galerij: Kunst en Poëzie 
Stichting Kunst in Laren heeft aan een aantal 
kunstenaars uit Laren gevraagd om aan de hand van 
een gedicht uit de dichtbundel doosje tussentijd een 
kunstwerk te koppelen of zelfs speciaal te maken voor 
deze expositie. Een bijzondere expositie waar twee 
kunstvormen elkaar treffen. 
De gedichten en illustraties die gemaakt zijn tijdens de 
workshops bij diverse deelnemende instellingen, 
worden verwerkt in een bijzondere installatie in de hal 
van het Brinkhuis. De expositie in de (h)Art Galerij en 
de installatie in de Bibliotheek/Brinkhuis Laren zijn te 
bezichtigen van 1 t/m 8 februari. 

Dichtbundels op de leestafel
De Larense Boekhandel en de Bibliotheek Laren slaan de 
handen ineen en op 1 en 2 februari tonen zij hun 
dichtbundels in de bibliotheek, zodat iedereen deze 
rustig kan lezen of kan aanschaffen.

Zaterdag 2 februari
Poëzie & Jazz bij het Rosa Spier Huis 
Op zaterdagochtend 2 februari van 
10.30 -12.00 uur wordt een ochtend 
waar met improvisatie Poëzie & Jazz 
samen komen. Voordrachten van 
Nicky Engbers, Gitte Spee, Jos van 
Hest en Gerard Beentjes. Muziek van 
het duo Martijn Derrix (bas) en Rik Dijkman (piano) 
Bewoners van dit kunstenaarshuis en gasten van buiten 
zijn welkom. Vrij entree.

Film
Om 15.00 uur [duur 1 uur 18 minuten] draait in het 
theater Brinkhuis Laren de f ilm first cousin once 
removed. Een documentaire over de dichter Edwin 
Honig, die zijn herinneringen verloor door Alzheimer, 
maar zijn gevoel voor poëzie niet. Kaarten reserveren 
via www.bibliotheekhlb.nl 

PROGRAMMA Poëzie aan de Brink 2019
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Marathon van het Korte gedicht
Op zaterdagavond 2 februari van 18.30- 22.00 uur zullen 
een groot aantal dichters tijdens de ‘Marathon van het 
Korte Gedicht’ gedichten voordragen uit de bundel 
‘Kortweg 3’. Te midden van de boeken van de bibliotheek 
en de expositie Kunst en Poëzie zal met aandacht 
geluisterd worden. Tussendoor is er genoeg ruimte om 
gezellig een drankje te drinken en bij te praten in de 
foyer van het Brinkhuis. De muzikanten van  Babak-O-
Doestan zorgen voor een bijzondere muzikale invulling. 
Ook op deze avond is iedereen van harte welkom!
Bibliotheek/Brinkhuis Laren. Brink 29. Vrij entree 

PoëzieSouper bij Vis Atelier
Bij horecagelegenheid Vis Atelier aan de Rijt 2 wordt er 
vanaf 22.30 uur een bijzonder Souper georganiseerd. Op 
de late avond wordt er in intieme sfeer door enkele 
bijzondere gasten gevraagd een gedicht voor te dragen. 
De gasten worden gefêteerd op een souper met heerlijke 
kleine visgerechten. Aanmelden voor 20 januari via: 
info@visatelier.nl Kosten: € 20 p.p.

Zondag 3 februari
Koffieconcert met Poëzie bij het Papageno Huis
Van 11.30-12.30 uur kunt u genieten van muziek van 
Jasper Iturrospe (gitaar) en Stefan Gottfried (saxofoon). 
Kosten € 8,- incl. 1 kopje koff ie/thee. In de theaterzaal 
van het Papageno Huis zijn de gedichten te lezen die 
geschreven zijn door enkele van haar bewoners.
Papageno Huis, Naarderstraat 77. Reserveren: email@
stichtingpapageno.nl

Het is overal - Poëzie op muziek bij Domus 
Magnus Slingerbosch
Op zondag 3 februari van 11.00 tot 16.30 uur  reizen 
dichter Minke Maat en componist/pianist Fanuel 
Coenraad en zangeres Sylvana Oosterhof en Violiste 
Jessie Kamp langs drie locaties: 11.00-12.00 uur Villa 
Walgaerde-Hilversum, 14.00 -15.00 uur Koetshuys Erica 
Hilversum en vervolgens om 15.30-16.30 bij Slingerbosch 
te Huizen om de bewoners te verrassen met Poëzie en 
Muziek.

Donderdag 7 februari 
Kunstcafé Laren:
Feestelijke afsluiting Poëzie aan 
de Brink Laren
Elke eerste donderdagavond van 
de maand wordt het Kunstcafé 
georganiseerd en 7 februari staat 
in het teken van de Poëzie. 
Uitgenodigd zijn de dichters Gerard Wortel (tevens 
muziek), Babette van Helsdingen, Willem van Spronsen 
en Antoinetty van den Brink om eigen gedichten voor te 
dragen. Het programma start om 19.30 uur in de Foyer 
van het Brinkhuis Laren. Brink 29. Op deze avond is 
iedereen welkom en vrij entree. 

High Tea & Poëzie 
Donderdag 31 januari: 14.45-15.45 uur: High Tea & 
Poëzie voor bewoners van Domus Magnus Slingerbosch 
in foyer van het Brinkhuis (besloten activiteit). 

Poëzielessen op scholen en taalcafé 
Er zijn ook scholen betrokken bij 
het Poëzie Festival: Gerard 
Beentjes en Dasja Koot verzorgen 
de Poëzie Workshops bij 
basisschool De Binckhorst (2x 
groep 7), de Internationale 
Schakelklas van College De Brink 
in Laren, de Scholengemeenschap 
Huizermaat in Huizen en de 
Taalcafé’ s in Eemnes en Blaricum.  

De gedichten die voortkomen uit de diverse activiteiten 
zullen op een opvallende manier te lezen zijn bij de 
entree en foyer van het Brinkhuis en de bibliotheek 
vestiging Laren.

PROGRAMMA Poëzie aan de Brink 2019
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Kaartverkoop Matthäus Passion 
in Sint jansbasiliek Laren
Waarom ontroert de Matthäus Passion zoveel concertbezoekers en uitvoerenden? “Als er over duizend 
jaar nog muziek van Bach opklinkt, dan hoop ik dat dat de Matthäus Passion zal zijn”, mijmert de 
Bachkenner en auteur Maarten ’t Hart. “Niets is ontroerender, dramatischer of menselijker.” 

Op Palmzondag 14 april ’s middags om 14.30 uur vindt in 
de Sint Jansbasiliek een bijzondere uitvoering plaats van 
dit wereldberoemde oratorium van Johann Sebastian 
Bach. Eén van Neerlands beste zangers Maarten 
Koningsberger was vorige week samen met Raoul 
Steffani, winnaar van het Prinses Christina Concours, in 
Laren voor het geven van een aantal interviews over de 
‘Larense Matthäus’. 

Koningsberger: “ De Matthäus is voor mij als zanger een 
fantastische belevenis. Ik zing de Christuspartij.  
Christus is hier vooral mens. Hij is natuurlijk de zoon 
van God, maar hij is niet heilig. Hij twijfelt of hij het wel 
kan, hij wil dat de beker aan hem voorbijgaat, 
hij wordt boos op zijn discipelen, hij is 
verdrietig en wat ik  het mooie daarvan vind 
is – en dat is ook de reden dat ik er zoveel 
verbinding  mee heb en er zoveel bij voel -  is 
vooral dat ik al die emoties ook zelf heb 
meegemaakt. Overal in je leven loop je er 
tegenaan, dat je boos bent, verdrietig, je 
verraden voelt, terwijl het niet zo is, terwijl 
het wel zo is. Of dat je bang bent voor iets dat 
komt en er tegen opziet, maar dat het wel zo 
moet gaan. En dat is vooral wat de Matthäus 
is. Het moet zo gaan. En dat drama heeft 
Bach magistraal gecomponeerd met 
meeslepende aria’s, indrukwekkende koralen 
en de prachtigste melodieën.

Ook Steffani duidt zijn rol in Bachs grote Passie: “Mijn 
aria’s vertellen eigenlijk wat de gelovigen voelen bij dit 
verraad, en lijden.”  Daarnaast vindt hij het bijzonder 
dat er Nederlandse solisten zijn in Laren. Steffani: 
“Eigenlijk komt dat niet zoveel voor. Velen van ons 
treden het meest op in het buitenland.” 

