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Hans van Deuren

5 vragen aan

Met hart en ziel levert kunstenaar Hans van 
 Deuren al jaren een positieve bijdrage aan kunst 
en cultuur in Laren. Zo redde hij een bijzonder 
kunstwerk van de sloop en zet hij zich in voor 
kunstprojecten op scholen. In november ontving 
hij uit handen van burgemeester Nanning Mol de 
erepenning van de gemeente. 

Een erepenning! Wat was uw reactie?
‘Ik vierde mijn tachtigste verjaardag met een over-
zichtstentoonstelling in het Brinkhuis. Voor de ope-
ning had ik ook de burgemeester uitgenodigd, als 
goede bekende en buur van het Brinkhuis. Eerst had 
ik niets in de gaten. Pas toen hij na de opening naar 
voren stapte en zijn ambtsketen omdeed, viel het 
kwartje. Ik was blij verrast toen hij zei dat ik de ere-
penning kreeg. Het is echt iets van Laren, een blijk 
van erkenning voor het werk dat ik doe en voor 
iedereen die daaraan meewerkt. Het is voor mij een 
extra stimulans om daarmee door te gaan.’ 

U bent autodidact; hoe heeft u zichzelf als 
kunstenaar ontwikkeld?
‘Als kind tekende ik al graag. Ik was een jaar of tien 
toen ik een tekening maakte voor de etalage van 
mijn vaders kruidenierswinkel. Ook tijdens mijn 
opleiding aan de kweekschool had ik een voorkeur 
voor de creatieve vakken en kunstgeschiedenis. 
Toen ik in het onderwijs ging werken, gaf ik in eerste 
instantie les in alle vakken. Maar mijn hart ging toch 
vooral uit naar de vakken in de creatieve en maat-
schappelijke richting. In mijn vrije tijd ben ik altijd 
blijven tekenen en schilderen, soms deed ik dat ook 
in opdracht. In 2020 heb ik de stichting KKIDS opge-
richt: Kunstenaars en Kinderen in de School, om 
 creatieve projecten op scholen te stimuleren.’

Hoe kwam u ertoe om KKIDS op te richten? 
‘In 2018 liep ik langs Albert Heijn, waar op dat 
moment een paar loodgieters bezig waren om het 
ijzeren kunstwerk ‘Laren van Weleer’ dat aan de 
gevel hing in tien stukken te zagen. Het moest 
gesloopt worden, vertelden ze. Dit kan toch niet, 
dacht ik. Tegen de oudijzerhandelaar, die al een paar 
stukken op zijn wagen had geladen, zei ik dat ik het 

kunstwerk wel van hem wilde kopen. Voor 200 euro 
ging hij akkoord. Ik heb het kunstwerk laten restau-
reren en in 2020 heeft het een mooie nieuwe plek 
gekregen op het Hertenkamp. Daarna ben ik alle 
Larense basisscholen langsgegaan om erover te ver-
tellen. Het bijzondere is namelijk dat het kunstwerk 
veel kenmerkende taferelen uit de geschiedenis van 
Laren verbeeldt. De molen, het boerenleven, het 
wapen, de herder met zijn schapen… Samen met 
een aantal lokale kunstenaars organiseren we sinds-
dien via de stichting KKIDS creatieve projecten op 
scholen. Elk jaar met een ander thema uit het kunst-
werk. Zo komen kinderen in contact met Larense 
kunstenaars. En verbinden we heden, verleden en 
toekomst met elkaar. Het is echt een succes, we 
gaan nu het vierde jaar in.’

Waarom is aandacht voor de creatieve 
vakken belangrijk?
‘Creativiteit is zo’n wezenlijk onderdeel van de mens. 
Zonder creativiteit word je een robot. Juist in deze 
tijd zijn creatieve vakken op school onontbeerlijk. En 
het is prachtig om te zien hoe de kinderen met zo’n 
project bezig zijn en hoe ze ervan genieten.’ 
 
Wat betekent Laren voor u?
‘Ik woon hier nu zestig jaar, Laren is mijn thuis. Op 
mijn achttiende maakte ik voor het eerst kennis met 
het dorp, tijdens een stage op de Aloysiusjongens-
school – nu De Binckhorst-St. Jan. Mijn eerste baan 
was op de St. Lidwina VGLO School. Na mijn huwelijk 
ben ik in Laren komen wonen. In de jaren 80 was ik 
directeur op een school in Utrecht, toen had ik wat 
minder contact met Laren, maar sinds mijn pensio-
nering en zeker nadat het kunstwerk ‘Laren van Wel-
eer’ spontaan op mijn pad kwam, heb ik steeds 
meer datgene kunnen doen waar ik goed in ben: 
mensen enthousiasmeren, ideeën losmaken in het 
dorp en groepen met elkaar verbinden. Ik ben 
enorm blij dat ik dat nog steeds mag doen.’



3

Inhoud

Colofon
•  Larens Journaal is een maandblad van Uitgeverij van Wijland
•  Redactie/bladcoördinatie: tel. 06-15964861  

e-mail: redactie@larensjournaal.nl 
•  Advertentie aquisitie: tel. 035-6012100 

e-mail: advertentie@larensjournaal.nl
•  Coverfoto: Elize van der Werff
•  Fotografie: Studio Kastermans, Elize van  

der Werff, Marja van Hest, Danielle van 
Coevorden, Leon Schouten, Jan Kroon

•  Productie: 
Practicum Print  Management BV, Soest

• Oplage: 5.900 exemplaren

Inspirerend werkbezoek: 
kansen en eigenaarschap 

Vorige week was het college 
van B&W op werkbezoek bij 
de gemeente Hollands Kroon. 
Een gemeente met de visie: 
‘met open houding midden in 
de samenleving’. Een visie die aansluit bij die van 
ons: ‘dichtbij onze inwoners’. 

De gemeente Hollands Kroon inspireert haar mede-
werkers om te denken in mogelijkheden: ‘je ziet kan-
sen en als iets niet mogelijk is dan stel je de vraag: 
wat kan er wel?’. Het is veel motiverender om samen 
de zoektocht te maken naar wat wel kan, en het 
levert voor iedereen meer voldoening op. En ja, 
soms blijkt dat iets echt niet kan. Als je samen wel 
eerst naar de mogelijkheden hebt gekeken en het 
kan tóch niet dan is er zeker teleurstelling, maar 
geen frustratie. Ik vraag vaak aan mensen die ergens 
tegen zijn: “wat heb je nodig om er wel mee te kun-
nen leven?” Die vraag kunnen mensen vaak niet 
direct beantwoorden, maar als je samen de verken-
ning doet, kom je een heel eind. 

Een werkhouding vanuit gemeente Hollands Kroon 
is ook ‘wij tonen eigenaarschap’. Je voelt je verant-
woordelijk en je pakt ook verantwoordelijkheid. Het 
is een voorrecht om eigenaarschap te hebben en dit 
ook te laten zien. 

Dat eigenaarschap vertaal ik ook naar onze inwoners. 
Als je bij onderwerpen kijkt naar eigenaarschap, dan 
kun je bijvoorbeeld wel zeggen dat de openbare 
ruimte van de gemeente is, maar als inwoner maak je 
er ook gebruik van. Naast gebruiker ben je ook een 
beetje mede-eigenaar en heb je dus ook een verant-
woordelijkheid. Het resultaat: bij een gedeeld eige-
naarschap werk je samen om die openbare ruimte - 
je leefomgeving - prettig en mooi te maken. 

Wij zijn vol inspiratie terug naar Laren gegaan. 

Frits Westerkamp,
Wethouder

Larens Journaal

Politiek Platform 4

Nieuws in beeld 6 en 11

Mededelingen en 
andere Larense Zaken 7

Johannes Passion 12

Bijzonder Laren dat zijn wij 14

Vacature column 17

Theateragenda 19

Activiteiten 20

Agenda 27



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

Een warme start
Het jaar 2023 is inmiddels warm van start gegaan. 
Hoge temperaturen met een kleine sneeuwdip leve-
ren ons in ieder geval een minder forse gasrekening 
op, gelukkig. Niettemin blijft de VVD vinger aan de 
pols houden zodat iedereen in Laren geholpen kan 
worden om ‘energiearmoede’ tegen te gaan. 

Afgelopen raadsvergadering heeft de VVD een motie 
ingediend om meer aandacht te geven aan diversiteit, 
in dit geval voor de LHBTIQ+ groep. We hebben voor-
gesteld om een zichtbare uiting in de openbare ruim-
te toe te voegen zoals een regenboogbankje of iets 
met de voetgangerslichten. De motie is met 8 tegen 4 
aangenomen! Onze wethouder Jan van Midden gaat 
met jonge en oude inwoners en ondernemers in 
gesprek over wat een goede uitwerking zou kunnen 
zijn. Het gaat natuurlijk niet alleen om deze uiting 
maar vooral om daarmee het gesprek verder te voe-
ren met jongeren en ouderen die helaas nog vaak 
genoeg tegen grote vooroordelen van ‘anders zijn’ 
aanlopen. In het verzorgingshuis, in de schoolklas en 
op de sportvereniging is het echt niet allemaal rozen-
geur en maneschijn wat betreft tolerantie en je veilig 
kunnen voelen. Wordt vervolgd! 

De VVD was aanwezig bij de presentatie van de bewo-
nersvoorstellen voor een waterberging op de Brink. 
Onze grote complimenten voor het plan. Ook waren 
we bij de avond over verkeer en parkeren in het dorp. 
Er zijn veel ideeën opgehaald waar wij, met voorstel-
len van de wethouder, verder op zullen studeren. Na 
een wat voorzichtige start van politiek Laren kunnen 
we eindelijk aan de bak!

Erik Koldenho
VVD Larenf

ee

Speciale aandacht voor kinderen 

Eemnesserweg 19a Laren

035-5315894

www.tandartscentrumlaren.nl
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Politiek

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

Werken met de natuur
Laren is een brinkdorp. Een brink is meer dan een 
pittoresk evenemententerrein. In het Kwartaalbe-
richt van de Historische Kring legt Jaap Groeneveld 
uit dat de brinken, waarvan er meerdere zijn in 
Laren, ontstonden als een gemeenschappelijk ter-
rein bij boerderijgroepen. Hun driehoekige vorm 
komt voort uit hun functie voor het houden van het 
vee en hun ligging op de overgang tussen de hoge 
zandgrond en het lage veen. Laren en zijn brinken 
hebben hun oorsprong dus te danken aan de vroege 
bewoners, die wisten te werken met de natuur.

Het begrip hoe te werken met de natuur lijken we te 
zijn kwijtgeraakt. Zo leidt verregaande verharding 
van oppervlakken er toe dat overvloedig regenwa-
ter bij zware buien niet in de grond kan zakken, maar 
afstroomt en zich verzamelt op het laagste punt. In 
Laren geeft dat wateroverlast op de Brink, terwijl 
elders de grond verdroogt.

Groen Laren is blij dat het projectteam, met betrok-
kenheid van wethouder Frits Westerkamp, serieus 
werk heeft gemaakt van burgerparticipatie bij het 
project Laren Regenklaar en na uitwerking van alle 
suggesties een ontwerp heeft gemaakt voor een 
natuurlijke vijver als sluitstuk van het project. Als we 
daarbij voor de belevingsvariant kiezen dan kunnen 
we dagelijks ervaren hoe, als we werken met de 
natuur, de natuur ook voor ons werkt. Een les die we 
vaker kunnen toepassen in de ruimtelijke ontwikke-
ling van ons dorp.