De uitvoerende musici zijn:
Bernard Loonen – Evangelist
Maarten Koningsberger – Christus
Selma Harkink – sopraan
Barbara Kozelj – mezzo-sopraan
Raoul Steffani – bariton.

Zij worden begeleid door het Tarisio Consort, m.m.v. 
Freek Borstlap viola da gamba en Wybe Kooijmans orgel. 
Het kinderkoor komt uit de koorschool Midden-
Gelderland.Na het grote succes vorig jaar met het King’s 
College Choir Cambridge brengt Laren Klassiek ook dit 
jaar  een koor met een internationale reputatie. Het is 
één van de beste koren uit Duitsland: leden van de 
Robert-Franz-Singakademie uit Halle onder leiding van 
dirigent Nikolaus Müller. De toegangskaarten zijn te 
bestellen bij de Nationale Theater kassa via 0900-9203. 
Kosten € 59,50 (eerste rang) en € 49,50 (tweede rang), 
inclusief programmaboekje en pauzedrankje. 
www.larenklassiek.nl



Larens JournaalBoekbinder in Lindenhoeve

We een oud, uit elkaar gevallen boek bezit en graag 
wil dat het er weer netjes uit komt te zien, kan 
zaterdagmiddag 16 februari terecht in de 
Lindenhoeve, het centrum van de Historische King 
Laren (Burgemeester van Nispenstraat 29, Laren).
Boekbinder Cok de Zwart uit Baarn, die voor de 
Historische Kring veel bindwerk heeft gedaan, zal op 
zaterdag 16 februari 2019 in de Lindenhoeve aanwezig 
zijn. Belangstellenden die graag willen dat hun oude 
boek fraai wordt opgeknapt, kunnen dan bij hem 
terecht. Hij kan ook ander bindwerk doen, zoals 
inbinden van tijdschriften en dergelijke.
De Lindenhoeve is op zaterdagmiddagen geopend 
van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Oplossing eindejaarspuzzel

Er zijn weer vele inzendingen binnengekomen 
met de oplossing van de eindejaarspuzzel. 
Hierbij de oplossing.

Met de letters uit de gele vakjes zochten wij 
het woord “SCHILDERSDORP”. Uit de goede 
inzendingen zijn zes winnaars getrokken.
Mevrouw D. Smit-Duyzentkunst en mevrouw  
C.Majoor-Vos ontvangen het boekje “Historische 
verhalen, van Bep de Boer.  Mevrouw P. Niemeijer en 
de heer H. Wikkerman ontvangen de Boekjes Oog op 
Laren 1 en 2, van Peter van Rietschoten.  Mevrouw  
A. van der Wardt en mevrouw Henny de Vries-
Bongers hebben het boek “Laren in vervlogen tijden” 
van Wiet de Boer gewonnen. De redactie dankt alle 
inzenders voor hun deelname.
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Bel of bezoek ons op 15 minuten van het Gooi.
vandepas@vanderloeff.nl  |  www.vanderloeff.nl

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

Partneralimentatie verkort
Na vele jaren gesteggel ziet het ernaar uit, dat in 
2019 de regels over partneralimentatie worden ge-
wijzigd. Op 11 december 2018 is een wetsvoorstel  
uit 2015 aangenomen door de Tweede Kamer; deze 
maand gaat de eerste fase van de behandeling door 
de Eerste Kamer van start. 
De maximale duur van de partneralimentatie is nu 
nog 12 jaar, met een mogelijkheid van verlenging in 
zeer bijzondere gevallen. In de nieuwe wet wordt de 
duur van de partneralimentatie verkort tot de helft 
van de duur van het huwelijk, met een maximum 
van 5 jaar. De wet zal daarop wel weer twee uitzon-
deringen maken, namelijk in geval van langdurige 
huwelijken en in geval van huwelijken met jonge 
kinderen. Verder is weer een hardheidsclausule voor 
schrijnende gevallen opgenomen. 
Bij huwelijken van langer dan 15 jaar, waarbij de  
leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste  
10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, wordt de  
duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar.  
Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die 
langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op  
10 jaar alimentatie. 
Bij huwelijken met kinderen die jonger zijn dan  
12 jaar blijft de duur van de partneralimentatie maxi-
maal 12 jaar. Er zal daarbij naar verwachting meer 
worden gekeken naar de leeftijd van de kinderen. 
Uit een onderzoek van 2012 bleek al, dat een groot 
deel van de Nederlandse bevolking het een verbete-
ring zou vinden als de maximale alimentatieduur 
zou worden verkort van 12 naar 5 jaar. Toch zijn  
tegenwoordig nog steeds de meeste alimentatie-
termijnen automatisch 12 jaar, zelfs als er geen kin-
deren zijn. Velen vinden dat een recht. Rechters 
kennelijk ook, want zij zijn nog steeds niet snel te 
overtuigen tot een kortere termijn. k 

Column Clasien_71X220mm_jan2019.indd   1 14-01-2019   13:47:12

  www.deGoudenMakelaar.nl     

De Gouden Makelaar  

TE KOOP: RUIZENDAALLAAN 41  EEMNES 

NVM MAKELAARS IN LAREN BLARICUM 

035 - 538 48 10      

In een erg leuke, rustige en kindvriendelijke 
woonwijk, nieuwgebouwde woonhuis/villa 
met dubbele parkeerplaats en bijzonder aan 
de achterzijde is de woning aan het water en 
parkje gelegen! 
De woning is circa 2 jaar geleden gebouwd, 
en aan de achterzijde over de gehele achter-
gevel 3 meter uitgebouwd, heeft een  
aantrekkelijke stijl en uitstraling, zeer goed 
geïsoleerd en energiezuinig onder andere 
d.m.v. een warmtepomp en zonnepanelen. 

Indeling: Entree aan zijgevel, ruime hal met 
toilet, meterkast, praktische garderobekast. 
Vanuit de hal, via een stoere stalen deur de 
royale en uitgebouwde woonkamer bereik-
baar. De woonkamer tuingericht, biedt prach-
tig weids uitzicht, een houtgestookte open 
haard en openslaande deuren naar de tuin. 
Eetgedeelte aan de voorzijde de grote keuken 
met erker, veel werkruimte en luxe inbouw-
apparatuur.  
De gehele begane grond voorzien van  
betonvloer met vloerverwarming. 
1e verdieping: Overloop, 3 ruime slaap 
kamers waarvan de master bedroom met 
gashaard. De badkamer designligbad,  
inloopdouche en dubbele wastafel. Voorts een 
separaat 2e toilet. De gehele verdieping 
voorzien van eikenhouten vloeren met per 
ruimte te regelen vloerverwarming. 
2e verdieping: Via vaste trap bereikbaar, 
overloop, separaat toilet, 3 volwaardige 
slaapkamers, allen voorzien van een dak 
kapel en een 2e badkamer met inloopdouche 
en wastafelmeubel. 
Meer dan een bezichtiging waard:  
dit geweldige TurnKey Familiehuis  
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Ode aan de dorpsdokter
Ter gelegenheid van de pensionering van huisarts Wim van Dorst.
  
De wekker gaat, zal ik nog even blijven liggen in mijn bed
Nee, natuurlijk niet, de praktijk moet toch open, onverlet
Dan een ontbijtje en daarna opgewekt “mijn patiënten” zien
Bijna dagelijks tijdens open spreekuur altijd wel meer dan tien
Wachtkamer leeg, dan tijd voor koff ie met de dokters-assistent
Vertrouwd alle zaken bespreken en plannen, we zijn dat zo gewend
Visite rijden en natuurlijk onderweg een praatje met menigéén
Wel opletten en alert blijven want vergeten mag ik er geen één
Vervolgens lunch en het middagspreekuur vergt daarna weer aandacht
Ook hier weer geluisterd, behandeld en hier en daar advies uitgebracht
Vervolgens weer op pad en soms is het echt racen tegen de klok
Maar altijd opgewekt verder, bedachtzaam en zonder enige wrok
Dan zit de dag er op en mag ik me eindelijk lekker gaan ontspannen 
Sommige dagen bijscholen en vergaderen met vrouwen en mannen
Nu komt dan de tijd van mijn eigen agenda na 1 januari 2019
Lekker met echtgenote genieten van ‘t leven en veel gaan zien
Het leven van een dorpsdokter was inspannend en ook f ijn
En wij als patiënten zeggen:  “wat was het een fantastisch sociale huisarts die er altijd was voor groot en klein”.

Bedankt en Vaarwel     
W.C. Paul van der Maas

Wordt U ons nieuwe gastgezin?
Bent U degene die zich het lot van 
kansarme kinderen aantrekt? Die 
voor drie weken 2 Armeense 

kinderen een warm plekje binnen uw gezin wil geven? 
Een slaapplaats heeft en ze gewoon wil laten 
meedraaien met de dagelijkse gang van zaken? Dan 
zou dat zomaar kunnen. Pax kinderhulp Eemnes zorgt 
dat er dit jaar tussen 6 juli en 27 juli zo’n 20 Armeense 
kinderen in Eemnes en omstreken een onvergetelijke 
vakantie krijgen. Kinderen tussen de 7 en 11 jaar oud 
die het nodig hebben om thuis even weg te zijn en te 
ervaren dat het leven ook anders kan. Een ervaring 
opdoen, waarvan we weten, dat het ze een extra 
stimulans geeft om in hun verdere leven er meer van te 
maken. De werkgroep zorgt voor begeleiding, 
ondersteuning, zo is er altijd een tolk aanwezig en 
organiseert de werkgroep een zeer gevarieerd 
programma. Een programma waar U en uw kinderen 
aan mee kunnen doen, maar er ook voor zorgt dat de 
gastkinderen zijn onder gebracht, als U een aantal 

dagen niet kunt. Spreekt U dit aan en denkt U van; 
waarom ook niet! Of wilt U meer weten. Neem dan 
contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wie 
weet bent U straks echt ons nieuwe gastgezin en 
bezorgt U 2 Armeense kinderen een onvergetelijke 
ervaring.

Olga Fakkeldij tel; 06 30633525 of 
info@paxkinderhulpeemnes.nl  

Wim van Dorst tijdens zijn afscheids-
receptie met de nieuwe doktoren,

 Juul te Dorsthorst en Wendele Osterthun, 
en praktijkassistente Erika Dales.



Bewustwording
U zult inmiddels wel gehoord hebben van het 
Toegankelijkheidsteam Laren. Ik mag er ook deel van 
uitmaken als een lid die geen beperkingen heeft of 
het zou moeten zijn dat ik langzamerhand ook op 
leeftijd kom!
Wel is het zo dat ik sinds ik deel uitmaak van het 
Team met andere ogen door het dorp loop. Ik raad het 
u aan dat ook eens te doen. Je kijkt heel anders naar 
kliko’s die worden geplaatst midden op de stoep of 
auto’s die “even” op de stoep worden neergezet. Dit 
onder het mom van “ben zo terug” of “dan sta ik 
tenminste niet in de weg voor die andere altijd 
haastige auto’s”. Ik moet bekennen dat ik dat eerder 
ook wel eens deed. Maar niet meer sinds ik mij 
realiseer wat dit betekent voor mensen, die 
slechtziend zijn en zich zorgvuldig een weg zoeken 
door ons dorp met de toch al niet zo vriendelijke 
scheve en hobbelige trottoirs. Om nog maar niet te 
spreken van de mensen met rollators of 
scootmobielen.
Het is een bewustwording die van belang is. Wij 
wonen in een dorp en het zou goed zijn ons aan te 
passen aan het dorpse karakter daarvan. We mogen 
in ieder geval al niet harder dan 30 km en we hebben 
best tijd om een beetje aan onze medemens te 
denken.
Ons team wil niet zeuren maar wil u wel wakker 
houden en attenderen op de hindernissen, die een 
oudere of mindervalide zoal tegenkomt op een 
wandeling door ons toch zo mooie dorp.
Laten we er gezamenlijk een toegankelijk dorp van 
maken.

Namens het Toegankelijkheidsteam Laren,
Carla Los-Vlasman

Samen maken we het verschil!

20
UNIEKE TROUWKAARTEN

GRATIS EERSTE PROEFDRUK VOLLEDIG AANPASBAAR

WWW.KAARTMIX.NL

KAARTMIX.NL
GEBOORTEKAARTEN TROUWKAARTEN

Laren toen en nu 

Voor herinneringen aan het 
oude Laren kunt u op 
maandagavond 11 februari 
om 20.00 uur terecht in Het 
Brinkhuis. Aan de hand van nostalgische foto’s en 
boeiende verhalen neemt Wiet de Boer u mee naar het 
Laren van vroeger. Tijdens deze lezing vertelt Wiet over 
het leven en werken van de oud-Larense bevolking in het 
gedeelte Centrum, Zevenenderdrift en de Sint Janstraat. 
De verhalen brengen veelal romantiek in de dikwijls wat 
nuchtere beschrijving van het verleden. Wiet de Boer is 
een vooraanstaand Laarder, ex-gemeenteraadslid en 
schrijver van vijf boeken over de geschiedenis van Laren. 
Hij  heeft zich ten doel gesteld de geschiedenis van Laren 
levend te houden. Kaarten kunnen worden gereserveerd 
via: bibliotheekhlb.nl en volksuniversiteithetgooi.nl
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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.

Oude bomen
Het spreekwoord luidt, “oude bomen moet je niet ver-

huizen”. We maken het vaak mee dat als je een oud(ere) 

boom verhuisd hij/zij ineens omvalt. Ik werk nu ruim 

20 jaar in de makelaardij en maak het –helaas- regel-

matig mee. Het blijkt uit recent onderzoek dat 75% 

van de  senioren geen verhuisplannen op de korte ter-

mijn hebben. Nou is ons dorp Laren geen goede weer-

spiegeling van het landelijk gemiddelde, maar ik wil 

het onderzoek toch graag met u delen.   Van de oude-

ren die wel op zoek zijn naar een nieuwe koopwoning 

heeft de meerderheid er weinig vertrouwen in dat ze 

een geschikte woning kunnen vinden. Ook het afslui-

ten van een hypotheek wordt gezien als een barrière. 

78% Van de mens is zeer tevreden over hun huidige 

woonsituatie (78%). De meerderheid heeft daarom 

voorlopig ook geen verhuisplannen. Bijna één op de 

tien senioren (8%) zou wel graag kleiner willen wonen. 

Een belangrijke barrière hierbij is het vinden van een 

geschikte koopwoning (aldus 61% van de senioren). 

Daarbij denkt slechts 58% van de senioren dat het ver-

krijgen van een hypotheek mogelijk is. Van de senio-

ren die geen behoefte hebben aan een nieuwe koopwo-

ning, zou 56% nog wel het een en ander aan hun huis 

willen verbeteren. Het installeren van zonnepanelen 

(14%) of de woning rolstoeltoegankelijk maken (8%) 

zijn voor senioren gewenste aanpassingen. U, als seni-

or woont het liefst in een dorp. Dit heeft de voorkeur 

van ruim een derde (36%) van de ondervraagde senio-

ren. Het wonen in een kleine stad staat op de tweede 

positie (31%). Opvallend is dat het wonen in één van de 

vier grote steden het allerlaagst scoort op de voor-

keursmeter. Slechts 5% van de senioren heeft dat als 

wens. Dus laten we blij zijn met ons mooie dorp. Koes-

teren we wat we hebben, terwijl we openstaan voor 

veranderingen en vernieuwingen want ook die zijn 

nodig om onze senioren een goed en aantrekkelijk 

plekje te geven.

Filmagenda Brinkhuis 
30-01-2019  De Wilde Stad,  14.30 uur  
30-01-2019  BookClub,   19.30 uur  
06-02-2019  BookClub,   14.30 uur  
06-02-2019  Disobedience  19:30 uur
13-02-2019  Film aan de Brink 14:30 uur
13-02-2019  Film aan de Brink 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.  

In combinatie met de films bieden wij nu ook een lunch- en 
borrelarrangement aan:  
Luncharrangement (tussen 12.30 – 14.00)  

Op vertoon van uw filmkaartje bieden wij u voor € 5,00 een lekker 
broodje van onze kaart begeleid met een soepje in een klein glas.  
Borrelarrangement (vanaf 16.00 uur)  
Op vertoon van uw filmkaartje

Tegen Nashville
Met kracht en met klem keren we ons als 

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes tegen de 
Nashvilleverklaring. Wij vinden deze verklaring niet 

alleen onpastoraal, deze staat ons inziens ook haaks op 
wat de boodschap van het evangelie is.