Ben Wichers Schreur
Groen Laren

Coeswaerde
Een nieuw, ander plan voor een waterberging op de 
Brink. Dat is de uitkomst van een uitgebreide infor-
matie- en ophaalronde door het college van B&W 
van Laren. Na de presentatie van het team van Laren 
Regenklaar kwamen er 18 alternatieven binnen voor 
het bestaande plan. Het resultaat: geen waterkelder 
van beton, maar een verdiepte vijver met een ecolo-
gische oever. Eerlijk is eerlijk: het idee van een eco-
logische vijver was eerder al geopperd door onze 
collega’s van Groen Laren. Het was inwoner Mathijs 
Siers die het team van Laren Regenklaar meenam in 
de voordelen en de haalbaarheid van dit idee. Onze 
wethouder Frits Westerkamp is blij, en hij mag wat 
onze fractie betreft ook trots zijn. Inwonersbetrok-
kenheid heeft geleid tot een ander plan, en daarmee 
onze fractie overtuigd. Uiteraard moeten er nog 
zaken worden uitgewerkt en nader worden gedetail-
leerd. Wij denken echter dat dit plan zo bijdraagt 
aan een hernieuwde beleving van de Coeswaerde. 
De vijver zelf komt lager te liggen, maar dat is de 
consequentie van de noodzakelijke voorzorgsmaat-
regelen tegen nieuwe overstromingen die ongetwij-
feld gaan komen. Het nieuwe plan biedt mooie kan-
sen om inwoners en anderen duidelijk te maken wat 
de Coeswaerde was en is: van de drinkplaats voor de 
schapen, die na het grazen op de heide teruggingen 
naar de stal in het dorp, via een kunstmatige vijver 
naar een plek waar we kunnen blijven genieten van 
eendjes, maar ook kunnen herdenken, over het 
belang van biodiversiteit kunnen leren en hopelijk 
zien dat de schoonheid van wat groeit en bloeit niet 
altijd een gladgeschoren gazon is omgeven door 
vier-seizoenen groen. Omden-
ken dus. Larens Behoud is blij 
met dit plan!

Karel Loeff
Fractievoorzitter LB
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Drukte van jewelste bij Oliebollentoernooi The Smashers

Gasten Zonnebloem genieten dankzij Rabo ClubSupport 
van diner bij Proeflokaal Laeren

Eindelijk glasvezel! Boekje Ijzersterk Laren gesponsord 
door Kiwanis Laren

Klaar is Kees! het laatste werk hangt, 
de tentoonstelling kan van start

Playcourt voor voetbal, basketbal en 
volleybal bij SV Laren bijna gereed

Door de ogen van Van Dongen -  tentoonstelling in het 
Brinkhuis

Buurtpreventievereniging Orpheus 
houdt jaarvergadering in Ons Genoegen

Er komt weer een Atelierroute! 

Nieuws in beeld
(Groot)ouders en kinderen genieten van uitvoering  
musical Telekids
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Buurtpreventievereniging Orpheus 
houdt jaarvergadering in Ons Genoegen

Belastingaanslagen via gemeente Huizen
Eind februari ontvangt u uw aanslag voor de lokale belastingen. De gemeente Laren heeft per 1 januari 
jl. alle werkzaamheden rondom de gemeentelijke belastingtaken overgedragen aan Huizen. De gemeen-
te Blaricum deed dit ook. Op uw belastingaanslag staat daarom een andere afzender dan u gewend bent, 
namelijk: ‘Gemeentelijke Belastingen Huizen, Blaricum en Laren.’

De gemeente Huizen verstuurt de belastingaanslagen namens Laren en Blaricum en verzorgt de verdere admi-
nistratieve afhandeling. Ook het behandelen van vragen en bezwaarschriften wordt door gemeente Huizen 
gedaan. De afwikkeling van belastingaanslagen en invorderingen van voor 2023 blijft bij de BEL Combinatie.

De drie gemeenten blijven zelf het belastingbeleid en de eigen tarieven bepalen. Deze worden jaarlijks door 
de eigen gemeenteraden vastgesteld. 

Heeft u vragen over uw aanslag? Neemt u dan 
contact op met gemeente Huizen. 
Met vragen of opmerkingen over het aanslag-
biljet belt u naar: 
035 - 528 13 84 of 035 - 528 13 56
Of stuur een e-mail naar: info@belastingenhbl.nl 

Met vragen of opmerkingen over de 
 WOZ-waarde belt u naar: 
035 - 528 13 96 
Of stuur een e-mail naar: woz@belastingenhbl.nl

Aanslag betalen
Op het aanslagbiljet staat welke bedragen u moet 
betalen en wanneer het geld betaald moet zijn. 
Be taling kan via automatische incasso of door het 
bedrag over te maken. De rekening waarop u uw 
betaling doet, staat op naam van de gemeente  Huizen.

Meer weten? 
Kijk voor meer informatie op www.belastingenhbl.nl 
Deze website is speciaal voor de belasting samen-
werking in het leven geroepen. 

Commerciële bezwaarmakers 
Neem, u als u bezwaar wilt maken, altijd eerst contact met de gemeente Huizen op. Samen met u wordt 
dan naar uw aanslag gekeken. Als blijkt dat er een fout is gemaakt, wordt die hersteld. 

Er zijn bureaus die adverteren dat zij (gratis) bezwaar kunnen maken tegen de hoogte van de aanslag. Dit 
klinkt mooi, maar het leidt tot hogere kosten voor u als belastingbetaler en voor de gemeente. Deze 
bureaus krijgen vergoedingen als het bezwaar is toegekend. Zij kunnen hier tot wel € 650,- per bezwaar 
aan verdienen. Deze kosten worden betaald door de gemeente en worden dus opgebracht door álle 
inwoners. De totale kosten kunnen daarbij oplopen tot meer dan € 50.000,- per gemeente.

RECTIFICATIE Brinkbus reserveren 
In het vorige Larens Journaal stond een bericht over de Brinkbus reserveren. De Brinkbus rijdt op dit 
moment niet, in ieder geval tot 1 maart. Houd het Larens Journaal in de gaten voor meer  informatie 
over de Brinkbus.
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15 maart naar de stembus
Op woensdag 15 maart kunt u weer stemmen. Deze keer voor 
de Provinciale Staten en het Waterschap. Iedere stem telt, ook die van u!

Stembureaus één dag open
De stembureaus zijn dit jaar alleen open op  
15 maart. Bij eerdere verkiezingen was een aantal 
stembureaus meerdere dagen open. Dit was moge-
lijk omdat de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 
geldig was. Deze wet is met ingang van 1 juli 2022 
vervallen. 

Locaties stembureaus
U kunt op één van de volgende plekken stemmen:
• Brinkhuis, Brink 29, 1251 KT Laren
• Johanneskerk, Naarderstraat 5, 1251 AW Laren
• Johanneshove, Van Wulfenzaal, 
 Eemnesserweg 42, 1251 ND Laren
• De Blokhut, Smeekweg 104, 1251 VK Laren
• SV Laren ’99, Schuilkerkpad 2, 1251 SC Laren
• Papageno Huis, Naarderstraat 77, 1251 BG Laren
• Mobiel stembureau: 
 -  Theodotion, Werkdroger 1, 1251 CM Laren, 

geopend tussen 14.00 en 17.00 uur
 -  Rosa Spier Huis, Hector Treublaan 97, 1251 CG 

Laren, geopend tussen 18.00 en 21.00 uur

De stembureaus zijn open tussen 07.30 uur en 21.00 
uur. Let op: voor het mobiele stembureau gelden 
andere tijden. U mag zelf bepalen in welk stem-
bureau in onze gemeente u uw stem gaat uitbrengen.

Wat gebeurt er na het stemmen?
Zodra de stembureaus zijn gesloten, begint het tel-
len van de stemmen. Dat is openbaar en gebeurt 
vanaf 21.00 uur in het stembureau. De telling van 
het mobiele stembureau is om 21.00 uur in het Rosa 
Spier Huis.

Op 15 maart krijgen we een voorlopige uitslag. 
Nieuw is dat op 16 maart de processen-verbaal van 
de stembureaus gecontroleerd worden door het 
Gemeentelijk Stembureau. Dat is om 10.00 uur in 
een openbare zitting in het BEL-kantoor,  Zuidersingel 
5, Eemnes.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.laren.nl/ 
verkiezingen Bijvoorbeeld over hoe u het stemmen 
in een andere gemeente regelt of hoe het werkt om 
iemand te machtigen om voor u te stemmen. 

Help mee met NLdoet!
Op 10 en 11 maart is het NLdoet. Dan doen zoveel 
mogelijk Nederlanders een dag vrijwilligerswerk. 
Zo kunt u in Laren met andere vrijwilligers een 
tuin- of kasactiviteit organiseren voor de bewo-
ners van De Stichtse Hof. 

Wilt u ook eens ervaren hoe het is om een 
 organisatie als vrijwilliger te helpen? Kijk op 
www.nldoet.nl en doe vooral mee!

Jouw hulp
doet ertoe! 

Help je ons mee op 10 & 11 maart?
Meld je aan als vrijwilliger op

oranjefonds.nl/nldoet
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Familieberichten
Geboorte
21-01-2023 Bobbie-Ellis Anna de Vries

Regenklaar maken 
van Laar & Berg gestart
Regenwater dat op het dak 
van het schoolgebouw van 
Laar & Berg valt, trekt straks 
rechtstreeks de bodem van 
het schoolterrein in. Wet-
houder Frits Westerkamp en 
rector Eva Casteleijn voerden maandag de eerste 
werkzaamheden uit om dit te bereiken. Als alles 
klaar is, scheelt dat bij elke flinke regenbui een 
kleine zestig m3 water die niet langer via het riool 
richting het centrum van Laren stroomt. 

Het regenklaar 
maken van Laar 
& Berg is onder-
deel van het plan 
om in de hogere 
delen van Laren 

alle daken en straten af te koppelen van het riool. 
Regenwater loopt straks vanaf het dak van het 
gebouw via regenpijpen naar een aantal infiltra-
tieputten rondom het gebouw. Ook komt er een 
wadi waarin regenwater bij een hoosbui tijdelijk 
kan worden opgevangen waarna het binnen een 
aantal uur alsnog in de bodem trekt. De werk-
zaamheden duren ongeveer vier weken.

Reageer op plan natuurlijke vijver Brink via 
online vragenlijst
Kort geleden presenteerde Laren Regenklaar het 
plan om de huidige betonnen vijverbak op de 
Brink te vervangen door een diepere natuurlijke 
vijver. Deze oplossing kwam als beste uit de bus 
voor het tijdelijk bergen van regenwater op de 
Brink bij hoosbuien. Reageren op dit plan kan nog 
t/m 19 februari via een online vragenlijst. Deze 
vindt u op www.larenregenklaar.nl/brink

Welke uitdaging  
gaat u aan? Doe mee  
aan ‘30 dagen gezonder’!

Iedereen weet voor zichzelf wel iets te bedenken 
wat gezonder kan. In de praktijk is het vaak lastig om 
de stap naar gezonder te maken. De actie 30dagen-
gezonder helpt hierbij. Meld u voor 1 maart aan op 
www.30dagengezonder.nl Dan krijgt u vooraf en 
 tijdens de maand tips om in actie te komen. 

Eigen uitdaging
Kies uw eigen uitdaging en doe mee! Het kan van 
alles zijn: elke dag 10.000 stappen of een ommetje 
maken, water drinken in plaats van fris, 30 dagen 
een compliment geven aan uzelf of een ander, elke 
dag koud afdouchen. Bedenk voor uzelf een gezon-
de uitdaging die bij u past. Er staan nog meer sug-
gesties op www.30dagengezonder.nl 
Ook wethouder Flip de Groot doet mee: “Tijdens de 
30dagengezonder-actie wil ik drie keer per week op 
de crosstrainer gas geven. Ik ben ook heel benieuwd 
naar de acties van andere deelnemers.”

In 30 dagen een gezonde gewoonte  
aanleren? Het kan! Wij helpen je het  
vol te houden.

30 dagen alcoholvrij?

Meld je aan op www.30dagengezonder.nl

na 1 uur zitten even rekken en strekken?

10.000 stappen per dag?

een andere 

uitdaging?

Dagelijks een 

compliment 

aan jezelf en 

een ander?

elke dag koud afdouchen?