De geaardheid van een mens is deel van de schepping: 
een van God gegeven mogelijkheid om tot bestemming 
en vrede te komen. Elk mens is geroepen om met eigen 

geaardheid en naar eer en geweten het goede te 
zoeken, te leven en samen te leven.

Martin Noordzij, namens de kerkenraad van de 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes (PGLE) en 

Job de Bruijn, predikant van deze Gemeente
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Succesvolle brocante-, kunst- en 
kledingverkoop
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TheaTeragenda

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

     Zondag 27 januari
     Papageno Koffieconcert
   11.30 uur – Papageno Huis € 8,00 incl. 1 koffie of thee
Carlos Giménez (saxofoon) en Francisco Martí (piano).

Zondag 27 januari
Beth & Flo, pianistes met een 
‘vleugeltje’ theater
15.30 uur – Rosa Spier Huis
Regulier € 15,00, Vriend € 12,50
Beth & Flo, oftewel Elsbet Remijn en 
Claudette Verhulst, studeerden klassiek piano. Ze leerden elkaar 
kennen in de klas van Rian de Waal op het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag, waar zij beiden in 2014 hun 
Masterdiploma behaalden. Als duo geven zij verrassende 
concerten met een ‘vleugeltje’ theater. Ze traden o.m. op in Het 
Concertgebouw in Amsterdam, de Oosterpoort in Groningen en 
tijdens het UitFestival in Den Haag. Ook gaven Beth & Flo in 2017 
concerten in New York en op Sicilië. Verhalen, verrassingen en 
interactie met het publiek zijn belangrijke elementen in hun 
concerten. Het duo is in volle vaart op een ontdekkingsreis om 
alles wat er mogelijk is met klassieke muziek zich eigen te maken 
– waarbij ze hun publiek graag meenemen!

Donderdag 31 januari
Stand-up Comedy Show
20.15 uur – Theater aan de Brink € 18,00 
(incl. drankje naar keuze in de pauze)
Om het jaar 2019 lekker en vrolijk te beginnen 
presenteert Theater aan de Brink op 31 januari een avond vol 
humor met vaak een los maar persoonlijk karakter. Een 
microfoon, een groot arsenaal aan goede grappen en verhalen 
vol hilarische wendingen. Dat is stand-up comedy op zijn best! 
Keihard en niets ontziend, maar ook licht en aangrijpend. Martijn 
Oosterhuis, Bob MacLaren en Jeroen Pater zorgen voor een 
gezellige en ontspannen avond!

Vrijdag 1 februari
Joke Bruijs ft. Musica Extrema – 
Café du Monde
20.15 uur – Singer Laren
Prijs € € 28,35 | Supporters € 25,75 | 
BGL-VIP/CJP € 25,75
In ‘Café Du Monde’ worden de bekendste levensliederen uit de 
wereld gezongen door Joke Bruijs en Job Hubatka. Chanson, 
schlager, copla, blues, fado en smartlap; ze komen allemaal 
voorbij.

Zaterdag 2 februari
Paul de Munnik – Goed Jaar
20.15 uur – Singer Laren
Prijs € 25,75 | Supporters € 23,20 
|BGL-VIP/CJP € 23,20
Na zijn geprezen solodebuut ‘Nieuw’ komt 
Paul de Munnik met opvolger ‘Goed Jaar’. Aan de hand van de 
nummers van zijn gelijknamige tweede soloalbum loopt hij 
verder op het pad dat hij is ingeslagen. Intiem, verhalend en 
vooral muzikaal theater.

Zondag 3 februari
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Jasper Iturrospe (gitaar) en Stefan Gottfried (saxofoon).

Zondag 3 februari
Happily Ever After 
15.30 uur – Rosa Spier Huis
Regulier € 15,00, Vriend € 12,50
Alink&Plukaard zijn opgegroeid met de 
Romantische Liefde. De Disney-films en 
Titanic-momenten zijn in hun collectieve 
geheugen gegrift. Ze willen De Ware. Hem of Haar. Maar wat 
gebeurt er als je die gevonden hebt? Wat komt er na die 
verliefdheid? Wat gebeurt er als De Ware niet De Ware blijkt te 
zijn, en voor eeuwig toch niet zo lang duurt als gedacht. Happily 
Ever After gaat over een Grote Liefde, hoe mooi die kan zijn en 
hoe onverdraaglijk het is als die voorbijgaat. Over hoe doodeng 
liefhebben is.

Zondag 10 februari
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Patrícia Silva (klarinet), Alice Allegri Rodríguez (fluit), Ludovico 
Asnaghi (hobo), Maria Yañez Ocaña (fagot) en Fede Cuevas Ruiz 
(hoorn).
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Zondag 10 februari
Ton Meijer – Be Bach (5+) 
15.00 uur – Singer Laren
Prijs € 20,10 | Supporters € 17,50 | 
Kinderen t/m 12 jaar 
€ 17,00 (incl. een ticket voor het museum)
Een vrolijke kindervoorstelling  in het theater van Singer Laren. 
Hoe zou het voelen om je voor eventjes een grote componist te 
wanen? In het interactieve en supertoegankelijke ‘Be Bach’ kan 
dat als meesterverteller Ton Meijer de kinderen meeneemt in de 
wereld van Bach. Ze spelen de kleine Johann Sebastian, kruipen in 
de huid van een van zijn 21 kinderen of zitten samen met Bach in 
de gevangenis. Ongemerkt kruipt de muziek van Bach in je oren, 
om daar nooit meer weg te gaan.

Donderdag 14 februari
Het Beste van Jan Rot met 
een vleugje Valentijn
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 
Volgens Frits Spits is Jan Rot de Koning van de 
hertaling. Met zijn vertaalde wereldhits verrast hij elke keer weer, 
maar ook zijn eigen liedjes mogen er zijn. Boudewijn de Groot 
roemt nog steeds Jan’s Schout bij Nacht als een van de mooiste 
NL-albums ooit. En wat dacht je van dat ontroerende lied over 
zijn moeder, waarmee hij in 2016 de Annie MG Schmidtprijs 
won…

Donderdag 14 februari
Peter Heerschop – De Minister van 
Enthousiasme
20.15 uur – Singer Laren
Prijs € 28,35 | Supporters € 25,75 | 
BGL-VIP/CJP € 25,75
Zelfbenoemd Minister van Enthousiasme Peter Heerschop gaat 
aan het begin van zijn regeerperiode eerst een jaar het land in 
om uit te leggen hoe je anders kunt kijken naar de dingen die je 
tot nu toe heel zeker hebt geweten en waarom je vrolijker wordt 
als je begint te twijfelen aan die zekerheden.

Zondag 17 februari
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Maximiliano Segura Sanchez Trio.

Zondag 24 februari
Papageno Koffieconcert
11.30 uur – Papageno Huis
€ 8,00 incl. 1 koffie of thee
Nadav Katan (piano).

Donderdag 28 februari
Tim Hartog, Schadevrije Jaren 
(try-out show)
20.15 uur – Theater aan de Brink
€ 18,00 
Tim is een echte stand-upper, gezien zijn interactie met het 
publiek en de hoge dosis grappen. Tegelijkertijd bevat zijn 
voorstelling ook een rode draad.” — Juryrapport Leids Cabaret 
Festival. Zijn tekst is soms indringend en subtiel (…) zijn 
thema’s smaken naar meer.” — Juryrapport Leids Cabaret 
Festival.

Zaterdag 2 maart
Theater Rotterdam; Elsie de Brauw 
en Hans Croiset
20.15 uur – Singer Laren
Prijs € 38,65 | Supporters € 36,05 | 
BGL-VIP/CJP € 36,05 
Midden op een overvol treinstation ziet Georgie plotseling 
Alex en kust hem in zijn hals. Het indringende moment is voor 
de twee vreemden het begin van een knetterend, 
levensveranderend liefdesspel.

Zaterdag 16 maart
Waldemar Torenstra, Thijs Römer en 
Frederik Brom – Art
20.15 uur – Singer Laren
Prijs € 38,65 | Supporters € 36,05 | 
BGL-VIP/CJP € 36,05
De komedie ‘Art’ is een van de bekendste en succesvolste 
toneelstukken van de Franse schrijfster Yasmina Reza. In deze 
fonkelnieuwe uitvoering kruipen Waldemar Torenstra, Thijs 
Römer en Frederik Brom in de huid van drie vrienden, die al 
bekvechtend over een wit schilderij hun vriendschap testen.