DOE 

gratis 

MEE !  

alleen
 of met 

anderen

30dagengezonder is een initiatief van GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Zaanstreek Waterland, GGD Kennemerland, GGD Hollands Noorden, GGD West Brabant,  
GGD IJsselland en GGD Hart voor Brabant ondersteund door Groen Kapitaal Provincie NH.
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN  DIGITAAL
Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst 
hiervan bekijkt u op de landelijke website www.overheid.nl Wilt u automatisch een melding ontvangen van de bekend
makingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Sint Janstraat 61A, 1251 LC, plaatsen van zonnepanelen, 

ingekomen 30 januari 2023
• Oud Blaricummerweg 21A, 1251 GV, vellen van 1 boom, 

ingekomen 30 januari 2023
• Derkinderenlaan 21, 1251 EK, aanleggen van een 

 zwembad, ingekomen 31 januari 2023
• Van Wulfenlaan 1, 1251 CV, splitsen van de woningen, 

ingekomen 31 januari 2023
• Lingenskamp 41, 1251 JJ, vellen van 1 boom, ingekomen 

3 februari 2023
• Herdersweg 4A, 1251 ER, plaatsen van zonnepanelen, 

ingekomen 6 februari 2023
• Hoog Hoefloo 35, 1251 EC, verduurzamen van het 

woonhuis, verbouwen en realiseren van een aanbouw, 
ingekomen 6 februari 2023

• Schapendrift 66, 1251 XH, brandveilig gebruik van het 
pand, ingekomen 7 februari 2023

• Sint Janstraat 7, 1251 KX, vellen van 2 bomen, 
 ingekomen 8 februari 2023

• Esseboom 5, 1251 CN, wijzigen van de dakafwerking, 
ingekomen 9 februari 2023

• Frans Langeveldlaan 2, 1251 XX, vervangen van een 
garage voor een bijgebouw, ingekomen 9 februari 2023

• De Kuil 12, 1251 DZ, plaatsen van een dakkapel en 
 aanpassen van kozijnen, ingekomen 10 februari 2023

• Schietspoel 33, 1251 XT, vellen van 1 gemeenteboom in 
het plantsoen voor Schietspoel 33, (kadastraal perceel 
G5124), ingekomen 10 februari 2023

• De Kwartel 18, 1251 RX, plaatsen van een dakkapel, 
ingekomen 10 februari 2023

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergun-
ningen in het kantoor van de BEL Combinatie in Eemnes. Het 
indienen van een bezwaar of beroepschrift is pas mogelijk 
nadat op de aanvraag is beslist.
 
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
• Blaricummertollaan 10, 1251 LX, vellen van 40 

 (gemeente)bomen, verzonden 24 januari 2023

De aanvraag kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergun-
ningen in het kantoor van de BEL Combinatie in Eemnes. Het 
indienen van een bezwaar of beroepschrift is pas mogelijk 
nadat op de aanvraag is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen 
• Lammert v d Tongelaan 24, 1251 NW, vellen van 1 boom, 

verzonden 31 januari 2023
• Smeekweg 70, 1251 VK, plaatsen van een dakkapel, 

verzonden 31 januari 2023
• Oud Blaricummerweg 21A, 1251 GV, noodkap van  

1 boom, verzonden 3 februari 2023
• Smeekweg 2, 1251 VJ, vellen van 1 boom (herplantplicht 

1 boom), verzonden 31 januari 2023
• Eemnesserweg 15A, 1251 NA, vellen van 6 bomen 

 (herplantplicht 6 bomen), verzonden 20 januari 2023
• Amersfoortseweg 117, 1251 AV, verlengen van de be-

staande vergunning van het huidige gebruik, verzonden 
2 februari 2023

• Schietspoel 25, 1251 XT, verhogen van de nok en 
 plaatsen van een dakkapel, verzonden 6 februari 2023

• Hilversumseweg 38, 1251 EZ, realiseren van een 
toegangspoort en een geluidreducerende schutting, 
verzonden 9 februari 2023

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes 
weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het betref-
fende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. Informatie over de bezwaar-
procedure vindt u op www.laren.nl/bezwaarschrift

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij 
de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift in-
dient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij 
de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, 
o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht.
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Nieuws in beeld

Leuke culturele middag voor senioren over de  
geschiedenis van Laren

Daan Kikkert gehuldigd voor 60 jaar postbode in Laren.  
En daarmee ook de langstwerkende postbode van Nederland!

Larbi Essabar nieuwe hoofdtrainer  
S.V. Laren 99

Popquiz met Tom Blomberg  
in Brinkhuis

‘t Bonte Paard krijgt een nieuw dak Walter en Roland zijn al in paassfeer Nationale Voorleesdagen op de Ploeg  
met  oud-bibliothecaresse Sil Wijnvoort

Veel animo voor Vrijwilligersdag  
in Brinkhuis

Harmen Vosweg Toen en Nu 
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Kaartverkoop Johannes Passion op Palmzondag 2 april 
in Sint Jansbasiliek 
Uitzonderlijk en op veler verzoek brengt de Stichting Laren Klassiek dit jaar in de Sint jansbasiliek op 
Palmzondag 2 april om 15.00 uur de Johannes Passion van Johan Sebastian Bach. 

Het ruim twee uur durende oratorium wordt uitge-
voerd door de wereldvermaarde barokdirigent Ton 
Koopman samen met het (internationale) Amster-
dam Baroque Orchestra & Choir en een topcast 
aan beroemde baroksolisten: Hana Blazikova 
sopraan, Franziska Gottwald alt, Tilman Lichdi 
tenor en Danïel Schmutzhard bariton. De ‘populari-
teit’ van de Johannes Passion heeft de afgelopen 
jaren een enorme vlucht genomen. Het heeft te 
maken met het feit dat de Johannes Passion in ver-
gelijking met de Matthäus Passion meer het karak-
ter heeft van een opera, inclusief een duidelijke 
verhaallijn met theatrale trekjes. Ook de rol van 
het koor is veel nadrukkelijker, zoals tijdens de dra-
matische scenes rond de berechting van Jezus voor 
de Joodse Hoge Raad. Dit meesterwerk wordt ook 
weleens Bachs enige opera genoemd hoewel Bach 
daar een hekel aan had, want hij vond operamusici 
maar ijdele mensen. 

KAARTEN VOOR DE UITVOERING KOSTEN
€ 67,50 eerste rang 

€ 57,50 tweede rang
Het is vrije zit en u wordt een luxe 
 programmaboekje aangeboden. 
U kunt de tickets bestellen via 

www.larenklassiek.nl of via 
de Nationale Theater Kassa 

0900-9203
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Een klein sprongetje 
Een kwart eeuw geleden kwamen Renie en ik, na 
omzwervingen langs onder anderen Amsterdam, 
Rozendaal, Eindhoven en Groningen, in Laren 
wonen. “En hier gaan wij nooit meer weg,” beloofden we elkaar en onze  kinderen. Jarenlang mocht ik 
nog elke dag om zes uur op en met de auto en de trein richting Heerlen, Zoetermeer of Enschede.  
’s Avonds weer naar huis, even eten en dan naar de tennisbaan, De Papegaai, de harmonie St. Jan of 
in de tuin. Er is steeds genoeg te doen, want het lijkt hier altijd zomer.

Onze zonen behoeden 
ons voor het grote zwarte 
gat waar hun ouders drei-
gen in te tuimelen, zodra 
de eerste pensioenuit-
keringen worden bijge-
schreven in dat chique 
bankgebouw van de 
RABO. Zij geven mij voor 
mijn verjaardag een 

 Bariton Tuba. Zo’n koperblond stuk met van die 
ronde wulpse vormen en zo’n zwoel stemgeluid, 
dat je dan op schoot mag houden. Heerlijk! Ik 
wordt de oudste leerling blaasinstrumenten op de 
Gooische muziekschool en jazz-trompettist Jan 

Meijer leert mij er de kwintencirkel en de daarbij 
behorende noten. Ik kom tot aan ‘My funny Valen-
tine’, ‘Summertime’ en enkele maten op het toneel 
bij De Papegaai. Iedereen is blij, behalve onze 
toenmalige buurman. Het zit niet in mijn DNA om 
stilletjes Sudokupuzzels op te lossen. Toneelgezel-
schap De Papegaai en Muziekvereniging St. Jan 
 hijsen mij op het podium van het Singer. En dan is 
het maar een klein sprongetje naar Dorpsradio.nl. 
Elke week op zondag om 11 uur spelen de Praat-
vogels er een hoorspel. Kijk maar op de podcast 
van dorpsradio.nl of via Spotify op ‘de Praatvogels’.
Wilt u ook meewerken aan Dorpsradio.nl, mail 
dan naar eric@dorpsradio.nl

Michiel van Zeggelen

Struikelstenen in Laren, helpt u ook een handje?
In 2020 was het 75 jaar geleden dat het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau werd 
bevrijd. Wat toen heeft plaatsgevonden mag nooit meer gebeuren. Daarom moeten we de herinneringen 
aan deze verschikkingen levend houden. Ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van het nationaal- 
socialisme hebben wij eind vorig jaar de Stichting Stolpersteine Laren Blaricum opgericht.

Op 4 mei gaan we op de Hein Keverweg 1, naast het 
Singer, maar liefst 28 Stolpersteine leggen. Op deze 
plek stond vroeger Pension de Hoeve, waar in de 
Tweede Wereldoorlog dertig Joden ondergedoken 
zaten. De meesten werden uiteindelijk na verraad 
ontdekt. De enige nabestaande is Leonard Vis,  
92 jaar. Hij woont in Canada en komt op 4 mei naar 
Laren om het monument met de 28 struikelstenen 
te onthullen en een speech te houden op de Brink. 
Een voor Nederland unieke gebeurtenis! Om het 
leggen van de Stolpersteine en de activi teiten daar-
omheen te kunnen realiseren, hebben we in totaal 

€10.000,00 nodig. Wilt u hier ook een bijdrage aan 
leveren? Uw donatie, hoe klein of groot ook, is  
heel erg welkom! Ons bankrekeningnummer is  
NL 04 ABNA 0116627662. De Stichting Stolper steine 
Laren Blaricum is een ANBI-stichting  (Algemeen Nut 
Beogende Instelling), waardoor  bijdragen vrijgesteld 
zijn van belastingen. 
Bezoek voor meer informatie onze website: 
www.stolpersteinelarenblaricum.nl

Namens het bestuur van de stichting:
Alex Oostvogel en Ed Spetter, Tel: 0653688199

INGEZONDEN BRIEVEN

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

In deze maandelijkse rubriek stellen Larense 
onder nemers zich voor. Deze maand is het 
Boutique 33 aan de Nieuweweg in Laren.

Het succes staat op de ramen
Het getal 33 staat in de numerologie voor 
creativiteit, energie en groei, maar vertelt ons 
ook dat ‘alle dingen mogelijk zijn.’

Dat kan zeker gezegd worden van het verhaal van Patty van der Reijden 
(27) en haar moeder Margaret Remken.  In het voorjaar van 2022 openden 
zij de deuren van hun kledingwinkel aan de Nieuweweg. En inderdaad, 
op nummer 33. Inmiddels, nog geen jaar verder zetelen de bevlogen 
 ondernemers al in een groter pand, aan de overkant op 10A.

Een paradijsje voor vrouwen, die leuke modieuze kleding zoeken in het 
middensegment. En de inkoop? ‘Die doen we samen, ’klinkt het bijna in koor. 
Met al resultaat een trendy, tijdloze maar vooral ook gastvrije winkel. ‘Dit is 
wat ik zelf miste in Laren, ‘ vertelt Patty, die het initiatief nam. Maar wel met 
een goede opleiding, de nodige ervaring in het modevak en de kennis en 
passie van moeder en opa als bagage.

Het zijn niet alleen de merken zoals Aaiko, Josh V en Modstrom, die een 
stempel drukken op de succesvolle winkel. Dat gebeurt vooral door moeder 
en dochter zelf. De winkel, toen nog op 33, werd ‘glamorous’ geopend, er 
volgde een grote modeshow op de Nieuweweg en vier keer per jaar is er in de 
winkel een ‘ladies-event’.