TheaTeragenda

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

Let op, er zijn geen theatervoorstellingen meer op de maandag- en vrijdagavond. Deze zijn i.v.m. de nieuwe openingstijden naar de dinsdag- en donderdagavond verplaatst. 
Kaarten voor concerten in het Papageno Huis: Reserveren via www.papageno.nl/papageno-huis/activiteiten/papageno-koffieconcerten 
Voor voorstellingen of concerten in het Rosa Spier Huis kunt u tickets bestellen via  www.rosaspierhuis.nl/culturele-activiteiten.
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Nieuws in beeld

Wethouder Karin van Hunnik deelt Sjors-boek 
uit aan OBS De PLoeg

In de rij voor beste oliebol van Noord-Holland

Commissaris van de Koning Johan 
Remkes neemt afscheid

Drukbezochte Nieuwjaarsreceptie 
gemeente in Brinkhuis Gezellig en sfeervol kerstdiner bij MCC

Herman Giesken 
exposeert in Brinkhuis

Wethouder Peter Calis vermaakt zich 
bij lezing Paul van Vliet

Kindje wiegen in Sint Jansbasiliek

Aftrap Crailo met groenondernemer Lucas Mol

Hilarische hahahandleiding in Singer 
door Larense Madelijne Kool
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Tijd om het roer om te 
gooien? Niet langer door-
rennen en doen wat ande-
ren willen, maar de tijd 
nemen om te ontdekken 
wat jij zelf nu eigenlijk 
wilt en kunt? Mediteren 
kan je daarbij helpen. Zo 
krijg je meer rust en ont-
spanning, kun je anders in het leven gaan staan, en van 
daaruit ook meer voor anderen gaan betekenen. In janu-
ari beginnen de nieuwe meditatiecursussen en coa-
chingsessies in CAMALARAH, Larens Centrum voor Spi-
rituele Ontwikkeling aan het Raboes nr. 7, onder leiding 
van meditatieleraar Carla Hamburger. Lessen en coa-
ching worden naar keuze gegeven in kleine groepen of 
individuele sessies, zowel voor beginners als gevorder-
den. Belangstelling? Bel 035 - 538 05 51 of kijk op www.
camalarah.nl.

Of u nu een fanatieke sporter bent die sterkere buik- en 
rugspieren wilt krijgen en meer lenigheid voor betere 
sportprestaties of iemand die minder zwaar wilt of kan 
trainen vanwege bijvoorbeeld een blessure, de Pilates-
training geeft u verbetering. Pilates is geschikt voor 
iedereen, jong tot oud, vrouw en man, getraind en onge-
traind. De klassieke Pilatesmethode voor op de mat is 
het uitgangspunt voor de training, maar per groep en zo 
nodig per individu worden de bewegingen aangepast. 
De Pilatesmethode zorgt voor een sterker lichaam met 
de nadruk op de buik-, rug- en bilspieren, meer lenig-
heid, soepelheid, stabiliteit en lichaamscontrole. Boven-
dien is er aandacht voor een goede ademhaling. Voor 
diegenen die willen starten met de Pilatestraining is er 
per 7 januari de mogelijkheid om in te stromen op maan-
dag en/of donderdag bij de level 1-training om 10.00 uur 
in het Brinkhuis of op dinsdagavond om 19.30 uur op de 
locatie van FitPro te Laren. 65+’ers hebben op maandag-
middag om 13.00 uur de mogelijkheid om in te stromen. 

Mediteren

Pilatestraining voor een sterker en soepeler 
lichaam

Bibliotheek Huizen-Laren-Blari-
cum bruist tijdens De Nationale 
Voorleesdagen 2019. Deze dagen 
zijn bedoeld om het voorlezen te 
stimuleren. Voorlezen is goed voor 
de taalontwikkeling van jonge 
kinderen. Daarom organiseert de 
bibliotheek in beide vestigingen 

het Voorleesontbijt voor kinderen en hun ouders. Op 
vrijdag 25 januari leest Gideon Calis van Theaterschool 
KarakterZ in bibliotheek Laren voor 
uit het boek Een huis voor Harry, het 
Prentenboek van het Jaar dat werd 
geschreven door Leo Timmers. Het 
voorleesontbijt is van 11.00 tot 12.00 
uur. De toegang is gratis maar reser-
veren is noodzakelijk. Dat kan via 
www.bibliotheekhlb.nl.

U laat uw auto met 
regelmaat onderhou-
den. Maar geldt dat ook 
voor uw PC? Is uw com-
puter 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 vrijwilligers helpt u 
voor slechts € 3,00 met onder meer: updaten, opschonen 
van de schijf, opruimen van tijdelijke bestanden en con-
trole op programma’s die de PC onnodig belasten en tra-
ger maken. Woont u in één van de BEL-gemeenten en 
bent u 50+  dan bent u van harte welkom. De PC Help-
desk BEL is iedere werkdag geopend van 10.00 – 12.00 uur.

Na een geslaagd Kerstconcert in de Johanneskerk is het 
Larens Vrouwen-kleinkoor Octimbre enthousiast begon-
nen aan het nieuwe seizoen. Er wordt op kleinschalige 
basis driestemmige klassieke koormuziek gezongen. 
Dirigent Ton Philips zou graag enkele sopranen en alten 
aan het groepje toevoegen. Wie meer wil weten kan bel-
len met Ton Philips: 06 1 222 95 40 of de website bezoeken: 
lw-oase.nl. Men kan ook mailen naar info@lw-oase.nl 
Van harte welkom.

Voorleesontbijt

Wintercheck voor uw PC/laptop

Zingen in Laren

Activiteiten

Wethouder Karin van Hunnik deelt Sjors-boek 
uit aan OBS De PLoeg
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De Pilatestraining voor 65+’ers biedt een programma 
speciaal gericht op deze leeftijdsgroep. U wordt begeleid 
door een gediplomeerd en ervaren Pilatesdocente. 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.

De “Markante Laarders”, het foto-
project dat Ineke Vaasen samen 
met Yvonne Verburg heeft gerea-
liseerd, is terug in het Brinkhuis! 
De foto’s hangen op de “Eregale-
rij” in- en bij de conferentieka-
mers op de eerste etage.

Het Rosa Spier Huis presenteert 
samen met Catawiki een Chari-
ty-veiling ten behoeve van het 
nieuwe Rosa Spier Huis. Vele 
Nederlandse kunstenaars, waar-
onder Aat Veldhoen, Sam Druk-
ker, Klaas Gubbels, Vincent 
Mentzel en Nicolas Dings, heb-

Markante Laarders terug in het Brinkhuis

Catawiki-veiling voor Rosa Spier Huis

ben zeer genereus schilderijen, teke-
ningen, foto’s en beeldhouwwerken 
beschikbaar gesteld voor het goede 
doel, variërend in prijsklasse vanaf 
250 euro. De veiling start op 24 janu-
ari en loopt tot 3 februari 2019. De 
volledige opbrengst van de veiling 
komt ten goede aan de expositieruimte in het nieuwe 
Rosa Spier Huis dat naar verwachting eind 2019 zal wor-
den opgeleverd. Zo kunnen bewoners, jonge én gerenom-

meerde kunstenaars hun werk in de 
toekomst blijven tentoonstellen 
voor bezoekers en geïnteresseerden. 
In het nieuwe Rosa Spier Huis in 
Laren worden zelfstandige (zorg) 
appartementen, een verpleeghuis, 
de Anna Stibbe concert- en theater-
zaal, een expositieruimte, ateliers en 
muziekstudio’s, een beeldentuin en 
een kunstcafé gerealiseerd. Deze 
culturele voorzieningen maken het 
niet alleen mogelijk voor bewoners 
om hun vak te kunnen blijven uitoe-
fenen, maar ook om de resultaten 
hiervan te delen met  bezoekers en 

kunststudenten. Alle werken zijn ook dagelijks (10.00-
16.00 uur) te bezichtigen in de expositieruimte van het 
Rosa Spier Huis, Esseboom 2 te Laren.

Tot en met 7 april is in Singer Laren de tentoonstelling 
Out of Office. Kunstschatten uit bedrijven nog te zien. 
In samenwerking met de Vereniging Bedrijfscollecties 
Nederland (VBCN) toont Singer Laren 75 jaar Nederland-
se kunst uit bedrijfscollecties. Nederlandse bedrijven, 
banken, ziekenhuizen, universiteiten en de overheid 
verzamelen al meer dan een halve eeuw hedendaagse 
kunst. In deze collecties bevinden zich naar schatting 
bijna een kwart miljoen kunstvoorwerpen. Ongeveer 
110.000 daarvan behoren toe aan de 51 leden van de 
VBCN. Ruim 35 van hen hebben bijgedragen aan de ten-

Out of Office. Kunstschatten uit bedrijven
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
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met het team deskundige reparateurs wordt in een 
gezellige sfeer bekeken of  reparatie mogelijk is. Weg-
gooien kan altijd nog. Aan het repareren van uw eigen-
dommen zijn geen kosten verbonden. Reparatie langs de 
reguliere weg is in veel gevallen niet interessant omdat 
vaak voor minder dan de reparatiekosten een nieuw 
apparaat kan worden aangeschaft. Het Repair Café 
(inmiddels al 300 vestigingen in Nederland) wil met 
haar activiteiten voorkomen dat spullen te snel worden 
weggegooid met alle slechte gevolgen voor het milieu. 
Samen met u kunnen we dus een bijdrage leveren aan 
een schonere leefomgeving. Het Repair Café is er weer op 
2 februari, start om 10.00 uur en eindigt om 13.00 uur. Na 
12.30 uur worden geen reparaties meer aangenomen. 
Meer info: www.repaircafesbel.nl.

Op zondag 3 februari om 15.00 
uur geeft Jop Ubbens - oud-
directeur van Christie’s Neder-
land, nu Ubbens Art – in Singer 
Laren een lezing over de heden-
daagse kunstmarkt. Hij vertelt 
over bizarre en soms misschien 

obscene prijzen voor kunst en laat zien dat kunst niet 
slechts een verbeelding van de werkelijkheid is. De 
lezing wordt ingeleid door museumdirecteur Jan 
Rudolph de Lorm. Prijs € 19,60 | Supporters, BGL-VIP, 
Rembrandtkaart, ICOM  € 8,25 | Museumkaart, CJP  
€ 11,35 (incl. een ticket voor het museum).

Elke eerste maandag van de maand organiseert Versa 
Welzijn in het Brinkhuis te Laren een culturele middag 
voor 55-plussers. Maandag 4 februari zal het gaan over de 
Gooische stoomtram. Ron Couvée neemt u met korte 
f ilmpjes en ander beeldmateriaal mee op een reis van 
Amsterdam naar Hilversum met tussenstops in o.m. 
Muiden, Naarden-Vesting, Bussum, Huizen, Blaricum 
en Laren. Het trambedrijf heeft ruim driekwart eeuw 
het vervoersbeeld in het Gooi bepaald en er zijn nog 
steeds mensen die zich een ritje met de tram kunnen 
herinneren. U krijgt te horen hoe de bijnaam Gooische 
moordenaar tot stand kwam, hoe de bus de tram ver-
dreef maar gedurende de oorlogsjaren toch weer terug-
kwam en hoe de tram heden ten dage nog in volle glorie 
voortleeft in de herinnering van velen. De middag 
begint om 14.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 5,00 
inclusief koff ie of thee tijdens de pauze. Aanmelden 
vooraf is mogelijk per telefoon 06 49 37 71 71 of per mail 
abijleveld@versawelzijn.nl.

Lezing Jop Ubbens: De hedendaagse 
kunstmarkt

Culturele middag voor 55-plussers

toonstelling. Ooit begonnen om een prettiger werkom-
geving voor de werknemers te scheppen, is het verzame-
len van kunst een serieus onderdeel geworden van de 
Nederlandse bedrijfscultuur, waarbij het mes aan twee 
kanten snijdt. Enerzijds inspireert de kunst de studen-
ten, medewerkers, patiënten en bezoekers, anderzijds 
betekent het bedrijfsmecenaat een belangrijke steun en 
stimulans voor de kunstenaars en de kunst in het alge-
meen. Out of Office. kunstschatten uit bedrijven biedt 
voor het eerst een kijkje in de rijke schatkamers van de 
Nederlandse bedrijfscollecties.

Het Rouwcafé, een initiatief van Humanitas en Versa Wel-
zijn, gaat starten met extra openingen op de zondagmid-
dag. Tijdens deze inloopmogelijkheid wordt er geen pro-
gramma aangeboden. De inloop is bedoeld om elkaar te 
ontmoeten bij een kop koffie of thee. De eerste inloop vindt 
plaats op 27 januari van 13.30 -16.00 uur in De Schoter aan 
de Wakkerendijk 56 te Eemnes. U bent van harte welkom. 

In het Papageno Huis doen we er alles aan om jongeren 
met autisme op weg te helpen naar een zo zelfstandig 
mogelijke toekomst. Veel jongeren met autisme vinden 
dat spannend en ingewikkeld. Om de drempel te verla-
gen en ze langzaam te laten wennen aan contacten met 
anderen, werken we in het Papageno Huis vanuit één 
centrale gedachte: bij alles wat we doen proberen we de 
buitenwereld naar binnen te halen. Vanaf 29 januari 
kunnen bezoekers acht weken lang gratis de schilderijen 
bezichtigen die gemaakt zijn door de jongeren van de 
dagbesteding in het Papageno Huis o.l.v. Maja Boot. 

Vindt u het leuk om een broodje buiten de deur te eten, 
maar in uw eentje niet zo gezellig? Op woensdag 30 
januari organiseert Het Brinkhuis, tussen 12.30 en 14.00 
uur, weer een gezellige aanschuif lunch. Wij zorgen voor 
een heerlijke lunch aan een grote tafel. Een leuke en lek-
kere gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen. 
Kosten: € 8,95 per persoon  U kunt online reserveren op 
www.hartvanlaren.nl maar ook door telefonisch uw 
naam en telefoonnummer door te geven via 035-751 3991. 
Let op: Aanschuif lunch januari 2019 bijna uitverkocht! 
De volgende aanschuif lunch is in februari 2019.

Ook in 2019 is het Repair Café Laren weer actief. Elke eer-
ste zaterdag van de maand kunt u in zorgcentrum 
Johanneshove terecht met huishoudelijke apparaten, 
tuingereedschap, f ietsverlichting en ook kleding. Samen 

Rouwcafé inloop

Expositie Papageno Kunst

Aanschuif lunch

Weggooien? Mooi niet! 
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ski- of sportblessures of kleine ongelukken’. Aan de orde 
komen vragen als: Wat kan ik doen met homeopathie, 
zalf jes en natuurlijke producten bij kleine ongelukken, 
ski- of sportblessures of klachten op vakantie? Hoe kan 
ik zo snel mogelijk herstellen – ook bij voorbeeld bij bot-
breuk, verrijking of peesontsteking? En hoe kan ik voor-
komen dat ik gebeten word door muggen (in warme lan-
den)? Kosten: € 15,-. Max. 8 deelnemers. Graag van 
tevoren aanmelden via info@homeopathielaren.nl of 
0644 958 698. Bent u verhinderd maar wilt u meer weten? 
Maak dan een afspraak  voor een gratis kennismakings-
gesprek of een consult, het liefst per email op info@
homeopathielaren.nl. Kijk voor meer informatie op 
www.homeopathielaren.nl.

Begrafenis en Cre-
matie Onderne-
ming Van Vuure 
stelt dinsdag 5 
februari haar 
deuren weer open. Wie meer informatie wil over het 
laatste afscheid, is voortaan elke eerste dinsdag van de 
maand van harte welkom tijdens het inloopspreekuur 
tussen 16.00 en 17.00 uur. U vindt Van Vuure aan de Eem-
nesserweg 11 te Laren.

Donderdag 7 februari is er 
weer een Breihaakcafé in het 
Brinkhuis. Samen breien en 
haken, je hobby delen met 
anderen, ideetjes uitwisse-
len en elkaar op weg helpen. 
Kom en schuif aan voor een 
gezellige ochtend! Elke eer-
ste donderdag van de maand 
in de foyer van het Brink-
huis van 10.00-12.00 uur. 
Deelname is gratis, con-

sumpties zijn voor eigen rekening. Neem wel je eigen 
materiaal mee! Meer info bij Nelly Bleijenberg via 
06-30801299.

De eerste donderdag van de maand is de foyer van het 
Brinkhuis een Kunstcafé. Kunstenaar, artiest, schrijver, 
amateur of professional, kunstminnend publiek: ieder-
een is donderdag 7 februari van harte welkom! Van 19.30 
uur tot 22.00 uur in de gezellige foyer van het Brinkhuis. 
Vrij entree. De organisatie is in handen van SKIL (Stich-
ting Kunst in Laren). 