Passie voor mode en een grote dosis enthousiasme. Maar vooral een visie  
op het ondernemerschap, het dorp en de mensen . Dat is het verhaal achter 
het succes van Boutique 33.

 5 MAART | KOOPZONDAG

Bijzonder Laren
Dat zijn wij!

WWW.BIJZONDERLAREN.NL

Met als resultaat een trendy, tijdloze maar vooral ook gastvrije winkel. ‘Dit is

op het ondernemerschap, het dorp en de mensen. Dat is het verhaal achter

ondernemers al in een groter pand, aan de overkant op 10A.
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Verdraagzaamheid
Wie op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Laren in het Brinkhuis is geweest, heeft waar-
schijnlijk instemmend naar de optimis tische 
 toespraak van burgemeester Nanning Mol 
ge luisterd. En waarbij u het helemaal met hem 
eens kon zijn.

Laren is een fantastisch leuk dorp. Met veel 
mooie en gezellige evenementen. Het begint met 
Koningsdag, de Atelierroute,  evenement met le 
Boque, activiteitenmarkt, Lichtjesavond… het 
kan niet op. Ook Singer trekt veel publiek. Helaas 
hebben al deze activiteiten een keerzijde. Dat 
was ook de boodschap van de burgemeester, dat 
het veel parkeeroverlast veroorzaakt. Het toe-
gankelijkheidsteam spreekt mensen aan op hun 
verantwoordelijkheid, om niet op stoepen en 
openbare weg te parkeren, ook niet al is het 
maar voor even. Het is spijtig dat sommige 
automobi listen daar heel bot op reageren. De 
wens van het team is dan ook voor dit jaar, om 
wat verdraagzamer naar elkaar te zijn. We heb-
ben een prachtig kunstwerk over verdraagzaam-
heid gekregen in het dorp. Laten we er ook naar 
handelen en rekening met elkaar houden.

Namens het Toegankelijkheids Team - Lidy Smit

Samen maken we het verschil!

1809307_Flyers_A6_TTL.indd   1 20-12-18   17:02

Uit het archief van de Historische kring Laren
Door Bep (G.L.) De Boer

1917 (106 jaar geleden)

De 1e Wereldoorlog ( 1914 – 1918 ) woedde 
nog steeds en veel goederen raakten uit-
verkocht of er was weinig in voorraad. Ook de 
petroleum werd schaars. Toch wilde men de 
lamp laten branden en kreeg men een wijze 
raad hoe je zuinig licht kon krijgen. Voor het 
gebruik moest men nieuwe pitten lampen-
katoen 24 uur in azijn leggen. Daarna laten 
 drogen en in de pithouder doen. Hierdoor werd 
het hinderlijke roken en het verspreiden van 
een onaangename geur voorkomen. Boven-
dien zou je dan een helderder licht krijgen.

In verband met schaarste en de dure petro-
leum werd het volgende aanbevolen: men 
neme twee liter water en lost daarin één pond 
soda op. Voeg daarbij een halve liter petro-
leum. Dan moest men er wel voor zorgen dat 
de pit goed onderin de peer komt en zo kreeg 
je dan een mooi en helder licht.

Terwijl een halve liter petroleum 6 ½ cent kost-
te en één pond soda 8 cent kreeg men op deze 
wijze 2 ½ liter vloeistof om te branden voor 
slechts 14 ½ cent.

Misschien een idee  om dat uit te proberen? 
Kost geen gas of elektra.

Bron: Larensch Nieuwsblad

Wie een bezoek aan de Historische kring wil brengen is 

van harte welkom iedere zaterdag van 14 – 16 uur in de 

Lindenhoeve aan de Van Nispenstraat 29 te Laren. 

Donateurs ontvangen het kwartaalbericht.
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BEL  VRIJBLIJVEND  035 - 538 48 10     

www.deGoudenMakelaar.nl    

Stuur deze bon ingevuld naar ons en 
wij bepalen gratis en vrijblijvend de 
waarde van uw woning!  

Wilt u meer informatie, kom gerust bij 
ons langs of bel. Wij helpen u graag! 

GRATIS 
WAARDEBEPALING 

Naam : _______________________ 

Adres : _______________________ 

Postcode : ____________________ 

Plaats: _______________________ 

E-mail :_______________________ 

Telefoon :_____________________ 

Primeur voor 
16e Atelierroute Laren!
‘Maak je eigen atelier-
route’ wordt een primeur 
voor bezoekers aan de 16e 
Atelierroute Laren die in 
het weekend van 22 en  
23 april wordt gehouden.  

Naast het ‘traditionele’ full-colour Art Magazine 
dat rond 12 april gratis huis-aan-huis wordt ver-
spreid in een oplage van 6500 exemplaren en 
waarin de tientallen kunstenaars zich voorstellen 
aan het publiek, komt op de geheel vernieuwde 
website van de Larense kunstmanifestatie www.
atelierroutelaren.nl een mogelijkheid om je eigen 
atelierroute samen te stellen. Vervolgens kun je 
op je telefoon jouw route volgen of uitprinten en 
mee op pad nemen naar de door jouw favoriete 
kunstenaars.
Wil je meedoen met de Atelierroute 2023?
We hanteren drie eenvoudige regels: er wordt 
niet geballoteerd, je woont in Laren en hebt een 
atelier/werkruimte in ons dorp. De inschrijving is 
inmiddels geopend. Heb je geen uitnodiging ont-
vangen, meld je dan aan via info@atelierroutela-
ren.nl In het dan door ons toe te zenden formu-
lier staan publicatiewensen die wij nodig hebben 
om jouw pagina in het Art Magazine redactioneel 
in te vullen. Het inschrijfgeld voor deelname 
bedraagt € 65,- per persoon over te maken vóór 
28 februari 2023 op rekeningnummer: 
NL51 ABNA 0420 2843 46 t.n.v. de Stichting 
 Atelierroute Laren. Inschrijving is definitief na 
ontvangst inschrijfformulier en inschrijfgeld. 
Stichting Atelierroute Laren
Marlinda Renes - Hetty Eybers - Lilian Hesp - Elize 
van der Werff - Leo Janssen
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Vacatures 
vrijwilligerswerk 

Zorg jij voor een warm welkom in de Bibliotheek 
Eemnes of Laren?
Het Huis van Eemnes en het Brinkhuis in Laren zijn 
multifunctionele locaties waarin ook bibliotheken 
gevestigd zijn. Vind jij het leuk om met mensen in 
gesprek te zijn? En zit je graag met je neus in de 
boeken? Als gastheer/vrouw draag jij bij aan 
te vreden bezoekers. Jij help de bezoeker de weg 
te vinden, helpt waar nodig bij het uitleen- en 
innameproces en stimuleert het aanmaken van 
een abonnement. Ook ondersteun je bij diverse 
activiteiten en natuurlijk zorg je ervoor dat de 
locatie er goed uitziet. Met jouw enthousiasme 
zorg je ervoor dat iedereen zich welkom voelt in 
de bibliotheek!
Overal zijn vacatures voor vrijwilligers. Er zijn ver-
schillende functies. Om het totaaloverzicht te zien 
kijk je op onze website www.bibliotheekgooiplus.
nl of vraag je er naar in de vestigingen. 

Draag jij graag bij aan glasheldere communicatie?
Gaat jouw hart sneller kloppen van kunst en wil je 
graag helpen bij het positioneren van Kunst in 
Laren? Het bestuur van de Stichting Kunst in Laren 
op zoek naar uitbreiding om een betere spreiding 
van werkzaamheden te krijgen. Wat ga je doen? 
Met vlotte pen schrijf je de maandelijkse nieuws-
brief en zorgt voor en onderhoudt de content op de 
website. Ook zorg je ervoor dat met jouw communi-
catietalent het communicatieplan wordt ontwik-
keld. Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin je 
de kans krijgt om ervaring op te doen, uit te breiden 
of te verdiepen en je talenten op een zinvolle manier 
in te zetten.

NLdoet! Ook bij jou in de buurt!
Op 10 & 11 maart is het weer NLdoet. Verschil-
lende organisatie in Blaricum, Eemnes en Laren 
doen mee en kunnen nog hulp gebruiken. Zet jij je 
een paar uur, een dag of een deel daarvan in voor 
jouw gemeente? Neem contact met mij op en wij 
vertellen je graag welke klus bij jou past!

Accordeonist gezocht!
Speel jij ‘Kleine jodeljongen’, ‘Bij ons in de  Jordaan’ 
en het hele oeuvre van Frans Bauer moeiteloos 
mee op de accordeon? Dan zijn we op zoek naar 
jou! Samen met de vaste pianist zorg je één keer in 
de twee weken voor een leuke meezing-ochtend. 

Jouw publiek? Dankbare en stralende bezoekers 
van de dagbesteding in Huizen. De accordeon is 
aanwezig, alleen degene die dit mooie instrument 
kan bespelen ontbreekt! 

Een klein gebaar kan een groot verschil maken
Voor diverse organisaties in Blaricum, Eemnes en 
Laren zijn wij op zoek naar inwoners die – al dan 
niet- tijdelijk – hun hulp kunnen bieden aan mede-
inwoners. Soms heeft iemand meer hulp nodig en 
het is fijn als we elkaar daarbij kunnen ondersteu-
nen. Denk hierbij aan iemand die na een operatie 
wat extra hulp nodig heeft bij het doen van bood-
schappen, iemand die een eenvoudige klus heeft in 
huis, iemand een luisterend oor nodig heeft of 
helpt een frisse neus te halen. Jouw tijd is flexibel in 
te delen en er is altijd een wens die bij jou past. Help 
jij jouw buurtgenoot?

Contact 
Spreekt een van deze vacatures je aan, wil je weten 
welk vrijwilligerswerk er nog meer is of heb je 
 vragen over vrijwilligerswerk? Neem dan contact 
op met  Juliette Lugt, coördinator Vrijwilligers-
centrale BEL, 06-82311097, info@vcbel.nl of kijk op 
www.vcbel.nl. 

www.vcbel.nl   info@vcbel.nl

Zin in 
iets leuks?

Laren doet!
Doe je mee?

10 & 11 maart
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Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 
15 jaar als NVM register makelaar 
taxateur in het Gooi. Waarvan meer 
dan 10 jaar als onafhankelijk kantoor-
houder in Laren.

Reeën ogen
Het voorjaar komt eraan, we hebben de zon 
alweer een paar dagen gezien en de blauwe luch-
ten geven een echt voorjaarsgevoel. De vogels 
zingen hun eerste liedjes en de eerste narcissen 
steken hun kop op. In Laren staan de skiboxen al 
weer op de auto’s om straks in de vakantiefiles 
naar de Alpen af te reizen. In de makelaardij zit-
ten we ook zeker niet stil. We hebben in de eerste  
1,5 maand van dit jaar alweer een heel aan-
tal verkopers blij weten maken met getekende 
koopovereenkomsten en verwachten dat deze 
trend zich zeker voortzet. Het eerste gevoel van 
stil staan, het spreekwoordelijke hertje-dat-in-
de-koplampen kijkt, is voorbij. Men weet (accep-
teert) dat de rente hoger is dan voorheen. Men 
weet dat de gas en energieprijzen alweer dalende 
zijn en is hiertoe een stuk gewenning. In Laren 
staan er op dit moment “maar” 73 objecten te 
koop aangemeld, zowel woningen als apparte-
menten. Er is iets meer keuze voor een koper en 
er is (soms) een kleine onderhandelingsmarge, 
maar we hebben ook alweer 2 woningen voor 
de vraagprijs verkocht. Wat we ook bemerken is 
dat veel verkopers een realistisch kijk hebben en 
kopers ook hun woning gunnen. Bij elke transac-
tie is gunnen een groot onderdeel, zeker wanneer 
er bijvoorbeeld sprake is bij het kopen van buur-
mans erf. Kopjes koffie drinken, het met respect 
met elkaar omgaan en omkijken en een man, een 
man, een woord, een woord. Niet iemand al meer 
dan een jaar aan het lijntje houden met wensge-
dachtes. Het ene konijn na het andere konijn uit 
de hoed toveren en dan weer meer tijd vragen 
om de financiering te zien te verkrijgen en ver-
volgens weer te willen onderhandelen over de 
afgesproken prijs. Gunnen is een magisch woord, 
waarvoor je een goed hart nodig hebt.

Marjolein

BERICHT UIT HET ROSA SPIER HUIS

Winter in Laren

Ja, het was een nogal armzalige maand janu-
ari, wat de winter betreft. Een zeer ongewoon 
begin van 2023 met een warmterecord met veel 
te hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 
Wel heel vervelend af en toe vanwege de gure 
harde oostenwind, desondanks toch geen echte 
winter. 

We hebben allemaal nog wel herinneringen aan 
een januari waarin het werkelijk koud was. Een 
echte winter met langere tijd matige tot strenge 
vorst, met een Elfstedentocht en een bevroren 
Gouwzee waar auto’s op rondreden. Vaak win-
ters met dikke pakken sneeuw. 

Daarom was het een grote verrassing toen we 
afgelopen 20 januari na het openen van de gor-
dijnen, onverwacht een prachtig besneeuwd 
winterlandschap te zien kregen. Bijna iedereen 
werd er een beetje opgewonden van. Zeker de 
automobilisten die de weg op moesten. Hier 
in het Rosa Spier Huis heeft bijna iedereen de 
mooiste foto’s gemaakt. Onze prachtige tuin in 
een mooie dikke witte jas. 

Het is nu februari en nog steeds winter. Hoewel 
… de winter is nog niet ‘vergangen’.

Henk van der Horst
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Dinsdag 21 februari 
Klaas Wilting - Code Blauw - 15.00 uur - 
Brinkhuis Theater - Prijs € 18,50
Klaas Wilting (bekend als voormalig politie-
functionaris) komt naar het Brinkhuis met zijn 
nieuwe theaterprogramma “Code Blauw”. Een theaterpro-
gramma over de roerige jaren van een politiewoordvoerder.

Dinsdag 21 februari  
Van Curaçao tot Concertgebouw - Tania 
Kross, Ernst Munneke en Randal Corsen
20.15 uur - Singer Theater - Prijs € 35,00 - 
Supporters € 32,50
Met haar toegankelijke benadering van klassieke muziek weet 
de op Curaçao geboren operazangeres Tania Kross al 25 jaar 
een enorm publiek aan zich te binden. 

Woensdag 22 februari 
Maarten Ornstein, Mike Fentross en Kadri Tegelmann - 
Laula! - 20.00 uur - Theaterzaal Rosa Spier Huis - Prijs € 22,50 
Luistist Mike Fentross, klarinettist Maarten Ornstein en 
 speciale gast mezzo-sopraan Kadri Tegelmann spelen werk 
van hun laatste CD LAULA! 

Zondag 26 februari 
Rosa Spier Tour de Chant - Renée van Wegberg - 15.00 uur - 
Theaterzaal Rosa Spier Huis - Prijs € 22,50 
De mooiste liedjes van de lage landen gezongen door 
 zangeres en theateractrice Renée van Wegberg. 

Vrijdag 3 maart 
Harpconcert “Een muzikaal Palet” - Inge van Grinsven -  
20.00 uur - Theaterzaal Rosa Spier Huis -  
Prijs € 5,00 incl. consumptie 
Harpiste Inge Louisa vult in dit concert haar 
muzikale palet met bekend en minder bekend 
(harp)repertoire, filmmuziek, eigen composi-
ties en arrangementen. 

Woensdag 8 maart 
Theatergroep Plankgas - De 4 vrouwen van 
Willem van Oranje - 20.00 uur - Theaterzaal 
Rosa Spier Huis - Prijs € 22,50 
De vier echtgenotes van Willem van Oranje 
hebben elkaar nooit ontmoet. Zo’n 450 jaar 
later doen ze dat alsnog, als ze nieuwsgierig 
uit hun portret stappen en elkaar de geheimen  
van hun levens met Willem onthullen. 

Woensdag 8 maart
BOM! in de Zaal - Brinkhuis Open Mic -  
20.15 uur - Brinkhuis Theater - Prijs € 9,50
Op Internationale vrouwendag is de lineup 
van deze BOM volledig gevuld door vrouwelijke 
comedians. Het belooft weer een hilarische 
avond te worden! 

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

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

roSa Spier huiS
Hector Treublaan 97
035 538 67 97
info@rosaspierhuis.nl
www.rosaspierhuis.nl

Zaterdag 11 maart
Momentum - Waldemar Torenstra, Astrid 
van Eck en Vincent Croiset - 20.15 uur - 
Singer Theater - Prijs € 35,00 - Supporters 
€ 32,50
Midden in een politieke crisis doet de trouwe First Lady 
Ebba er alles aan om de carrière van haar man (Waldemar 
Torenstra) te redden. 

Zondag 12 maart 
Klassieke muziek: Vivezza trio - Salut 
d’armour - 15.00 uur - Theaterzaal Rosa 
Spier Huis - Prijs € 22,50 
Een ode aan de liefde en het gevoel. Prachtige werken van 
grote romantische componisten als Schumann, Bruch en Tsjai-
kovski. Geniet van de sprookjes, liefdesverhalen en elegieën 
gespeeld op afwisselend viool of altviool, klarinet en piano. 

Zondag 12 maart 
Niet te geloven! - Debby Petter -  
16.00 uur - Singer Theater - Prijs € 22,00 - 
 Supporters € 19,50 
Een beklemmende en toch ook luchtige 
monoloog van Debby Petter over een vrouw die opgroeit 
in een diepgelovige gemeenschap. 

Vrijdag 17 maart 
Cabaret Vier keer leuk - 20.00 
uur - Theaterzaal Rosa Spier Huis - 
Prijs € 5,00 incl. consumptie
Cabaretliefhebbers opgelet! In de 
Cabaretpoel krijg je vier shows 
voor de prijs van één. Jonge, 
 getalenteerde cabaretiers en komieken  
maken het podium onveilig

Zondag 19 maart 
Rosa Spier Tour de Chant - Liedjes die niet 
mochten - 15.00 uur - Theater-/concert-
zaal Rosa Spier Huis - Prijs € 22,50 
In dit tijdperk met vrije meningsuiting is 
het ondenkbaar dat een liedje niet gezon-
gen mag worden. Echter, ooit had Nederland zijn heilige 
huisjes, zoals ‘het fatsoen’, ‘de religie’ en ‘het koningshuis’.

Zondag 19 maart
Opera voor Dummies - Céline Janssen 
16.00 uur - Singer Theater
Prijs € 22,00 - Supporters € 19,50
Sopraan Céline Janssen laat op luchtige en 
cabareteske wijze zien hoe leuk opera kan 
zijn. Want opera is niet stoffig of ouderwets, maar juist 
een sexy, grappig en ontroerend spektakel van muziek, 
toneel, zang en prachtige kostuums en decors, vaak 
 geschreven voor het gewone volk.
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Expo Johannes Schoonhoven bij Wolterinck
Tot en met 3 maart is bij Wolte-
rinck Laren de solo-expositie 
“ANIMUS” van Johannes (Jan) 
Schoonhoven te bezoeken. De 
tentoonstelling, met veel nieuw 
werk, is een samenwerking met 
Forwart Gallery uit Antwerpen. 
Schoonhoven (1975) werkt met 

papier maché en gips dat hij met de hand of met schil-
dersmessen bewerkt. Zijn abstracte, monochrome wer-
ken hebben een link met de natuur én met het werk van 
zijn grootvader, ZERO-kunstenaar Jan Schoonhoven, en 
nodigen uit tot nadenken en wegdromen. Schoonhoven 
verblijft zelf regelmatig in Franciscaner broederschap-
pen en kloosters om daar tot verstilling en inspiratie te 
komen. Zijn werk is voor ons al jaren een absolute aan-
vulling op onze interieurs. De expositie is te bezoeken op 
maandag tot en met zaterdag, tussen 10.00 – 17.00 uur. 
Wolterinck Design Studio – Zevenend 33e 1251 RL – 
Laren. Meer info: www.wolterinck.com

Kunst in Brinkhuis

In de foyer van het Brinkhuis kunt u tot en met 30 maart 
genieten van keramiek van Femke ter Brake.

Brinkhuis op Reis

Heeft u een bijzonder of inspirerend reisverhaal met reis-
foto’s en bijzondere reistips? Deel deze tijdens de “Brink-
huis op Reis”-bijeenkomsten die wij in de aanloop naar de 
zomervakantie gaan organiseren. Mail uw interesse naar 
publiciteit@hartvanlaren.nl en neem Laren mee op reis!

Hulp en coaching
Zit je er doorheen, heb je een burn-out, heb je andere 
klachten of problemen? Graag wil Inez Schalks je erbij hel-
pen. Door een gezamenlijke wandeling te maken op de 
Larense Engh (of bij Inez op locatie) komen jullie tot de 

kern. Samen praten en er niet alleen voor staan geeft veel 
ruimte en stap voor stap kom je verder.  Het eerste gesprek 
is gratis. Geïnteresseerd of vragen? Bel 06-15838400 of 
mail inez@isgelukt.nl. Meer informatie: www.isgelukt.nl. 

Gastexpositie in Papageno Huis
Papageno Huis Laren werkt al 
jaren samen met kunstatelier 
Kijkoor in Eemnes. Kijkoor Ate-
lier is een onderdeel van Zorg-
organisatie Sherpa en bij vele 
inwoners van het Gooi 
bekend. Nico Bierlaagh, artis-

tiek leider van Sherpa is enthousiast over samenwerking 
met Papageno, inclusie staat hoog op zijn lijst. In de 
maanden februari en maart is in het Papageno Huis de 
expositie van Kijkoor te zien met werken van verschil-
lende kunstenaars, waaronder van Klaas Molenaar en 
Wim de Jong. Klaas Molenaar (1966) werkt binnen een 
door hemzelf georganiseerde omgeving waarin een aan-
tal objecten van essentieel belang zijn. Die zijn bepalend 
voor zijn gemoedsrust. Eerst liet hij zich inspireren door 
de “groten” uit de kunsthistorie om uiteindelijk uit te 
komen bij een volstrekt eigen beeldtaal. Variërend van 
abstract tot figuratief. Alles volgens een van tevoren in 
zijn hoofd vastgelegd schema. Klaas werkt het beste bin-
nen een door hem bepaalde ordening. Een geringste ver-
andering daarin kan hem ernstig van zijn apropos bren-
gen. Zodra de verstoring is opgeheven kan Klaas verder. 
Inmiddels is de naam van Klaas en zijn werk doorgedron-
gen in het buitenland en in mei 2014 mocht hij de 
EUWard in ontvangst nemen in München (Dld). Als Wim 
de Jong (1956) aan zijn werk begint, dan staat ordening 
voorop. De werkdag begint met koffie, vervolgens pakt 
hij de spullen die hij nodig heeft bij elkaar. Wim werkt 
altijd op papier met fineliners. Deze worden op hun vas-
te plek geplaatst zodat alles binnen handbereik is. De 
keuze van de kleur is snel gemaakt. Het begin van een 
werk begint steevast met een figuratief gegeven, hetzij 
een huis, een mensfiguur of de zon. Dat is waar zijn werk 
over gaat. Vanuit dat gegeven werkt Wim verder en spint 
hij zijn web over de rest van het blad. Het beginpunt blijft 
altijd herkenbaar. In kringen van de outsider-art kenners 
is zijn werk erg populair. Meer info: www.papageno.nl