Inloopspreekuur Van Vuure

Breihaakcafé Laren

Kunstcafé Laren 

 

Op maandagavond 4 
februari organiseren 
de bibliotheek en de 
Vol k s u n iv e r s i t e i t 
het Gooi een avond 
over Wenen. Deze 
stad heeft door de 
eeuwenlange heer-
schappij van de Habsburgers een ongekend rijke cultu-
rele traditie. Aan de hand van vele af beeldingen en 
boeiende verhalen “wandelt” Wim Dooge tijdens deze 
lezing vanaf 20.00 uur in 1,5 uur met de toehoorders 
langs verschillende bezienswaardigheden van deze vor-
stelijke stad, waarbij hij natuurlijk de highlights aan-
doet en vertelt over musea, paleizen, kerken, sfeervolle 
straten en prachtige parken. Voor de meer culinair geori-
enteerde informatie neemt hij u mee naar enkele 
beroemde cafés en leuke restaurants, licht hij enkele 
typisch Weense gerechten toe en vertelt over een aantal 
Oostenrijkse wijnen. Wim Dooge is econoom en f ilosoof 
met een grote passie voor kunst en een brede kennis van 
culinaire tradities. Na deze avond kunt u goed voorbe-
reid zelf op ontdekkingsreis gaan met een koffer vol cul-
turele en culinaire tips. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
bibliotheekhlb.nl of volksuniversiteitheitgooi.nl.

Op dinsdag 5 
februari van 14.00 
tot 15.30 houdt 
Nathalie Parmen-
tier van Homeo-
pathie Laren weer 
een lezing. Het 
onderwerp is dit 
keer ‘EHBO met 
Homeopathie bij 

Lezing over Wenen

Lezing over homeopathie

 

 

Opruimen Goed Geregeld 
biedt persoonlijke hulp

bij verhuizen voor u of uw
dierbaren en ook bij

het opruimen, structureren
en ordenen van de inboedel.

06 - 53 60 54 19 www.opruimengoedgeregeld.nl
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Merkwaardig genoeg 
is de waarheid in het 
recht niet altijd nood-
zakelijk om tot een 
oordeel te komen. 
Meestal komt de 
waarheid in een pro-
cedure wel naar boven 
en kan op basis daar-
van een beslissing worden genomen. Het beeld is voor de 
buitenwereld mogelijk anders. Mr. J.A. (Ries) Wesdorp, 
kantonrechter bij de rechtbank Amsterdam, zal hierover 
op dinsdag 12 februari een inleiding verzorgen. De vraag 
blijft: hoe komt een beslissing van de rechter dan wel tot 
stand? Kan die beslissing worden beïnvloed door de 
waarheid te manipuleren? Wat is er nodig om tot een 
beslissing te kunnen komen? Hoe verhoudt de waarheid 
zich tot rechtvaardigheid? En als een uitkomst volgens 
de waarheid niet rechtvaardig is, wat dan? Tijdens de bij-
eenkomst zal worden besproken wat de rol van de waar-
heid is in de verschillende rechtsgebieden (vooral straf-
recht en civiele procedures). Waar mogelijk zal de 
inleiding met voorbeelden worden geïllustreerd. Daar-
naast komt aan de orde hoe een rechter tot zijn oordeel 
komt en welke elementen daarbij een rol spelen.  Ries 
Wesdorp is tien jaar als rechter actief bij de rechtbank in 
de hoofdstad. Nu als kantonrechter, daarvoor als straf-
rechter en als rechter in de familiekamer. Hij maakte de 
overstap naar de rechterlijke macht na twee decennia als 
advocaat te hebben gewerkt. Hij zal op persoonlijke titel 
spreken. Datum, tijd en plaats: dinsdag 12 februari 2019 
van 19.30 tot 21.30 uur in de Johanneskerk aan de 
Naarderstraat in het centrum van Laren.Bij binnen-
komst koffie of thee en bij de afsluiting een glas wijn. De 
toegang is gratis maar een bijdrage wordt zeer op prijs 
gesteld!  

De waarheid in de Rechtspraak

De Stichting Wandelvierdaagse Het Gooi trapt 2019 af 
met de traditionele winterwandeling op zondag 10 
februari. Ditmaal niet in groepsverband maar individu-
eel of in klein gezelschap. Een verzoek van veel wandel-
lief hebbers waaraan de stichting natuurlijk graag wil 
voldoen.Er is een prachtige 20 km lange bewegwijzerde 
bos- en heideroute uitgezet, die de deelnemers door de 
mooiste natuurgebieden van Laren en Hilversum voert. 
Zoals de Laarder Eng, Westerheide, Spanderswoud en 
Zuiderheide. Er kan vanaf 8.15 uur worden ingeschreven 
in de clubkantine van SV Laren aan het Schuilkerkpad in 
Laren. Tussen 9 en 10 uur gaan de wandelaars op pad. 
Onderweg zijn vier horecazaken waar de benen kunnen 
worden gestrekt en dorstige kelen gesmeerd: ‘t  Pandje 
(Hilversum), Beeld & Geluid (Hilversum), La Place (Laren) 
en ‘t Bluk (Laren). Inmiddels is ook de inschrijving 
geopend voor de elfde Gooise vierdaagse die van 19 tot en 
met 22 juni 2019 gehouden wordt. Meer info: http://www.
wandelvierdaagsehetgooi.nl.

Vier keer per jaar organise-
ren vrijwilligsters van Versa 
Welzijn een creatieve och-
tend geïnspireerd op de sei-
zoenen. In de serre van het 
muziekcentrum Schering en 
Inslag wordt er van natuur-
lijke materialen een mooie 
decoratie gemaakt. De eerst-
volgende workshop wordt 
gegeven op dinsdagochtend 

12 februari. Deze keer gaan we met o.a. voorjaarsbolle-
tjes, mos en takken aan de slag. De workshop is voor 
iedereen geschikt! Enthousiaste vrijwilligsters van Versa 
Welzijn zorgen voor alle materialen en bieden waar 
nodig een helpende hand. Tijdstip: van 10.00 tot 12.00 
uur. Kosten: € 12,50 (dit is inclusief materiaal, koff ie/
thee met iets lekkers). Aanmelden: bij Nelly Bleijenberg 
via 06-30801299 of blei2707@planet.nl.

Vierdaagse trapt af met winterwandeling

4 Seizoenen Workshop

Afscheid nemen
doen we samen. 

Bel mij voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek, waarin 
we samen uw uitvaartwensen bespreken. Ook als u niet of 
elders verzekerd bent. 

De Jager
Monuta De Jager 
T  035 - 691 6576
E  bussum@monuta.nl
I  www.monuta.nl/bussum

Chris Bogaers

71x52 Monuta de Jager - Bussum_Bogaers.indd   1 14-01-19   14:54
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Agenda
t/m 3 feb Rosa Spier Huis: Catawiki-veiling
t/m 7 april  Singer Laren: Tentoonstelling Out of Office. 

Kunstschatten uit bedrijven
25 jan  Brinkhuis, Bibliotheek: Voorleesontbijt met 

Gideon Calis, 11.00-12.00 uur
25 jan  Volksuniversiteit het Gooi: Workshop Gedichten 

tekenen met Gitte Spee en Gerard Beentjes, 14.00 uur
27 jan Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
27 jan  De Schoter Eemnes: Rouwcafé Inloop, 13.30-16.00 

uur
27 jan Rosa Spier Huis: Beth & Flo, 15.30 uur
28 jan  Johanneshove: SeniorWeb, start iPad en iPhone 

uitgebreid verkennen, 7 dagdelen, 9.30-11.30 uur, € 70,-
29 jan t/m 1 apr  Papageno Huis: Expositie Papageno Kunst
29 jan  Johanneshove: SeniorWeb, start Windows voor 

Starters, 6 dagdelen, 9.30-11.30 uur, € 80,-
29 jan  Johanneshove: SeniorWeb, start WhatsApp, 2 

dagdelen, 914.00-16.00 uur, € 28,- incl. cursusboek
29 jan  Volksuniversiteit het Gooi: Lezing 

Zakenmanieren, 20.00 uur
30 jan Brinkhuis: Aanschuif lunch, 12.30-14.00 uur
30 jan Film aan de Brink: De Wilde Stad, 14.30 uur
30 jan Film aan de Brink: Book Club, 19.30 uur
31 jan  Johanneshove: SeniorWeb, start Sociale Media w.o. 