Klaverjassen Derde Helft BEL
Bij De Derde Helft BEL is er één keer per maand een 
Klaverjas-drive. Bent u 55+ en heeft u wel zin in wat 
gezelligheid? U bent van harte welkom op 22 februari, 
29 maart en 26 april. Inschrijven kan vanaf 13.30 uur in 
de kantine van SVLaren’99 aan het Schuilkerkpad 2. Het 
kaarten start om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 
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ActiviteitenWorkshops ‘Koken voor mannen’
Vorig jaar is De Derde Helft BEL gestart met workshops 
‘Koken voor mannen’. In de keuken van SVLaren ’99 
kookt u samen met een aantal andere heren een heer-
lijke maaltijd, die na afloop gezamenlijk wordt genut-
tigd. U kunt ook iemand anders uitnodigen om mee te 
eten. De data zijn: vrijdag 24 februari (thema: Spanje), 
vrijdag 24 maart (thema: Mexico), vrijdag 21 april (Indi-
sche keuken), vrijdag 26 mei (Franse keuken), vrijdag 23 
juni (Thaise keuken). De kosten voor deelnemers bedra-
gen € 7,50 (incl. een gratis kop koffie) en voor genodig-
den om 12.00 uur € 5,00 voor de lunch (incl. een gratis 
kop koffie). Inloop is om 9.00 uur, de workshop start om 
9.30 uur. Om 12.00 uur is de lunch. Er kunnen max. 6 
personen koken die ieder max. 1 persoon kunnen uitno-
digen om na de workshop mee te eten. Aanmelden kan 
bij Berry Pronk op dinsdagmorgen of stuur een mail 
naar: derdehelft@svlanren99.nl

Concertserie SEM & Singer Laren
Iedere eerste vrijdag van de maand kun je in de tuinka-
mer van Singer Laren genieten van een gevarieerd klas-
siek programma. In samenwerking met Stichting Eigen 
Muziekinstrument (SEM), presenteren we jonge, profes-
sionele musici en muziekvakstudenten in kamermuziek-
bezetting. Kaarten zijn € 8,50, inclusief een kopje koffie 
of thee. Tot snel bij Singer Laren thuis! Kijk voor meer 
info op www.singerlaren.nl/agenda

Expositie ESTRANGED
In het GalerieCafé van het Rosa 
Spier Huis is tot en met 9 april 
de expositie ESTRANGED te 
bezoeken, met het werk van 
fotograaf Arjan Spannenburg. 
Het project ESTRANGED 
bestaat uit foto’s, boek, tapijt 
en de expositie. Het brengt op 
een laagdrempelige manier het 
leven van LHBT+ jongeren in 

beeld en vertelt hun verhalen. ESTRANGED toont regen-
boogjongeren die allen op zoek zijn naar hun identiteit. 
Ze bewegen zich in een samenleving waarin ze moeite 
hebben zich vrij te kunnen uiten en zichzelf te kunnen 
zijn. Alhoewel de geportretteerden opvallen in het 
beeld, staan ze gedeeltelijk in de achtergrond. Net als in 
het dagelijks leven laten ze een deel van zichzelf zien, 
maar houden ze ook een stuk verborgen. In de serie zien 
we de kwetsbare kant van deze jonge mensen samenko-
men met hun kracht. Met deze fotoserie wil fotograaf 
Arjan Spannenburg (Texel, 1978) bewustzijn creëren 
over de ervaringen van LGBT+ jongeren, in de hoop er 

samen voor te zorgen dat er een samenleving ontstaat 
waarin ze zich veilig kunnen voelen en zichzelf mogen 
zijn. Het dagelijks voelen van de angst voor afwijzing, 
confrontatie, discriminatie en steeds vaker ook agressie, 
heeft tot gevolg dat de jeugd hun identiteit deels verber-
gen en verder vervreemd raken van zichzelf. De Neder-
landse Bank erkende de kracht van het project en er 
ontstond een samenwerking om een expositie in te rich-
ten in de Nederlandse Bank, die op Coming Out Day 
2022 werd geopend. Die tentoonstelling bestaat uit 8 
beelden samen met het fotoboek, die tot januari 2024 te 
zien zal zijn in het kantoorgebouw van DNB. Het foto-
boek ESTRANGED brengt de ervaringen van LHBT+ jon-
geren onder de aandacht met 23 zwartwit-portretten 
en 18 korte persoonlijke kwetsbare en impactvolle ver-
halen. Cultuurfonds Almere brengt het boek onder de 
aandacht door het in de wachtkamers te verspreiden 
met de boodschap Diversiteit en Inclusie. Het werk van 
Arjan Spannenburg is permanent te zien in Galerie ZERP 
te Rotterdam. Delen van het project ESTRANGED zijn 
ook tentoongesteld in een expositie van het Zandvoorts 
Museum en de Kunstbeurs PAN Amsterdam. Internatio-
naal hingen al werken uit de serie in Nigeria en Maleisië. 
Door deze grote interesse valt het succes van het project 
zelfs op mondiale schaal niet meer te ontkennen. De 
expositie in het Rosa Spier Huis is dagelijks gratis te 
bezoeken t/m 9 april 2023. Adres: Hector Treublaan 97, 
1251 CG Laren.

Hoogtepunten ABN AMRO-kunstcollectie
Al ruim dertig jaar heeft ABN AMRO een warme relatie 
met Singer Laren. Om dat te vieren presenteert het 
museum tweemaal een selectie schilderijen uit de 
hedendaagse kunstcollectie van de bank. Vanaf 10 janu-
ari Nederlandse schilderkunst van de afgelopen decen-
nia in Schilderkunst Nu, gevolgd door Appel & Cobra in 
2024. De tentoonstelling Schilderkunst Nu bestrijkt 35 
jaar hedendaagse schilderkunst, van jong talent tot 
gevestigde kunstenaars. Sommigen laten zich inspireren 
door de natuur. Anderen geven een nieuwe interpreta-
tie aan het klassieke portret. De gemene deler wordt 
gevormd door het experiment en de vrijheid van waar-
uit ze werken. Die laat zien dat de schilderkunst spring-
levend is. Meer informatie: www.singerlaren.nl
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Expositie ‘Met de ogen van Kees van Dongen’

In het Brinkhuis is nog tot en met 2 maart de expositie 
“Met de ogen van Kees van Dongen” door kunstenaars 
uit Laren te bekijken. Aansluitend op de grote expositie 
in het Singer Museum, hebben 18 hedendaagse kunste-
naars van ‘Kunst in Laren’ kunstwerken gemaakt naar 
Kees van Dongen. Met het accent op de grote donkere 
ogen! Kees van Dongen, de kunstenaar die toen al 
spraakmakend was, maar nu nog steeds een bron van 
inspiratie voor de kunstenaars anno 2023.

Taxatie- en Innamedag Zuydwal Veilingen

Dinsdag 21 februari organi-
seert Zuydwal Veilingen van 
11.00 tot 14.00 uur een gra-
tis taxatie- en innamedag in 

het Brinkhuis. Schilderijen, bronzen, zilver, juwelen, Chi-
nees porselein, exclusieve tassen en horloges en design 
van (hedendaagse) nationale en internationale kunste-
naars zijn welkom. Ook is het mogelijk om voor de voor-
jaarsveiling kunst in te brengen. Onze experts adviseren 
je graag. Als je verhinderd bent kun je ook foto’s met een 
korte beschrijving mailen. Na ontvangst van de foto’s 
zullen we contact met je opnemen. Wij komen desge-
wenst ook bij je aan huis. Wij zijn vooral geïnteresseerd 
in werken van Willem Dooyewaard, Rudolf Bonnet, W.G. 
Hofker, Leo Gestel, Jan Sluijters, Lou Loeber, Willy Slui-
ter, Piet van der Hem, Ben Viegers, M.C. Escher, Gerrit 
Benner, Karel Appel, Andy Warhol, Jan Schoonhoven, 

Kees van Bohemen, Charlotte van Pallandt, Henk Helm-
antel, Peter Struycken, Armando en andere (inter)natio-
nale kunstenaars. Design van Eames, glas van Copier, 
tassen van Hermès, Dior, Vuitton, Gucci, horloges van 
Patek Philippe, juwelen van Cartier en Chinees porse-
lein. Kijk voor actuele veilinginformatie op www.zuy-
dwalveilingen.nl, volg Zuydwal Veilingen op Facebook en 
Instagram, of mail naar info@zuydwalveilingen.nl. 

Schrijversontmoeting met Philip Huff  
Op dinsdag 21 februari 
brengt Philip Huff (1984) 
een bezoek aan de biblio-
theek in Huizen. Huff is 
schrijver en regisseur en 

studeerde filosofie en geschiedenis in Amsterdam en 
Berlijn. Hij schrijft in het Engels en Nederlands en publi-
ceerde essays, verhalen en gedichten in onder meer The 
New York Review of Books, The Paris Review, NRC Han-
delsblad, de Volkskrant, De Gids en De Correspondent. 
Op de openbare basisschool in Blaricum wordt de naam-
loze verteller van Wat je van bloed weet voor het eerst 
verliefd. Op de hockeyclub in Laren ontmoet hij vervol-
gens Cato de Witt, van wie hij weet dat zij het voor hem 
is. Samen doorlopen ze de middelbare school in Bus-
sum. Intussen woont hij in het grote, vrijstaande huis, 
met een rieten kap en een grote tuin, samen met zijn 
ogenschijnlijk welvarende familie. Maar de buren kun-
nen niets horen. Wat je van bloed weet is een roman 
over opgroeien in een gewelddadig gezin; over de wor-
ding van kind tot man, en over de liefde – de liefde voor 
Cato, maar ook voor Alex, de jongere broer van de ver-
teller. Het is een roman over machteloosheid in familie-
verhoudingen en over de vraag of je jezelf ooit uit die 
verhoudingen kunt bevrijden. De lezing begint om 20.00 
uur en duurt tot 22.00 uur. Inloop is vanaf 19.30 uur. 
Tickets zijn verkrijgbaar via de bibliotheek (www.biblio-
theekgooiplus). Leden betalen € 10,00; voor niet-leden 
kost een ticket € 10,50. 

Gespreksgroep ‘Als genezing niet meer mogelijk is’ 

Als je weet dat je niet meer kunt genezen, komen er aller-
lei vragen op je af. Vragen die je lang niet altijd kunt 
bespreken met je omgeving. Hierover praten met lotge-
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Activiteitennoten en ervaringen uitwisselen kan dan heel welkom 
zijn. Op dinsdagmiddag 28 februari start bij Viore een 
gespreksgroep voor mensen voor wie genezing niet meer 
mogelijk is. Het gaat om een cyclus van zes bijeenkom-
sten. De groep is bedoeld voor mensen die leven met 
kanker (of een andere levensbedreigende ziekte) en voor 
wie genezing niet meer mogelijk is. Voor sommigen bete-
kent dit dat er nog maar een korte levensverwachting 
mogelijk is. Voor anderen kan deze fase langer duren. Op 
zes dinsdagmiddagen (14.00 – 16.00 uur) worden er 
-onder deskundige begeleiding- ervaringen uitgewisseld 
en specifieke thema’s behandeld. Het gaat om het zoe-
ken naar een goede kwaliteit van leven binnen de beper-
kingen die er zijn. Onder andere de volgende thema’s 
komen aan de orde: Hoe ga je ermee om als je niet meer 
beter wordt, hoe deel je dit met je omgeving, waar ben je 
dankbaar voor en wat wil je nalaten? Voor meer informa-
tie of aanmelding kun je mailen naar aanmelden@viore.
org of bellen naar 035-6834620. De kosten voor deelna-
me bedragen € 36,- voor zes bijeenkomsten. Bij Viore 
staan de deuren aan de Oosterengweg 44 in Hilversom 
open op alle weekdagen tussen 10.00 en 16.00 uur (in juli 
en augustus tussen 10.00 en 14.00 uur). Zonder afspraak 
of verwijzing kunnen bezoekers dan terecht voor een luis-
terend oor en voor informatie over het uitgebreide aan-
bod aan activiteiten en lezingen. Bezoekers kunnen ook 
een (telefonische) afspraak maken voor individuele 
gesprekken over bijvoorbeeld kanker binnen het gezin, 
verlies van gezondheid en levensvragen. Zie voor meer 
informatie ook de website: www.viore.org.

Viering Wereldgebedsdag  
Zichtbaar Geloven, dat is 
het thema van de jaar-
lijkse viering van de 
Wereldgebedsdag die op 
vrijdag 3 maart van 19.00 
tot 20.00 uur wordt 
gehouden in de Schoter 
aan de Wakkerendijk 66c 
in Eemnes. Wereldwijd 
wordt er deze dag in 170 
landen gebeden voor Tai-
wan. Een groep vrouwen 
van verschillende kerken 

uit Taiwan heeft deze dienst samengesteld. Het verloop 
van de dienst staat in een boekje, dit kost € 1,00. Tijdens 
de dienst wordt er een collecte gehouden voor verschil-
lende projecten in Taiwan. Na afloop van de dienst is er 
gelegenheid om met elkaar na te praten en een kopje 
thee of koffie te drinken. U bent van harte uitgenodigd 
om deze dienst samen mee te vieren.

Expositie Paul Santman 
In de (h)Art Galerij van het 
Brinkhuis is van 3 maart 
tot en met 13 april een 
expositie te zien met schil-
derijen van Paul Santman. 
De opening van de ten-
toonstelling is op 3 maart 
om 14.00 uur.

Culturele middag voor senioren 
Maandag 6 maart organiseert Ver-
sa Welzijn in het Brinkhuis weer een 
culturele middag voor senioren. 
Gert Lamers, gids bij de Pyramide 
van Austerlitz, verzorgt een presen-
tatie waarin de Pyramide centraal 
staat tegen de achtergrond van de 
Franse tijd in Holland (1795-1813). 
Vanuit “De Franse tijd in Holland” 
(denk aan o.m. de Franse kamp in 

Bussum en het Franse pad in Blaricum) wordt een aantal 
interessante zaken wat meer uitgelicht, zoals het tot 
stand komen van de eerste grondwet, de invloed van 
Lodewijk Napoleon en het ontstaan en het leven in het 
legerkamp van Utrecht/Austerlitz. Doordat Lamers 
jarenlang ervaring heeft als gids bij de Pyramide van 
Austerlitz zal hij extra veel aandacht besteden aan de 
bouw, het verval en vervolgens weer de restauraties van 
dit historisch monument. Het belang van dit monument 
wordt onderstreept door het feit dat sinds 2020 de Pyra-
mide onderdeel is van de geschiedkundige Canon van 
Nederland. De grote invloed die Frankrijk rond 1800 had 
kan natuurlijk niet los gezien worden van de persoon 
Napoleon. Ook aan hem wordt enige aandacht besteed, 
met als aardigheid een aantal verrassende anekdotes. 
De presentaties van Lamers, gekleed in een Frans solda-
tenpak, zijn onderhoudend en doorspekt met diverse 
anekdotes en niet al te diepgravend. Het bijwonen van 
deze presentatie is dan ook een uitgelezen moment om 
terug te gaan in een tijd die achteraf gezien een zeer 
belangrijke periode in onze vaderlandse geschiedenis is 
geweest. De middag begint om 14.00 uur en eindigt 
rond 16.00 uur. De entreeprijs bedraagt 5 euro inclusief 
koffie of thee tijdens de pauze en dient contant te wor-
den voldaan. Reserveren vooraf is aan te bevelen. Dat 
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kan telefonisch onder nr. 06 57 19 19 65 (inspreken met 
opgave van naam en telefoonnummer). Ook is aanmel-
ding per mail mogelijk. Het mailadres luidt dreijendam@
versawelzijn.nl. De volgende culturele middag wordt 
gehouden op maandag 3 april. Het onderwerp wordt 
nog nader bekend gemaakt. 

Repair Café  
Elke tweede zaterdag van de maand is er Repair Café 
Laren in de blokhut bij speeltuin Ons Genoegen aan de 
Smeekweg in Laren. Op zaterdag 11 maart is iedereen 
weer van harte welkom met kapotte huishoudelijke 
apparatuur, tuingereedschap en kleding. De reparateurs 
van het Repair Café staan klaar om aan de slag te gaan, 
want reparatie is vaak nog heel goed mogelijk. Zo levert 
het Repair Café een bijdrage aan een schonere leefom-
geving. Weggooien kan immers altijd nog! De reparaties 
worden gratis uitgevoerd, maar een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. Het Repair Café opent haar deu-
ren om 10.00 uur en eindigt om 13.00 uur. Na 12.00 uur 
worden geen reparaties meer aangenomen. Meer info: 
www.repaircafesbel.nl

Polderwandeling luidt voorjaar in 
De Stichting Wandel-
vierdaagse Het Gooi 
trekt op zondag  
12 maart de Eemnes-
ser polder in. Wellicht 
dat de deelnemers 
onderweg het prille 

voorjaar al een beetje kunnen proeven. Na een rondje 
door ‘het stadje met dorpse allure’, zoals burgemeester 
Roland van Benthem zijn Eemnes noemt, worden de 
wandelaars langs de mooiste plekjes van het unieke wei-
devogelreservaat geleid. Via Blaricum, waar een koffie-
stop is ingelast bij de handbalclub SDS, keert de wandel-
groep langs de Goyergracht-Noord terug naar start- en 
finishplaats Laren. De wandeling is circa 20 km lang en 
verzamelpunt is het clubgebouw van de SV Laren aan 
het Schuilkerkpad in Laren. Inschrijven kan daar tussen 
8.45 en 9.15 uur en om 9.30 uur gaat het gezelschap op 
pad. Deelname kost 5 euro, inclusief koffie met koek. De 
13e editie van de Gooise vierdaagse wordt dit jaar 
gehouden van 14 tot en met 17 juni. Inschrijven kan via 
de site www.wandelvierdaagsehetgooi.nl.

Leken preken in Johanneskerk
Overal in het land vindt de Preek van de Leek plaats. En 
ook in Laren. Op zondag 5 februari heeft burgemeester 
Nanning Mol de eerste van een drietal Preken van de 
Leek gehouden. In een goed bezette Johanneskerk 

 luisterden velen aandachtig naar zijn preek die op basis 
van Genesis 1 een inhoud kreeg waarin deze burgerva-
der onder meer wees op de vrijheid die wij genieten en 
het belang van de maatschappelijke betrokkenheid van 
ieder individu in deze wereld. Zijn optreden werd zeer 
gewaardeerd. Op zondagmiddag 12 maart zal directeur 
Singer Laren Jan Rudolph de Lorm de tweede Preek ver-
zorgen en zondagmiddag 26 maart zal deze speciale 
dienst worden verzorgd door burgemeester Roland van 
Benthem. De gasten gaan voor in een dienst. Dat bete-
kent: een lezing, liederen, stilte, gebeden, het aansteken 
van kaarsen en natuurlijk de Preek van de Leek. De dien-
sten worden samen met ds Job de Bruijn zorgvuldig 
voorbereid. Er worden geen (geloofs-)voorwaarden 
gesteld. Er is de prekers gevraagd om vanuit hun eigen 
beleving te reageren op een Bijbelverhaal. Ze kiezen ook 
zelf de liederen en een muziekstuk. De diensten duren 
een uur en beginnen om 16.30 uur. Na afloop een glas 
bij nagesprek en ontmoeting.

Inloopochtend SeniorWeb
U heeft accounts bij talloze webshops, leveranciers, 
nieuwsdiensten en/of een grote fotoverzameling. Wordt 
het dan niet eens tijd voor een digitale voorjaarsschoon-
maak om orde te scheppen in uw digitale zaken? Bijvoor-
beeld: Het beheren van wachtwoorden is voor iedereen 
een uitdaging. Een wachtwoordmanager brengt uit-
komst. In de workshop Wachtwoorden beheren (3 dag-
delen), die start op 14 maart, helpt SeniorWeb u aan een 
oplossing. U gebruikt een Clouddienst voor foto’s en 
documenten? Alle aspecten van OneDrive en Google 
drive leggen wij uit in Werken met de Clouddiensten van 
Microsoft en Google (3 dagdelen), start op 20 maart.
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ActiviteitenIn de workshop Digitale Nalatenschap op 23 maart laten 
wij zien hoe u uw digitale erfenis kunt inventariseren, 
zodat u uw nabestaanden helpt daarin wegwijs te wor-
den. Op maandag 13 maart houdt SeniorWeb Laren- 
Blaricum tussen 10.00 en 12.00u een inloopochtend in De 
Blaercom, Schoolstraat 3 in Blaricum. Kijk voor meer info 
op www.seniorweblarennh.nl of bel 06-46175271.

Viore voor kinderen, jongeren en gezinnen
Als een dierbare ernstig ziek is, zoals een ouder of een 
grootouder, kunnen kinderen en jongeren zich verdrie-
tig, bang, boos of alleen voelen. In hun directe omgeving 
is er niet altijd de mogelijkheid om hierover te praten. 
Daarom wil Viore hen een plek bieden waar ze terecht 
kunnen voor psychosociale ondersteuning en begelei-
ding. En waar ze lotgenoten kunnen leren kennen. 
Op dinsdagmiddag 14 maart (15.30 – 17.00 uur) start bij 
Viore een groep voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Ook voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd start 
er een groep bij Viore, op maandag 20 maart, van 19.30 
tot 21.00 uur. In deze groep zullen de jongeren zelf actief 
betrokken worden bij de invulling van het programma.
Naast het aanbod voor jongeren zijn er ook mogelijkhe-
den voor gezinsondersteuning.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar 
aanmelden@viore.org of bellen naar 035-6834620. 
Deelname aan de informatiebijeenkomsten en aan de 
groepen is gratis.

Ontdekkingsreis door de parfumwereld

Op zaterdag 18 maart organiseert de Alliance Française 
‘t Gooi-Almere in het Brinkhuis een lezing door Anna 
Sabidussi. Deze bijeenkomst is een ontdekkingsreis die 
alle zaken die met parfum te maken hebben aan het 
licht brengt. Een wereldreis die de moderniteit en de 
traditie van een oude en vaak onbekende knowhow 
bekend maakt. De sessie stelt u in staat om de wereld 
van geuren, Franse knowhow en de luxe industrie te 
leren kennen en een complex universum te ontdekken, 
die verleidelijk en geheim is. Toegangsprijs € 5,- pp.

Interactief kinderconcert ‘Rapunzel’ 
Elk kind groeit op met sprookjes: Sneeuwwitje, de Zeven 
Dwergen, de Gelaarsde Kat, Doornroosje... Vaak worden 
deze sprookjes voorgelezen door (groot)ouders, of wor-
den ze bekeken in een Disney-versie op tv. Hoe leuk is 
het dan om een sprookje ‘live’ bij te wonen? Dat kan op 
zondag 26 maart in het Huis van Eemnes. Daar presen-
teert Muziekvereniging St. Jan “Sprookjes”. Samen met 

een verteller brengt het orkest het sprookje van Rapun-
zel tot leven. Een spannend verhaal naar het verhaal van 
de gebroeders Grimm over de kleine prinses Rapunzel, 
die wordt opgesloten in de torenkamer door haar boos-
aardige stiefmoeder. 
Daarnaast kunnen de kinderen ook actief deelnemen 
aan het concert. Zij gaan samen met het orkest een 
muziekstuk spelen. En als de (groot)ouders en de andere 
volwassenen goed maat kunnen houden, mogen zij ook 
meedoen! Muziekvereniging St. Jan brengt ‘Sprookjes’ 
op zondag 26 maart om 15.00 uur in de Theaterzaal van 
het Huis van Eemnes. Entree voor volwassenen is € 5,- 
voor kinderen tot 12 jaar € 3,-. Kaarten kunnen worden 
gereserveerd via info@stjanlaren.nl. 