Facebook, 3 dagdelen, 14.00-16.00 uur, € 40,-.
31 jan SV Laren ’99: Klaverjasavond, 19.30 uur
31 jan  Theater aan de Brink: Stand-up Comedy Show, 

20.15 uur
1 t/m 7 feb Brink: Poëziefestival Laren
1 feb  Volksuniversiteit Het Gooi: Workshop 

Presenteren kun je leren!, 10.00 uur
1 feb  Volksuniversiteit Het Gooi: Start ‘Ken uw 

Klassieken! Thucydides’ (4 lessen), 10.00 uur
1 feb Singer Laren: Joke Bruijs, 20.15 uur
2 feb Singer Laren: Paul de Munnik, 20.15 uur
2 feb Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
3 feb Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
3 feb  Singer Laren: Lezing Jop Ubbens - De 

hedendaagse kunstmarkt, 15.00 uur
3 feb Rosa Spier Huis: Happily Ever After, 15.30 uur
4 feb  Brinkhuis: Culturele middag voor 55-plussers, 

14.00 uur
4 feb  Johanneshove: SeniorWeb, start Apple-computers, 

6 dagdelen, 14.00-16.00 uur, € 70,-.
4 feb  Volksuniversiteit het Gooi: Lezing over Wenen, 

20.00 uur
5 feb  Homeopathie Laren: Lezing over EHBO met 

Homeopathie bij ski- of sportblessures of kleine 
ongelukken, 14.00-15.30 uur

5 feb Van Vuure: Inloopspreekuur, 16.00-17.00 uur
5 feb Foyer Brinkhuis: Kunstcafé Laren, 19.30-22.00 uur
6 feb Film aan de Brink: Book Club, 14.30 uur
6 feb Film aan de Brink: Disobedience, 19.30 uur
7 feb Brinkhuis: Breihaakcafé, 10.00-12.00 uur

Op donderdag 21 februari zal 
pianist Arnaud Rosdorff een 
lunchpauzeconcert geven in 
het gemeentehuis van Eem-
nes. Het concert begint om 
12.30 uur en is afgelopen rond 
13.15 uur. De zaal gaat open 
om 12.00 uur. Op het pro-
gramma staan 2 Impromptus 
van Schubert, de Sonate nr 8 
Pathétique van Beethoven en 2 

Ballades van Chopin  Arnaud Rosdorff kreeg zijn piano-
lessen van Daniel van Zweden en Gerard Hengeveld. 
Nadat hij diverse jeugdconcoursen had gewonnen, stu-
deerde hij verder bij Jan Wijn en Danielle Dechenne aan 
het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam, waar hij 
in 1992 het diploma Docerend Musicus behaalde. In 1994 
nam hij deel aan een Chopin Masterclass bij de Poolse 
pianiste Barbara Grajewska. In 1996 behaalde hij het 
diploma Uitvoerend Musicus bij de Roemeense pianist/
componist Alexander Hrisanide.Arnaud speelde in ver-
schillende beroepsorkesten, o.a. het Koninklijk Concert-
gebouw Orkest, Holland Symphonia en Opera Spanga. 
Sinds 2000 speelt hij in het tango-orkest ‘Piazzo ensem-
ble‘, waarmee hij twee cd’s maakte. Met het ‘Stravinsky 
pianokwartet‘ trad hij op in Muziekcentrum Vreden-
burg Utrecht, de Doelen Rotterdam en onlangs in het 
Pianola Museum Amsterdam met de ‘Sacre du Printem-
ps‘ voor vier piano’s. De toegangsprijs voor het lunch-
pauzeconcert bedraagt 10 euro inclusief een broodje en 
koffie. U kunt reserveren op de site www.scarbomusica.
nl of een mailtje sturen aan info@scarbomusica.nl of 
bellen met 035-5380827. Het gemeentehuis van Eemnes is 
gelegen op Zuidersingel 1 en bereikbaar met bus 109.

Lunchpauzeconcert

Ook dit jaar gaan ruim 18.000 collectanten 
langs de deuren om geld in te zamelen voor 
al die mensen die te maken hebben met 
hersenziekten en hersenaandoeningen. En 
dat kan iedereen overkomen, want 1 op de 4 
mensen krijgt te maken met een hersen-
aandoening. Dit jaar vindt de collecteweek 
plaats van 28 januari t/m 2 februari



 

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

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
254 13-2-19 vrij. 22-2 en za. 23-2
256 13-3-19 vrij. 22-3 en za. 23-3
258 10-4-19 vrij. 19-4 en za. 20-4

Vaste terugkerende activiteiten

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

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

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

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

Rechtswinkel Laren, Okerzaal Brinkhuis, iedere 
woensdag van 19.30-20.30

Kunstcafé Laren: Foyer Brinkhuis, elke eerste donderdag 
van de maand, 19.30-22.00

7 feb Brinkhuis: Kunstcafé Laren, 19.30-22.00 uur
10 feb Wandelvierdaagse Het Gooi: winterwandeling, 
start vanaf SV Laren, 9.00 uur
10 feb Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
10 feb Singer Laren: Be Bach (5+), 15.00 uur
12 feb  Johanneshove: SeniorWeb, start Kennismaken met 

iPad en iPhone, 3 dagdelen, 14.00-16.00 uur, € 40,-.
12 feb  Schering en Inslag: 4-seizoenenworkshop, 

10.00-12.00 uur
12 feb  Johanneskerk: Inleiding over ‘De waarheid in de 

rechtspraak’, 19.30-21.30 uur
13 feb Film aan de Brink, 14.30 uur
13 feb Film aan de Brink, 19.30 uur
13 feb  Volksuniversiteit Het Gooi: Lezing Venetiaanse 

maskers, 20.00 uur
14 feb  Theater aan de Brink: Het beste van Jan Rot, 20.15 

uur
14 feb Singer Laren: Peter Heerschop, 20.15 uur
17 feb Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
21 feb  Gemeentehuis Eemnes: Lunchpauzeconcert, 

12.30-13.15 uur
24 feb Papageno Huis: Koffieconcert, 11.30 uur
28 feb SV Laren ’99: Klaverjasavond, 19.30 uur
28 feb Theater aan de Brink: Tim Hartog, 20.15 uur
2 mrt Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
2 mrt Singer Laren: Theater Rotterdam, 20.15 uur
4 mrt  Brinkhuis: Culturele middag voor 55-plussers, 

14.00 uur
5 mrt Foyer Brinkhuis: Kunstcafé Laren, 19.30-22.00 uur
16 mrt Singer Laren: Art, 20.15 uur
28 mrt SV Laren ’99: Klaverjasavond, 19.30 uur
1 apr  Brinkhuis: Culturele middag voor 55-plussers, 

14.00 uur
2 apr Foyer Brinkhuis: Kunstcafé Laren, 19.30-22.00 uur
6 apr Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
16 apr  Schering en Inslag: 4-seizoenenworkshop 

Paasdecoratie maken
18 apr SV Laren ’99: Paasklaverjassen, 19.30 uur
4 mei Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
6 mei  Brinkhuis: Culturele middag voor 55-plussers, 

14.00 uur
1 jun Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
3 jun  Brinkhuis: Culturele middag voor 55-plussers, 

14.00 uur
6 jul Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
3 aug Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
7 sep Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
5 okt Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
2 nov Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur
7 dec Johanneshove: Repair Café, 10.00-12.30 uur

31

Nieuwe frequentie Larens Journaal 
tweewekelijks en mét vergunningen

Met ingang van dit nieuwe jaar verschijnt het Larens 
Journaal tweewekelijks in plaats van één keer per 
maand. Om en om komt het Larens Journaal uit als 
het vertrouwde magazine en als een beknopte uitga-
ve met de aangevraagde en verleende (omgevings)
vergunningen, de zogenaamde ‘gemeentelijke 
bekendmakingen’. En wanneer van toepassing vindt 
u er ook de agenda’s van de raads- en commissiever-
gaderingen en enkele andere artikelen van de 
gemeente Laren. 
In de vertrouwde magazine editie van het Larens 
Journaal publiceren wij naast alle vertrouwde rubrie-
ken vanaf nu ook weer de aangevraagde en verleende 
(omgevings)vergunningen.
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
13 februari 2019

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

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

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

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

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

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

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

Cover: Eerste ijs op de Mauvevijver

De Gouden Makelaar 
 

 
 