Kader Abdolah in Laren tijdens Boekenweek
Kader Abdolah (Iran, 1954) is 
van oorsprong Perzisch. Toen 
hij zich in 1988 in Nederland 
vestigde, leerde hij de taal – 
en de volksaard – met behulp 
van onder meer Jip en Janne-
ke, die van hem ook in het 
Nederlands een verteller 
maakte. Abdolah weet wel 

waar zijn werk aan te danken is: ‘de kracht van de vlucht, 
door de magie van de immigratie!’ Hij publiceerde 
onlangs ‘Wat je zoekt, zoekt jou’ voor westerlingen over 
de grote Perzische literator Rumi. De mystieke dichter is 
geliefd en geprezen in het Midden-Oosten. Kader Abdo-
lah komt tijdens de Boekenweek op vrijdag 17 maart 
naar de bibliotheek in het Brinkhuis . Kaarten reserveren 
kan via: www.bibliotheekgooiplus.nl 



26

Terugkerende activiteiten
•  PC HelpdeskBEL, Brinkhuis, iedere werkdag 

10.00-12.00 
•  Inloopspreek Juridisch advies, Brinkhuis, iedere 

eerste maandag van de maand 14.00-15.30 
•  De Derde Helft BEL, SV Laren’ 99, elke dinsdag-

ochtend 9.30-12.00 (inloop 9.30, start 10.00)
•  Dagje Hart van Laren, Brinkhuis, iedere dinsdag 

10.30-15.00 
•  Inloopspreek Leerwerkloket, Brinkhuis, 

 donderdag oneven weken 10.00-12.00 
•  Inloopspreek ReconnAct, Bibliotheek Brinkhuis, 

iedere eerste woensdag van de maand  
13.00-15.30 

•  Inloopspreek Toegankelijk Laren, Brinkhuis, 
iedere eerste woensdag van de maand  
10.00-12.00 

•  Koffie-inloopochtend Versa Welzijn, Brinkhuis, 
iedere donderdag 10.00-11.30 

•  Brei-en-haakcafé, Brinkhuis, elke eerste 
 donderdag van de maand 10.00-12.00 

•  Taalcafé Laren, Brinkhuis, elke donderdag 
10.30-12.00 

•  Sociaal Wijkteam, Brinkhuis, iedere donderdag 
13.00-14.00 

•  Humanitas Thuisadministratie, Brinkhuis,  
iedere donderdag 14.00-16.00 

•  Theaterlessen voor kinderen van 8-12 jaar door 
Gideon Calis, Brinkhuis, iedere donderdagmiddag

•  Vrijwilligerscentrale, Brinkhuis, oneven 
 donderdagen 10.00-11.30 

•  Geef-en-neemtafel, Brinkhuis, iedere vrijdag 
10.00-12.00 

•  Peutervoorlezen in de bibliotheek, Brinkhuis, 
iedere vrijdag 11.00-11.30 

•  Inloopspreek Sportief en Gezond BEL, Brinkhuis, 
iedere eerste vrijdag van de maand 11.00-12.00 

•  Repair Café Laren, Blokhut bij speeltuin  
Ons Genoegen, elke tweede zaterdag van de 
maand 10.00-13.00  

•  Open Podium, Bibliotheek Huizen, elke laatste 
zaterdag van de maand 10.45-12.00 

•  Parkinson Café Laren, Amaris Theodotion, elke 
derde donderdag van de maand vanaf 14.30 

•  Culturele middag voor senioren, Brinkhuis,  
elke eerste maandag van de maand 14.00-16.00  

•  Vivium Services Laren, Brinkhuis, eerste dinsdag 
van de maand 14.00-15.30 

•  Inloopspreek Brandweer, Brinkhuis,  
eerste vrijdag van de maand

•  Walking Football, SV Laren ’99, elke dinsdag-  
en vrijdagmorgen 10.00-11.00 

•  OldStars Hockey, LMHC, elke vrijdagmorgen 
10.00-12.00 

•  Oldstars Volleybal, Huis van Eemnes,  
elke dinsdag 10.00-11.30 

Filmagenda Brinkhuis 
•  zaterdag 18 februari 11.00 

De Mega grote peer vanaf 6 jaar
•  dinsdag 21 februari 19.30 

Avec amour et acharnement Frans Drama
•  woensdag 22 februari 19.30 

Moonage Daydream Docu/Muziek
•  dinsdag 28 februari  14.00 

The Father Drama
•  woensdag 1 maart 19.30 

Zee van tijd Drama
•  dinsdag 7 maart 14.00  

Ticket to Paradise Romantiek/Komedie
•  woensdag 8 maart 14.00 

Mrs. Harris goes to paris Komedie/Drama
•  dinsdag 14 maart 14.00 

Fisherman’s Friends one and all Komedie/Drama
•  zaterdag 18 maart 11.00 

Rita & Krokodil Kinderfilm
•  dinsdag 21 maart 14.00 

Zee van Tijd Drama
•  woensdag 22 maart 19.30 

Ticket to Paradise Romantiek/Komedie
•  dinsdag 28 maart 14.00 

Mrs. Harris goes to paris Komedie/Drama
•  woensdag 29 maart 19.30 

Fisherman’s Friends one and all Komedie/Drama

Pannenkoekenfilm 
Gezellig op een zaterdagmorgen 
met papa, mama, oma of opa naar 
het Brinkhuis voor de Pannen-
koekenfilm. De film begint om 
11:00 uur en duurt ca 1 uurtje. 

Aansluitend zijn 
er pannen koeken 
en limonade! 
Prijs per persoon 
€ 10.00



27

Agenda
t/m 25 feb  Galerie de Beuken: Expositie Titus Swart, 

op vrijdagen 12.00-17.00u
t/m 2 mrt  Brinkhuis: Expositie ‘Met de ogen van 

Kees van Dongen’
t/m 3 mrt  Wolterinck Laren: Expositie Johannes 

Schoonhoven
t/m 14 mrt  Centrale hal BELCombinatie Eemnes:  

BELArt, Expositie Anton Heyboer, ma t/m 
do 8.30-17.00u , vr 8.30-13.00u

t/m 30 mrt Brinkhuis foyer: Expositie Femke ter Brake
t/m 31 mrt  Papageno Huis: Gastexpositie Kijkoor 

Atelier
t/m 9 apr  Galerie Café Rosa Spier Huis: Expositie 

Estranged
17 feb Theater Rosa Spier Huis: HKU 20 min regie, 

20.00u  
18 feb Brinkhuis Film: Pannenkoekenfilm De mega 

grote peer, 11.00u  
18 feb Singer Theater: Familiespel, 20.15u
21 feb Brinkhuis: Taxatie en Innamedag Zuydwal 

Veilingen, 11.00-14.00u 
21 feb Brinkhuis Theater: Code Blauw, 15.00u
21 feb Brinkhuis Film: Avec amour et acharnement, 

19.30u
21 feb Bibliotheek Huizen: Schrijversontmoeting 

Philip Huff, 20.00u
21 feb Singer Theater: Van Curaçao tot Concert-

gebouw, 20.15u
22 feb Kantine SVLaren’99Derde Helft BEL:  

Klaverjas-drive, 14.00-17.00u 
22 feb Brinkhuis Film: Moonage Daydream-David 

Bowie, 19.30u
22 feb Brinkhuis: Volksuniversiteit het Gooi – Lezing 

Bruisend Montparnasse, 19.30u
22 feb Theater Rosa Spier Huis: Laula!, 20.00u
24 feb Keuken SVLaren’99Derde Helft BEL: Koken 

voor mannen, 9.30-12.00u
26 feb De Groene Afslag: Cursus Filosofie van de 

aarde, 14.00u
26 feb Theater Rosa Spier Huis: Tour de Chant, 

Renée van Wegberg, 15.00u
28 feb Brinkhuis Film: The Father, 14.00u
1 mrt Brinkhuis Film: Zee van tijd, 19.30u
3 mrt t/m 13 apr  (h)Artgalerij Brinkhuis: Expositie 

Paul Santman
3 mrt De Schoter Eemnes: Viering Wereldgebeds-

dag, 19.00-20.00u
3 mrt Theater Rosa Spier Huis: Harpconcert Inge 

van Grinsven, 20.00u
6 mrt Brinkhuis: Culturele middag voor senioren, 

14.00-16.00u
7 mrt Brinkhuis Film: Ticket to paradise, 14.00u
8 mrt Brinkhuis: Volksuniversiteit het Gooi – Lezing 

Passie 1: Via crucis, 10.00u
8 mrt Brinkhuis Film: Mrs. Harris goes to Paris, 14.00u
8 mrt Theater Rosa Spier Huis: Theatergroep 

 Plankgas, 20.00u

Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:
Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
352 08-03-2023  vrij. 17-03 en za. 18-03
354  05-04-2023 vrij. 14-04 en za. 15-04
356  03-05-2023 vrij. 12-05 en za. 13-05

8 mrt Brinkhuis Theater: BOM! In de Zaal, 20.15u
9 mrt Brinkhuis: Volksuniversiteit het Gooi – Lezing 

Middeleeuwse charme in romantisch Brugge, 
19.30u

11 mrt Blokhut bij Speeltuin Ons Genoegen:  
Repair Café, 10.00-13.00u

11 mrt Singer Theater: Momentum, 20.15u
12 mrt Wandelvierdaagse Het Gooi: 

 Polderwandeling, start bij SV Laren, 9.30u
12 mrt De Groene Afslag: Cursus Filosofie van de 

aarde, 14.00u
12 mrt Theater Rosa Spier Huis: Vivezza Trio, 15.00u
12 mrt Singer Theater: Debby Petter, 16.00u
12 mrt Johanneskerk: Preek van de Leek –  

Jan Rudolph de Lorm, 16.30u
13 mrt De Blaercom Blaricum: Inloopochtend 

 SeniorWeb, 10.00-12.00u
14 mrt Brinkhuis Film: Fisherman’s Friends one and 

all, 14.00u
15 mrt Brinkhuis: Volksuniversiteit het Gooi – Lezing 

moderne architectuur, 19.30u
17 mrt Theater Rosa Spier Huis: Cabaret Vier keer 

leuk, 20.00u
18 mrt Brinkhuis Film: Rita & Krokodil, 11.00u
18 mrt Brinkhuis: Alliance Française – Lezing 

 Ontdekkingsreis door de parfumwereld
19 mrt Theater Rosa Spier Huis: Rosa Spier Tour de 

Chant – Liedjes die niet mochten, 15.00u
19 mrt Singer Theater: Opera voor Dummies, 16.00u
20 mrt Brinkhuis: Volksuniversiteit het Gooi – 

 Mindfulness, 19.30u  
21 mrt Brinkhuis Film: Zee van tijd, 14.00u
21 mrt Brinkhuis: Volksuniversiteit het Gooi – 

 Bridgecursus, 15.50u  
22 mrt Brinkhuis: Volksuniversiteit het Gooi –  

Lezing Passie 2: Stabat Mater, 10.00u  
22 mrt Brinkhuis Film: Ticket to paradise, 19.30u
23 mrt Brinhuis Theater: Fujaro, 20.15u
24 mrt Keuken SVLaren’99Derde Helft BEL:  

Koken voor mannen, 9.30-12.00u  
25 mrt Brinkhuis: Volksuniversiteit het Gooi – 

 Wandeling Industrieel Erfgoed Laren, 11.00u
26 mrt De Groene Afslag: Cursus Filosofie van de 

aarde, 14.00u
26 mrt Theater Rosa Spier Huis: Anastasia Feruleva & 

Frank van de Laar, 15.00u



Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl
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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  
8 maart 2023
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Geef het ons door! U krijgt het  
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Raadhuis
Eemnesserweg 19, Laren
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@laren.nl
Website: www.laren.nl

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

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:  Lint geeft de vorm, van mogelijke natuurlijke vijver, op de Brink aan

 De Gouden Makelaar  Zevenend 33A  Laren  

De Gouden Makelaar 
 NVM Makelaars in Laren, Blaricum en omgeving 

BEL VOOR EEN AFSPRAAK: 035 - 538 48 10  

 GRATIS! WONING WAARDEBEPALING  

Marjolein Speksnijder komt gratis en vrijblijvend 
bij u langs om de waarde van uw huis te bepalen. 

Of u nu in Laren, Blaricum of Eemnes woont,  
de Gouden Makelaar is dé plek om uw huis te verkopen.  
Wij bieden een unieke service waarbij wij ons vastleggen 

aan het beste verkoopresultaat. 


